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Szanowny Panie Wójcie i Szanowni Radni Gminy Budzyń

Działając w trosce o bezpieczeństwo ogólne lokalnej społeczności, o bezpieczeństwo
szczególne mieszkańców i pracowników zakładów przemysłowych usytuowanych w rejonie
ul. Rogozińskiej i ul. Gumowej w Budzyniu oraz w trosce o harmonijny rozwój naszej
miejscowości oraz Gminy, zwracamy się do Państwa z petycją dotyczącą budowy ścieżek
rowerowych i chodników w rejonie ul. Rogozińskiej oraz ul. Gumowej.
Intensywny rozwój przemysłu we wskazanym rejonie połączony ze znacznym
wzrostem zatrudnienia pracowników oraz obowiązujący w większych zakładach zmianowy
system pracy, powoduje konieczność przemieszczania się pracowników do i z pracy w porach
w dużej

mierze

nocnych

lub

przynajmniej

w ciemnościach.

Brak

infrastruktury

komunikacyjnej dla pracowników przemieszczających się do pracy pieszo lub rowerem
stanowi

znaczne utrudnienie i zagrożenie bezpieczeństwa dla pracowników i

ich

pracodawców, żywo zainteresowanych bezpieczeństwem swoich pracowników.
Mając powyższe na względzie, jako pracodawca zakładu przemysłowego, zwracam się
z prośbą o podjęcie przez Państwa jak najszybszej decyzji o inwestycji w zakresie budowy
ścieżek rowerowych i chodników w celu udrożnienia komunikacji do zakładów dla pieszych i
rowerzystów, którzy obecnie są znacząco pozbawieni używania tej formy docierania do
pracy.
Petycja niniejsza jest tym bardziej uzasadniona, że w ostatnim czasie w omawianym
rejonie doszło do trzech wypadków (w tym jednego śmiertelnego) właśnie w czasie zmian
pracowników po pracy.
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Sprawa w naszej ocenie jest pilna i istotna dla społeczności lokalnej i jej
bezpieczeństwa, a w tym dla harmonijnego i zrównoważonego rozwoju Gminy, której
inwestycje winny skupiać się w znacznej mierze w rejonach, które determinują jej rozwój.
Składając niniejsze pismo prosimy o wdrożenie inwestycji w możliwie najkrótszym
terminie. Prosimy też o odpowiedź na niniejszą petycję, którą należy skierować do siedziby
KABAT TYRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. jawna.
Bardzo prosimy o życzliwe i pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.

Z poważaniem

Andrzej Kabat
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