
Propozycja 1 

Przeniesienie słupków na ulicy Melioranckiej z numeru 34b w okolice nr.27 czyli przed skrzyżowaniem 

Grawerska/Ostowa Północna od strony ul.  Kominiarskiej. 

Dodatkowo aby zapewnić bezpieczeństwo i wyeliminowanie ruchu tranzytowego ul. Rzemieślniczą, 

ul. Geodezyjną proponuję: 

 Ul. Rzemieślniczą jako droga jednokierunkowa od ul. Kominiarskiej do ul. Geodezyjnej  

Według mojej wiedzy i doświadczenia jest to najprostszy, najtańszy i skuteczny kompromis, który 

zabezpieczy mieszkańców i zapewni bezpieczne użytkowanie dróg osiedlowych przez pieszych oraz 

pozostałych uczestników ruchu. Propozycja otwiera dodatkowy wyjazd/wjazd z osiedla Widawa 

drogą serwisowa w kierunku AOW i ul. Pełczyńskiej oraz eliminuje w dużym stopniu ruch tranzytowy 

ulicą Meliorancką jako najkrótszą droga do węzła AOW i Pełczyńskiej rozkładając ruch samochodów 

częściowo na inne ulice a tym samym mocno zniechęci tranzyt do kluczenia po osiedlowych uliczkach 

i skieruje na ul. Kominiarską i ul. Księgarską czyli ulicę do tych celów dedykowaną.  

Dodatkowo aby wzmocnić bezpieczeństwo na osiedlu  proponuję wprowadzić: 

 

  Na ulicy Rzemieślniczej, Melioranckiej, Grawerskiej i Ostowej Północnej dodatkowe  

utrudnienia w postaci przewężeń/mijanek - być może są inne wytyczne projektowania jak 

stosowane przy progach zwalniających 

 Na ulicy Geodezyjnej warto rozważyć ograniczenie ruchu dla mieszkańców z poza ”Osiedla 

Grawerske” dodatkowymi zabezpieczeniami infrastruktury drogowej np. wjazd na szlaban  

 

 

 

 

 

 



Propozycja 2 

Poniższe propozycje przedstawiam jako alternatywa „bez słupków” również w bardzo prostym 

wydaniu zmian jak i kosztów.  W moim odczuciu są dużo słabsze, ponieważ nie rozwiązują 

podstawowego problemu polskich kierowców tzn. przestrzegania przepisów drogowych a myślę ze 

wygoda stanie się ważniejsza niż przepisy… 

Poniższe propozycje, uwzględniają ograniczenie ruchu czyli zwiększenie bezpieczeństwa niestety dość 

dużym kosztem wygody dojazdu do posesji szczególnie dla mieszkańców ul. Melioranckiej 

Propozycja 2A 

Meliorancka podzielona od skrzyżowania Grawerska/Ostowa Północna na 2 ulice  jednokierunkowe  

 od numeru 27 jednokierunkowa w kierunku Kominiarska 

 od numeru 26 jednokierunkowa w kierunku łącznik i Sułowska 

 

Propozycja 2B 

Meliorancka podzielona od skrzyżowania Grawerska/Ostowa Północna na 2 ulice  jednokierunkowe  

 w kierunku od Kominiarska od numeru 27 jednokierunkowa  

 od łącznika i Sułowskiej od numeru 26 jednokierunkowa  

 

Dodatkowo aby wzmocnić bezpieczeństwo na osiedlu  proponuję wprowadzić: 

  Na ulicy Rzemieślniczej, Melioranckiej, Grawerskiej i Ostowej Północnej dodatkowe  

utrudnienia w postaci przewężeń/mijanek - być może są inne wytyczne projektowania jak 

stosowane przy progach zwalniających 


