Mieszkańcy miejscowości Bystre
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y^,. niżej podpisani mieszkańcy Bystrego (gmina Oleśnica), zamieszkujący posesje

/ \Wdłuż drc|gi powiatowej przy ul. Południowej, apelujemy do nowych władz powiatu o
uwzględniebie w planach inwestycyjnych oraz możliwie szybkie wykonanie pobocza w formie
chodnika (o długości 1 km) dla pieszych przy ulicy Południowej w Bystrym.

Zaznaczamy, że składaliśmy już petycje do poprzedniego Starosty, który niestety nie
odpowiadał na nie ostatnio, przez co czujemy się jako mieszkańcy powiatu oleśnickiego
zlekceważeni i bezradni. W wyniku naszych rozmów z Wójtem Gminy Oleśnica mamy
zapewnienie, że uwzględni on dofinansowanie pobocza w planach budżetowych na 2019 rok
pod warunkiem, że powiat przeprowadzi inwestycję.
Bystre jest dynamicznie rozwijającą się wioską. Z każdym rokiem wzrasta liczba
mieszkańców naszej wsi jak również okolicznych miejscowości. Fakt ten powoduje nieustanne
zwiększanie ruchu samochodowego na odcinku drogi Ligota Wielka - Jelcz Laskowice. Ruch
samochodów w ostatnich latach zwiększył się kilkukrotnie. Prócz samochodów, codziennie

podążają tędy piesi: dorośli, dzieci, które idą do szkoły, kościoła, do miasta, ośrodka zdrowia,
osoby uprawniające biegi lekkoatletyczne. Jak wiadomo droga ta na odcinku Oleśnica - Ligota
Wielka jest szczególnie niebezpieczna ze względu na to, że jest to droga prosta, na której
samochody rozwijają niedozwoloną prędkość. Pomimo funkcjonujących ograniczeń prędkości

i kontroli policyjnych w okresach największego nasilenia ruchu, bezpieczeństwo korzystania
z tej drogi w żaden sposób się nie poprawia, a w ostatnich latach zdarzały się sytuacje, że

rozpędzone samochody wjeżdżały do rowu czy w ogrodzenia posesji. Pomimo tak dużego

nasilenia ruchu, jest to droga, która na tym najbardziej niebezpiecznym odcinku nie posiada

nie tylko chodnika, ale nawet pobocza. W chwili obecnej brak chodnika powoduje
bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób zmuszonych do poruszania się po jezdni, a w
szczególności dzieci, które same wracają ze szkoły.

Nowe wybudowane osiedle - 12 domków jednorodzinnych i 6 szeregówek (w tarkcie
budowy jest kolejnych 11 szeregówek) jest praktycznie bez pobocza, przez co powrót
pieszych do swoich domów jest bardzo ryzykowny, a dla dzieci powracających ze szkoły wręcz
niemożliwy.

Mieszkańcy Bystrego ulicy Południowej wyrażają nadzieję na pozytywne i szybkie
ustosunkowanie się do ich prośby. Kierując się troską o bezpieczeństwo naszych dzieci oraz

nas samych prosimy o podjęcie działań zmierzających do budowy pobocza. Życia ludzkiego
nie da się przełożyć na kwoty finansowe.

Chcemy normalnie żyć i bezpiecznie przemieszczać się do swoich domów nie

o

ryzykując utratą zdrowia i życia. Chcemy uniknąć sytuacji, gdzie nasza ulica w miejscowości

Bystre będzie pokazana w TV na skutek śmiertelnego wypadku.

Do petycji załączamy listę osób popierających realizację wniosku i jeszcze raz zwracamy się
o jego poważne potraktowanie.
Z wyrazami szacunku

