DEBATA TEKSTOWA: Ulica Żeromskiego: z samochodami czy bez.
Rozpoczęcie dyskusji:
27-04-16
Zakończenie dyskusji:
11-05-16
Cel
Celem debaty jest rozważenie, czy ulica Żeromskiego na odcinku przed Samorządowym Ośrodkiem Kultury
powinna być całkowicie wyłączona z ruchu samochodowego, czy nie; i jak każde z dwóch rozwiązań (ulica z
samochodami lub bez) może wpłynąć na korzystanie z przyległych placów.
Opis grupy docelowej
Debata tekstowa skierowane jest do wszystkich mieszkańców.
Omawiane pytania główne
1. W jaki sposób ruch samochodowy na odcinku ulicy Żeromskiego przed Samorządowym Ośrodkiem
Kultury wpływa na bezpieczeństwo i komfort użytkowania okolicznej przestrzeni?
2. Czy ulica Żeromskiego powinna być otwarta czy zamknięta dla ruchu samochodowego?
3. Jakie zmiany w codziennym użytkowaniu ulicy Żeromskiego (na odcinku przed Samorządowym
Ośrodkiem Kultury) i sąsiednich placów spowodowałoby jej zamknięcie dla ruchu samochodowego?
Eksperci
Brak
Moderatorzy
1. Anna Przybylska
2. Maryla Siudem
3. Klementyna Świeżewska
Zapis debaty:

1. Jak Państwa zdaniem mógłby zmienić się komfort użytkowania ul.
Żeromskiego i sąsiadujących z nią placów, gdyby całkowicie zamknąć ulicę dla
ruchu samochodowego? Czy zmiany byłyby ważne dla bezpieczeństwa ruchu?
Dlaczego?
Po rewitalizacji (2011-2013) placu majora Gryczmana i placu przed Samorządowym Ośrodkiem Kultury, na ulicy
Żeromskiego zostały zmienione zasady ruchu samochodowego. Na odcinku przed Samorządowym Ośrodkiem
Kultury wprowadzono tzw. strefę zamieszkania, która zapewnia ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz
bezwzględne pierwszeństwo pieszych przed pojazdami.

à Można bezpiecznie spacerować.
85405 27-04-16 10:21
Komentarze
Lista argumentów
• Argument za
85405 27-04-16 10:21 Głosów: 3
Nie trzeba uważać na samochody.
Komentarze
Lista argumentów
o Argument przeciw
87706 06-05-16 09:50 Głosów: 0
Zawsze i w każdym miejscu należy uważać na samochody, tak jak zawsze i
wszędzie kierowcy muszą uważać na pieszych. Dyskutowany obszar to jest
t.zw. "Strefa zamieszkania". Zobowiązuje to kierowców m.in. do zachowania
szczególnej ostrożności, ograniczenia prędkości do 20 km/h oraz do
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•

•

bezwzględnego ustąpienia pierwszeństwa pieszym. Ważną informacją w
dyskusji byłoby podanie przez Straż Miejską lub/i Policję danych o zgłoszonych
przypadkach naruszenia prawa przez kierowców. Nie wierzę, że jest ich wiele,
o ile w ogóle występują. Ja z racji zamieszkania przy Placu oraz ze względu na
prowadzoną działalność gospodarczą przy ul. J.Pawła II a także przy ul.
Krasickiego jestem bardzo częstym użytkownikiem tego obszaru, zarówno
jako kierowca jak i pieszy. Zawsze - podkreślam to z pełna odpowiedzialnością
- zawsze stosuję się do obowiązujących w tym miejscu przepisów. Największą
za to nagrodą dla mnie jako kierowcy są przemiłe gesty wdzięczności
przechodniów w postaci serdecznych uśmiechów lub życzliwych ukłonów za
ustąpienie pierwszeństwa na placu. Nigdy też nie byłem świadkiem aby inni
kierowcy zachowywali się w tym miejscu inaczej. Są oczywiście przypadki
szalonych (żeby nie powiedzieć zbyt obraźliwie, choć czasem wypadałoby)
moto-cross'owców, ale to temat na osobną dyskusję. Podsumowując, moim
zdaniem nie ma podstaw do twierdzenia, iż w tym miejscu zagrożone jest
bezpieczeństwo pieszych. Dariusz Tomczyk
Komentarze
Argument przeciw
71357 05-05-16 10:15 Głosów: 0
połączenie placów - zbyt mało imprez, aby zamykać ulicę
Komentarze
Argument przeciw
92343 05-05-16 11:33 Głosów: 0
ruch samochodowy jest mały nie zmieni się komfort użytkowania ulicy
Komentarze
Lista argumentów
o Argument za
87706 06-05-16 10:11 Głosów: 0
Popieram.

