
Beata Chmurzyńska Trutnowy, 10 kwietnia 2019 roku

Wójt Gminy Cedry Wielkie

Starosta Powiatu Gdańskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego

Apel mieszkańców gminy Cedry Wielkie i sąsiednich miejscowości o przebudowę
skrzyżowania Osice – Wocławy z drogą krajową 227 w miejscowości Trutnowy.

Szanowni Państwo, 

W  imieniu  mieszkańców  gminy  Cedry  Wielkie,  a  szczególnie  miejscowości  Trutnowy,
składamy  na  Państwa  ręce  tą  petycję.  Dotyczy  ona  przebudowy  skrzyżowania  drogi
powiatowej  Osice - Wocławy z drogą krajową nr 227 w miejscowości Trutnowy.

Na owym skrzyżowaniu bardzo często dochodzi do wypadków lub też mniejszych stłuczek.
W ostatnich latach  kilka osób poniosło śmierć na skutek wymuszeń kierowców jadących ze
strony Osic, inne zostały dotkliwie okaleczone. Jest to bardzo traumatyczne doświadczenie
bowiem przy śmiertelnych wypadkach, zawsze dwie strony mają zniszczone życie. Po jednej
stronie  stoją  ludzie,  którym los  odbiera  ukochanego  członka,  mamę,  brata,  żonę  czy  też
dziadka jak i rodzina, której członek  przyczynił się do wypadku. Wsiadając za kierownicę
samochodu, nikt nie ma zamiaru zostawić za sobą człowieka cierpiącego ani płaczącego, a
jednak osoby biorące udział w tych kolizjach pozostają same z ciężarem skutków, do których
się przyczyniły.  

My mieszkańcy, jak również osoby, które bardzo często przejeżdżają przez to skrzyżowanie
boimy się o swoje życie. Jadąc drogą 227 zwalniamy, a mimo to mamy serce na ramieniu.
Wydawać by się mogło, iż trudniejszy wyjazd jest ze skrzyżowania od strony Wocław, nic
bardziej  mylnego,  bowiem  prawie  wszystkie  wypadki  w  owym  miejscu  są  wynikiem
wymuszeń kierowców jadących ze strony Osic.  W mojej  rodzinie  każdy przynajmniej  raz
doświadczył  takiej  sytuacji.  Rodziny,  które  mieszkają  w  bezpośrednim sąsiedztwie  tegoż
skrzyżowania są codziennie świadkami sytuacji mrożących krew w żyłach. Ponadto żyją z
obrazem śmiertelnych  wypadków,  wycia  syren  i  ciągle  niesprzątniętych  części  pojazdów.
Nadszedł najwyższy czas by przebudować to skrzyżowanie. Nie wystarczy zrobić świateł bo
jak pokazuje doświadczenie ze skrzyżowania dróg Wróblewo Suchy Dąb z drogą krajową
227,  światła  tylko  trochę  zmniejszyły  kolizyjność  tegoż  skrzyżowania.  Skrzyżowanie
powinno mieć dodatkowy pas,  powinny powstać zatoczki  dla  autobusów. W tym miejscu
należy  wspomnieć,  iż  osoby  wysiadające  z  autobusu  w  tej  okolicy  są  również  wysoce
narażone na uszczerbek na zdrowiu, a nawet utratę życia. Jeżeli autobus zatrzymuje się vis a
vis przystanku w stronę Pruszcza to w związku z brakiem nie tylko przystanku ale i pobocza,
podróżni wpadają do rowu. Jeżeli autobus zatrzymuje się na skrzyżowaniu by ludzie mogli
spokojnie  wysiąść  na  utwardzonej  powierzchni  to  istnieje  właśnie  wyżej  opisane
niebezpieczeństwo ze strony kierowców jadących ze strony Osic. Każdy z nas, który poniżej



się podpisał zna to skrzyżowanie, przejeżdża przez nie jadąc do pracy, szkoły, lekarza, sklepu
czy  też  kościoła.  2  kwietnia  2019  na  tym  skrzyżowanie  stracił  życie  młody  mężczyzna,
mieszkaniec Trutnowy, osierocił dwoje dzieci, a narodzin swojego trzeciego dziecka nie było
mu dane doczekać. 

Stąd też apel do wszystkich władz o przebudowę feralnego skrzyżowania.  My mieszkańcy
nie zgadzamy się aby na tym skrzyżowaniu zgasło kolejne życie. 


