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Krzywiń, 23.10.2018 

Dyrektor 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Poznaniu 
Wilczak 51 
61-623 Poznań

z.s. ,0.2018 
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PETYCJA 

W imieniu mieszkańców miasta Krzywiń zwracam się z prośbą do właściciela drogi wojewódzkiej 
numer 432 czyli Województwa Wielkopolskiego w irnit,niu którego działa Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 

Prosimy o budowę sygnalizacji świetlnej ( z przyciskiem uruchamiającym zielone światło na 
żądanie) na istniejącym przejściu dla pieszych w miejscowości Krzywiń na ulicy Kościańskiej przy 
drodze wojewódzkiej nr 432 ( przy skrzyżowaniu z ulicą Bojanowskiego). 

Prośbę swą uzasadniamy tym, iż :ruch panujący na tej drodze jest bardzo duży ( zarówno aut 
osobowych, samochodów ciężarowych, jak i busów firm kurierskich). 
Kierowcy nie przestrzegają ograniczenia prędkości, a kontrole policji są mało skuteczne. 

Blisko przejścia dla pieszych znajduje się Przedszkole „Niepubliczne Przedszkole Ochronka Im. Bł. 
Edmunda Bojanowskiego" ( to właśnie z tego przejścia korzystają dzieci uczęszczające do tego 
przedszkola, jak rownież inne dzieci uczęszczające do szkoły, która znajduje się dalej). 

Pragnę nadmienić, iż na danym przejściu doszło do kilkunastu incydentów z udziałem pieszych i 
dzieci. Mianowicie piesi chcąc przejść na druga stronę ulicy musieli się cofać, by nie zostać 
potrąconym, gdyż po zatrzymaniu się kilku aut przed przejściem kierowcy jadący z przeciwnej 
strony nie zatrzymywali się wcale. 

Kilkakrotnie również była sytuacja kiedy kierowcy, którzy zatrzymywali się przed przejściem, byli 
wyprzedzani przez innych kierowców ( mnie osobiście spotkała taka sytuację, przeprowadzając 
trójkę dzieci na tym przejściu do przedszkola). 

Przejście jest niewystarczająco oznakowane ( umieszczony jest tylko znak D-6), nie jest również w 
żaden sposób oświetlone , co również stwarza bardzo duże zagrożenie w okresie jesienno-zimowym 
( gdy rano i popołudniu, jak dzieci wracają z przedszkola i szkoły jest ciemno i nie są widoczne na 
tym przejściu). Dlatego montaż instalacji świetlnej na pewno poprawiłaby bezpieczeństwo pieszych 
poruszających się na tym przejściu. 

Mam nadzieję że w trosce o zdrowie i życie naszym poc:ech, jak również innych mieszkańców 
nasza prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie. 
Chciałam jednocześnie zaznaczyć, iż taka sarna sygnalizacja została zamontowana w miejscowości 
Nochowo ( gmina Śrem) na przejściu dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 432 ( gdzie ze 
względu na fakt, iż jest to wieś, ruch pieszych jest o wiele mniejszy niż w przypadku Krzywinia) 
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