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Petycj a

w sp「awie wykonania na uI・ Henryka Arctowskiego

nawierzchni z kostki brukow匂Eko‑Kwadrat

My n画POdpisani mieszka血y Zielon匂G6ry zwracamy sle Z UPrZejma proSba o po(暁cie dziatEin w kierunku wykonania na ui・

Henryka Arctowskiego w Zieionej G6rze nawierzchni z kostki brukowej Eko‑Kwadrat.
Sytuacja mieszkahc6w ww uIicy znana jest zar6wno PanリノPana zastepcom・ dyrektorom Departamentu Za「z如zania Drogami.

Mieszka龍y面cy m6wia o swoich p「obIemach na spotkaniach w Urzedzie Miastajak i w pismach kierowanych do Urzedu.

UIica H. Arctowskiegojest gruntowa droga o dlugoSci ok. 250 m. Jej nawierzchniajest petna dziur i nier6wnoScL Pokrytajest bIi2匂

nieokre訓onym materia†em小tIuczniem, grySem, drobnymi kamieniami, dest「uktem asfaltowym′ Piaskiem. Po opadach deszczu

tworza sie olbrzymie katuZe. a w suche dni p函eZd2函Ce S∂mOChody wzbudz壇tumany kurzu膏6「y osiada na elewacjach dom6w
na rO釦nach w og「odzie, dostaje si? do mieszkah. 」est szkodliwy dia zdrowia mieszkahc6w.

」adace czesto z duZa predkoS(埼, Wbrew og「aniczeniu do 30km/h, Pqiazdy w tym o cieZarze powyZej 3・5 t膏6re to notabene maja
zakaz poruszania si? PO t匂ulicy. stwarz函duねniebezpieczehstwo dla pieszych, a ZWfaszcza dIa dzieci′ kt6re ze wzgiedu na brak

chodnik6w wychodza ze swych poseill WPrOSt na jezdnie.
Ponadto ulica H.Arctowskiegojest od lat g16wna u喧d句azdowa do osiedla Uczo=yCh. Przez kiIka lat′ dop6ki nie wybudowano uI

しukasiewicza, byJa d「oga dqiazdowa dIa ok. 250 mieszkahc6w wielo「odzimych blok6w mieszkainych. Obecniejest g16wn河roga
dqiazdowa do osied'a juZ wybudowanych i tych dopiero w budowie dom6wjednorodzinnych posadowionych przy ui・ StrzeIeckiego′
NobIa, W「6biewskiego, Sniadeckiego, a niejednokrotnie teZしukasiewicza czy Czekanowskiego. ChoC drogami dqjazdowymi do
osiedla sa r6wnieZ u‑ice‥ Wierzbowa, Domeyki czy Czekanowskiego′ tO Wykorzystywa=e S弓One P「ZeZ kierowc6w w znikomym

StOPniu.
Mieszkahcy ul. Arctowskiego przyjaZnie b?da witacha swqi匂uIicy sasiad6w z okoiicznych ulic・ aIe oczek函StWOrZenia dia tak duZq

iIoSci jeZdZ華ych samochod6w odpowiednich warunk6w drogowych.

Mieszkahcy od 14 Iat proponowaIi r6Zne dziatania, kt6re polepszylyby wa「unki komunikac画e na uIicy. Wystepowaii o m血
ograniczenie predkoSci do 20km/h, Zmiane organizaEji ruchu na osiediu Uczonych′ ZamOntOWanie spowainiaczy′ SZykan drogowych′

w ko証u o budow? drogi o nawierzchni asfaltow匂Z Chodnikami. Wszystkie propozy匂e zostaly przez wfadze miasta odrzucone.
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