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Mieszkaticy osiedla Bialowiejska 84 a/f 
ul. Bialowiejska 84 
06-100 Pultusk 

Firma ZURAW Wojciech Zurawinski 
ul. Bialowiejska 80 
06-100 Pultusk 

Pultusk, dn. 20-01-2020 r. 

Do Zarmdu Powiatu 
Starostwa Powiatowego 
w Pultusku 
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 11, 

06-100 Pultusk 

PETYCJA 

My, niZej podpisani, mieszkaiicy osiedla przy ulicy Bialowiejskiej 84 a/f oraz firma 

ZURAW Wojciech Zurawinski ul. Bialowiejska 80, zwracamy sic do Pana Starosty 

z petycjq o podjecie praktycznych i skutecznych dzialan w celu wykonania chodnika dla 

pieszych na odcinku ul. Bialowiejska od numeru 80 do 84 (od wjazdu do firmy ZURAW do 

drogi wewnetrznej nowego osiedla domkow jednorodzinnych Bialowiejska 84a/ tj. ok. 100 m. 

Otrzymana odpowie& na wczegniejsze pismo nie daje gwarancji, ze taka drobna 

inwestycja bydzie zrealizowana. 
Przykro jest nam, ze w projektach modernizacji drogi powiatowej nr 3431W nie 

uwzglcdniono budowy chodnika dla pieszych na odcinku wspomnianych ok. 100 m. 

Wiadomo bylo juz od 2012 roku, ze na tym terenie powstaje osiedle domkOw 

j ednorodzinnych. 

Dziwi nas fakt, ze chodniki w ilokiach kilometrowych powstajq przy innych 

modernizowanych drogach, chociaz przez kilkaset metrow brak jest tam stalej zabudowy 

gospodarstw domowych. 



Teren ten jest czesto uczeszczany rOwnieZ przez innych mieszkaticow naszego 

powiatu na rowerach, jak rowniez spacerujgcych pieszych oraz osoby trenujgee biegi 

ze wzgledu na swoje walory i polozenie. 

Zasmuceni jeste§my tym, ze jako mieszkalley „musimy" bye pozbawieni chodnika, 

o§wietlenia i nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej. 

W przewaZajacej wickszoki niedawno jak i obecnie modernizowanych drOg, 

rownieZ na wioskach sq posadowione chodniki i wspoldzialajgca infrastruktura. 

My, hedge czykig miasta i powiatu, mamy by6 pozbawieni tego podstawowego jak 

na XXI wiek ciqgu dla pieszych? 

Przy naszej drodze powstajq i bedg powstawae nowe domy, przybywa mieszkancow 

i posadowienie chodnika w znaczqcy spos6b wplynie na poprawe bezpieczeltstwa 

mieszkancow (w szczegolnoki dzieci wracahcych w godzinach popoludniowych ze 
szkol). Jeste§my mieszkalicami, ktorzy wypelniaj4 swoje obowigzki wobec powiatu, 

rodzinami z malymi dzieemi, staramy sic, aby nasze osiedle bylo czyste, zadbane, 

ekologiczne, reprezentatywne dla miasta i powiatu, ale tez chcielibygmy ezue sic 

bezpiecznie. Porq wieczorowq jeste§my „niewidzialni" dla nadje2d2aj4cych 

samochodow, na osiedlu mieszkajg rodziny z malymi dzieetni, wyjkie z dzieemi na 

spacer czy to wieczorem, czy w dzien stanowi ogromne ryzyko, raz- ze samochody 

rozpydzajg sic na tym odcinku, dwa- mimo odblaskOw regularnie przez nas uzywanych 

kierowcy nic sobie z tego nie robig. Jako rodzice nie wyobraZamy sobie sytuacji, ze 

dzieci same wracajg tym odcinkiem drogi ze szkOl, szkola podstawowa z naszego 
obwodu pracuje na 2 zmiany. 

Wykonanie chodnika daje szanse, ze gmina wykona rOwnie2 cswietlenie w ilosci 

4 latarni LED. Montaz o§Wietlenia przy chodniku zwickszy bezpieczenstwo pieszych 

oraz zmniejszy ryzyko kradzieZy i wlaman, ktore juz byly na naszym osiedlu (3 razy 

w eiggu 2019 roku!). 

Domagamy sic praktycznego i skutecznego dzialania, gdyZ ruszyly juz prace 

zwiazane z modernizacjq ulicy Bialowiejskiej i jest to jedyny mo2liwy, praktyczny 

moment, Zeby niewielkq infrastrukture technicznq skorelowae z pracami, jakie mamy 

nadzieje przeprowadzi Miasto (o§wietlenie) i firma Orange (gwiatlowod). 

Chcieliby§my, Zeby Powiat Pultuski w ramach modernizacji drogi 3431W byl 

moderatorem tych dzialan, przychylnie i zyczliwie potraktowal pozostalych 

wspoiwykonawcow na tym odcinku. 

Zasadnym byloby polgezenie i skorelowanie tych drobnych prac. Patrzqc na skale 

inwestycji, sq to relatywnie nieduze naklady. 

W ostatnich latach znacznie zwickszylo sic natc2enie ruchu na tej trasie, ktora 

stanowi alternatywe dla zakorkowanego miasta, zwlaszcza w okresie od wiosny do 



jesieni, kiedy kierowcy jade lub wracaj4 z Mazur. Uksztaltowanie terenu i przebieg drogi 

powoduje, ze jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi dla pieszych, ktorzy muszq 

uciekao przed nadjeZdZajgcymi samochodami do rowu na nieutwardzone pobocze. 

Sytuacja to zwlaszcza w porze zimowej ulega znacznemu pogorszeniu. 

Przy naszej drodze powstajq i bydq. powstawae nowe domy, przybywa mieszkancOw, 

dzieci i osOb korzystaj4cych czynnie wycieczkowo i sportowo z tego terenu. 

Zgdamy ale i prosimy o „gospodarskie" podejgcie do powy2szej petycji, gdyZ koszty 

tego przedsicwziecia obecnie mogq. by6 kilkukrotnie talisze ni2 ich wykonanie 
w poZniejszym terminie. 

Rozumiemy, ze czas na wprowadzenie zmian jest krOtki, ale juZ nie bedzie lepszego 

terminu na dokonanie powyZszych usprawnien. 

W trosce o dobro, mienie i zdrowie mieszkaticow naszej ulicy apelujemy 

o pozytywne rozpatrzenie naszej sprawy oraz praktyczne nadanie biegu sprawie. 

Wierzymy w dobra wok Zarz4du Powiatu. 

Mieszkalicy osiedla Bialowiejska 84 a/f oraz firma ZURAW Wojciech Zurawifiski: 

Do wiadomoscci: 

I. Rada Powiatu w Pultusku 
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