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Zwracam się do Pana Burmistrza z prośbą o szybkie podjęcie działań w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa mieszkańców. 

Od ponad dwóch miesięcy notujemy w Policach zwiększoną ilość zdarzeń drogowych 

dotyczących potrąceń pieszych na drogach. Wypadki te zdarzają się głównie na przejściach 

dla pieszych. Nie czuję się kompetentny, by rozstrzygać jakie są przyczyny tych zdarzeń. W 

mojej ocenie na ilość tych zdarzeń wpływ ma wiele czynników. Nieprawidłowe zachowanie 

kierowców samochodów, nieprawidłowe zachowanie pieszych, warunki atmosferyczne, 

niedostateczne oświetlenie miejsc, gdzie znajdują się przejścia dla pieszych, istotne 

zwiększenie ilości pojazdów na drogach. Sądzę, że wszystkie te czynniki wpływają na to, że 

notujemy w naszym mieście tyle przypadków potrąceń pieszych na przejściach dla pieszych. 

Na marginesie warto przypomnieć, że w Policach wzrost ilości potrąceń pieszych na pasach 

obserwujemy od trzech lat. Co roku, od trzech lat, głównie w listopadzie i grudniu zwiększa 

się istotnie liczba takich zdarzeń. 

Wczoraj, zwrócił się do mnie syn osoby poszkodowanej w takim wypadku z bardzo 

emocjonalnym apelem o podjęcie działań, które poprawią bezpieczeństwo i zmniejszą ilość 

zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.  

Jak wspominałem wcześniej, nie jestem specjalista w tej dziedzinie, jednak mam pewne 

przemyślenia o działaniach, które mogłyby sytuację poprawić. 

Proponuje pilnie zorganizować spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji, z udziałem 

zarządców dróg na terenie Polic, Strażą Miejską, Gminnym Zespołem Zarządzania 

Kryzysowego i służbami komunalnymi. Policja, która zajmuje się likwidacją zdarzeń 

drogowych, będzie miała najwięcej informacji dotyczących przyczyn tych wszystkich 

wypadków i będzie mogła wskazać kierunki działań poprawiających stan bezpieczeństwa. 



Uważam, że wobec tak dużej ilości tych wypadków, można mówić o sytuacji nadzwyczajnej i 

kryzysowej i, być może, wykorzystać środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, 

aby poprawić stan bezpieczeństwa. 

Wśród możliwych działań, które mogłyby poprawić ten stan widzę: 

1. Organizacja dodatkowych patroli policji i Straży Miejskiej na głównych ulicach 

miasta, w najbardziej newralgicznych godzinach (pomiędzy 16:00 i 22:00), których 

obecność spowoduje większą ostrożność kierowców i pieszych. 

2. Weryfikacja wszystkich przejść dla pieszych na terenie miasta pod względem 

umiejscowienia, oznakowania i oświetlenia. 

3. Wynikające z powyższego: uzupełnienie w oznakowaniu oraz doświetlenie przejść dla 

pieszych przy pomocy oświetlenia wertykalnego. 

4. Przeprowadzenie w mediach akcji informacyjnej dla pieszych i kierowców o 

konieczności zachowania szczególnej ostrożności w okresie jesienno-zimowym 

 

Polecam zapoznanie się ze stroną internetową i programem „Bezpieczne Przejście dla 

Pieszych” http://www.bezpieczne-przejscie.pl/ 

Zawarte są tam m. in. statystyki i wyniki badań dotyczących oświetlenia przejść dla pieszych. 

Być może warto również uzyskać informacje od gmin, które brały udział w tym programie, 

jakie są efekty jego wprowadzenia. 

Bardzo proszę o rozważenie zawartych przeze mnie propozycji. Niezależnie od tego, czy 

znajdą one uznanie Pana Burmistrza, należy dobitnie stwierdzić, że ilość zdarzeń drogowych i 

potrąceń pieszych na ulicach naszego miasta stał się poważnym problemem, a naszym 

obowiązkiem, jako samorządowców, jest rozwiązanie tego problemu. 

http://www.bezpieczne-przejscie.pl/

