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Odpowiadając na prośby mieszkańców, uprzejmie zwracam się z wnioskiem
pomalowanie pasów przy przejściu dla pieszych na wysokości ulicy Waculika 2
oraz ustawienie słupków ostrzegawczych, aby uniemożliwić parkowanie samochodów na

o pilne

pasie zieleni przed pasami.
Wyrażam nadzieję, że Pani Prezydent oraz właściwe organy decyzyjne rozważą
ten wniosek zgodnie z prośbą mieszkańców.
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W odpowiedzi na Pana wnioski złożone w dniu 9 czerwca 2022 roku przedstawiam poniżej
stanowisko w sprawach w nich ujętych, tj.:

przedmiotowe
zasypania dziur na wybiegu dla psów znajdującym się przy ulicy Armii Krajowej
dziury zostaną zasypane,
- wyznaczenia i stworzenia wybiegu dla psów za blokiem na ulicy Majora Henryka Sucharskiego —
w pobliżu wskazanego miejsca znajduje się wybieg dla psów przy ulicy Armii Krajowej. Wobec powyższego
-

—

nie planuje się budowy wybiegu przy wskazanej ulicy,

pilnej naprawy placyku śmieciowego na ulicy Grota Roweckiego 2 — przedmiotowe prace zostały
wykonane do 15 czerwca bieżącego roku,
- wymalowania pasów przy przejściu dla pieszych na wysokości ulicy Księdza Kapitana Gerarda
Waculika oraz ustawienia słupków ostrzegawczych, które uniemożliwią parkowanie samochodów
oznakowanie poziome P-10 „przejście dla pieszych” zostanie wykonane w najbliższym
na pasie zieleni
-

—

termin

warunkach

zamontowania

słupków
omówiona
zostanie
pojazdów
na
parkowanie
posiedzeniu
rwcowym
ństwa Ruchu Drogowego. O podjętych ustaleniach zostanie Pan poinformowany
Komisji ds. Bezpie
odrębną korespondencją.
przy

umożliw

sprzyjających

atmosferycznych.
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krój pisma

będącego

rekonstrukcją czcionki używanej

terenie Piekar Śląskich prowadził drukarnię,

000 744

który w latach 1547
w XIX wieku przez Teodora Heneczka
się do krzewienia polskości na ziemi śląskiej,

przyczyniając

1872

