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Z redakcyjnej poczty
Tu osiągane są niebotyczne prędkości. Kierowcy motocykli, samochodów osobowych, a w ostatnim czasie
także tirów wywożących plony z pół i nowoczesnych ciągników rolniczych uciekają przed własnym cieniem.
Powiedzenie „Ile fabryka dała” jest tu wdrażane w życie.
Co odważniejsi ludzie mieszkający przy tej ulicy, którzy podczas prób bicia rekordów prędkości muszą
wyjść do sklepu na widok szaleńców uciekają do rowu. – opowiadają nam mieszkańcy sołectwa Sobota,
którzy na co dzień zmagają się z nieodpowiedzialnymi kierowcami.
Wyścigi odbywają się na długim odcinku drogi z Soboty w kierunku Dębowego Gaju. Kierowcy zapominają tu o bożym
świecie, o tym, że nie są jedynymi uczestnikami ruchu i wciskają gaz do dechy. Hulaj dusza piekła nie ma.
– Jak ktoś nie wierzy niech przyjedzie, postoi chwilę i zobaczy, co tu się dzieje – mówi nam jeden z napotkanych
mieszkańców.
Kolejna z mieszkanek zwraca uwagę na rolników, którzy zwożąc plony nie przykrywają przyczep plandekami, przez
co po drodze pozbywają się części odpadków, które są wywiewane i zaśmiecają drogę oraz okoliczne posesje.
Mieszkańcy pytani o policję uśmiechają się pod nosem. – Policja? Jak policja? Czasami przejadą tędy i co z tego, że
przejadą oznakowanym radiowozem pokazać się chwilę? Kierowcy jak ich widzą to prawie wysiadają i pchają te swoje
auta, ale radiowóz za chwilę zanika. – mówi kolejny z mieszkańców, który dodaje – Jak dojdzie do tragedii to będzie
płacz.
Faktycznie sytuacja w Sobocie nie jest do pozazdroszczenia. Na filmikach, które nagrali i pokazali nam mieszkańcy
wsi widać pędzących drogą kierowców wielkich ciągników. Osobówki jeżdżą ponoć o wiele szybciej, w co aż trudno
uwierzyć, do póki nie zobaczy się na własne oczy. – I nich się pozabijają sami, ale tutaj jest droga, tędy chodzą dzieci,
my chodzimy do sklepu, niech się wreszcie ktoś tym zainteresuje – mówi starsza pani, której słowa będą tu chyba
najlepszym podsumowaniem bolączek mieszkańców części sołectwa Sobota.

