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PODEJMOWANE DZIAŁANIA MIASTA RADOM 
W ZAKRESIE BEZPIECZE�STWA PIESZYCH W 

RUCHU DROGOWYM 

Streszczenie 
W artykule omówiono ró�ne rodzaje zastosowanych elementów infrastruktury drogowej 

poprawiaj�cych bezpiecze�stwo pieszych oraz uspokojenia ruchu drogowego w Radomiu.  

WST�P 
Obserwuj�c sytuacj� na polskich drogach mo�emy jednoznacznie stwierdzi� olbrzymie 

opó�nienia infrastruktury drogowej maj�cej poprawi� bezpiecze�stwo pieszych. Przez wiele 
lat tematyka poprawy infrastruktury pieszej w Polsce nie odzwierciedlała si� w pracach 
polskich drogowców. Od niedawna prowadzona merytoryczna dyskusja na temat poprawy 
bezpiecze�stwa dopiero przynosi efekty przy tworzeniu nowych projektów dróg. Dzi�
w Polsce mo�emy zaobserwowa� wiele ró�norakich zrealizowanych, realizowanych 
projektów gdzie bezpiecze�stwo pieszych u�ytkowników drogi traktowane jest priorytetowe. 
Tylko stosowanie najnowszych rozwi�za� w tej tematyce mo�e zmniejszy� dystans Polski do 
krajów Unii Europejskiej. Przyjazna droga dla kierowców nie wyklucza bezpiecznej drogi dla 
pieszych i rowerzystów. Id�ce za tym zwi�kszone koszty bezpo�rednie inwestycji drogowych, 
utrzymania dróg przynosz� w perspektywie znacznie wi�ksze zyski po�rednie zwi�zane 
z bezpiecze�stwem w ruchu, czyli zmniejszeniem niepo��danych zdarze� drogowych 
(wypadków, kolizji). Poni�ej przedstawiam kilka rozwi�za� dotycz�cych bezpiecze�stwa 
pieszych jakie zostały wdro�one w Radomiu.  

1. PRZYKŁADY PODJ�TYCH DZIAŁA� MIASTA DLA 
BEZPIECZE�STWA PIESZYCH:  
Jednym ze sztandarowych projektów wpisuj�cych si� w t� polityk� jest wdra�ana obecnie 

w Radomiu - Strefa Ruchu Uspokojonego w centrum. Celem tego projektu jest 
przekształcenie wewn�trznego układu ulicznego w centrum Radomia w taki sposób, aby 
wyznaczał on naturaln�, akceptowaln� społecznie i przyjazn� dla niechronionych uczestników 
ruchu drogowego stref� (pieszych i rowerzystów). W jej obr�bie zostan� wprowadzone liczne 
elementy uspokojenia ruchu samochodów, mi�dzy innymi wyniesione przej�cia dla pieszych, 
wydzielone ulice jednokierunkowe, ograniczenie pr�dko�ci ruchu do 30 km/h, wydzielone 
pasy dla rowerzystów. Programem uspokojenia ruchu zostanie obj�te całe centrum Radomia 
(5). 
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Fot. 1. Przykład wyniesionego skrzy�owania w ramach „Strefa 30”

W roku 2012 zako�czyła si� we współpracy z partnerem prywatnym przebudowa ulic 
Dzierzkowskiej i Nowogrodzkiej. W ramach tej inwestycji została wymieniona nawierzchnia 
ulic oraz skorygowana geometria ich kraw�dzi, ale - co najistotniejsze - został zastosowany 
element infrastruktury bezpiecze�stwa ruchu drogowego i pieszych w postaci wyniesionej 
tarczy całego skrzy�owania ulic Dzierzkowskiej i Nowogrodzkiej. Ponadto na samej 
Dzierzkowskiej zastosowano dwa progi zwalniaj�ce, które z poł�czeniu z wyniesionym 
skrzy�owaniem skutecznie ograniczaj� pr�dko�� pojazdów. Znaczenie tego rozwi�zania 
trudno przeceni� zwa�ywszy na spodziewany w tym rejonie wzrost ruchu pieszych w zwi�zku 
z budow� pobliskiego kompleksu handlowo-usługowego i blisko�ci� siedziby oddziału 
Zakładu Ubezpiecze� Społecznych. 

