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Gliwice, dnia 14.03.2016r.

Biuro
Prezydenta Miasta Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Dotyczy:

wniosku Mieszkańców ulic: Grażyńskiego, Omańkowskiej i Panufnika w sprawie
wykonania nawierzchni i oświetlenia ulic.

Szanowni Państwo!
Rada Osiedla „Żerniki” pragnie wyrazić swoje poparcie dla wniosku mieszkańców w/w ulic,
dotyczącego wykonania oświetlenia ulic, a także wykonania nawierzchni ulic bocznych.
Ten rejon Żernik, jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się fragmentów
naszej dzielnicy. W ostatnich latach powstało tam sporo nowych domów mieszkalnych, a kolejne są
w trakcie budowy. W związku z powyższym będzie narastał tam ruch pieszych oraz ruch pojazdów
samochodowych. Piesi, w szczególności dzieci idące lub powracające ze szkoły, w coraz większym
stopniu będą narażeni na niebezpieczeństwa związane z ruchem kołowym. Wydaje się zatem
niezbędnym przystąpienie, w najbliższym czasie do zaprojektowania i wykonania chodników wzdłuż
ulicy Omańkowskiej. Ponadto ul. Omańkowskiej stanowi naturalną drogę rowerową prowadzącą od
Centrum, poprzez Podlesie do lasu w Żernikach. Korzystają z niej również osoby biegające, rolkarze
i narciarze biegowi. Nie wszyscy z użytkowników mają widoczne odblaski i najczęściej kierowcy
dostrzegają ich w ostatniej chwili. W tym rejonie często pojawiają się mgły związane z przepływającym
potokiem oraz ukształtowaniem terenu - oświetlenie ulicy oraz chodniki zdecydowanie poprawiłoby
bezpieczeństwo na drodze. Jako, że ul. Omańkowskiej, jest ulicą osiedlową z ograniczeniem prędkości
pojazdów do 30 km/h, proponujemy również wykonanie na niej spowalniaczy w postaci zapór
zajmujących połowę jezdni. Według nas jest to najlepszy i najskuteczniejszy sposób ograniczania
prędkości pojazdów, nie powodujący wzrostu hałasu, ani wzrostu wydzielania spalin. Oprócz tego nie
powoduje uszkodzeń zawieszenia pojazdów, jak to ma miejsce w przypadku stosowania progów
zwalniających.
Podsumowując, Rada Osiedla Żerniki, uprzejmie prosi o przychylne ustosunkowanie się do
wniosku mieszkańców ulicy Omańkowskiej i ulic sąsiednich, w wyżej wymienionych sprawach.
W imieniu Rady Osiedla "Żerniki"

Załącznik:
Pismo Mieszkańców skierowane
do Prezydenta Miasta Gliwice

Uprzejmie informujemy, że ten list oraz odpowiedź na niego, zostaną umieszczone na stronie internetowej Rady Osiedla: http://zerniki.gliwice.pl

