
Warszawa, 5 grudnia 2016 r.  

Pan Marek Pykało 
Prezes zarządu SM „Przy Metrze” w Warszawie 

Pan Pedro Manuel De Castro Soares Dos Santos  
Prezes zarządu spółki Jeronimo Martins Polska  
(właściciela sieci Biedronka) 

Pan Robert Kempa 
Burmistrz Dzielnicy Ursynów  

Dotyczy: Upośledzenia infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do SP nr 340 i 
Gimnazjum nr 95 w Warszawie 

Apelujemy o niezwłoczną przebudowę pochylni, dobudowanej do pawilonu handlowego 
przy ul. Raabego 2 w Warszawie, będącego własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy 
Metrze” i wynajmowanego przez nią na rzecz sieci handlowej Biedronka.  

Konstrukcja ta uniemożliwia normalną komunikację i oznacza codzienne poważne 
niedogodności dla całej okolicy, a przede wszystkim – stwarza narastające zagrożenie dla 
dzieci i młodzieży. 

Pochylnia przy Biedronce zajmuje dużą część chodnika dla pieszych, prowadzącego do 
pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 340 i dalej, do sąsiedniego Gimnazjum nr  95. Chodnik 
ten jest wykorzystywany codziennie przez setki uczniów, ich rodziców i pracowników obu 
placówek. Jego zaanektowanie przez pawilon Biedronki sprawia, że w godzinach porannego 
szczytu pieszy ciąg komunikacyjny do obu szkół staje się całkowicie nieprzepustowy.  

Stłoczenie panujące na tym odcinku powoduje, iż dzieci są zmuszone schodzić z chodnika 
na jezdnię  

– lub bywają na nią spychane przez tłum. Wobec trwającego tam w godzinach szczytu 
intensywnego ruchu samochodowego sytuacje takie grożą tragedią. Nasze liczne apele 
wnoszone w tej sprawie w poprzednich miesiącach i latach były ignorowane. Sytuacja 
pogarsza się jednak z roku na rok wraz ze wzrostem liczby uczniów – a już dziś mówimy o 
najliczniejszej szkole podstawowej na Ursynowie. 

Nie zgadzamy się na to, by zyski SM „Przy Metrze” i sieci handlowej Biedronka okupione 
były codziennymi uciążliwościami dla okolicznej społeczności, a zwłaszcza zagrożeniem dla 
dzieci i młodzieży. Zdumiewa nas bezradność władz Dzielnicy Ursynów, jako 
odpowiedzialnych za zapewnienie adekwatnej do potrzeb mieszkańców infrastruktury 
komunikacyjnej.  

Domagamy się więc jak najszybszej przebudowy rzeczonej pochylni, i szerzej: 
dostosowania drożności ciągu komunikacyjnego na tym odcinku do norm prawnych i 



realnych potrzeb dzielnicy. Żądamy umożliwienia dzieciom normalnej, spokojnej i 
bezpiecznej drogi do szkoły – zanim dojdzie do tragicznego w skutkach wypadku.  

Podpisano:  
rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 340,  
rodzice uczniów Gimnazjum nr 95,   
nauczyciele i pracownicy, 

  mieszkańcy Ursynowa 
Załącznik: pełna lista podpisów 



Upośledzenia infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do SP nr 340 i Gimnazjum 
nr 95 w Warszawie (przejście przy Biedronce)  

Lp. Imię Nazwisko Podpis




