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WNIOSEK
o wykonanie nawierzchni przy ulicy Grażyńskiego oraz wykonanie oświetlenia przy ulicy
Grażyńskiego oraz Omańkowskiej w Gliwicach jak i montaż spowalniaczy na ulicy Omańkowskiej

Mieszkańcy ulic Grażyńskiego, Omańkowskiej, Panufnika zwracają się z prośbą o rozpatrzenie
wniosku i nadanie biegu sprawie.
Dotyczy:
- wykonanie nawierzchni przy ulicy Grażyńskiego
-wykonanie oświetlenia przy ulicy Grażyńskiego i Omańkowskiej
- zamontowania lustra na ul. Omańkowskiej przy wyjeździe z ul. Grażyńskiego w Gliwicach
- montaż spowalniaczy na ulicy Omańkowskiej ( w załaczeniu propozycja rozmieszczenia )
Wniosek motywujemy tym, że:
•

wzdłuż ulicy Grażyńskiego powstało już sporo domów jak i powstają nowe. Ze względu na
wysoki poziom wód gruntowych każdego roku mieszkańcy zmuszeni są z własnych
oszczędności dokonywać prowizorycznego utwardzenia drogi aby w ogóle był możliwy
dojazd samochodem do domów, droga jest w fatalnym stanie. Niestety ale miasto nic nie
robi w tym kierunku aby zadbać o tą część Gliwic, liczymy, że tak jak w przypadku innych
dróg w Gliwicach (np. ulicy Witosa) będziemy mogli normalnie poruszać się po naszej
ulicy.

•

Mieszkańcy mają także bardzo utrudnione dotarcie pieszo do swoich domów. Dzieci
mieszkające przy ulicy Grażyńskiego, Omańkowskiej i Panufnika uczęszczają do pobliskiej
szkoły podstawowej. Dotarcie do niej jednak jest dla nich bardzo utrudnione, gdyż warunki
na drodze szczególnie zimą, dodatkowo przy braku oświetlenia są dla nich bardzo
niebezpieczne. Cała ulica Grażyńskiego oraz część ulicy Omańkowskiej są nieoświetlone
i stwarzają bardzo duże zagrożenie dla pieszych.

•

Kierowcy przejeżdżający ulicą Omańkowskiej nie zachowują należytej ostrożności
przekraczając nadmiernie prędkość mimo, iż jest tam ograniczenie prędkości, zasadnym
byłby montaż spowalniaczy.

Boimy się o nasze bezpieczeństwo chodząc tymi ulicami, nadto na ul. Omańkowskiej nie ma
chodnika a jest to bardzo ruchliwa ulica, widać najpierw musi dojść do jakiejś tragedii aby
zainteresowano się naszym problem.
Nadto ulicami bardzo często uczęszczają zwierzęta z pobliskiego lasu, które również przy słabej
widoczności (okres zimowy, wieczory, mgły, ulewne deszcze) stanowią zagrożenie dla kierowców.
Wobec powyższego liczymy, iż nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Z wyrazami szacunku
Mieszkańcy ul. Grażyńskiego i Omańkowskiej, Panufnika

