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Dotyczy budowy brakującego odcinka chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Cisowej na
odcinku 800 m od przystanku Jasienica Haręża do przystanku Jaworze Skrzyżowanie
W nawiązaniu do mojego pisma z dnia 24.04.2015 r. skierowanego do Wójta Gminy
Jaworze a przesłanego do Pana przez Wójta zgodnie z właściwością rzeczową po raz kolejny,
w imieniu mieszkańców ul. Cisowej oraz innych korzystających z ww. odcinka drogi,
zwracam się_z_prośbą o zaplanowanie, zaprojektowanie oraz wybudowanie chodnika dla
pieszych na odcinku od przystanku Jasienica Haręża do przystanku Jaworze Skrzyżowanie.
"Jest to jedyny odcinek drogi powiatowej, przy której nie ma chodnika.
Wójt Gminy Jaworze Zawiadomieniem z dnia 12.05.2015 r. przesłał moje pismo do
Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej wskazując w uzasadnieniu, iż droga jest drogą
powiatową i należy do Starostwa Powiatowego. Ponadto Wójt Gminy Jaworze w
skierowanym do mnie piśmie pisze, wprost iż jest to „przedsięwzięcie, które kosztem innych
równie ważnych inwestycji gminnych wpłynie na podniesienie nie wartości majątku Gminy
Jaworze, ale przysporzy majątku Powiatowi Bielskiemu." Dobrodusznie Wójt Gminy Jaworze
poinformow^ ponadto, iż nie wyklucza, że ta inwestycja znajdzie się w planie inwestycyjnym
dla Jaworza w przypadku cytuję: „pojawienia się nowych strumieni finansowych."
Następnie w dniu 15.06.2015 r. Pan Starosta w odpowiedzi na moje pismo
poinformował, iż „W dniu 9 lutego br. Uchwałą Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej został
przyjęty do realizacji Plan Rozwoju sieci dróg powiatowych w powiecie bielskim na lata
2015-2016. Niestety ww. odcinek drogi powiatowej nie został przewidziany do realizacji w
tym planie." Jak Pan słusznie zauważył „troską powiatu jest zapewnienie bezpieczeństwa w
ruchu drogowym gdzie koncentrujemy się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa
w pasie jezdni". W dalszej części pisze Pan „Zadania z zakresu porządku publicznego są
zapisane nie tylko w ustawie o samorządzie powiatowym ale także w ustawie o samorządzie
gminnym, która określa zadania i zakres działania gmin, co pozwala gminie działać na rzecz
bezpieczeństwa ich mieszkańców".
Reasumując zrzucacie Panowie odpowiedzialność za wykonanie ww. inwestycji jeden
na drugiego a problem w dalszym ciągu istnieje. Zwracam się z zapytaniem czy w ogóle
podjęliście próby zawarcia porozumienia miedzy Zarządem Powiatu a Zarządem Gminy? Czy
ww. inwestycja została ujęta w planach na następne lata?
Kieruję do Pana kolejne pismo z uwagi na skargi i interwencje mieszkańców.
Przy odcinku drogi od przystanku Jasienica Haręża do przystanku Jaworze
Skrzyżowanie mieszka bezpośrednio około 100 osób, a około 50 osób na ulicach
dochodzących do ww. odcinka. Z odcinka drogi bez chodnika korzystają również mieszkańcy
Jaworza Nałęża (szybko rozwijającej się i atrakcyjnej pod względem zamieszkania dzielnicy
Jaworza) jako drogi dojazdowej do posesji a także do miejsc pracy, szkół, sklepów itp.
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Odcinkiem opisanej powyżej drogi jeżdżą wszystkie możliwe pojazdy drogowe takie jak
autobusy kursowe PKS, tiry (kierowane nawigacją GPS po zjeździe z drogi ekspresowej),
samochody dostawcze, samochody Lasów Państwowych (po drewno), maszyny rolnicze,
samochód mleczarnia, pojazdy na budowy (betoniarki, piaskarki, koparki), w tym na budowy
domów oraz inwestycji prowadzonych przez Gminę jak np. rondo (ul. Bielska i ul. Zdrojowa),
budowa hali sportowej w Jaworzu przy Szkole Podstawowej nr 2, budowa boiska na „starym
basenie" oraz przy Szkole Podstawowej nr 1, budowa kanalizacji i inne.
W weekendy wzrasta również ruch samochodowy w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.
Z Jaworza Nałęża prowadzą szlaki turystyczne na Błotny (Błatnia). Drogą poruszają się
rowerzyści oraz osoby spacerujące z wózkami i dziećmi. W godzinach przedpołudniowych
oraz popołudniowych ruch samochodów odbywa się w sposób ciągły. Samochody wymijają
spacerujących, wyprzedzają też inne samochody, nierzadko na „trzeciego". Pojazdy nie
przestrzegają ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h.
W dni powszednie odcinkiem drogi poruszają się dzieci i dorośli w drodze na przystanki
autobusowe. Jesienią i zimą, kiedy wcześnie zapada zmrok i późno wstaje słońce poruszanie
się ulicą jest bardzo stresujące i niebezpieczne. Również poruszanie się po opadach śniegu
jest możliwe tylko jezdnią.
Jest to jedyny odcinek droji powiatowej, przy której nie ma chodnika.
Ponadto od dnia 4 listopada 2019 r. Wójt Gminy Jaworze podj^ decyzję o
wyznaczeniu ul. Wrzosowej (ulica alternatywna łącząca ul. Cisową i ul. Słoneczną) ulicą
jednokierunkową dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 t., co spowodowało
zwiększenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi w stopniu znacznym.
W związku z powyższym w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników
ruchu drogowego zwracam się z prośbą o zaplanowanie, zaprojektowanie oraz wybudowanie
chodnika dla pieszych na odcinku od przystanku Jasienica Haręża do przystanku Jaworze
Skrzyżowanie.
W załączeniu przedkładam:
-kserokopia listy z podpisami mieszkańców
-dokumentacje fotograficzną - 5 szt. zdjęć
-pozostałe dokumenty w formie kserokopii
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Z poważaniem Radny Jan Bożek

