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cy starosta powiatu Bietskiego

Sz. P. Andrzej Płonka
Przewodn iczący Rady Powiatu Bielskiego

Sz.P. Jan Borowski

Do wiadomości:
Radnych Rady Powiatu Bielskiego:

Sz.P. Józef Herzyk
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Sz.P. Sławomir Masny
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My, niżej podpisani mieszkańcy Wieszcząt gminy Jasienica, i okolicznych miejscowoścr,

up"io3.rny do władz powiatu Ó uwzględniŃ. - plTuq inwestycyjnych oraz możliwie

,rvuń" iqrkonanie 
"iroao*u 

(o ałusósci 1,7 1fln od Zespofu Szkolno przedszkolnego

w wieszczętach do strażrricy w wińzczętach) dla pieszych będącej fragmentem drogi

powiatowej nr 26405. Wieszózęta są dynamicznie rozwijającą się miejscowością. Z kazdym

rokiem wzrasta iiczba mieszkńców naszej wsi jak również okolicznYch miejscowoŚci, Fakt

ten powoduje nieustanne zwiększanie ruchu_ samochodowego na wszystkich drogach

dojazdowych do naszej miejscowości, a przede wszystkim przedszkola i szkoĘ, Ruch

samochodów w ostatni"ł, tutu"ł, zwiększył .ię tittołrotoie. Prócz samochodów, codziennie

iiiąz^:ątędy piesi: przede wszystkim dorośli z dziećmi do ptzedszkola i szkoĘ, dzieci z1ub

do szkoĘ, osoby w'podeszłym wieku, którzy idą do szkĄ, sklepu, kościoła, a takźe na

przystanek a,rtob,rsoriy, o*Ly uprawiając. 
-ul"gi 

oraz miłośnicy nordic walking, którzy

ior"vstają z drogi szczególnie po 
".rońi 

w warunkach mocno ograniczonej widoczności,

zespał śrmno prreosńtny w Wieszczętachjest jedyną,placówką edukacyjną w okolicy,

która nie posiada chodnika (w żadnyn z kierunków), po którym dzieci mogłyby spokojnie

dotrzeć do lub i" szkoł}/przedszkola. odległość jaka dzieli często nasze miejsce

zamieszkania od placówki edukacyjne3 jest długa, a pokonanie jej pieszo 1ajmuje uczniom

wiele czasu. pomimo nasilenia *.iro,3est to droga, która na tym najbardziej niebezPiecznYm

odcinku nie posiada ,ri. tytto chodnika, ale nawet pobocza. część kierowców świadomie

rozwija większą prędtóść, poniewaz jak twierdzą droga jest ,,fajna", pomimo

funkcjonują.y.t, ogiuń.".n pręjtości i koniroli policyjnychbezpieczeństwo korzYstania z tej

drogi w żadęn*po*u,Ę nie popra*ia, awostatnich latach doszło dowypadku pojazdów,

gdzie kierowca był osobą niótrzeźnvą'a także wypadków zldzińem pieszych, Statystyki

iolicyjne nie pokazują w pełni tego problemu, gdyz często takię zdarzenia nie są zglaszane

iu poti".;ę, a widocznym świadectwem jakiegoŚ zdarzęnia drogowego są tylko ślady

stsrostwo powiatowe w
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hamowania i koleiny świadczące o miejscu parkowania pojazdu. W chwili obecnej brak
chodnika powoduje bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób zmuszonych do poruszania
się po jezdni, a w szczególności dzieci. Nasze społeczeństwo stoi na stanowisku,
ze w zaistniałej sytuacji budowa chodnika jest jedynyn rozwiązaniem, które podniesie
bez4ieczehstwo uzytkowników drogi. Zwracamy się z prośbą o powłżne potraktowanie
na§zego wniosku.

Prosimy o pisemną odpowiedź przesłaną do Pana SoĘsa Jana Jenkner na adres: Wieszczęta
113, 43-386 Świętoszówka z inforrnacją odnośnie harmonogramu wykonania chodnika.

Zpoważaniem

Mieszkańcy Wsi Wieszczęta
oraz okoli czny ch mi ej scowości.

DVRĘp(Tr$R
Zas oolu Szkolno- PrzgdszkolnĘc,' wWieszcĘ}afh_ r"" ,*łnfu)))

*grrb^Wffikłh
/

/
sorr{s

fuMx""


