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Szanowny Pan
starosta Bielski
Andrzej Płonka
starostwo powiatowe
w Bielsku - Białej
ul. Piastowska 40

43-300 Bielsko-Biała

PETYCJA

mieszkańców Gminy Jaworze

W SPRAWIE:

permanentnego zagrożenia bezpieczeństwa na fragmencie
ulicy Zdrojowej w Jaworzu

zdnia 11lipcaż0I4r,
Napodstawięart.l3KonstytucjiRPw związkuzart.żpkt.I,z,3 Ustawy
podwyższenie bezpieczeństwa na drodze
o petycjach (Dz.U. złOIai. poz.I!95) wnosimy o
powiatowej (ulica Zdrojowa, Jaworze),

UZASADNIENIE
siedziby Gminy Jaworze _ od
Fragment ulicy zdrojowej _ bardzo ostry zakręt w sąsiedztwie
zarówno dla PieszYch, jak i
wielu |atna1eży do bardzo niebezpiec znychojcinkórv drogow,ych
dla pozostałych uzytkowników drogi,
fragmentu drogi wytyczol1e
Powodami są intensywność ruchu Jrogo*.go, wady projektolve
po]łszechne nieprzestrzeganie przepisów drogowych
ponad 100 lat temu, konfiguracja terenu.
clrogowymi,
powoduje stńe zagrożenie] ujawniające się bardzo częstymi kolizjami

W ostatnim okresie, od 7 grudnia}}}}r. w tym rejonie drogi miały miejsce 3 wypadki, które
znajdująpotwierdzenie w rejestrze Policji -WydziŃ Drogowy Komendy Powiatowej w
Bielsku Białej (7 grudzień 2020r., 2 sty czen 2021 t., 20 sty czeń 202Ir.).
Wcześniejszekolizje:11 lipiec 20I9r. i20 styczeń}}Zlr. uczyniły znacznę zniszczęnia
mierria - uszkodzenie ogrodzeniaprzylegających posesji (materiał fotograficzny do wglądu).
Zamontowany bardzo krótki odcinek barierki kilka lat temu absolutnie nie ochrania pieszych,
zwłaszcza dzięcii czyni ten zakręt niebezpiec7nym dla zdrowia i Zycia.

Ujawniony stopień zagrożenia powinien być w trybie natychmiastowym rorwiązany.
Po pierwsze:
- należy ochronić pieszych na całej długościza\<rętu od sL<rzyżowania z llicą Nadbrzezną do
wysokościposesji Państwa Czader (ulica Zdrojowa249).
Po drugie:
- na\eży skutecznie ograniczyó prędkośćna tym fragmencie drogi poprzezwytyczenie
przejściadla pieszych i dla rowerzystów pomiędzy ulicami Folwarczną i Pod Harendą. Brak
takiego przejściajest ewidentnymzagrożeniem. Proponowane przejście powinno koniecznie
być rozdzielone wysepką, tak aby dojeżdżając do zakrętunastąpiło skuteczne wymuszenie
obniżenia prędkości do tzw. bezpiecznej. Tego typu rozwiązania są powszechnie stosowane w
Po lsce, również na dro gach kraj owych, pr zebie gający ch przez miej s cowo ści.
Po trzecie:
- jeślipoprzednie rozwiązania w opinii ekspeńów są mało skuteczne to należy przebudowaĆ
od podstaw ten newralgiczny fragment drogi tak aby osiągnąó zamierzony skutek, a nie
pozorować dzińania. Główna droga dojazdowa do miejscowości Jaworzebyłaprzecież
vr1Ąyczanawtedy, kiedy po tym trakcie poruszały sie konie z sianem, dorożki iwozy
drabiniaste! Niedawno postawiony 500m pozazahętem, koło ronda, panel odczytu prędkoŚci
jest oczywiście elementem prewencji ale nie przyniósł nic poza formą urozmaicenia
"architektury drogowej ".

Dzięki wprowadzeniu proponowanych zmianz pewnością uda się zapobiec kolejnym
wypadkom, które są ogromnym zagrożeniem dla zdrowia i życialudzi. Wskazany w petycji
problem jest dla mieszkańców Jalvotza(nie tylko kilku posesji w opisywanym rejonie)
niezwykle wńny,decyduje o jakości życiaw podstawowej kategorii jaką jest
bezpieczeństwo. Ostatnia seria wypadków nasuwa obawy o kolejne, być może ze skutkiem
śmiertelnym ofi ar kolejny ch zdarzeń,
Należy zatem dzińac aby nikt nie ucierpiał na skutek uchybienia zobowiązań organów
państwa.

Wzywamy Państwa do działania!'

Do wiadomości:
l.Urząd Gminy Jaworze
2.IJrząd Wojewódzki w Katowicach

