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Petycja o
My ni2ej podpisani mieszkadcy i u2ytkownicy korzystajqcy z drogi 710 na odcinku (Si inki,

Kotliny, Kromolin Nowy, Wielka WieS) Apelujemy do zarzqdcy drogi 710 o uwzglqdnienie w

planowanej na 2021 rok przebudowie drogi oraz moiliwie szybkie wykonanie pobocza w formie drogi

rowerowej (o dlugoSci 6,5 km)jest to fragment z planowanego do remontu i poszerzenia drogi nr 710

na odcinku Sikucin- Wielka Wie3. Nasze miejscowosci rozwijajq sig dynamicznie z ka2dym rokiem

wzrasta liczba mieszkaic6w. Planowane sq jui kolejne zasiedlenia. Fakt ten powoduje nieustanne

zwiqkszenie ruchu zar6wno samochodowego, rowerowego jak i pieszeSo podqiaja tedy doroSli,

osoby w podeszlym, wieku czqsto niepelnosprawni, dzieci, kt6re idq do szkoly w Sikucinie, dzieci
jadqce na rowerach do szkoty w Szadku oraz te, kt6re idE na przystanek autobusowy do szkoly, osoby

uprawniajqce biegi lekkoatletyczne oraz amatorzy nordic walking, kt6rzy korzystajq z drogi

szczeg6lnie po zmroku w warunkach mocno ograniczonej widocznoSci. Odcinek ten jest szczeg6lnie

niebezpieczny ze wzglqdu na duie nasilenie ruchu, jest to droga, k6ra na tym najbardziej

niebezpiecznym odcinku nie posiada nie tylko chodnika, ale nawet pobocza dochodzilo tu ju2 do

wypadk6w z udzialem pieszych w tym do zdarzef Smiertelnych. A mimo to nie udalo nam sie

doprosii Wtadz cho6by o znak o terenie zabudowanym, mimo i2 wszelkie prawne pzeslanki ku temu

sq spelnione. W chwil obecnej brak drogi rowerowej bqdi chodnika powoduje bezpoSrednie

zagro2enie iycia i zdrowia os6b zmuszonych do poruszania siq po jezdni, a w szczeg6lno6ci dzieci.

KierujEc sie troska o bezpieczedstwo naszych najmlodszych oraz nas samych i nie dopuszczenie do

kolejnych (miertelnych wypadk6w prosimy wszystkich Panstwa, adresat6w niniejszej petycji, o

podjqcie dzialari zmierzajqcych do budowy drogi rowerowej. Liczymy na poparcie naszej petycji

zar6wno przez Radq jak i Burmistrza Gminy i Miasta Szadek.

Niniejsz4 petycjE przesylamy do wiadomo6ci:

. Zarz4duDr6g Wojew6dzkich w tr-odzi
o Burmistrza Gminy i Miasta Szadek Artura tr-awniczak
. Rady Gminy i Miasta Szadek

Nie czekajmy na nieszczgdcie, kt6re mo2e tutaj zdarua(, si9 po raz kolejny sig w kzrZdej chwili!

Mieszkaricy i uiytkownicy wyraiaj4 nadziejg na pozytywne ustosunkowanie sig do ich
pro5by.

Zalqcznik nrl integralny z petycjq lista podpis6w
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