
 

 

 

 Wielowieś, 18 październik 2012r. 

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 

Rejon Dróg Wojewódzkich  

w Ostrowie Wielkopolskim 

ul. Staroprzygodzka 25 

 

List/petycja w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu na obu chodnikach 

przy ulicy Grabowskiej w Wielowsi, gmina Sieroszewice, powiat Ostrów Wlkp. 

W związku z nasilającym się ruchem samochodów przez centrum wsi  Wielowieś, 

przedstawiamy  argumenty popierające inwestycję  w „bezpieczeństwo” przede wszystkim  

dzieci, ale także i dorosłych. Obecny poziom natężenia  ruchu na drodze  nr 450 jest  

zagrożeniem dla dzieci i pieszych poruszających się w kierunku do i ze  szkoły.  Chodniki w 

jej  pobliżu, szczególnie przed godziną 8: 00 rano i  po skończonych zajęciach szkolnych są 

zatłoczone. Wzmożony ruch obserwuje się także  przed i po nabożeństwach w kościele.  

Obecnie barierki odgradzają pieszych od rowu, ale nie ma ich niestety po stronie bardzo 

ruchliwej drogi z dość wysokim i niebezpiecznym krawężnikiem. Mimo ograniczenia 

prędkości do 40km/h samochody bardzo rzadko jadą prawidłowo. Często szwankuje 

sygnalizacja świetlna na przejściu przed szkołą, co stanowi bardzo poważny problem. 

Naszym zdaniem, lepszym rozwiązaniem  będzie zmiana ograniczenia prędkości z 40 km/h na 

60 km/h.  Pozwoli  to rowerzystom   na korzystanie  w przyszłości z zabezpieczonego 

barierkami chodnika. 

Kolejnym argumentem przemawiającym za postawieniem w jak najszybszym czasie 

barierek są często obserwowane wtargnięcia dzieci i młodzieży na jezdnię, a przede 

wszystkim ostatni wypadek drogowy  z udziałem rowerzysty, przechodniów i samochodu 

ciężarowego. Tylko wielkiemu szczęściu zawdzięcza życie poszkodowana w tym miesiącu 

uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej w Wielowsi. Taka inwestycja powinna  nastąpić   jak  

najszybciej, by uniknąć prawdziwej tragedii.  

Liczymy, że przedstawione  argumenty,   a przede wszystkim  dowody  poparcia 

( ponad 378 podpisów zebranych wśród mieszkańców Wielowsi, Masanowa, Namysłaków 

a także wśród   pracowników miejscowych  placówek oświatowych )  dla tej inwestycji 

zostaną dokładnie rozważone i wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczącej  

poprawy  bezpieczeństwa i budowy  barierek. 

 

 



Podpisy w imieniu instytucji i organizacji złożyli :   

Ks. Proboszcz   Parafii  Wielowieś Klasztorna 

 

 

Dyrektor ZS w Wielowsi  

 

 

Sołtys Wielowsi 

 

 

 

Prezes SEK EKOklub 

 

Powyższe pismo w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach wraz z listami poparcia otrzymują 

ponadto: 

1) Czesław Berkowski – Wójt Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice 

2)  Komenda Powiatowa Policji , Wydział  Ruchu Drogowego w Ostrowie Wlkp,  

       ul. Odolanowska 19, 63-400 Ostrów Wlkp 

3) Senator Andżelika Możdżanowska, al. Marcinkowskiego 12c, 63-600 Kępno, 

4) a/a 

 

 


