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Petycja w sprawie poprawy bezpieczeristwa na skrzy2owaniu ulicy Watuszewskiej i Bohater6w.

Szanowni Paristwo,

zwracamy siq z petycjE o poprawq bezpiecze6stwa na skrzy2owaniu ulic Wafuszewska i

Bohater6w, przy kt6rym znajduje siq nasze nowe osiedle.

Od dlu2szego czasu zauwa2amy,i2 forma/ksztatt tego skrzy2owania (szeroki ro4azd, bez ronda, bez

6wiatef, bez dojazdowych prog6w spowalniajqcych) sprzyja przekraczaniu dozwolonej prqdkoSci

przeie2d2aiqcych samochod6w. Kierowcy nie zwalniajq przed skrzy2owaniem, a bqdqc na nim
permanentnie nie sygnalizujq kierunku jazdy, tj. czy jadqc od ul. Szamocin wjadq dalej w ulicq
Bohater6w, czy w ulicq Waluszewskq. A przy obecnym zwiqkszonym ruchu samochodowym przez ul.

Bohater6w oraz przez ul. Waluszewskq, kt6ry prawdopodobnie stanowi skr6t do mostu P6lnocnego

omijajqcy ostatni odcinek ul. Plochocidskiej, zaczyna stanowii zagro2enie drogowe. To wszystko
powoduje r6wnie2, 2e mamy utrudniony wjazd na osiedle, poniewa2 rozpqdzone auta wjeZdiajqce z

ul. Bohater6w w ul. Wafuszewskq, nie zwa2ajq na sygnalizowany przez nas skrqt w lewo w osiedle i

niebezpiecznie wyprzedzajqnara2ajqc na kolizjq. Poza tym w bliskiej odlegto6ci od ww. skrzy2owania

na ulicy Waluszewksiej nie ma przejdcia dla pieszych, kt6re mogfoby ograniczai prqdkoSi

samochod6w.

Jednocze5nie wystqpuje problem z piratami drogowymi - przez skrzy2owanie odbywajq
niebezpieczne wyScigi samochodowe polqczone z tzw. ,,krqceniem bqczk6w". Obecnie obawiamy siq
ju2 nawet reagowai na takie sytuacje, poniewa2 ostatnio jeden z naszych mieszkadc6w, kt6ry w dniu
O3.06.2O2Lr. podiqf siq takiej pr6by sfyszqc ,,pirackie zabawy,', zostal pobity.

Nadmieniamy r6wnie2, i2 to skrzy2owanie znajduje siq na Krajowej Mapie Zagro2efi Bezpiecze6stwa.
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Wobec powy2szego stanu neczy, prosimy o podjqcie dzialad w celu wyeliminowania
niebezpieczefstwa dla nas i naszych dzieci. Jako jeden ze sposob6w rozwiqzania problemu
proponujemy modyfikacjq skrzy2owania poprzez wykonanie zwqzenia wlotu do skrzy2owania.
Naszym zdaniem spowodowaloby to zmniejszenie prqdkoSci nadje2d2ajqcych samochod6w, kt6re nie
przestrzegajq ograniczenia prqdko5ci oraz jednoczeSnie nie pozwoliloby na pirackie zachowania
kierowc6w.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej pro6by majqc na uwadze, 2e nie musi to byi jedyny spos6b
rozwiqzania problemu skrzy2owania Waluszewska/Bohater6w w odniesieniu do ewentualnych
plan6w drogowych zwiqzanych z tym miejscem, w tym koszt6w przeprowadzenia zmian. Liczymy na
Pa ristwa przychylno( C oraz doSwiadczenie.

Jako osobq kontaktowq do zalatwiania wszelkich spraw zwiqzanych z problemowym skrzy2owaniem,
wskazujemy Paniq Elzbietq Trzeciak, tel. 502 690 237, e:mail - elekO1(oop,pl.

Prosimy o nie udostqpnianie publicznie powy2szych danych osobowych.

096lny rzut skrzy2owania z mapy google.
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Zdjqcie nr !,2 - skrzy2owanie Waluszewska/Bohater6w od ulicy Bohater6w

Zdjqcie nr 1

Zdjqcie nr 2





Zdjqcie nr 3,4 - skrzy2owanie Watuszewska/Bohater6w od ulicy Watuszewska

Zdjqcie nr 3
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Zdjqcie nr 4





Z wyrazami szacunku:
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