Stara Wieś 6.09.19

PRCŚBA
Do Poiniatowegtl Zarządu Dróg w Bielsku-Białej

Mieszkailcy rvsi Stara Wieśmieszkający w okolicy uiicy Bestwińskiej
apelujemy do
tllice:Krakowska,Bestrł,ińska,Leszczyńska,Ogrodowa,Kamieniec,Międzylesie,AJeja)
rt,ładz peiwia|u o urł.,zg|ędnienie w planach inwe_§tycyjnych,oraz możliwie szybkie wykonanie pobocza w
iormie chodnika o długościokoło 2 ki]ometrów dla pieszych,na odcinku od skrzyżowania ulicy
ł(rakowskiej z ulicą Bestwińską do szkoły,która to droga jest drogą powiatową. Stara Wieśw tym
inir:jscu jcst dynamicznic rozwijającą się miejscowością, Z każdym rokiem wzrasta liczba mieszkańców
naszej wsi przez budujące się nowe domy. Fakt ten jest również powodem do zwiększonego ruchu
samochodorvego na drodze z której korzystają }udzie skracając sobie dojazd oraz samochody ciężarowe
,Prór,z sanrochodów codziennie podążają tędy:dzieci chodzące do szkoły,dorośli,osoby w podeszłym
,"vjeku idący do kościołalub
do skiepu a także na prz_vstanek autobusowy ,osoby uprawiające biegi oraz
rrldzinv z dziećmi podążające na wiejski plac zabaw.Pomimo tego dużego natężenia ruchu samochodów
.1l()g;] i.! nie posiada źadnego pobocza nie mówiąc juz tl chodniku- Droga jest niebezpieczna, poniervaż
" do przydrożnego rowl,nie
;acl4r_e z obu stron samochodv ciqżdrowc zmuszają pieszych,.skakać
wspon]nę już nawet o okresie zimowym,gdzie na boku leży śniegi jakiekolwiek przejście tego odcinka
ljlanic7v z cLtrlem ,!V chwi]i obecnej brak chr:dnika powoduje bezpośrednie zagrożenie zdrowja oraz.
;:vcia osób znruszclnycit do poruszania się po jezdni ,a w szczególności często nieświadomych tak dtrżego
z.agrrlźenia dzieci chodzącl,ch do szkoły. Kolejny problem to fakt,iż nasze dzieci w drodze do szkoły
rr-rlcil6d7ą w.16<t na skrzyżov,airie rv centrum(ul.Dolnej z Besnvińską),gdzie przez brak sygnalizacji
uniemożlirvione ,jest jego bezpieczne przelście. Zwracamy również uwagę na przerażające statystyki
zci;rt,z.eń drclg<lwych w irriejsc Ll skrzyźowania dróg Bestwińskiej z Krakowską gdzie nie ma tygodnia bez
-\tłi]czkl i zagrożenie za tlinl idące w stronę nsób oczektljących na przystanku (od
, ] i {.sz.:lyiislrie j.1. K)ł1,1.1; ąc siq lroską o bezpieczeństwo naszych dzieci oraz nas samych prosimy
ivszystkir_h Państwa ,adresatów niniejszej petycji o podjęcie działań zmierzających do wybudowania
(

,.,lr()dnika oraz zabezpleczenie bezpiecznego przejścia w starej

wsi

cent_rum.

]!ic cz!_,{ajn]]. na n iesz r:zęś._ie,które nroże tutaj się wydarzyc w każdej chrvili .
llaCzieję ;:dąźyi' urztri tragedią!
t lierzkirlilv §t;}rpj \Ą/si lnlrłi.ljq nadziele na pozyłw\,ne usttlsunkowanie się dri ich prośby.
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Z wyrazami szacunku

