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Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bielsku-Białej

My, niżej

podpisani, mieszkańcy

miasta Wilamowice

w Powiecie

Bielskim, zwracamy się z serdeczną prośbą o bardzo poważne rozważenie
możliwości zwiększenia bezpieczeństwa pieszych korzystających z ul. Jana 111
Sobieskiego w Wilamowicach.
Jest to droga powiatowa nr 44905, biegnąca od Rynku w kierunku
Oświęcimia. Jej zasadniczy odcinek, od ul. Jadwigi Staneckiej do granicy
z sołectwem Zasolę Bielańskie, w zasadzie stanowiący prostą o długości około
1,3 km, znajduje się w obszarze zabudowanym, stąd nie występują przy nim
znaki ograniczające prędkość pojazdów samochodowych do 50 km/h. Niestety,
kierowcy samochodów nie zawsze stosują się do przepisów ruchu drogowego,
coraz częściej znacznie przekraczają

dozwolone ograniczenie, dodatkowo

wyprzedzając na linii podwójnej ciągłej, ich nadmierna prędkość powoduje
kolizje i wypadki, ale przede wszystkim drastycznie zmniejsza bezpieczeństwo
pieszych, korzystających z wąskiego chodnika wzdłuż całej ulicy, który jako
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stosunkowo nowa inwestycja absolutnie nie poprawia bezpieczeństwa ludzi,
a szczególnie dzieci.
Nie jest to pierwsze nasze wystąpienie w tej sprawie. Jednak teraz
liczymy, że Zarząd Dróg Powiatowych rzetelnie przeanalizuje

możliwość

zwiększenia bezpieczeństwa osób poruszających się ul. Jana I I I Sobieskiego.
Rozumiemy, że charakter tej

drogi uniemożliwia zastosowanie pewnych

rozwiązań technicznych. Stąd pozwalamy sobie zasugerować zamontowanie
mniej więcej pośrodku

wspomnianego prostego odcinka od ul.

Jadwigi

Staneckiej do granicy z sołectwem Zasolę Bielańskie radarowego wyświetlacza
prędkości, który działa prewencyjnie na kierowców. Statystyki jednoznacznie
pokazują skuteczność takiego rozwiązania. Przekroczenia prędkości maleją tam,
gdzie jest on zastosowany, a co za tym idzie zagrożenie wypadkowe zmniejsza
się. Wiemy, że montaż tego urządzenia wiąże się ze znacznym wydatkiem,
a potrzeby na drogach Powiatu Bielskiego są spore, jednak powoduje nami
troska o bezpieczeństwo nasze i nasz>'ch dzieci.
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