Straszyn, 29.08.2017

Rada Gminy Pruszcz Gdański
Dotyczy: Wniosek do budżetu przewidujący budowę drogi Jana Pawła II w Straszynie.
Szanowni Państwo,
Zwracam się do Rady Gminy z wnioskiem o dodanie do budżetu na 2018 rok inwestycji budowy drogi
Jana Pawła II w Straszynie.
Z względu na fakt, że droga prowadzi do Zespołu Szkół w Straszynie, boiska sportowego, Kościoła
Katolickiego oraz do Cmentarza Parafialnego uważamy, iż droga wraz z chodnikiem dla pieszych jest
niezmiernie ważna dla mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański.
Biorąc pod uwagę lokalizację, jak również warunki topograficzne ulica Jana Pawła II uczęszczana jest
każdego dnia przez setki samochodów, które wielokrotnie poruszają się z nadmierną prędkością i pod
prąd stwarzając zagrożenie dla ludzi.
Brak chodnika dla pieszych może spowodować nieszczęśliwy wypadek, o który przy tak dużym ruchu
kołowym nie jest trudno, a musimy pamiętać, że na wąskiej drodze bez chodnika, nierzadko śliskiej, po
ciemku w porze zimowej nasze dzieci idą do szkoły.
Na boisku szkolnym kilka razy w roku odbywają się imprezy masowe. Przy tak wąskiej drodze i
samochodach zaparkowanych gdzie popadnie trudno wyobrazić sobie sprawną ewakuację przy użyciu
wyspecjalizowanych służb.
Ulicą Jana Pawła II dotrzemy do Kościoła Parafialnego oraz cmentarza. Nawierzchnia wyłożona płytami
drogowymi typu Jumbo jest niebezpieczna dla osób starszych, którzy nierzadko wykręcają nogi w
kostkach oraz łamią obcasy wpadając w dziury.
Ważnym aspektem jest również brak kanalizacji deszczowej. Każdy duży opad deszczu powoduje
zalania, podtopienia jak również utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym.
Niezmiernie ważna jest sytuacja rodziny zamieszkującej posesję przy ulicy Jana Pawła II 26.
…………….
Część inwestycji została już przez Gminę Pruszcz Gdański zrealizowana, ponieważ projekt budowy jest
zakończony i gotowy do realizacji od dłuższego czasu.
Mam nadzieję, że nasz apel spowoduje Państwa refleksję i następnie aprobatę, szczególnie, że
występujemy nie tylko w interesie własnym, ale również w imieniu wszystkich rodziców dzieci
uczęszczających do szkoły w Straszynie oraz wiernych kościoła katolickiego, którzy uczestniczą w
obrządkach kościelnych.
Z poważaniem
Mieszkańcy zamieszkali przy ulicy:
Jana Pawła II
Poziomkowej
Dzieci oraz rodzice
Osoby starsze