2. Jakie zmiany w codziennym użytkowaniu ul. Żeromskiego i sąsiednich placów
mogłoby spowodować całkowite zamknięcie ulicy dla ruchu samochodowego?
Jak można by wykorzystać przestrzeń ul. Żeromskiego, w połączeniu z
okolicznymi placami, gdyby ulica została zamknięta dla ruchu samochodowego?
à można zorganizowac koncert przed SOKiem
68126 27-04-16 10:29
Komentarze
Lista argumentów
• Argument za
68126 27-04-16 10:29 Głosów: 2
samochody nie będą przeszkadzać
Komentarze
Lista argumentów
o Argument przeciw
71357 05-05-16 10:21 Głosów: 0
podczas imprez i tak samochody nie jeżdżą
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Komentarze
Argument przeciw
72894 27-04-16 10:31 Głosów: 1
Można zabezpieczyć ul.na czas koncertu, nie ma potrzeby jej zamykania na stałe.
Komentarze
Argument za
87418 27-04-16 11:23 Głosów: 0
Jest sprawa jasna, zasady ruchu się nie zmieniają. Dodatkowo nie trzeba angażować
dodatkowych służb na czas imprez
Komentarze
Argument przeciw
92343 05-05-16 11:34 Głosów: 0
nie ma wpływu - można zamykać tymczasowo
Komentarze
Argument przeciw
87706 06-05-16 10:02 Głosów: 0
Edytowane
Koncerty przed SOK organizowane są od lat. Zarówno wcześniej jak i od czasu
ostatniej rewitalizacji Placu na czas koncertów oraz imprez kulturalnych ta część ul.
Żeromskiego jest zamykana. Nigdy nie było to problemem więc argument chybiony.
Komentarze
Lista argumentów
o Argument przeciw
43448 11-05-16 08:08 Głosów: 0
Dzisiejsza organizacja - obszar zamieszkały- w zupełności wystarcza, pojazdu
mogą się poruszać , przechodnie maja pierwszeństwo powinno zostać bez
zmian. W razie koncertów ulice się zamyka i uczestnicy sa bezpieczni.

dojazd bezpośredni do SOKu dla osób niepełnosprawnych
31985 27-04-16 10:37
Komentarze
Lista argumentów
• Argument za
31985 27-04-16 10:37 Głosów: 0
można je podwieźć pod same drzwi
Komentarze
• Argument przeciw
72894 27-04-16 10:39 Głosów: 0
Ulica i chodnik są na tym samym poziomie przez co łatwiej możemy jechać wózkiem.
Komentarze
• Argument przeciw
92343 05-05-16 11:33 Głosów: 0
nie ma wpływu na dojazd osób niepełnosprawnych

à Dzieci mogą sobie spokojne biegać i jeździć na rowerkach
87418 27-04-16 11:18
Komentarze
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Lista argumentów
• Argument za
87418 27-04-16 11:18 Głosów: 0
nie trzeba się oglądać na samochody przy SOKu
Komentarze
• Argument za
71357 05-05-16 10:22 Głosów: 0
to prawda - dzieci byłyby bezpieczniejsze
Komentarze
• Argument przeciw
92343 05-05-16 11:35 Głosów: 0
opiekę nad dziećmi winni sprawować rodzice/opiekunowie
Komentarze
• Argument przeciw
87706 06-05-16 10:07 Głosów: 0
Żeby się nie powtarzać - proszę przeczytać mój wpis w punkcie pierwszym podpisany
Dariusz Tomczyk.

3. Jaka jest Państwa opinia na temat możliwego wpływu zamknięcia ul.
Żeromskiego, na odcinku przed Samorządowym Ośrodkiem Kultury na
poruszanie się samochodem po centrum miasta?
Mamy już pewne doświadczenia: Ulica bywa wyłączana z ruchu samochodowego podczas imprez na placu.
Ulica Żeromskiego była także zamknięta podczas remontu placów w latach (2011-2013)

