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Dotyczy ulicy Strzeleckiej.
Minęło ponad 3 lata od kiedy została ona oddana do użytku. Pamiętamy,że
budowa ulicy Strzeleckiej to inwestycjajakiej w historii Mosiny jeszcze
nie było. Powstała praktycznie od podstaw nowoczesna arteria. Jednakże
tej nowoczesności nie widać na całej jej długości. Na pewnym jej odcinku
utrudnieniem dla kierowców staje się przewężenie jezdni. To znaczy, że
szerokość drogi nagle jest węższa i to o 120cm. Jadąc bowiem od strony
miasta w kierunku TBS- ów napotykamy nagle jakby uskok do środka
jezdni, który ma 37 m długości i 120 cm szerokości. To znaczy, że nagle
kierowcy mają jakby przed sobą przeszkodę po prawej stronie, a ulica w
tym miejscu jest węższa o 120 cm. To nagłe zwężenie jezdni powstało
około 1 krn od początku ulicy Strzeleckiej i zlokalizowane jest wzdłuż
działki o numerach ewidencyjnych 260 1/1. Dla kierowców jadących po
raz pierwszy i niezorientowanych ulicą Strzelecką, zdawać, by się mogło,
że jadą jednolitym, prostym odcinkiem drogi o doskonałej nawierzchni i
nic nie powinno ich na tej drodze zaskoczyć. A tymczasem napotykają
przeszkodę i o ile w porę tego nie zauważą nagle muszą skręcić w lewo
przez co stwarzają olbrzymie niebezpieczeństwo dla samochodów
jadących z przeciwka jadących z przeciwka, albo muszą z impetem
wjechać prosto na pas zieleni odgradzający jezdnię od chodnika. Z tego
zresztą powodu nie ma tam znaku informującego o przewężeniu jezdni, bo
kilkakrotnie został on ścięty przez kierowców i widać, że odpowiednie
służby zrezygnowały z jego ciągłego naprawiania czy ustawiania nowego.
Że znaku nie ma widać na zdjęciu, które dołączam. Doskonale wiem, że
ulica Strzelecka w tym miejscu nie jest przecież specjalnie zwężona,a jest
to wynik nieuregulowanych spraw własnościowych na etapie
projektowania ulicy. Jednakże minęły 4 lata od budowy ulicy Strzeleckiej,
a 3 od jej użytkowania, a problem zawalidrogi jakim jest przewężenie
jezdni istnieje nadal i daje się we znaki jej użytkownikom. Myślę, że o
bezpieczeństwo na tym odcinku drogi należy wreszcie zadbać. W
odniesieniu do kosztów całej inwestycji jakie Gmina poniosła, koszt



doprowadzenia ulicy do pełnej jej szerokości w tym opisywanym miejscu
byłby zapewne znikomy. Z moich obliczeń wynika, że jest to niecałe 35
m2, które należałoby pokryć asfaltem. Do wniosku dołączam
dokumentacje fotograficzną.
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