„ K A Ż D Y C ZŁ O WI E K M A P R A W O D O S W O B O D N E G O W Y R A Ż A N I A O P I N I I;
prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru”.

Kolorowa wersja opublikowana na stronie:

http://www.stowarzyszeniepik.pl/

Art. 19, pkt 2
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
(Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167)

MYŚLIBÓRZ

„Gdy chcesz
opisać prawdę,
elegancję
zostaw krawcom”
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Gówno nigdy nie
popłynie pod
prąd!

OBWODNICA MYŚLIBORZA

▪▪▪ Na swojej oficjalnej stronie internetowej (adres: https://www.gov.pl/web/gddkia/obwodnica-mysliborza-w-ciagu-dk26-oddana-doruchu) w dniu 20 września br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała pod tytułem: „Obwodnica Myśliborza w
ciągu DK26 oddana do ruchu” następujący tekst - cytujemy w całości łącznie z podtytułami, ale bez załączonych do tego tekstu zdjęć:
„ Kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Myśliborza w ciągu DK26. Inwestycja o długości 3,4 km wyprowadziła z zabytkowego centrum Myśliborza ruch tranzytowy. Ciężarówki nie muszą już jeździć „pod prąd” obok średniowiecznej bramy
obronnej. Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy GDDKiA i Miasta Myślibórz. Samorząd wsparł inwestycję
wartą 47,7 mln złotych kwotą 8 mln zł i zrezygnował z odszkodowań pod grunty. Wykonawcą inwestycji była firma Maldrobud z Myśliborza.
Wiele lat oczekiwania na obwodnicę
Inwestycja była już od 2009 roku gotowa do realizacji, jednak dopiero podpisany w październiku 2017 r. przez Ministra Infrastruktury Program Inwestycji zagwarantował środki na realizację inwestycji z budżetu państwa. Decyzja ta umożliwiła aktualizację dokumentacji. Umowa z wykonawcą inwestycji została podpisana w maju 2019 r. Roboty zakończyły się zgodnie z terminami kontraktowymi.
Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w Myśliborzu
Przez zabytkowe centrum Myśliborza dotychczas przebiegała droga krajowa nr 26 prowadząca od drogi S3 do przejścia granicznego
w Krajniku Dolnym. Wiązało się to z wieloma uciążliwościami zarówno dla mieszkańców, jak i dla kierowców, którzy wjeżdżając od zachodu do Myśliborza musieli przejechać pod średniowieczną bramą miejską. Ciężarówki nie mieściły
się i musiały przejeżdżać „pod prąd” obok bramy. Obwodnica rozwiązała te problemy wyprowadzając z centrum Myśliborza ruch
tranzytowy.
Ciąg dalszy na str. 4
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Dalszy ciąg ze str. 1

Nowa droga
Trasa omija centrum miasta od południa i została poprowadzona w większości po śladzie zlikwidowanej linii kolejowej.
Jest to jednojezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Na początku obwodnicy (patrząc od strony zachodniej)
powstało rondo będące połączeniem dróg krajowych nr 23 i 26. Na dalszym przebiegu obwodnicy powstały dwa skrzyżowania, jedno
z ulicą Łużycką, a drugie przy końcu obwodnicy będące połączeniem z obecną drogą krajową w kierunku centrum Myśliborza. W ramach inwestycji zbudowano również drogi wspomagające, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe.
Dodatkowe prace na obwodnicy
Pod koniec września ruszą prace związane z przebudową włączenia ul. 1-go Maja (dawny przebieg DK26) do ronda łączącego
DK23 i DK26. Do rozpoczęcia tych robót niezbędne było przełożenie ruchu na obwodnicę, ponieważ będzie konieczne zamknięcie dawnego przebiegu DK26 przy rondzie na czas przebudowy drogi i instalacji podziemnych. Do końca października te roboty mają być wykonane.
Zamontowana zostanie również sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Łużycką. Jest to efekt przeanalizowania sytuacji na tym skrzyżowaniu w związku z postępującymi zmianami w zagospodarowaniu tego obszaru i powstaniem nowych obiektów generujących ruch. Sygnalizacja ma być również gotowa do końca października.

S.O.S. dla Myśliborza?!
▪▪▪ Niby niewiele osób wokół tego transparentu, ale jednak są. Burmistrz ma
pełne poparcie Stowarzyszenia, którego sam kiedyś (a może jeszcze jest) był
członkiem.
Tylko po co dzisiaj o Myślibórz walczyć skoro jest tak dobrze?!

Myśli bez Cenzury

REALIZACJA INEWSTYCJI W LATACH 2018-2019

WY D A WC A :
Stowarzyszenie Praworządność i Kultura
z siedzibą w Myśliborzu
NIP: 597-16-83-168, REGON: 320417407
A D R E S R ED A K C J I:
74-300 Myślibórz
ul. Bohaterów Warszawy 61, skr. poczt. 39
R e d a kt or n a c z el ny :
Waldemar Jacek WIERNICKI
Tel.: 95 747-26-83 lub 692-044-618
e-mail: jacek.wiernicki@neostrada.pl
UW A G A !!!
Wszystkie teksty (bez cenzury i jakiegokolwiek
komentarza) publikujemy n a w y ł ą c z n ą
odpowiedzialność ich AUTORÓW!
Czasami z zaznaczeniem (oprócz żartów), iż jest
to „list”, „sprostowanie” lub „polemika”!
Teksty i fotografie niepodpisane - od redakcji.
Skład własny. Publikacja w INTERNECIE.
Adres strony:
http://www.stowarzyszeniepik.pl/
DRUK:
własny, w niewielkim nakładzie.
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Ma pa obwodnicy Myśliborza opublikowana przez GDDK
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