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W N I O S E K

W  związku  z  licznymi  kolizjami,  które  miały  miejsce  w  Sulejowie  na  skrzyżowaniu  ulic
Cmentarna/Górna i Częstochowska, zwracam się o przeanalizowanie oznakowania poziomego i pionowego
we wskazanym miejscu. Drogi o których, mowa to drogi powiatowe. 

Fotografia  przedstawia  ulicę  Cmentarną  od  strony

„cmentarza” w kierunku centrum Sulejowa. Brak jest  tutaj

informacji  o  niebezpiecznym  zakręcie  oraz  ewentualnego

ograniczenia  prędkości.  Zakręt  jest  o  tyle  niebezpieczny

gdyż  jadąc,  w  tym  kierunku  na  środku  skrzyżowania

jezdnia przechodzi dość gwałtownie (uskok) w kierunku na

zewnątrz zakrętu.

Powyższe  widać  na  umieszczonej  po  prawej  stronie

fotografii. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce zwłaszcza

w czasie zwiększonej śliskości jezdni,  np. „po deszczu”

lub w okresie zimowym. Często zdarza się, że kierujący

pojazdami „nie wyrabiają się” na tym zakręcie i wjeżdżają

na chodnik lub wręcz „lądują” na przyległej do chodnika

posesji. Miało to miejsce wielokrotnie.

Taka sytuacja miała  miejsce również kilka dni temu czego

efekt  widać  na  nowo  wyremontowanej  elewacji  posesji

narożnej przyległej do chodnika omawianego skrzyżowania. 

A opisana sytuacja pojawia się co kilka razy w roku.



Zamieszczona  z  prawej  strony  fotografia  przedstawia

omawiane  skrzyżowanie  od  strony  ulicy  Górnej.

Widoczny  jest  brak  jakiegokolwiek  oznakowania

skrzyżowania. Nie ma żadnego ograniczenia prędkości a

bezpośrednio  za  skrzyżowaniem  jest  bardzo  ostry,

krótki zakręt  w prawo. Nie ma na tym skrzyżowaniu,

jak  widać  na  fotografii  żadnego  oznakowania

mówiącego  o  pierwszeństwie  przejazdu.  Nie  ma

oznaczenia kierunków „tablicy informacyjnej zielonej”

w  lewo  „BIAŁA”  lub  i  „KURNĘDZ”  

a to też jest również droga powiatowa. Nie ma oznaczenia kierunku, na wprost „Łęczno” (Ręczno). Nie ma

stosownego oznakowania również, w kierunku odwrotnym, co widać na wyżej przedstawionych fotografiach.

Piszę o tym gdyż kierujący przejeżdżający pierwszy raz przez to skrzyżowanie często się „gubią” zatrzymują

się na drodze dopytują  się mieszkańców o kierunki,  często zawracają powodując niebezpieczne sytuacje  

w tym rejonie Sulejowa. Po remoncie tej drogi, który odbył się w ostatnim czasie kierowcy często poruszają

się tu z zwiększoną prędkością powodując powstawanie niebezpiecznych sytuacji. Jedna z nich miała miejsce

przed kilkoma dniami  a  jej  pozostałości  widać  jeszcze  do dnia dzisiejszego.  Ślady pozostałości  po akcji

ratowniczej  przeprowadzonej  w  związku  z  kolizją

pojazdów, która miała miejsce w ostatnim czasie.

Fotografia przedstawiona po prawej stronie przedstawia

widok  omawianego  skrzyżowania  z  ulicy

Częstochowskiej  „od  strony  wschodniej”  gdzie  widać

brak  oznaczenia  kierunków,  na  tym  skrzyżowaniu

„zielona tablica informacyjna” 

Omówione skrzyżowanie dróg powiatowych nie posiada żadnego oznakowania poziomego. Możliwe,

że mogło to się przyczynić do kolizji pojazdów, o której mowa wyżej. 

Z  uwagi  na  powyższe,  zwracam  się  o  dokładne  przeanalizowanie  opisanego  problemu,  w  celu

poprawy i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami.
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