Podobne rozwi�zanie zostało zrealizowane u zbiegu ulic Odrodzenia, Kaszubskiej 
i Górnej. Skrzy�owanie to cieszy si� w�ród radomskich kierowców zł� sław�, w ci�gu roku na 
skrzy�owaniu dochodziło do kilkunastu kolizji drogowych. Mieszka�cy postulowali 
zamontowania sygnalizacji �wietlnej. Jak wiadomo, zgodnie z rozporz�dzeniem ministra 
infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach, monta� sygnalizacji �wietlnej jest rozwi�zaniem ostatecznym. Stosuje si� je wtedy, 
gdy jest niemo�liwe lub ekonomicznie nieuzasadnione osi�gni�cie zało�onych celów innymi 
dost�pnymi �rodkami organizacji ruchu. W ocenie miejskich in�ynierów wyniesienie tarczy 
skrzy�owania u zbiegu ulic Odrodzenia, Kaszubskiej i Górnej jest rozwi�zaniem optymalnym 
i z pewno�ci� znacz�co poprawi bezpiecze�stwo ruchu (6). 

Inne rozwi�zanie zastosowano u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Słowackiego. Wyznaczone 
w tym miejscu, tu� za wiaduktem w ci�gu ulicy Słowackiego, przej�cie dla pieszych nie było 
bezpieczne dochodziło na nim do wypadków drogowych. Kierowcy zje�d�aj�cy z du��
pr�dko�ci� z wiaduktu rzadko zatrzymywali si� przed przej�ciem dla pieszych. Zamontowane 
nad zebr� sygnalizatory z pulsuj�cym, �ółtym sygnałem nie dawały oczekiwanych efektów. 
W zamian pod koniec 2011 roku została zamontowana sygnalizacja �wietlna, wzbudzana 
przez pieszych. Podstawow� trudno�ci� zwi�zan� z realizacj� tego rozwi�zania była kwestia 
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bardzo precyzyjnego skoordynowania działania nowych �wiateł z sygnalizacj� na kolejnym 
skrzy�owaniu za wiaduktem, czyli u zbiegu ulic 25 Czerwca i Słowackiego. Synchronizuj�c 
działanie obu sygnalizacji przyj�to zasad�, �e kierowcy zje�d�aj�cy ze skrzy�owania 25 
Czerwca i Słowackiego powinni w miar� mo�liwo�ci jak najszybciej dostawa� zielone 
�wiatło. Do nat��enia ruchu w tym miejscu zostało dostosowane działanie nowej sygnalizacji 
przed wiaduktem. Wła�nie dlatego piesi przy ulicy Nowogrodzkiej naciskaj�cy przycisk 
musz� na zielony sygnał poczeka�. Mo�liwo�� przej�cia na drug� stron� ulicy uzyskuj�
dopiero wówczas, gdy zostanie upłynniony ruch kołowy u zbiegu Słowackiego i 25 Czerwca 
(7).  

Tab. 1. Statystyka zdarze� drogowych przed i po zamontowaniu sygnalizacji �wietlnej na ulicy 
Słowackiego w Radomiu, na odcinku od ulicy 	eromskiego do ronda Matki Bo�ej 
Fatimskiej.

Wska�nik Jednostka miary �ródło informacji 2011 2012 
Liczba kolizji Szt. Ewidencja KWP w 

Radomiu 
44 37 

Liczba wypadków Szt. Ewidencja KWP w 
Radomiu 

5 0 

Liczba rannych Szt. Ewidencja KWP w 
Radomiu 

6 0 

Nietypowe rozwi�zanie zostało wprowadzone na przej�ciu dla pieszych na ulicy 
Limanowskiego, w pobli�u siedziby krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Nad przej�ciem dla 
pieszych zostały zamontowane sygnalizatory z pulsuj�cym, �ółtym sygnałem, za� same pasy 
zostały z obu stron do�wietlone nowoczesnymi panelami LED o du�ej mocy. Panele LED 
emituj� charakterystyczne białe �wiatło, wyró�niaj� si� w�ród pozostałego o�wietlenia 
ulicznego, dzi�ki temu zwracaj� uwag� kierowców i skutecznie poprawiaj� bezpiecze�stwo 
pieszych, którzy s� doskonale widoczni z du�ej odległo�ci (8). 

