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My Mieszkańcy ulic Racławickiej, Bartosza i Wiśniowej-przyległych do ulicy Staszica na wysokości 
Galerii Kupieckiej domagamy się przywrócenia przejścia dla pieszych, które funkcjonowało całymi 
latami. Likwidacja ta, pozbawiła mieszkańców bezpiecznego przejścia na drugą stronę w tym także 
seniorów, którzy czują się zagrożeni.

Zlikwidowano nam bezpieczne przejście kosztem dwóch a może tylko jednego miejsca 
parkingowego/czy to stanowi taki duży dochód dla miasta, że trzeba aż narażać nasze życie na 
niebezpieczeństwo? ciekawe podejście/.Nie zgadzamy się z twierdzeniem władz ,że przejście to 

ograniczałoby infrastrukturę drogi. Lokalizacja przejścia w tym miejscu, po analizie przepisów nie stoi 
w sprzeczności z obowiązującym prawem

Propozycja władz z skorzystania z przejścia, które znajduje się przy ulicy Napoleońskiej jest nie do 
zaakceptowania przez mieszkańców, ponieważ to godzi w nasze bezpieczeństwo i zagraża naszemu 
życiu dlatego, że:

1/ chodnik po którym mamy dojść do przejścia jest wąski

2/ z lewej strony pieszy ma pędzące samochody a z prawej wzdłuż całego przejścia wysoki parkan

3/ w razie niebezpieczeństwa pieszy nie ma możliwości ucieczki na bok a to jest już poważne 
zagrożenie życia

4/ podczas opadów tworzą się kałuże i pieszy notorycznie jest ochlapywany .Zdarzały się takie 
wypadki ,że matka z dziećmi czy inne osoby musiały się wrócić do domu i przebrać się, bo były 
mokre/ a to nie były odosobnione przypadki/. Spisanie numerów samochodów sprawców tych 

zdarzeń jest niemożliwe w tym czasie, gdy nadjeżdżają kolejne samochody. Na kulturę jazdy 
kierowców nie mamy co liczyć.

5/ Chodnik po drugiej stronie ul. Staszica jest szeroki i bezpieczny dla pieszych, a nas pozbawiono 
jedną decyzją korzystania z niego, zupełnie pomijając nasze bezpieczeństwo. Wybudowano Galerię a
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mieszkańców okolicznych ulic pozbawiono bezpiecznego dotarcia do niej i zrobienia zakupów. To jest 
skandal.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.2003r. nr 220 poz2181 zał. Nr 1 

w jednym z punktów jest zapisane:

" przejścia powinny koncentrow ać możliwie największą liczbę pieszych przekraczających drogę

,przy czym lokalizacja tych przejść powinna uwzględniać najkrótszą drogę m iedzy źródłem a celem  

ruchu pieszych

dalej

przejścia należy lokalizować przede wszystkim przy skrzyżowaniach dróg./ tak jak to jest na ul. 
Kupieckiej przy Staszica/"

Zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie naszej petycji i jak najszybsze przywrócenie przejścia. O 

słusznej lokalizacji tego przejścia świadczą podpisy m ieszkańców oraz ludzi korzystających ze 
sklepów, które znajdują się na wprost Galerii.
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