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Szanowny Panie Starosto, 

uprzejmie informujemy, iż w ostatnich dniach nasze stowarzyszenie — Projekt 

Września, przeprowadziło zbiórkę podpisów pod petycją o wybudowanie chodnika 

w Gozdowie — na odcinku od sali wiejskiej do przystanku autobusowego przy drogach 

powiatowych nr 2917P i 2926P oraz w Nadarzycach przy drodze powiatowej nr 2948P. Petycję 

podpisało 178 osób. 

Od kilku lat jako mieszkańcy Sołectwa Gozdowo czekamy na wybudowanie chodników 

na wskazanych powyżej odcinkach. Co więcej sprawy te były poruszane każdorazowo 

na zebraniach wiejskich, a także zgłaszana bezpoś rednio do organów powiatu wrzesińskiego 

Bardzo często zdarza się, że ze względów bezpieczeństwa (duży ruch samochodowy) musimy 

przemieszczać się błotnistym poboczem, aby dojść do swoich posesji, kościoła, sali wiejskiej, 

remizy strażackiej, placu zabaw, przystanku autobusowego lub sklepu. Zagrożone jest przede 

wszystkim bezpieczeństwo nas jako pieszych użytkowników drogi - zarówno dorosłych, 

jaki dzieci. 

Jednocześnie wskazujemy, że podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, 

a osobą reprezentującą podmiot wnoszący petycję jest Stowarzyszenie Projekt Września (ul. 

Jana Pawła II 2013/1, 62-300 Września). 
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Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o petycjach z 11 lipca 2014 r. wyrażamy zgodę na 

ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu 

go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję. 

Na podstawie art. 2 ustawy o petycjach z 11 lipca 2014 r. składamy załączoną 

do niniejszego pisma petycję i wnosimy o jej pozytywne rozpatrzenie. 

Z wyrazami szacunku, 

Damian Staniszewski 

Prezes Stowarzyszenia Projekt Września 

W załączeniu:  

[1] Petycja o wybudowanie chodnika. 

Otrzymują:  

[1]Starosta Wrzesiński, ul. Chopina 10, 62-300 Września, 

[2] a/a. 
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