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Petycja w sprawie remontu gruntowych dróg gminnych we wsi Raszyn,
zwłaszcza tej prowadzącej w kierunku Kościoła

Szanowny Panie Burmistrzu
Szanowni Panowie Radni

Jako sołtys Raszyna, w imieniu własnym i mieszkańców wsi, zwracam się do Państwa
z prośbą o pilną naprawę gruntowych dróg gminnych w naszej miejscowości. Zaznaczam, że
drogi w naszej wsi do wielu lat nie podlegały nawet miejscowym naprawom. W zeszłym roku
władze miasta złożyły mieszkańcom Raszyna obietnicę wykonania projektu przebudowy
drogi gruntowej od drogi powiatowej biegnącej przez wieś w kierunku do kościoła,
polegającej na zmianie jej nawierzchni z gruntowej na asfaltową. Z informacji, które
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posiadam, w budżecie Gminy Lubsko na obecny rok nie zostały
ujęte ś rodki wykonania
takiego projektu, nie mówiąc już o samej inwestycji.
Mieszkańcy Raszyna mają świadomość , :te Gminę obowią
zuje program postępowania
naprawczego, który wymusza wiele oszczędności. Wiemy także,
:te środki na łatanie
gminnych dróg są ograniczone. Zauwa1a się naprawę miejscową dróg
gminnych w Lubsku.
Jest to oczywiście pozytywne i podnosi bezpieczeństwo ruchu. Co
jednak z drogami na
terenach wiejskich, w tym gnmtowymi, którymi także odbywa
się ruch pojazd ów oraz
pieszych, przy których także są domostwa?
Jak wspomniałam gminne drogi gruntowe w Raszynie nie były napraw
iane od kilku
lat. Te zaniedbania sprawiły , :że dziś ich stan jest bardzo zły. Porusz
anie tymi drogami jest
utrudnione, stwarza zagrożenia, także w ruchu pieszych, rowerzystów,
powoduje również
częste uszkodzenia w pojazdach.
Rozumiem, że strumień środków finansowych skierowany jest w
dużej mierze do
miasta, jako do najważniejszego w naszej gminie ośrodka administracj
i, zdrowia, edukacji,
kultury, sportu, rekreacji, jednak nie może być tak, :że w stosunku
do obszarów wiejskich
zostanie on ograniczony do zera.
Niedawno świętowaliśmy 15stą rocznicę przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej,
Flagowym hasłem naszej przynale.mości w tej wspólnocie jest niwelo
wanie dysproporcji,
istniejących barier, podwyższenie standa rdów życia,
a także dążenie do zrównoważonego
rozwoju. Doceniamy dotychczasowe starania władz mi~ta oraz radnyc
h w zakresie realizacji
tych postulatów. Cieszą nas inwestycje wykonane w latach ubiegł
ych - nie tylko te, które
miały miejsce w Raszynie, ale także te w innych
wsiach oraz w Lubsku. Wciąż jednak
dostrzegamy dysonans między warunkami .życia w naszej wsi w porów
naniu do innych ,np.
właściwie brak placu zabaw (w innych wsiach są miejsc
a zabawy dla dzieci), zły stan dróg.
Liczymy się "Lo tym, że w dobie obecnego kryzysu finansowego
Gminy, szanse na
kompleksową przebudowę drogi w kierunku kościoła są
małe . Oczekujemy jednak i wnosimy
o realizację napraw gruntowych dróg gminnych w zakresie, który
jest obecnie niezbędny.
Prosimy o miejscową naprawę dróg i poboczy, tak, by poruszanie
się tymi drogami było
bezpieczne i nie naraZało użytkowników dróg na koszty związane
ze stałymi naprawami
pojazdów.
Prosimy o szczegółową analizę przedstawionego w niniejszym piśmie
problemu oraz
poinformowanie mnie o sposobie załatwienia wnoszonej przez nas sprawy
.
W załączeniu niniejszej petycji przedkładam wykaz mieszkańców, którzy
ją popierają.

Z wyrazami szacunku i uznania
w imieniu własnym oraz mieszkańców Raszyna
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