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Petycja mieszkańców sołectwa Przyszowice w sprawie poprawy
bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Gierałtowickiej.

Szanowny Panie Radny.
My niżej podpisani mieszkańcy Przyszowic, zwracamy się z prośbą o podjęcie działań
zwiększających bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych przy ulicy Gierałtowickiej w naszej
miejscowości ( droga wojewódzka nr 921). Przejście zlokalizowane jest przy kościele.
Ulica Gierałtowicka jest głównym ciągiem komunikacyjnym, dzielącym Przyszowice
na część wschodnią i zachodnią. Położenie tej drogi stanowi podział Przyszowic, przez co
mieszkańcy korzystają z tego przejścia wielokrotnie nawet w ciągu jednego dnia.
Szczególną wagę naszej petycji kładziemy na zwiększenie bezpieczeństwa dla naszych
dzieci, które w codziennej drodze do szkoły a także do przedszkola muszą przejść przez
ulicę Gierałtowicką. Kolejnym ważnym argumentem są osoby starsze, a także ogół
społeczności Przyszowic, gdyż przejście stanowi drogę komunikacyjną pieszych w drodze do
pobliskiego kościoła, czy też innych obiektów na terenie Przyszowic.
Nasza petycja jest podyktowana faktem, że jest to ulica o dużym natężeniu ruchu, co
powoduje zwiększenie niebezpieczeństwa dla pieszych przy korzystaniu z przejścia.
Dodatkowo jego usytuowanie i rozwiązania przy nim zastosowane nie zapewniają
odpowiedniego bezpieczeństwa pieszym, a w szczególności dzieciom oraz osobom starszym.
Mamy tutaj na myśli następujące czynniki:
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Brak odpowiedniego oświetlenia przejścia i okolic samego przejścia w porze
wieczornej, przez co pieszy nie jest odpowiednio widoczny na przejściu



Zbyt blisko usytuowany przystanek komunikacji miejskiej(kierunek Zabrze).
Przystanek nie posiada wydzielonej zatoczki dla zatrzymujących się tam
autobusów. Autobusy zasłaniają widoczność, a omijające je pojazdy radykalnie
powodują zwiększenie niebezpieczeństwa dla pieszego na pasach.

 Przed przystankiem istnieje oznakowanie poziome jezdni w postaci linii
przerywanej, co może sugerować kierowcy możliwość wykonania manewru
omijania stojącego na przystanku autobusu ( konkretnie na pasie ruchu w
kierunku Zabrza).
 Pseudo wysepka naprzeciw przejścia i jednocześnie parking przy sklepie
powodują, że zatrzymujące się w tym miejscu samochody, szczególnie
o większych gabarytach skutecznie zasłaniają kierowcom widoczność pieszego
wchodzącego na pasy.
 Brak jest wyznaczonego chodnika na dojście do przejścia od strony
przystanku. Dzieci aby dotrzeć do przejścia często zmuszone są do
przechodzenia pomiędzy zaparkowanymi przy sklepie pojazdami,
 Oznakowanie pionowe przejścia w kierunku Zabrza znajduje się na wysokości
przystanku, przez co kierowcy mogą nie zauważyć tego oznakowania np. przez
zasłaniający je autobus. Natomiast oznakowanie przejścia w kierunku
Knurowa znajduje się praktycznie na samym przejściu.
 Bliskość skrzyżowania ul. Gieraltowickiej z ul. Powstańców Śląskich oraz
wjazd do urzędów i instytucji mieszczących się w Pałacu powoduje także
zwiększenie zagrożenia na zbyt słabo oznakowanym przejściu.
 Prosty odcinek drogi Gieraltowickiej pozwala na rozwijanie większej
prędkości przez kierowców.


Oznakowanie poziome „pasy” są ledwo widoczne i starte. Odnawianie tego
oznakowania raz w roku jest niewystarczające.
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Pod koniec ubiegłego roku na przejściu miało miejsce zdarzenie w postaci potrącenia
pieszego. Tym razem skończyło się na ogólnych urazach i nie doszło do najgorszego, ale
sytuacja jednoznacznie wskazuje, że najwyższy czas zając się sprawą poprawy
bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.
Apelujemy do Pana o podjęcie działań w ramach swojego mandatu radnego w
zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu nie tylko poprzez poprawę wskazanych
powyżej czynników, ale przez kompleksowe rozwiązania poprawy bezpieczeństwa
stosowane w wielu innych miejscach (np. dodatkowe oświetlenie, sygnalizacja świetlna,
zastosowanie wysepki, odgrodzenie chodnika w okolicach przejścia itp.)
Wiemy, że droga jest drogą wojewódzką i nie podlega bezpośrednio Starostwu
Powiatowemu w Gliwicach, ale to Starostwo Powiatowe może podjąć skuteczne działania w
tym zakresie i zapewnić większe bezpieczeństwo swoim mieszkańcom, przede wszystkim
dzieciom.

Liczymy, na Pańską pomoc i skuteczne działania jako radnego
w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Prosimy odpowiedź na złożoną przez na petycję przesłać/przekazać na adres
P. Marka Bazan ul.Gierałtowicka 15F lub
P. Ewelina Lechus ul. Spółdzielcza 5
Informacja zwrotna zostanie udostępniona zainteresowanym a także opublikowana na
stronie internetowej.
z Poważaniem
Mieszkańcy Przyszowic

W załączeniu:
• Dokumentacja fotograficzna.
• Lista podpisów mieszkańców
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