Tab. 2. Statystyki zdarze� drogowych przed i po zamontowaniu sygnalizacji pulsacyjnej na ulicy 
Limanowskiego w rejonie ulicy Przechodniej w Radomiu. 

Wska�nik Jednostka miary �ródło informacji 2011 2012 
Liczba kolizji Szt. Ewidencja KWP w Radomiu 2 1 

Skutecznym i ch�tnie wykorzystywanym w Radomiu elementem infrastruktury 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego i pieszych s� przej�cia dla pieszych wymalowane na 
czerwono w poł�czeniu ze znakami D-6 umieszczonymi na folii fluorescencyjnej. Takie 
rozwi�zanie stosowane jest w Radomiu mi�dzy innymi w tych lokalizacjach, gdzie nie 
mo�liwo�ci wybudowania azylu, poniewa� wi�załoby si� to z konieczno�ci� niekorzystnego 
zw��enia pasów ruchu poprzez korekt� oznakowania poziomego albo z przesuwaniem 
kraw��ników i poszerzaniem ulicy. Niekiedy jednak samo zmienione oznakowanie poziome 
i pionowe nie wystarcza i budowa azylu jest rozwi�zaniem koniecznym. Taka sytuacja miała 
miejsce na bardzo ruchliwej ulicy 25 Czerwca, na wysoko�ci dwóch szkół zlokalizowanych 
po obu stronach drogi. Na tym odcinku samochody je�d�� z du�� pr�dko�ci�. Aby zapewni�
bezpiecze�stwo pieszym, zwłaszcza uczniom pobliskich szkół, została podj�ta decyzja 
o budowie azylu. Pasy ruchu nie były zw��ane, natomiast sama jezdnia zostanie poszerzona 
tak, �eby wszystkie pojazdy mogły bezpiecznie omija� nowy azyl (9). 

Nietypowym sposobem poprawy bezpiecze�stwa, wykorzystywanym w Radomiu 
stosunkowo od niedawna, s� tak zwane linie akustyczne, namalowane na jezdni technologi�
grubowarstwow�. Gdy przeje�d�a przez nie samochód, spod kół wydobywa si�
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charakterystyczny stukot. Linie akustyczne s� dla kieruj�cych sygnałem, �e powinni zwolni�
i jecha� bardziej ostro�nie. Linie namalowane niedawno na ulicy Beliny-Pra�mowskiego 
maj� za zadanie zwraca� uwag� jad�cych na pobliskie przej�cie dla pieszych, podobne linie 
ostrzegaj� kierowców przed pasami s� na Warszawskiej przy Janiszewskiej oraz na 
Słowackiego przy wiadukcie.  

Fot. 2. Przykładowe oznakowanie akustyczne

PODSUMOWANIE  
Radom ju� od kilku lat konsekwentnie realizuje polityk� transportow� zmieniaj�c� zasady 

organizacji ruchu samochodów osobowych w celu realizacji wymogu równowa�enia rozwoju 
miasta oraz poprawy bezpiecze�stwa w ruchu drogowym. W Radomiu zrealizowano ju� wiele 
projektów poprawiaj�cych bezpiecze�stwo pieszych, przy zastosowaniu ró�nych rodzajów 
uspokajania ruchu w mie�cie, co spowodowało �e na wymienionych ulicach w sposób 
znacz�cy spadła liczba wypadków i kolizji . Stosowanie odpowiednich elementów 
uspokojenia ruchu zale�y od ilo�ci zdarze� drogowych (wypadków, kolizji), kategorii drogi, 
lokalizacji, nat��enia ruchu kołowego, liczby pieszych przekraczaj�cych przej�cie, lokalizacji 
instytucji publicznych. Przedstawione przykłady ukazuj� ró�norodno�� metod jakie mog� by�
stosowane przez zarz�dy dróg w cele zapewniania u�ytkownikom bezpiecznego korzystania z 
infrastruktury drogowej. 
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ACTIONS TAKEN BY THE CITY OF RADOM IN 
THE FIELD OF PEDESTRIAN SAFETY IN ROAD 

TRAFFIC 

Abstract 
The article discusses different types of road infrastructure used to improve pedestrian safety and 

traffic calming in Radom 


