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INTERPELACJA NR 100 
 
 

 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych na ul. Myśliborskiej w rejonie pasażu H. Sławika oraz 
na skrzyżowaniu z ul. Ch. Botewa. 
 

W ostatnim czasie dotarły do mnie sygnały o pogorszeniu się bezpieczeństwa ruchu pieszych w poprzek 

ul. Myśliborskiej wskutek zwiększenia się natężenia ruchu samochodowego na ul. Myśliborskiej. Jest to 

niepokojący sygnał, zwłaszcza że w różnych porach dnia przez ul. Myśliborską przechodzą dzieci idące do 

szkoły nr 355 przy ul. Ceramicznej. Wprawdzie na skrzyżowaniu z ul. Botewa często jest osoba nadzorująca 

przejście dla pieszych, tzw. Pan Stopek, ale już na przejściu dla pieszych w pobliżu przychodni (rejon pasażu H. 

Sławika), gdzie także duża liczba dzieci przechodzi przez ul. Myśliborską nie ma takiej osoby. 

Moim zdaniem rozwiązaniem problemu mogłoby być wykonanie progów wyspowych przed 

skrzyżowaniem ul. Myśliborskiej z ul. Ch. Botewa oraz, tak jak wnioskują mieszkańcy, wzbudzanej przez 

pieszych sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy pasażu H. Sławika – na wzór przejścia dla 

pieszych przy os. Kamińskiego. 

Zastosowane rozwiązania, które zaproponowałem powyżej, trwale poprawią bezpieczeństwo pieszych 

przechodzących przez ul. Myśliborską, a także ułatwią włączanie się do ruchu samochodów, których kierowcy 

skręcają na ul. Myśliborską z ul. Ch. Botewa lub z pasażu H. Sławika. 

Proszę o informacje w jakim terminie możliwe byłoby wdrożenie takich zmian na ul. Myśliborskiej? 
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