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Wycinki Osowskie, 12 grudnia 2019 r. 

Starostwo Powiatu Grodziskiego 
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Pan Marek Wieżbicki 

Starosta Grodziski 
uJ. Tadeusza Kościuszki 30 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

w interesie publicznym, innych osób i własnym celem podjęcia skutecznych działań w sprawie 
bezpieczeństwa pubfu:znego na drodze powiatowej- nr' ł565W ul; Mazowiecka, na odcinku- 00' 
przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie do 
skrzyżowania z drogą gminną nr 150626W uJ. Zdrojową 

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 2 pkt, I, 2 i 3 Ustawy z dnia II lipca 2014 r. 
o petycjach. (DŁ, U. z dnia 5 września 2()14r. , poz.l t95) wnosimy do Starosty Grodziskiego o podjęcie 
na powyżej wskazanym odcinku drogi powiatowej ul. Mazowieckiej w Wycinkach Osowskich i Józefinie 
stosownych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia dzieci i osób dorosłych, uczestników 
ruchu drogowego, w tym pieszego czyli wartości wymagających szczególnej atencji organów 
samorządowych w imię dobra wspólnego, 

Szanowny Panie Starosta, 

Uprzejmie prosimy o ponowne rozważenie i zweryfikowanie dotychczasowego stanowiska Pana oraz 
stanowiska podległych Panu organów wyrażanych w pismach stanowiących odpowiedź na interwencje 
mieszkańców w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa' na przedmiotowym odcinku drogi, 
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Odwołując się do ostatnio zbyt licznych zdarzeń drogowych oraz korespondencji pomiędzy organami 
samorządowymi , zainicjowanej w imieniu Mieszkańców sotectwa Wycinki Osowskie i sotectwa Musuły , 

jes teśmy zaniepokojeni brakiem zrozumienia naszych obaw omz niepodejmowaniem stosownych działań 

podnoszących poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi na odcinku ul. Mazowieckiej od Szkoły 
Podstawowej im. Kawalerów OFaew Uśmiech>! w Józefinie do ul. Zdrojowej. Zabezpieczenie przejść dl. 

pieszych , oświetlenie drogi latarniami ulicznymi , spójne, zrozumiałe i dobrze widoczne pionowe i 

poziome oznakowanie drogi , w zakresie zachowania ostrożności i właściwej prędkości , to jest podstawa 

działań , jakich oczekujemy od zarządcy drogi powiatowej . 

Droga pełni istotną rolę w gminnym i powiatowym układzie komunikacyjnym. Najważniejszymi 

generatommi ruchu dla ww. fmgmen!1J drogi są: 

• miasto powiatowe Grodzisk Mazowiecki - droga powiatowa nr 1505W jest główną drogą łączącą 
gminę Żabia Wola z miastem powiatowym, 

• węzeł drogowy Żabia Wola - wjazd i zjazd z trasy S8, 

• ponad 170 kompleksów mieszkalnych zlokalizowanych w promieniu l km od ww. fragmentu 

drogi, 

• Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie - największa szkola w gminie 
Żabia Wola oraz boiska sportowe, na których odbywają się wieczorami zajęcia sportowe i 

rozgrywlci ·piłkarskie, 

• Rodzinny Dom Seniora, 

• Centrum Usług Wspólnych w Józefinie, 

• Kaplica, miejsce modlitw dla kilku sołectw, 

• jedyny w promieniu 2 km sklep spożywczo-przemysłowy obsługujący mieszkańców kilku solectw. 

Pomimo, że omawiany odcinek jest tak ważny dla codziennego życia okolicznych mieszkańców i osób 

przyjezdnych, to nie jest miej scem bezpiecznym. 

Na szczególną atencję zasługuje naszym zdaniem przeJscle dla pieszych przy szkole w Józefinie. 
Ak!1JaJnie zastosowane rozwiązania w połączeniu z topografią otoczenia przy szkole (m.in. zakrę t 

ograniczający widoczność, wiadukt, skrzyżowanie z drogą serwisową, fmgmentaryczny chodnik i 

ścieżka rowerowa , przystanki autobusowe), powinno być natychmiast uzupełnione tzw. systemem 
dyscyplinowania kierowców. Omawiane przejście dla pieszych jest w naszej ocenie bardziej 
niebezpiecznenii .przejście dla pieszych przy s~ole w AdamQ,w.;.źnie, gdzie taki system został wdR'>żof,\,Y. 

Na zakręcie przy skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej z ul. Brzozową zaledwie w ciągu jednego miesi ąca 

listopada 2019 r. doszło do dwóch niezależnych czasowo zdarzeń. Rozbite zostały samochody jadące 
z nadmierną prędkości ą ul. Mazowiecką z wiaduktu w kierunku Grodziska Mazowieckiego (załącznik 

zdjęcie nr I) . W efekcie tych zdarzeń zostało też uszkodzone ogrodzenie domu znajdującego się przy ul. 
Brzozowej (załącznik zdjęcie nr 2 , 3A, 3B). Zakręt ten to niemalże zakręt śmierci . Wraz z nadej ściem 

zimy obawiamy się kolejnego tmgicznego wypadku, w wyniku którego nie tylko kierowca , czy jego 
pasażer może stmcić życie, ale też narażeni są użytkownicy , w tym piesi poruszający się ul. Brzozową. 

