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INTERPELACJA

Szanowny Panie Prezydencie,
Zwracam się z prośbą o podjęcie pilnych działań związanych z korektą planu budowy Nowego
przebiegu drogi krajowej nr 21 na wysokości osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Włodkowica.
Mieszkańcy tego regionu miasta wielokrotnie i od kilku lat zabiegają o zmiany, które w sposób
uporczywy nie są brane pod uwagę przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie tą inwestycją naszym
mieście. Ostatnia wspólna petycja z maja 2014 roku, podpisana przez grupę ponad 140 osób do
poprzedniego prezydenta pozostała bez odpowiedzi.
Historia procesu uzgadniania przebiegu tzw. Ringu miejskiego jest szeroko znana. Podzielam
uwagi mieszkańców okolicy ulicy Rejtana, że sposób traktowania ich w tym procesie był co najmniej
arogancki. Dziś jest ostateczny czas, by choć w części zadośćuczynić postulatom grupy mieszkańców,
którzy w moim odczuciu słusznie czują się oszukani przez poprzednie władze miejskie. Można się
dzisiaj odwoływać do obietnic niepracujących już dzisiaj urzędników, którzy zapewniali, że drogę tę
od zabudowy oddzielać będzie wał ziemi, a także to, że droga będzie biegłą w zagłębieniu – oczywiste
jest jednak, że na dziś taka ingerencja w projekt jest niemożliwa. Faktem jest, że takie obietnice
wyciszające społeczne niepokoje padały, jednak podjęte decyzje całkowicie im zaprzeczyły.
Mieszkańcy okolicy Włodkowica jeszcze w zeszłym roku na publicznych spotkaniach,
organizowanych z udziałem przedstawicieli władz miasta, apelowali o zmiany w projekcie. Wówczas
spotykali się z odpowiedziami, że to nie obecny na spotkaniu urzędnik składał wcześniejsze obietnice,
a zmiany w obecnym etapie są niemożliwe. Jednak powszechnie wiadomo, że „niemożliwe” były
również zmiany w organizacji przejścia dla pieszych na ulicy 11 listopada, co ostatecznie nie znalazło
potwierdzenia. Takie zmiany mają zostać dokonane. Trudno zatem ufać słowom wypowiadanym
przez osoby odpowiedzialne za realizację inwestycji, a całe postępowanie władz miasta podważa
zaufanie do samorządu jako takiego.
Dlatego zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o jak najpilniejszą interwencję, która
złagodzi skutki przebiegu Ringu miejskiego dla mieszkańców tamtego regionu miasta. Jeżeli zmiany te
poniosą za sobą skutki finansowe apeluje do Pana Prezydenta o zwrócenie się do Rady Miejskiej w
celu wspólnego podjęcia decyzji na ten temat. Musimy bowiem wspólnie rozważyć co jest dla nas,
jako mieszkańców miasta sprawą dziś ważniejszą – poniesienie dodatkowych kosztów, czy trwałe
pogorszenie jakości życia sporej grupy mieszkańców? Nadmienię tylko, że to pogorszenie w mojej

opinii wynika wyłącznie z niedostatecznych starań urzędników o przygotowanie jak najlepszego
projektu budowy nowej drogi.
Z rozmów z mieszkańcami wynika, że Ich postulaty nie są niemożliwe do realizacji. Chodzi
bowiem o:


odsunięcie planowanych w odległości 3 m od granicy istniejących nieruchomości (tj. osiedla
domów jednorodzinnych Włodkowica) - ekranów akustycznych do krawędzi głównej jezdni,



zmiany planowanych ekranów przezroczystych - odbijających fale dźwiękowe - na ekrany
pochłaniające dźwięki i pokryte roślinnością,



zlikwidowanie planowanego wjazdu i zjazdu z drogi w ulicę osiedlową Wiatraczną wraz



z likwidacją tzw. pasów włączania,



położenie cichych nawierzchni,



zastosowanie zabezpieczeń antywibracyjnych.

Ze względu na fakt, że prace przy Ringu są dość mocno zaawansowane konieczne jest podjęcia
działań natychmiastowych, które zweryfikowałyby również z innymi mieszkańcami kwestię
pozostawienia, jako „ślepej” ulicy Wiatracznej.
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