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znak: most Grota/Wisłostrada/01/2011 
 
Dotyczy:  wprowadzenia korekty w organizacji ruchu na łącznicach: most Grota – Wisłostrada (w kie-
runku centrum) i Trasa AK – Wisłostrada (w kierunku centrum). 
 
  
Szanowna Pani Prezydent ! 
 We wrześniu 2011 r. została wprowadzona nowa organizacja ruchu na zjeździe 
z mostu Grota i trasy AK na Wisłostradę (w kierunku centrum). Nowa organizacja 
ruchu zdaniem mieszkańców przyczyniła się do zwiększenia korków na moście Grota 
(w porannym szczycie w kierunku śoliborza). Była takŜe przedmiotem artykułu w Ga-
zecie Wyborczej: 
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,10359926,Przygotowania_do_szybkiej
_Wislostrady__likwiduja_pasy.html 
 
 „Naszych czytelników zbulwersowały jednak nowe zasady ruchu przy zjeździe na Wisłostradę z mostu 
Grota-Roweckiego. Dotychczas kierowcy zmierzający nim z Bródna i Białołęki mieli dwa pasy, z których w miarę 
płynnie włączali się do ruchu na wysokości parku na Kępie Potockiej. Teraz nie dość, Ŝe jadący zza Wisły muszą 
się zmieścić na jednym pasie, to jeszcze powinni ustąpić pierwszeństwa samochodom skręcającym z Trasy AK 
od strony Bielan i śoliborza. Tych zaś przybywa z kaŜdym tygodniem, odkąd otwarto trasę ekspresową przez 
Bemowo. Ci, którzy wjeŜdŜają nią do Warszawy ul. Połczyńską czy przedłuŜeniem Górczewskiej, coraz chętniej 
omijają zablokowaną z powodu budowy metra Wolę. Skutkiem jest jednak coraz dłuŜszy korek na Wisłostradzie, 
która w porannym szczycie stoi co najmniej od mostu Grota do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. 
 
"Do tej pory zjeŜdŜający na Wisłostradę od strony śoliborza mieli podporządkowaną drogę. Nie widziałam, Ŝeby 
czekało tam więcej niŜ pięć samochodów. Chyba ktoś z tej grupy miał moc sprawczą, Ŝeby to zmienić, za to 
uczynił duŜe zamieszanie na moście Grota, który stanął całkowicie. Czy warto było go blokować dla kilku kierow-
ców? Czy nikt się tym nie interesuje, bo ludzie jadący z praskiej strony Wisły nie zasługują na to?" - pyta w liście 
do "Gazety" Edyta Pietruk. - Trudno nie zauwaŜyć tego korka na moście Grota. Zwróciliśmy na to uwagę miej-
skiemu inŜynierowi ruchu - przyznaje Adam Sobieraj, rzecznik ZDM. 
 
- Skorygujemy to lada dzień i przywrócimy poprzedni układ pasów. Obecny sprawdzi się lepiej po otwarciu mostu 
Północnego, ale nie będziemy czekać - zadeklarował wczoraj "Gazecie" miejski inŜynier ruchu Janusz Galas. 
Oznacza to, Ŝe przynajmniej przez najbliŜsze miesiące kierowcy z Bródna i Białołęki znów będą mieć za mostem 
Grota dwa pasy ruchu.” 



 
 Od daty wypowiedzi InŜyniera Ruchu m.st. Warszawy – Pana Janusza Galasa 
minął juŜ niemal miesiąc, a sytuacja w tej części miasta nie uległa zmianie – nie zo-
stała skorygowana wprowadzona organizacja ruchu. 
 Kiedy zatem nastąpi korekta tej organizacji ruchu? Czy InŜynier Ruchu nie-
opatrznie rzucił słowa na wiatr? 
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