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Warszawa Wesoła dn. 14.11.2012 

Mieszkańcy dzielnicy Wesoła 

Eliza Michnowicz-Stachura 

Grzegorz Stachura, 

Ul. Gościniec 47/4 

05-077 Warszawa-Wesoła 

 

Do Burmistrza Dzielnicy Wesoła 

Edwarda Kłosa 

Ul. 1 Praskiego Pułku 33 

05-075 Warszawa Wesoła 

 

 

Apel rodziców w sprawie bezpieczeństwa na ul. Gościniec 
 

 

Zwracamy się z apelem i prośbą do władz gminy o niezwłoczne podjęcie decyzji 

mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Gościniec na całej 

długości jej przebiegu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa naszych dzieci 

codziennie uczęszczających tą drogą do szkół na naszym osiedlu. Droga ta od momentu, 

kiedy została położona nawierzchnia asfaltowa stała się dla wielu przejezdnych kierowców 

jadących od strony Lublina i Mińska Mazowieckiego atrakcyjnym skrótem, przez co 

codziennie od wczesnych godzin rannych po późne popołudnie panuje na niej bardzo duży 

ruch, dlatego jest ona drogą bardzo niebezpieczną. Przykładem może być zliczona przez nas 

w tym miesiącu liczba samochodów w dniu powszednim między godz. 7:45 - 8:15 na ul. 

Gościniec na wysokości  ul. Cieplarnianej. W przeciągu zaledwie 30 minut przejechało w 

obie strony 250 samochodów, co daje natężenie ruchu średnio, co ok. 7 sek. na samochód. 

Daje to obraz tego, z czym borykamy się, na co dzień.  Bardzo często dochodzi również do 

łamania przepisów ruchu drogowego. Mieszkając przy tej ulicy ciągle widzimy kierowców 

przekraczających znacznie dozwoloną prędkość. Nawet jesteśmy świadkami, co jakiś czas 

wyścigów wraz, z tzw. „paleniem gumy” dookoła ronda przez popisujących się 

pseudokierowców. 

W trosce i z obawy o bezpieczeństwo naszych pociech martwimy się, że tak niewiele 

dzieje się na ulicy Gościniec odnośnie zabezpieczenia i poprawy bezpieczeństwa na drodze. 

Czy jest to oznaką ignorancji, czy niegospodarności lub źle rozumianej oszczędności, że 

taniej będzie zostawić i nic nie robić? Droga została wybudowana z funduszy przeznaczonych 

dla naszej gminy, więc dlaczego ma w tak szybkim tempie niszczeć przez nadmierny ruch 

tranzytowy? Z każdym dniem sytuacja się pogarsza i jest coraz bardziej niebezpiecznie. 

 Wysuwamy pytanie do naszych władz - na co czekamy? Czy musi zdarzyć się 

wypadek śmiertelny, aby ruszyć sumienia i coś zmienić? 

W dniu 6.11.2012 o godz. 7:50 na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. 

Gościniec z ul. Cieplarnianą doszło do potrącenia przez samochód naszego syna Jana 

Stachury ucznia klasy VIa szkoły nr 353. Syn nasz nauczony prawidłowo przechodzić przez 

ulicę na pasach i po wcześniejszym upewnieniu się czy można, nie ustrzegł się i wszedł na 

przejście nie widząc nadjeżdżającego samochodu. Leży obecnie w szpitalu, jest 

unieruchomiony i czeka go długa rehabilitacja odcinka szyjnego kręgosłupa i więzadła 

kolanowego w nodze. Kierowcą samochodu był mieszkaniec gminy Kołbiel, który robił sobie 

skrót przez ulicę Gościniec zmierzając do Warszawy. Sytuacji tej można byłoby uniknąć 

gdyby przed tym skrzyżowaniem zamontowane były elementy spowalniające ruch w postaci 

np. wyniesień spowalniających ruch, wyniesień na przejściach dla pieszych, itp. 
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Chcielibyśmy, aby sytuacje takie jak wypadek naszego syna nie miały już więcej 

miejsca na naszej ulicy, dlatego apelujemy raz jeszcze o znalezienie środków pieniężnych i 

podjęcie wszelkich niezbędnych działań o jak najszybszą realizację planu kompleksowej 

poprawy bezpieczeństwa i spowolnienia ruchu na ulicy Gościniec, która jest w chwili obecnej 

drogą „tranzytową”, zamiast mieć charakter drogi gminnej dojazdowej, gdzie pieszy ma 

zawsze pierwszeństwo. Przykładem, że można, niech będzie bliźniacza ulica Mazowiecka, 

gdzie można było wykonać na całej długości jej odcinka kilkanaście elementów 

spowalniających, które naszym zdaniem skutecznie działają i powodują, że prędkość 

przejazdu tą ulicą jest bardzo mała oraz nie odbywa się nią ruch tranzytowy pojazdów bo nie 

jest atrakcyjna.  

Niech ostatnie to zdarzenie z udziałem naszego syna będzie refleksją i może 

motywacją do działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na ulicy Gościniec jak i również 

innych ulic naszej dzielnicy by więcej nie dochodziło do wypadków z udziałem dzieci, żeby 

w ogóle nie dochodziło do tragedii. 

 

Dla zainteresowanych sprawą możemy polecić ciekawe opracowanie Biura Ekspertyz 

i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „Ekkom” sp. Z o.o z Krakowa do pobrania ze 

strony http://www.krbrd.gov.pl/download/pdf/zasady_uspokajania_ruchu.pdf 

 

Serdecznie również prosimy wszystkich chętnych do włączenia się i złożenia swojego 

podpisu w celu poparcia naszego apelu.  

 

 

Eliza Michnowicz- Stachura 

Grzegorz Stachura 

 

 

 

Popieramy i przyłączamy się do apelu o bezpieczeństwo i spowolnienie ruchu na ul. 

Gościniec w Warszawie –Wesoła 

 

Imię Nazwisko podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

http://www.krbrd.gov.pl/download/pdf/zasady_uspokajania_ruchu.pdf
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Popieramy i przyłączamy się do apelu o bezpieczeństwo i spowolnienie ruchu na ul. 

Gościniec w Warszawie –Wesoła 

Imię Nazwisko podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Strona 4  

 


