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Z roku na rok przybywa aut w naszej gminie. Świecie, aby sprostać coraz
większemu ruchowi samochodowemu, buduje nowe i remontuje stare drogi i ulice.
Gmina nie zapomina też o bezpieczeństwie pieszych.
Kiedy porówna się stan infrastruktury drogowej w Świeciu i innych sąsiednich miastach
podobnej wielkości, widać jak wiele miasto robi w tej dziedzinie. Co roku przeznacza miliony

na drogi, ulice, chodniki i ścieżki rowerowe. Wszystko z myślą o kierowcach i pieszych.
- Ci ostatni szczególnie są narażeni na utratę zdrowia lub życia w wyniku coraz większego
ruchu samochodowego – zwraca uwagę Krzysztof Kułakowski, zastępca burmistrza Świecia. Doskonałym rozwiązaniem, stosowanym m.in. w pobliżu szkół, są spowalniacze ruchu,
najczęściej są to progi zwalniające.
Zdaniem wiceburmistrza, spowalniacze powinny pojawić się w większej ilości miejsc w naszej
gminie. Pytanie tylko, gdzie powinny się znaleźć?
- Nikt tego nie wie lepiej niż sami mieszkańcy. Dlatego uznałem, że najlepszym
rozwiązaniem będą konsultacje społeczne – mówi Krzysztof Kułakowski.
To mieszkańcy danego osiedla czy ulicy wskażą władzom, gdzie nie czują się bezpiecznie z
powodu zbyt dużego natężenia ruchu samochodowego.
- Nie wszędzie można postawić próg zwalniający, bo zależy to m.in. od kategorii i klasy drogi
czy odległości od skrzyżowania, ale na pewno uważnie przeanalizujemy wszystkie sugestie.
Każdy ze zgłaszających, bez względu na to, czy jego pomysł zostanie przyjęty do realizacji
czy nie, będzie o tym powiadomiony – zapewnia Krzysztof Kułakowski.
Co należy zrobić?
Wystarczy do 30 kwietnia br. przynieść do sekretariatu wiceburmistrza w Urzędzie Miejskim
w Świeciu podpisany wniosek z krótkim opisem, szkicem sytuacyjnym lub załączonym
zdjęciem miejsca, gdzie powinien znaleźć się spowalniacz ruchu. Po zapoznaniu się z
propozycjami, gmina opracuje koncepcję rozmieszczenia spowalniaczy. Ich montaż
rozpocznie się od 2019 roku.
Wzór wniosku do pobrania w załączniku poniżej.
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