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Dot. Bezpiecznego przejścia dla pieszych ul. Zegadłowicza,
Państwa pismo z dn. 06 grudnia 2019 r. znak WGK-III.7226.213.2019.KB
W imieniu Rady Osiedla Głębokie-Pilchowo (dalej: RO) uprzejmie dziękuję za
opinię we wnioskowanej sprawie dot. przebudowy przejścia pieszego oraz informację o
planowanym doposażeniu przejścia w odblaskowe tablice i słupki.
Po dogłębnej analizie RO w dalszym ciągu pozostaje przy postulacie przebudowy
przejścia na bezpieczniejsze, aktywne przejście dla pieszych typu „Zebra”. Rozwiązanie to
jest coraz powszechniej stosowane, a jego skuteczność potwierdzają porównawcze dane
statystyczne sprzed przebudowy przejścia i po jego przebudowie dostępne w internecie.
Brak danych o zaistniałych wypadkach na przejściu nie są wystarczającym, naszym
zdaniem, powodem dla rezygnacji z realizacji projektu. Działania poprawiające
bezpieczeństwo ruchu są działaniem ciągłym wykorzystującym najnowsze rozwiązania w
tym zakresie (kiedyś przejścia piesze nie były znakowane, oświetlane itd).
Przejście piesze na Zegadłowicza na wysokości sklepu i kościoła jest jedynym
przejściem na długości osiedla, poza pętlą komunikacyjną Głębokie. Prowadzi ono do
dwóch przystanków autobusowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.
Z przejścia korzystają na co dzień dzieci dojeżdżające do szkoły na ul. Jaworowej i
mieszkańcy osiedla, nie licząc znaczącej liczby mieszkańców Szczecina odwiedzających
pobliskie szlaki pieszych wycieczek.
Parametrem decydującym o braku bezpieczeństwa na przejściu nie jest zakres widoczności
kierujący-pieszy i odwrotnie, wynikający z konfiguracji terenu, co stanowi argument w
otrzymanym od Państwa piśmie.

Brak bezpieczeństwa dla pieszych na przejściu, naszym zdaniem, wynika z:
1. Słabej widoczności w okresie jesienno/wiosennym, częste zamglenia i szarówka
poranno/wieczorna (otoczenie lasu i zbiorników wodnych),
2. Wzmożonego ruchu pojazdów w godzinach porannych i popołudniowych,
powstające korki i niekontrolowane zachowania kierowców, którzy rozwijają
nadmierną prędkość - szczególnie z kierunku centrum- przedmieście,
3. Oczekiwany wzrost natężenia ruchu, który będzie skutkiem realizowanej inwestycji
budowy węzła Głębokie.
Proponowane przez WGK doposażenie przejścia w tablice i słupki, naszym zdaniem nie
będą tak skuteczne jak sygnalizacja świetlna przejścia w nawierzchni drogowej oraz
uruchamianie się tej sygnalizacji w momencie korzystania z przejścia przez pieszeych.
Postulowane rozwiązanie powoduje powstanie pewnego dyskomfortu u kierowcy i
odruchowego spowolnienia oraz zwiększenia uwagi w ruchu drogowym - w tym obserwacji
uaktywnionego przejścia typu „Zebra”. Tak przebudowane przejście nie powoduje
zasadniczego wzrostu kosztów eksploatacji.
RO zwraca się z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku, który jest postulowany przez
mieszkańców osiedla oraz Stowarzyszenie Publiczna Szkoła na Głębokiem.
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