
Szanowni koledzy! 
Odpowiadając na dylemat, czy wykonać nowe przejście w poziomie w Poznaniu na drodze do Dworca 
Głównego. Odpowiem tak racjonalnie dla bezpieczeństwa pieszych, nie należy, ale od urzędników 
magistrackich w dzisiejszej dobie tego bym się nie spodziewał. Spełnienie "oszołomskich" postulatów 
jest dzisiaj w modzie, bo nic to Prezydenta nie kosztuje, przeciwnie dobre Panisko z niego. Śmiercią 
pieszego nie będzie obarczony, nie można też mu wytoczyć sprawy o spowodowanie wypadku czy 
katastrofy ! 
[definicja - Wypadek - jako zdarzenie o zasięgu ograniczonym i dotykającym indywidualnie oznaczone 
osoby - należy odróżniać od katastrofy komunikacyjnej, która nosi wszelkie cechy niebezpieczeństwa o 
charakterze powszechnym, w nagły i dotkliwy sposób skutkami swoimi dotyka wiele osób powodując ich 
śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała oraz prowadzi do zniszczenia mienia w znacznych rozmiarach 
(katastrofa to jest nagłe zdarzenie w komunikacji, które zagraża 6 osobom albo mieniu w wielkich 
rozmiarach a ziścić się może ono bez dalszych bezprawnych zachowań strony sprawcy atr.174 § 1 i 2 
k.k). Wypadek drogowy to przestępstwo nieumyślne, nie można przypisać odpowiedzialności za umyślne 
spowodowanie wypadku drogowego. Sprawca może jedynie umyślnie naruszyć zasady bezpieczeństwa w 
ruchu lądowym O ile naruszenie zasad bezpieczeństwa może mieć charakter umyślny, o tyle 
spowodowanie wypadku wraz określonymi skutkami musi być objęte nieumyślnością sprawcy. Jeżeli 
bowiem obejmował on swoim zamiarem skutki w postaci spowodowania obrażeń, np. chcąc rozjechać 
pieszego, wówczas nie odpowiada on za spowodowanie wypadku, ale za umyślne przestępstwo przeciwko 
życiu i zdrowiu]. 
 
Poniżej są artykuły w którym śmierć osoby pieszej jest skwitowana – przecież przebiegła na czerwonym 
świetle ale ja się pytam, czy to wykroczenie, zwykle karane mandatem, ma być karane śmiercią??? Na 
węźle borowska  2 zaznaczyłem miejsce śmiertelnego potrącenia pieszej.  We Wrocławiu, też nastała 
moda na likwidowanie przejść podziemnych, a mamy ich tylko 9 (2 w likwidacji), pod hasłem Prezydenta 
oddajmy ulice pieszym [obywatelom]. Jak sądzę jest to następstwo wizyty w Polsce, we Wrocławiu i w 
Poznaniu też był, obcokrajowca... cyt. W czwartek do Poznania przyjeżdża światowej sławy urbanista i 
architekt Jan Gehl. Jego wizytę wykorzystują przeciwnicy budowy przejścia podziemnego przy nowym 
dworcu PKP. Wystosowali do niego list, w którym krytykują politykę transportową miasta. Profesor Gehl 
pojawi się w Poznaniu, by wygłosić wprowadzenie do debaty na temat kształtowania przyjaznej 
mieszkańcom przestrzeni publicznej we współczesnym mieście. Duński urbanista jest uznanym na całym 
świecie ekspertem w dziedzinie projektowania przestrzeni publicznych i ich aranżowania w taki sposób, 
by w miastach "ważni byli ludzie, a nie samochody i budynki"... kon.cyt. Ten człowiek jest ogarnięty, 
wg. mnie niestety pewną manią, a co za dużo to nie zdrowo. 
Oglądałem ostatnio film z Chin, gdzie w pewnej dzielnicy Szanghaju zaproponował kilometrowy pieszy 
priorytet, władze TO POCZĄTKOWO WYKONAŁY, jednak potem zmieniły na korzyść pojazdów, bo 
zamierało życie gospodarcze-handel a nie następowało podniesienia bezpieczeństwa ruchu. 
1. Takie rozwiązania dostępu do wysepki przystankowej, ale z przejściem na druga stronę jest wdrożone 
w na pl. JP II, przedstawionej Borowskiej a ostatnio na Świdnickiej przy wiadukcie kolejowym 
równolegle go ulicy Bogusławskiego. 
2. Zmiany geometryczne w przypadku JP II i Borowskiej doprowadziły do śmierci pieszych [po jednym] 
ale bez żadnych konsekwencji dla decydentów. 
3. Przypadek ostatni, na razie jest bez wypadku pieszego, ale wystąpiło, inne niekorzystne zjawisko. 
Potok samochodów zatrzymywany jest na tym nowym przejściu, cały odcinek pomiędzy przejściami do 
Piłsudskiego jest pusty, natomiast ogon zostaje na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich [przedłożenie 
Świdnickiej] Swobodna, blokując kierunek wzdłuż Swobodnej, bowiem jest za mało miejsca na 
akumulacje pojazdów dojeżdżających do centrum. 
4. Przesyłam tez interpelacje jednego z Radnych u.b.k. broniącego min. przejścia podziemnego na 
Młodych Techników na ulicy klasy GP [tak była zaprojektowana i wykonana]. 
5.Przesyłam fragment analizy wypadków za lat 2011-2014 w Polsce z której dobitnie wynika, ze kolizje z 
pieszymi są drugim, najważniejszym, czynnikiem śmierci na drogach w Polsce! 
5a. Przyjmując rok 2012 za bazę to: 82,0 % wypadków miało miejsce na drogach jednojezdniowych 
dwukierunkowych na których zginęło 87,8 % osób ! 



5b. Największa grupę stanowiły tzw. wypadki w ruchu, których było 49,2% a śmierć poniosło 40,4 % 
osób. 
5c. Drugą grupę stanowiło najechanie na pieszego 27,1 % wypadków, a śmierć poniosło 32,3 % osób, 
oczywiście pieszych. 
Rok    Wypadki    Zabici    Ranni    Kolizje 
2014    34970    3202    42545    348028 
2013    35847    3357    44059    355943 
2012    37046    3571    45792    339581 
2011    40065    4189    49501    366520 
Pozdrawiam Rys 
p.s. Proszę o odpowiedź i komentarz. 
jeszcze link  do Gazety Wrocławskiej opisującej ten cymes na Świdnickiej z  
poprzedniego mail'a.  Pozdrawiam Rys 
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3609879,na-swidnickiej-powstaje-nowe-przejscie-dla-pieszych-
bedzie-tez-pas-rowerowy-zdjecia,id,t.html 
Waglewski zawsze mi się podobał jako projektant bo nigdy nie wychylił się nawet o milimetr...... 
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ciekawsza jest polemika, czyli ponowne zapytanie Radnego na bzdury które 
dostał od Pani Dyr. Urbanek z Departamentu. Pozdrawiam Rys 
(ponowne zapytanie w oddzielnym pliku – sekretarz KLIR) 


