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W *statnim okresie, ocl 7 g;rudnia 2020r. w tym rejł:nie drogi rrriały mieji;ce 3 wypartki" które
znajdują patwierdzeni* w rejestrze Pcllicji -Wydział l)rcgł:rł,yKom*ndy Pnwiatnwc"i w
Bięlsku Białej (7 gruelzień i020r,, 2 styczeń 202lr., 20 stl,czeń 3021r.).
Wcześnięis.* trę|i,z.je: 1 1 1ip,iłlc 2019r. i 20 styczeń 2{i2lr, uczylliły:enaczng z_,niszczenia
mienia " uszkodzenie ogro,1eenia prz.r-le;]ającl,clr pasesji (nat*riał lrltograficzny do wglądu)"
Zamontowany bardzo krtitki odcinek barierki kilka lat tcnru absolritnie nie achrania pi*szyc}r,
rslł|aszcza dzieci i clzylli ten u;*ręt niebe,zpiecznynr dla zclrl:rvia i tycia.
Ujarvniony stopień zagrożenia porvinien

b_vć rv

trybie na§chmi*storłym rrlzwiąztny.

Po pienł,szc:
- nalezy ochronić piesz,vclr lą9qłe.i dłrrgościzakręLu tld skrzl,źow,iłniaz ulicą Nadbrz*żną dł:

wysokościpo§{r§i i Państri,n

Po drugie:
- nalery skutecznie ogralic;łl,c prędkośćna tvtll tiaqlllencie drogi paprzez w1,lyur*nił:
przejścia dla pieszvch i dla rorvelzvsttirt ponlicdz1 rrlicarni i:o1r.varcz;rą i Pod H*rendą. Brak
takiego przejściajest er.vide ntn},m zagr()zetlienl. Prirponowanę prz*.jścieptwinno koni*calie
bYĆ rozdzielone rv5,5ępk:i, tilk abl,doież_lżając do zakrętrr nastąpilo skutęcłnę 1vyttluszenie
obrrizenia prędkości dr lzrł, bezpiccz.ne.'. Tego tvplt rt:z-iviąxrnia §ą p§w§uęcirlrie stolo,,v&n* w
Polsce, rórł,nież na drogach i;.rajclił,yc}i. przebiegając_vc}i przcz miejscElwośł;i.
Po trz*cie:
- jeślipoprzednie razwiązi*nia w opinii t:kspeńór,v są ma}* skutc*zn* 1ł; nłlezy prz*budclrvać
od podstaw ten ncwralgir:inly fragrnent rlrogi tak ah1, oxiągnąć zamierztlny skritek. łr n.ie
pozCIrowaĆ dzialanin. §}grlr;n* dr*ga dajązdorva do tniejscorł,ościJaworze byłn przeci*ź
\§yty§zen& rł,tedy, liiedy p0 t}"fil trak*ie poruszały sie kłnic z sianen:, cl*r*żki i r,vclzy
drabiniaste! Niedal,vno płlstawiCIny 500rn poza zakrętem, koło rnnda, pancl odczytu prędk*ści
jest oczyrviśpie elęrnenl.em ,pmweircji al,: nie przyniósł nic pcrza ftrnrą ur<ranaicenia
"architęktury dro gr"lwej ",

Dzięki rł'prowaclzeniu proprrnowanyclr ;imian z pewnością ud* się zapobiec kolejnym
*ypadkorrr, które śąofirornnym zagroże niełn rila tdrowia i eycia ludzi, S/skazany w petycji
pr*hl*nr jest dla miesz}iańłr3w Jgrvłrua,inie tylkc kilku p*sesji rv opisywanym rejoniei
niezwykle ważny. decyduie cl jak*ści Ą,cia rv pCId§tawcw*j kategoriiiaką jest
bezpieczeństwo. Ostatnia sęrja uoypadktlw nff§uws o'balły o kolejne, być n:oze z* skrrtkienr
śmiertelnynr ofi ar llolejnych zdarzeń,
Nale§ zeićm działać aby nikt nie u*ieąliał na skutek uchl.bienia zoborviązań crganów
państwa.
Wzywamy Państwa do działarria!'

Do wiadonrośęi:
l " Urząd §miny Jarvorre
ż. Urąd Wrijewóduki rv }I"łtowi*ac}r

