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Pan 
Wojciech Nalazek 
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich 
i Komunikacji Publicznej 

 
 
Szanowny Panie Dyrektorze, 
 

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy zwraca uwagę na potencjalne 
niebezpieczeństwo dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego przy tzw. „bramie wjazdowej 
Zachemu". 

Obiekt jest pozostałością dawnych zakładów chemicznych, do których wjazd/wejście było 
mocno ograniczone. Te czasy jednak już dawno minęły, a teren ten stanowi część 
Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Pracują tu setki mieszkańców 
Bydgoszczy i regionu. Część z nich do swoich miejsc pracy dociera pieszo z pobliskiej pętli 
tramwajowej. 

I tu pojawia się problem bezpieczeństwa pieszych od wspomnianej bramy zachemowskiej do 
znajdującego się kilkadziesiąt metrów dalej, w kierunku wschodnim, chodnika (południowa 
część jezdni). W tym miejscu większość osób idzie pieszo po dość ruchliwej jezdni, a po 
powstaniu pobliskiego pawilonu handlowego i ogrodzeniu przyległego terenu nie ma żadnej 
innej możliwości przejścia. W efekcie piesi nie są w żadnej sposób zabezpieczeni przed 
najechaniem przez pojazdy, narażając tym samym swoje życie i zdrowie. 

Proponujemy w tym miejscu budowę chodnika lub wydzielenie w odpowiedni sposób z tej 
szerokiej jezdni fragmentu dla pieszych (np. elastycznymi słupkami). Należy zauważyć, że pas 
ruchu dla pojazdów ma w tym miejscu aż 6 metrów szerokości, co przekłada się na wysokie 
prędkości zwiększające niebezpieczeństwo dla pieszych. W załączeniu zdjęcie obrazujące 
problem wraz ze szkicem propozycji. 

 
Z poważaniem, 
 
Daniel Kaszubowski 
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