
         Police dn. 23.11.2016 r. 

Grzegorz Ufniarz 

Radny Rady Miejskiej w Policach. 

 

Sz. P. 

Władysław Diakun 

Burmistrz Polic 

 

INTERPELACJA RADNEGO 

 W nawiązaniu do Pana odpowiedzi na moją interpelację TI.7013.2.2016.149.KK z dnia 

19.10.2016 chciałbym jeszcze raz wskazać to, co moim zdaniem stanowi problem w sprawie. 

Po pierwsze kwestia oświetlenia wskazanych przeze mnie miejsc:  

Przejście dla pieszych od sklepu Biedronka w kierunku wieżowca Zamenhofa 44-46 

usytuowane jest pomiędzy dwoma masztami oświetleniowymi. Sprawia to, że akurat samo 

przejście znajduje się w zacienionym miejscu pomiędzy obydwoma masztami. 

Po drugie, na wysokości klatki Zamenhofa 44 znajduje się garb spowalniający. Jest on już 

mocno zużyty i nie spełnia swojej funkcji, tzn. można go pokonać bez szczególnego 

zwalniania. W efekcie, nie spowolniony pojazd może się rozpędzić do znacznej prędkości gdy 

znajdzie się na wysokości drugiego przejścia, które wskazałem w swojej interpelacji(tego na 

wysokości pawilonów handlowych, bardziej w kierunku ul., Bankowej. To powoduje, że 

miejsce to jest niebezpieczne. 

Szanowny Panie Burmistrzu. Liczyłem na to, że mój wniosek znajdzie zrozumienie, zwłaszcza, 

w świetle tragedii jaka się tam wydarzyła. Tymczasem otrzymałem lakoniczną odpowiedź, że 

zaprojektowano bezpieczną ulicę, której remont będzie przeprowadzony za 2 lata(!). 

Oświadczam, że taką odpowiedź uznaję za przejaw lekceważenia i kompletnego braku 

orientacji w stanie bezpieczeństwa we wskazanym przeze mnie miejscu. 

Dodam, że w odpowiedzi z dnia 19.10.2016 absolutnie nie odniesiono się do drugiej części 

mojej interpelacji – doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu ulicy Piaskowej. 

Proszę o powtórne rozważnie mojej interpelacji i odniesienie się do wniosków w niej 

postawionych. Załączam pierwotne wystąpienie oraz odpowiedź na nie. 

 

Do wiadomości: 

1. Adresat 

2. Przewodniczący Rady Miejskiej 



         Police dn. 17.10.2016 r. 

Grzegorz Ufniarz 

Radny Rady Miejskiej w Policach. 

 

Sz. P. 

Władysław Diakun 

Burmistrz Polic 

INTERPELACJA RADNEGO 

Zwracam się do Pana w sprawach związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach na 

terenie osiedla Dąbrówki. 

1. Wnioskuję o doświetlenie dwóch przejść dla pieszych zlokalizowanych wzdłuż ulicy 

Piaskowej, pierwsze przy siedzibie Rady Osiedla nr 4 w pobliżu skrzyżowania z ulicą 

Odrzańską, drugie, przy skrzyżowaniu z ulicą Robotniczą. Obydwa te przejścia są, w 

mojej ocenie, niedostatecznie oświetlone, a ruch drogowy w tym miejscu odbywa się 

przy dosyć dużych prędkościach. 

2. Od ubiegłego roku obserwuję odcinek ulicy Zamenhofa w okolicy sklepu Biedronka. 

W ubiegłym roku zdarzył się tam poważny wypadek, jadący od strony ul. Piaskowej 

pojazd potrącił pieszego przechodzącego prawidłowo po przejściu dla pieszych na 

wysokości pawilonów handlowych(fryzjer, sklep spożywczy). Według nieoficjalnych 

informacji powodem tego wypadku była nadmierna prędkość, którą kierujący 

pojazdem zdołał już rozwinąć mimo, że odległość pomiędzy progiem zwalniającym, a 

przejściem dla pieszych to ledwie około 90 metrów(w załączeniu rysunek poglądowy). 

Jak wspominałem, od tamtego zdarzenia przyglądam się temu miejscu i z moich obserwacji 

wynika, że ogromna większość samochodów jadących w stronę ul. Bankowej, na wysokości 

wskazanego przejścia dla pieszych, jest już mocno rozpędzonych i Malo który kierowca 

dostrzega to przejście po zmroku, a jeszcze mniej kierowców zatrzymuje się by przepuścić 

pieszych. Dodatkowym utrudnieniem w tym miejscu jest fakt, że wzdłuż ulicy Zamenhofa po 

stronie Biedronki parkuje wiele samochodów i piesi wychodzący zza samochodów są z 

daleka zupełnie niewidoczni. 

W związku z tym chciałbym prosić, by na etapie projektowania modernizacji ul. Zamenhofa 

zwrócić baczną uwagę na to miejsce, oraz na przejście dla pieszych przy samej Biedronce. 

Ale przede wszystkim wnioskuję o podjęcie doraźnych działań, które zwiększą 

bezpieczeństwo pieszych we wskazanym przeze mnie miejscu. Na koniec ze smutkiem 

zawiadamiam, że Pan poszkodowany w opisanym przeze mnie wypadku z roku 2015, kilka 

dni temu zmarł w wyniku obrażeń i powikłań po tym wypadku. 

 

 



 


