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Szanowny Panie Wójcie, 

 

Zwracamy się z prośbą o wykonanie następujących inwestycji w miejscowości Żórawina: 

 budowa kładki dla pieszych nad rzeką Żórawką, na przedłużeniu ulicy Brzoskwiniowej  
z ulicą Owocową (wariant 1) lub bezpośrednio z ulicy oznaczonej na planie 04KDD1/2  
do ulicy Wrocławskiej (wariant 2), jak zaznaczono na schemacie poniżej: 

 

Obecnie osiedla wzdłuż ul. Truskawkowej oraz ul. Owocowej są rozdzielone rzeczką. Ich 
połączenie kładką znacznie poprawi komunikację pieszą i rowerową mieszkańcom 
naszej części Żórawiny. Budowa kładki pozwoli przede wszystkim poprawić 
bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkół oraz do przystanku autobusowego na ul. 
Wrocławskiej. 

 Wykonanie progu zwalniającego w śladzie przejścia dla pieszych na ulicy Niepodległości 
pomiędzy ul. Truskawkową a ul. Wrocławską. Wymusi to wyhamowanie bezkarnie 
pędzących aut, wjeżdżających do miejscowości od zachodniej strony. Naszym zdaniem 
zasadne będzie także wyniesienie kolejnych przejść dla pieszych na ul. Niepodległości, 



przy przystanku przy kościele Św. Trójcy oraz przy ul. Urzędniczej. Takie rozwiązania 
utrudniające życie piratom drogowym znakomicie zostały zastosowane na przejeździe 
przez Suchy Dwór oraz w Biestrzykowie.  

 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na ul. Truskawkowej, z 
wprowadzeniem ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz oświetlenia na całej długości 
ulicy.  

Wszystkie nasze propozycje są ważne i uzasadnione koniecznością poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców z uwagi na wzmożony ruch pojazdów, w tym w dużej części ciężarowych, 
poruszających się po naszej miejscowości. W realizacji tych zadań, połączonych z regularnymi 
kontrolami prędkości ze strony Policji widzimy szanse na poprawę bezpieczeństwa i jakości 
życia mieszkańców Żórawiny, w tym nas.  

Prosimy także o znalezienie i wdrożenie skutecznego systemowego rozwiązania dla 
ograniczenia ruchu tranzytowego pomiędzy Domasławiem a Wojkowicami przez naszą 
miejscowość, której uciążliwości codziennie doświadczamy.  

Liczymy, że przedstawione pomysły znajdą konieczne wsparcie Pana Wójta, konieczne 
finansowanie i realizację w ramach budżetu na 2016 r. 

  

    

      Z poważaniem 

 

      Alicja i Marek Mazur 
 
 


