Nowe oznakowanie na ulicy Przyjaciół
Żołnierza w Lwówku Śląskim
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W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o komunikacyjnym chaosie w Lwówku Śląskim. Wykonawca czwartego etapu
przebudowy drogi wojewódzkiej 297 Bolesławiec - Lwówek Śląski rozpoczął prace, wyłączając z ruchu jeden pas na
odcinku od lwóweckiego LOK-u, do stacji paliw i nikt do ostatniej chwili nie poinformował o tym mieszkańców,
kierowców, czy chociażby właścicieli lokalnych firm.
Sprawa była bulwersująca, gdyż wielu kierowców nie wiedziało jak jechać. Inni łamiąc przepisy próbowali jechać pod
prąd, co kończyło się mandatem. Kierowcy ciężarówek wjeżdżali na drogę pomiędzy Rakowicami a Radłówką, gdzie
nie mogli się zmieścić pod wiaduktem (2,8 m). Tworzyły się korki, które powodowały jeszcze większą irytację
kierowców.

zdjęcie nadesłane przez czytelnika - DZIĘKUJEMY

Kolejnym problemem było ustawienie przy LOK-u (ulicy Przyjaciół Żołnierza w Lwówku Śląskim) znaku zakazu
wjazdu dla samochodów o masie powyżej 3,5 tony nie bacząc na fakt, iż co najmniej dwie firmy zlokalizowane przy tej
ulicy swoją działalność opierają na transporcie ciężarowym. W prawdzie pod znakiem znajduje się tabliczka „Nie
dotyczy obsługi bytowej mieszkańców”, jednak dla wielu kierowców takie enigmatyczne „zwolnienie” nie jest
równoznaczne prawem dojazdu np. do WITAL-a na myjnię, czy diagnostykę. Zmiana organizacji ruchu była

konsultowana z lokalnymi władzami, jednak o firmach nikt nie pomyślał.

Dopiero po interwencji Lwówecki.info udało się doprowadzić do zmiany
oznakowania. Na naszą prośbę w tym tygodniu wykonawca przebudowy zamontował nową tablicę: „Nie dotyczy

obsługi budowy DOJAZDU DO FIRM PRZY UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA i komunikacji
zbiorowej”.
Teraz oznaczenia są już jasne i czytelne, czy jednak potrzebny był ten cały chaos, czy nie można było wcześniej
poinformować społeczeństwa? To pytanie jest z gatunku retorycznych i pozostawmy je bez odpowiedzi. Dobra
wiadomość jest taka, iż teraz kierowcy ciężarówek, czy rolnicy będą mogli swobodnie dojeżdżać do firm
zlokalizowanych przy ulicy Przyjaciół Żołnierza w Lwówku Śląskim.

Dziękujemy Panom Jackowi Ogórkowi i Jarosławowi Cabanowi z DSDiK za przychylność i błyskawiczną
reakcję.

