
Zarząd Osiedla ZŁOTNIKI – OSIEDLE 
62-002 Złotniki,     ul. Bluszczowa 1a 

 

Złotniki, 18 stycznia 2014 r. 

 

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w  Poznaniu 
ul. Siemiradzkiego 5a  
60-763 Poznań 

 

 

W związku z planowaną w 2014 r. przebudową skrzyżowania Obornicka/ Pawłowicka w Złot-
nikach Zarząd Osiedla Złotniki – Osiedle zwraca się z prośbą o wykonanie, w ramach realizacji tej in-
westycji, oświetlenia ulicznego pomiędzy ulicami: Łagiewnicka – Pawłowicka ( po prawej stronie w 
kierunku Poznania), a na odcinku, na którym znajdują się dwa przejścia dla pieszych (pomiędzy ulica-
mi: Pawłowicka – Radosna), po obu stronach drogi - lampy podwójne. Oświetlenie to powinno efek-
tywnie oświetlać nie tylko jezdnię ulicy, ale również chodniki pomiędzy przystankami komunikacji 
gminnej po obu stronach ulicy Obornickiej. 

Jak już wielokrotnie sygnalizowaliśmy odcinek ten, należy do najbardziej niebezpiecznych w 
naszej Gminie. Usytuowane są bowiem na nim dwa przejścia dla pieszych, które znajdują się w pobli-
żu przystanków komunikacji gminnej. Korzystają z nich mieszkańcy, którzy podróżują komunikacją 
zbiorczą. Wśród nich jest bardzo wiele dzieci dojeżdżających do szkoły w Suchym Lesie. Pod koniec 
poprzedniego roku, pomimo oznaczenia tych przejść znakami D-6 na wysięgniku z lampą ostrzegaw-
czą i kasetą oświetlającą, bezpieczeństwo na tych przejściach, zamiast ulec poprawie pogorszyło się i 
w konsekwencji odnotowaliśmy kilka poważnych wypadków komunikacyjnych z udziałem pieszych. 

W naszej ocenie, zamontowane oprawy oświetlające te przejścia, nie zapewniają właściwych 
warunków obserwacji pieszego znajdującego się przy przejściu dla pieszych i wkraczającego na jezd-
nię z perspektywy kierowcy pojazdu. Zastosowane rozwiązanie zdecydowanie korzystnie wpływa na 
poprawę warunków oświetleniowych na samych przejściach dla pieszych w obrębie jezdni, natomiast 
wadą tego rozwiązania jest brak właściwego oświetlenia w strefie oczekiwania pieszego. Pieszy za-
tem, wchodząc na przejście, jest przekonany, że jest widoczny przez nadjeżdżającego kierowcę, tym-
czasem kierowca widzi pieszego dopiero w momencie jego wejścia na przejście, co istotnie obniża 
czas reakcji, powodując zagrożenie bezpieczeństwa drogowego. 

Nadmieniamy ponadto, że projekt oświetlenia został wykonany przez Urząd Gminy w Suchym 
Lesie jeszcze w poprzednim roku (w załączeniu pismo z 11.03.2013 r. – BI.7013.3.10.2013) i oświetle-
nie to miało być wykonane przy okazji generalnej modernizacji drogi krajowej K-11 w czerwcu 2013 r. 
Niestety z niewiadomych nam przyczyn remont ulicy Obornickiej został znacząco ograniczony i oświe-
tlenie nie zostało wykonane. 
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Bardzo prosimy o poważne potraktowanie naszego problemu i pozytywne rozpatrzenie proś-
by, bowiem ruch samochodowy w tej części naszego Osiedla cały czas rośnie i nic nie wskazuje na to, 
żeby sytuacja w najbliższym czasie miała ulec zmianie. 

 

Z poważaniem 

 
        Przewodniczący Zarządu Osiedla 

ZŁOTNIKI - OSIEDLE 
        

(-) Michał Przybylski 
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