
Bogusław Jordan                                                                                    Gorzyce, dnia 17. 02. 2021r.
44-350 Gorzyce
ul. Raciborska 3
607431485                                                                                                              

                         Do:  GDDKiA w Katowicach, Myśliwska 5, 40- 017 Katowice.
        

PETYCJA

 

 w sprawie przebudowy skrzyżowania ulic Raciborskiej (5037S) i Rybnickiej (DK 78) w 
Gorzycach w woj. śląskim.  
    

W  związku  z  dużą  ilością  listów  od  internautów  i  mieszkańców  gminy  Gorzyce
w  województwie  śląskim,  którzy  wnoszą  protesty  na  utrudnienia  na  w/w  skrzyżowaniu  oraz
planowaną  inwestycją  w  strefie  przemysłowej  w  Gorzyczkach,  zwracam  się  w  imieniu
mieszkańców  gminy  Gorzyce  oraz  uczestników  ruchu  drogowego  z  prośbą  o  rozpatrzenie
możliwości  rozbudowy  lub  przebudowy  skrzyżowania  ulicy  Rybnickiej  (DK  78)   z  ulicą
Raciborską  (5037S)  w  Gorzycach  np.  przez  wykonanie  dodatkowego  pasa  drogowego
(prawoskrętu) z kierunku od szkoły w Gorzycach w stronę Gorzyczek, wykonanie dodatkowego
pasa drogowego (prawoskrętu) z kierunku z Gorzyczek (ul.Raciborska) w stronę Wodzisławia Śl.
(DK78) lub przekształcenie tego skrzyżowania w rondo.

 Już teraz można zaobserwować wzmożony ruch samochodowy (zał: zdjęcia), a istniejąca na
w/w  skrzyżowaniu  sygnalizacja  świetlna  tylko  ogranicza  przepustowość  (krótki  czas  światła
zielonego od strony Gorzyczek 5037S).  Wyjazd od strony Gorzyczek jest  lekko pod górkę,  co
podczas  opadów  śniegu  przysparza  kierowcom,  a  w  szczególności  samochodom  ciężarowym
i autobusom wielkie problemy (śliska nawierzchnia). Jednak największe utrudnienia - korki, są w
godzinach szczytu czyli natężenia ruchu drogowego  pomiędzy 13.00  a 16.00 wtedy duża część
centrum Gorzyc jest zablokowana.

Po zakończeniu inwestycji w strefie przemysłowej, w Gorzyczkach lokalizację znajdzie co
najmniej 5 dużych firm, w których  pracować będzie  około 1500 osób. W związku z tym znacznie
wzrośnie ruch na ulicy Raciborskiej  od autostrady A1 do wyżej w/w skrzyżowania,  które i tak
w godzinach szczytu jest już bardzo obciążone. Zakładając, że w strefie przemysłowej zatrudni się
znaczna część mieszkańców naszej gminy i gmin ościennych, obawiamy się, że skrzyżowanie to
stanie się niewydolne, powodując znaczne utrudnienia w ruchu.



Trzeba  dodać  że  to  jedyna  główna  droga  dojazdowa do  strefy przemysłowej  od  strony
Chałupek, Raciborza, Wodzisławia Śl i sołectw gminy Gorzyce.

          Z uwagi na powyższe argumenty, prosimy w imieniu mieszkańców oraz uczestników ruchu
drogowego  o  przeanalizowanie  przepustowości  tego  węzła  drogowego,  celem  uniknięcia
zakorkowania całego centrum Gorzyc.

Powyższą petycję popierają stowarzyszenia:  radni gminy Gorzyce, sołtysi sołectw i rady
sołeckie, OSP,  przedsiębiorcy (22 firmy) oraz mieszkańcy (380 osób).

Podpisy pod petycją  zbierane  były przy zachowaniu  obecnych przepisów sanitarnych w
dniach od 30 stycznia do 10 lutego 2021r.

                             
                    W imieniu mieszkańców Bogusław Jordan
                              redaktor portalu społecznościowego

                                                www.e-gorzyce.pl
                                                                        

Do wiadomości: 
PZD w Wodzisławiu Śl . Raciborska 3, 44-361 Syrynia 
Rada Gminy Gorzyce
Leszek Bizoń Starosta Powiatu Wodzisław Śląski

Załączniki:
1. Listy poparcia  petycji  (15  szt.  z  podpisami  380 osób oraz  jedna  lista  poparcia  od  Rad

sołeckich i jedną listą poparcia od firm i przedsiębiorców z naszego terenu).
2. Zdjęcia,  które  przedstawiają  korki  i  utrudnienia  na  w/w  skrzyżowaniu  do  wglądu  pod

adresem (  https://www.facebook.com/portalegorzyce ).


