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Gliwice, dnia 27.06.2019 r.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwicach
Dotyczy:

bezpieczeństwa na ulicach Żernik

Szanowni Państwo!
W imieniu Rady Dzielnicy Żerniki, zwracam się z uprzejmą prośbą o zaproponowanie skutecznego
rozwiązania problemu nadmiernej prędkości pojazdów na ulicach naszej Dzielnicy. Zastosowane na niektórych
ulicach (np. na ul. Chałubińskiego) ograniczenia w postaci znaku 20 km/godz. oraz spowalniaczy w postaci
poprzecznego garbu (tzw. leżących policjantów) nie przynoszą pożądanego skutku.
Samochody, zwłaszcza dostawcze oraz terenowe, nadal jeżdżą z dużą szybkością, nie zwracając uwagi na
istniejące ograniczenia. W ostatnim czasie na tej ulicy zginęły przejechane przez samochody zwierzęta.
Pragnę nadmienić, iż na tej ulicy w ostatnim czasie zdecydowanie zwiększyła się liczba dzieci, które jeżdżą na
rowerach i hulajnogach. Ponieważ jedna strona tej ulicy pozbawiona jest chodnika, mieszkańcy, dotyczy to
szczególnie dzieci, wychodzą wprost na ulicę. Bardzo obawiamy się o ich bezpieczeństwo.
10 lat temu, ówczesna Rada Osiedla Żerniki, przeprowadziła wśród mieszkańców ankietę na temat
bezpieczeństwa na naszych drogach – wyniki ankiety zostały przekazane do Władz miejskich. Otrzymali je między
innymi: Prezydent Miasta Gliwice, Wydział komunikacji i infrastruktury w UM oraz ówczesny Zarząd Dróg
i Mostów. Wówczas, poparcie dla pomysłu ograniczenia prędkości, w taki czy inny sposób, wyraziło 125 osób na
132, które odpowiedziały na naszą ankietę. Co stanowiło blisko 95% poparcia wśród badanych mieszkańców
dzielnicy.
Do niniejszego pisma dołączam plik ankiety, którą na przełomie lat 2008 i 2009 przedstawiliśmy
Mieszkańcom naszej Dzielnicy do zaopiniowania.
Ponieważ ilość samochodów na terenie dzielnicy z pewnością wzrosła wraz z toczącym się procesem
inwestycji mieszkaniowych w Żernikach, oraz wzmożoną przelotowością ulicy Legnickiej na kierunku do Zabrza
(a ul. Chałubińskiego do Szałszy) problem bezpieczeństwa jeszcze się zaostrzył.
Rada Dzielnicy zwraca się z prośbą o podjęcie działań na rzecz skutecznego ograniczenia prędkości na
drogach naszej Dzielnicy.
W imieniu Rady Dzielnicy "Żerniki"

Otrzymują:
1. Adresat
2. V-ce Prezydent Miasta Gliwice, Pan Adam Neumann
3. Strona internetowa: www.zerniki.gliwice.pl
4. a/a.
Przygotował: Grzegorz Jasik

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

