W szybko rozwijającej się miejscowości, jaką bez wątpienia jest Borówiec jednym z głównych
tematów związanych, z jakością życia jest stan dróg. Dyskusje na ten temat nasiliły się w naszej
wsi po zakończeniu prac związanych z kanalizacją i mają związek ze specyficznym materiałem
zastosowanym do odtworzenia nawierzchni ulic po położeniu przez inwestora rur
kanalizacyjnych. Ulice po odtworzeniu nawierzchni pylą niemiłosiernie po przejechaniu
każdego pojazdu a powstały pył wdziera się skutecznie do naszych płuc i domów. Wszyscy
wypowiadający się na ten temat są zgodni, że uciążliwość ta powinna być usunięta jak
najszybciej. Niestety wszyscy wiedzą również, że nie stanie się to od razu i że ulice będą
naprawiane „w miarę pojawiających się możliwości”. Aby przyczynić do uporządkowania tego
procesu a szczególnie sprawić by naprawa dróg realizowana była w taki sposób, by poprawa
była odczuwalna przez możliwie jak największą liczbę mieszkańców, Rada Sołecka wraz z panią
Sołtys zaproponowała podczas zebrania wiejskiego w dniu 18 czerwca przegłosowanie uchwały
dotyczącej ustalenia metody wyliczania kolejności w jakiej ulice w Borówcu powinny być
modernizowane.
Uchwała ta jest niezbędna dla przedstawienia władzom gminy obiektywnych danych dla
wyboru inwestycji drogowych w naszej wsi. Uchwała ta została przyjęta przez zebranie
wiejskie.
Przygotowany sposób liczenia wagi ma postać wzoru.
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Uwzględnia on trzy czynniki determinujące wyliczany parametr: Ilość domów znajdujących się
przy danej ulicy, długość ulicy i rolę danej ulicy w komunikacji mieszkańców. Ilość domów i
długość ulic zostały ustalona przez członków Rady Sołeckiej w trakcie inwentaryzacji ulic w
maju b.r. Trzeci z czynników w zależności od tego czy mamy do czynienia z ulicą główną,
dojazdową do innych ulic, czy lokalną- również ma wartość liczbową: 1 dla ulic lokalnych; 3 dla
ulic dojazdowych (przez te ulice dojeżdża się do ulic lokalnych) i 6 dla ulic głównych.
Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji oraz obliczeń przedstawiamy Państwu w postaci
Tabeli.