Kolejne zdarzenie drogowe na tym odcinku to dachowanie samochodu w dniu 20 listopada 2019 r. Całe 
szczęście , że i tym razem nikt nie stmcił życia. 
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Brak chodnika po stronie wschodniej drogi powiatowej 1505W stanowi utrudnienie w poruszaniu się 
pieszych korzystających z komunikacji miejskiej . Osoby wysiadające z autobusu są zmuszone poruszać 
się bezpośrednio jezdnią drogi powiatowej , aby dojść do swoich domów. 

Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługuje brak bezpiecznego połączenia od przystanku 
autobusowego zlokalizowanego przed szkołą w Józefinie po wschodniej stronie ulicy Mazowieckiej , do 
ulicy Brzozowej. Na tym odcinku drogi ścieżka rowerowa kończy się drogą powiatową lS05W 
(załącznik zdjęcie nr 4) . Jest to niebezpieczne rozwiązanie zarówno dla rowerzystów, jak i pieszych 

(głównie dzieci), którzy muszą pokonać jezdnią zaledwie klika metrów, by dostać się do uJ. Brzozowej. 
Podobnie brak chodnika od przystanku autobusowego przy ulicy Zdrojowej do ulicy Sosnowej stanowi 
problem dla osób podróżujących środkami komunikacji publicznej , w tym osób starszych , dzieci i 

młodzieży. 

Droga od uJ. Kwiatowej do ul. Zdrojowej jest nieoświetlona. Aktualnie już od godz.16-tej spowita jest 
ciemA0ŚGią·, nie widać dzieci , don;)stych, rowerzystów, rolkarz,y, osól>· dochodzących. do przejść dla 
pieszych a nawet już znajdujących się na pasach przejścia dla pieszych na wysokości ul. Magnol ii 
(załącznik zdjęcie nr 5) i ul. Zdrojowej. 

Ciemność, domy schowane za drzewami , brak odpowiednich oznakowań, systemów dyscyplinujących 

kierowców niestety stwarza pozory terenu niezamieszkałego i stanowi realne zagrożenie życia i zdrowia 

mieszkańców. Kierowcy notmycznie nie dostosow.ują prędkości do warunków na drodze. Naszym 

zdaniem i stotą problemu jest nieprzestrzeganie ograniczenia prędkości przez kierowców, a nie natężenie 

ruchu. 

Oceniając sytuację na drodze powinno się brać pod uwagę wszystkie okoliczności i dokonać 

kompleksowej analizy otoczenia i miejsc stanowiących kluczowe dla mieszkańców ośrodki ich życia jak 

szkoła czy jedyny sklep. 

W związku z powyższym wnioskujemy o: 

• system dyscyplinowania kierowców na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej w 

Józefinie, 

• natychmiastowe ustawienie oznakowania zakrętu ul. ~wieckiej poprzez odblaskow,,"tablice 
prowadzące po zewnętrznej stronie łuku (U3b) podkreślające przebieg tuku drogi, 

• montaż latarni ulicznych i oświetlenie ul. Mazowieckiej od ul. Kwiatowej do ul. Akacjowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych przy ul. Magnolii i ul. Zdrojowej, 

• kontrolę i uzupełnienie oznakowania poziomego na drodze, w szczegóiności przejść dla pieszych, 
które w części są starte i mato widoczne, 

• bezpieczne rozwiązanie połączenia przystanku zlokalizowanego po wschodniej stronie drogi 
powiatowej 1505W z ulicą Brzozowej kładką, chodnikiem lub utwardzonym poboczem, 

• budowę chodnika na odcinku od ul. Sosnowej poprzez przystane.k autobusowy do ulicy 

Zdrojowej. 
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Szanowny Panie Starosto, 

Składamy na Pana ręce niniejszą petycję z uprzejmą prośbą o skuteczną reakcję na nasze spostrzeżenia i 
prośby. Prosimy, o poważne potraktowanie tej sprawy, gdyż czujemy się dotychczas ignorowani . Jako 

mieszkańcy okolicy i codzienni uczestnicy ruchu drogowego nie czujemy się bezpiecznie na tym 
odcinku drogi. Przede wszystkim zaś boimy się o nasze dzieci i osoby starsze. 

Panie Starosto, 

Jesteśmy zdeterminowaną społecznością lokalną, podejmiemy wszelkie kroki celem ochrony życia 

i zdrowia naszych bliskich. Rozważamy różne działania, włącznie Z organizacją oficjalnej pikiety bądż 
demonstracji ·na drodze ·powiatowej, czy też przekaz-aniem infofIllacji do mediów. Nie możemy 
bezczynnie czekać na kolejną tragedię. 

z poważaniem, -------- ---

Załączniki: 

- pismo •••••••• z dnia 15.04.2019 r. do Wójta Gminy żabia Wola, 

- pismo Urzędu Gminy żabia Wola z dnia 25.04.2019 r. do Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku 
Mazowieckim (RI.7226.4.5.2019), 

pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18.07.2019 r. do Gminy żabia 
Wola (DT.470.23.2019) 

pismo Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wycinki Osowskie z dnia 29.05.2019 r. do Urzędu Gminy 
żabia Wola (SWO/212019) , 

- pismo Urzędu Gminy żabia Wola z dnia 25.06.2019 r. do Pana Marka Wieżbickiego Starosty 
Grodziskiego (9RI.7226.4.13.2019) , 

- pismo Starostwa Powiatu Grodziskiego z dnia 26 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy żabia Wola, 

- karty podpisów Mieszkańców - 27 sztuk zawierających łącznie 245 podpisów, 

- zdjęcia - 6 sztuk. 
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