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INTERPELACJA NR 498 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Wyznaczenia dodatkowego przejścia dla pieszych przez ul. H.Ordonówny (odc. Odkryta – 
Światowida). 
 

 Na wniosek mieszkańców z budynków położonych przy ul. H.Ordonówny (formalne adresy: Odkryta), 

proszę o wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. H. Ordonówny na odc. ul. Odkryta – ul. Światowida w 

rejonie wyjścia z osiedla Akacje 5: 

„chciałbym poprosić Pana o wystąpienie do ZDM z prośbą o wykonanie przejścia dla pieszych łączącego wejście na osiedle Odkryta 44 

z usługami po drugiej stronie ulicy. Myślę o tym od dłuższego czasu i zdumiewa mnie, że to odcięcie tak dużego osiedla od usług po 

drugiej stronie trwa już ponad 10 lat. W tym miejscu znajduje się tzw. trwała prowizorka - kawałki płyt chodnikowych przerzucone przez 

"pole minowe" psich kup. Piesi zmuszeni są przebiegać przez ulicę przed pędzącymi pojazdami. Miejsce prowokuje do niebezpiecznych 

sytuacji i stwarza realną groźbę potrącenia. 

Tuż opodal na Odkrytej na odcinku między Barei a Ordonówny powstały (bardzo blisko istniejącego przejścia) w ostatnim czasie dwa 

dodatkowe przejścia więc moim zdaniem sprawa jest realna do załatwienia.  

 

Załączam zrzuty z Google Street View gdzie bez wychodzenia z domu można obejrzeć dokładnie omawiane miejsce.  

Aktualnie jest tam zakaz zatrzymywania się zatem proponowane przejście nie będzie przesłaniane przez zaparkowane samochody. 

Służę pomocą w przygotowaniu wniosku.” 

 

Dodatkowe przejście przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku ul. H. 

Ordonówny.  
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