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W niedzielę 2 czerwca o godz. 15.00 na przejściu dla pieszych przy 

restauracji Pokusa w Gaju kolejny raz wychodzimy na jezdnię, aby 

domagać się bezpiecznych przejść i przejazdów przez zakopiankę.  

 

 

15 marca 2009 r. na skrzyżowaniu zakopianki z ul. Zadziele w Gaju zginął 

młody mężczyzna – Jacek Szurlej. Jechał samochodem do ośrodka zdrowia, 

który znajduje się po drugiej stronie zakopianki. Został uznany winnym, gdyż 

wyjeżdżał z drogi podporządkowanej. Żona i trójka małych dzieci, które 

osierocił, znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, także materialnej, nie otrzymali 

żadnego odszkodowania. 

 

Tylko w ostatnich pięciu latach na odcinku zakopianki w Gminie Mogilany w 

68 wypadkach zginęło 10 osób, a 94 zostały ranne. Musi dochodzić do kolizji, 

gdyż brakuje rozwiązań bezkolizyjnych. Na odcinku ok. 10 km zbudowano 

tylko jeden wiadukt i jedną kładkę dla pieszych. Dodatkowo istnieje 5 przejść 

powierzchniowych (pasy na drodze bez świateł), ale są one niebezpieczne ze 

względu na dużą prędkość przejeżdżających pojazdów. W niektórych miejscach, 

gdzie licznie przechodzą ludzie, nie ma wcale oznakowanych przejść. 

 

W Niemczech na drogach poza miastami zdarza się ok. 4% wypadków z 

udziałem pieszych. Natomiast w Polsce powyżej 20%. W cywilizowanych 

krajach Unii Europejskiej zasadą jest to, że nie wprowadza się drogi do 

miejscowości na zasadzie konfliktu. Jeśli powstają autostrady czy drogi 

szybkiego ruchu, to jednocześnie buduje się przejazdy i przejścia bezkolizyjne 

oraz alternatywne drogi niższej klasy z ograniczeniem prędkości. Niestety, 

zakopianka jest przykładem sytuacji, gdzie istnieje nieustanny konflikt 

pomiędzy pojazdem a pieszym. Mieszkaniec, aby przemieścić się do drugiej 

części tej samej wioski musi wtargnąć na drogę szybkiego ruchu. 

 

Mieszkańcy Gminy Mogilany mają niższe prawa od kierowców, dla których 

zakopianka jest tylko drogą tranzytową. Zbudowano drogę szybkiego ruchu, a 

zapomniano, że ktoś przy niej mieszka i potrzebuje przejść czy przejechać na 

drugą stronę. Domagamy się bezpiecznych rozwiązań bezkolizyjnych. A jeśli 

polskie państwo przeżywa kryzys, o czym mówi się nam od wielu lat, i nie stać 

go na takie inwestycje (a stać np. na dopłacenie 5 mln do komercyjnego 

koncertu na stadionie narodowym), to po prostu należy zdegradować zakopiankę 



do kategorii zwykłej drogi ograniczając prędkość - tak jak w pobliskim 

Krakowie. Jeśli nie ma bezkolizyjnych przejść i przejazdów, to trzeba 

ograniczyć prędkość! 

 

2 czerwca po raz czwarty organizujemy manifestację na zakopiance. Podczas 

pierwszej staliśmy po dwóch stronach zakopianki bez wchodzenia na szosę.  

Druga manifestacja odbyła się na przejściu dla pieszych. Chodziliśmy kwadrans 

po przejściu przepuszczając samochody co kilka minut. Trzecia manifestacja 

trwała dwa razy dłużej, przy czym także przepuszczaliśmy samochody. Tym 

razem nie przepuszczamy samochodów. Wybraliśmy tak drastyczny środek, 

gdyż nasze protesty nie odnoszą skutku, za każdym razem jesteśmy tylko 

informowani, że kilka inwestycji jest ujętych w „Programie Redukcji Liczby 

Ofiar Śmiertelnych”, ale nie ma pieniędzy na ich realizację.  

 

Nasze postulaty są konkretne: wykonać te inwestycje, które powstały na 

papierze: wiadukt i kładka w Gaju oraz przejście w Mogilanach. A jeśli nie ma 

pieniędzy, to ograniczyć prędkość i zainstalować sygnalizację świetlną na 

żądanie na przejściach powierzchniowych. 

 

Najbardziej narażone na kolizję są dzieci, które muszą przechodzić przez drogę 

krajową idąc do szkoły. Dlatego 2 czerwca na znak solidarności z nimi (i innymi 

osobami zmuszonymi do przechodzenia czy przejeżdżania na drugą stronę 

zakopianki) przez pół godziny maszerujemy na przejściu w Gaju. 

 

Mieszkańcy Gminy Mogilany to też ludzie. A jeśli kogoś taki argument nie 

przekonuje, to prosimy potraktować nas przynajmniej jak te żabki, dla których 

buduje się przejścia nad autostradami. 
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