à Trudniejszy przejazd z ul. Krasickiego na ul. Jana Pawła II
85405 27-04-16 10:42
Komentarze
Lista argumentów
• Argument za
85405 27-04-16 10:42 Głosów: 1
Trzeba jechać na około i przez osiedle.
Komentarze
Lista argumentów
o Argument za
71357 05-05-16 11:00 Głosów: 0
popieram
Komentarze
• Argument za
72894 27-04-16 10:46 Głosów: 1
Tym bardziej że al.Zwycięstwa jest ulicą jedno kierunkową
Komentarze
• Argument za
87418 27-04-16 11:03 Głosów: 0
to jest porażka, cała Nowa Dęba podzielona
Komentarze
• Argument za
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92343 05-05-16 11:35 Głosów: 0
utrudni
Komentarze
Argument za
87706 06-05-16 10:29 Głosów: 0
To jest moim zdaniem największy negatywny skutek wprowadzenia proponowanych
zmian. Tak jak już pisałem wyżej, jestem pewien, ze spowoduje to zwiększony ruch na
drodze wewnętrznej równolegle do Al. Zwycięstwa. A korzyści dla pieszych czy też
instytucji i osób organizujących imprezy kulturalne przy SOK moim zdaniem mizerne.
Nie rozumiem w ogóle skąd i w czyjej urzędniczej głowie narodził się ten
"rewolucyjny" pomysł. Ponowię mój apel: proszę o podanie danych z Policji/Straży
Miejskiej dotyczących przypadków naruszenia przez kierowców przepisów ruchu
drogowego w tym miejscu. Będzie to najważniejszy argument w dyskusji i być może
pozwoli zarówno pieszym jak i kierowcom spojrzeć inaczej na zagadnienie. Dariusz
Tomczyk

à Warunkiem zamknięcia ul. Żeromskiego, powinno być wprowadzenie ruchu
dwukierunkowego w Alei Żwycięstwa
87418 27-04-16 11:01
Komentarze
Lista argumentów
• Argument za
87418 27-04-16 11:01 Głosów: 0
nawet jeżeli Aleja Zwycięstwa jest za wąska, to można ją poszerzyć kosztem placu
Gryczmana
Komentarze
Lista argumentów
o Argument przeciw
71357 05-05-16 11:01 Głosów: 0
znowu przebudowa???
Komentarze
• Argument przeciw
92343 05-05-16 11:43 Głosów: 0
wystarczy tej przebudowy centrum miasta
à Przy przejezdnej Żeromskiego, mniej spalin
87418 27-04-16 11:08
Komentarze
Lista argumentów
• Argument za
87418 27-04-16 11:08 Głosów: 0
Nie trzeba nadkładać drogi. Skoro taka modna jest ekologia, lepiej powolusieńku
przejechać ulicą Żeromskiego, a mnie jechać na około przez całe miasto
Komentarze
• Argument przeciw
92343 05-05-16 11:45 Głosów: 0
ale co tak czy owak - krótki odcinek i raczej nie ma wpływu
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à Zamknięcie ul Żeromskiego spowoduje większy ruch w ulicach Krasickiego i Jana Pawła
II. Ryzyko korków przy wjeździe z ul. 1maja na Rzeszowską (9).
87418 27-04-16 11:16
Komentarze
Lista argumentów
• Argument za
87418 27-04-16 11:16 Głosów: 0
Możliwość przejechania ulica Żeromskiego, to łatwiejszy dojazd do Kościuszki, z
której najłatwiej dostać się na Rzeszowską (krajową 9) - rondo. Przy zamknięciu
Żeromskiego, więcej kierowców, będzie próbowała wjechać w Rzeszowską (9) z ulicy
1.maja. Istnieje ryzyko powstawania korków tam.
Komentarze
• Argument przeciw
92343 05-05-16 11:46 Głosów: 0
kwestia zamknięcia Żeromskiego nie ma wpływu na korki na skrzyżowaniu 1 Maja /
Rzeszowskiego
à Idąc do biblioteki, nie wiadomo kto ma pierwszeństwo: samochód czy pieszy.
87418 27-04-16 11:20
Komentarze
Lista argumentów
• Argument za
87418 27-04-16 11:20 Głosów: 0
nie wiem czy podchodząc do ulicy, powinnam oglądać się na samochody
Komentarze
Lista argumentów
o Argument za
71357 05-05-16 11:01 Głosów: 0
zawsze należy zwracać uwagę na samochody!!
Komentarze
• Argument przeciw
87418 27-04-16 11:21 Głosów: 0
kierowcy na Żeromskiego są uprzejmi i przepuszczają pieszych
Komentarze
• Argument przeciw
92343 05-05-16 11:37 Głosów: 0
zgodnie z znakami jest to strefa zamieszkania - samochody mają obowiązek
ustępować mieszkańców
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