
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

na 80. posiedzeniu Senatu
w dniu 7 lipca 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, do dyrektor Oddzia³u
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Ewy Tomali-Boruckiej oraz do g³ównego
inspektora transportu drogowego Tomasza Po³ecia

Panie Ministrze! Pani Dyrektor! Panie Inspektorze!
Mieszkañcy miejscowoœci Sieraków Œl¹ski usytuowanej przy DK nr 11 w kierunku Poznania, która

to droga jest jednoczeœnie g³ówn¹ w tej miejscowoœci, alarmuj¹ o niebezpieczeñstwach wystêpuj¹cych
na tym odcinku drogi. Mimo znaków ograniczaj¹cych prêdkoœæ, dochodzi tu do wielu niebezpiecznych
zdarzeñ drogowych, w tym wypadków ze skutkiem œmiertelnym. Nierzadko w trakcie wypadków oprócz
ludzi cierpi¹ budynki mieszkalne oraz ogrodzenia posesji prywatnych.

Wiem, ¿e w³adze miejscowoœci, radni so³ectwa, jak równie¿ wójt gminy Ciasna wielokrotnie kierowali
pisma do GDDKiA w Katowicach z proœb¹ o monitoring tego odcinka drogi i zmianê znaków, jednak za
ka¿dym razem otrzymuj¹ odpowiedŸ, ¿e wszystkie zabezpieczenia s¹ wystarczaj¹ce i zgodne z przepisa-
mi o ruchu drogowym. W ocenie miêdzy innymi Juliana Wernera, so³tysa miejscowoœci Sieraków Œl¹s-
ki, jednym z rozwi¹zañ by³oby zamontowanie przed miejscowoœci¹ przy DK nr 11 fotoradaru,
pomog³aby te¿ zmiana oznakowania poziomego – z linii przerywanej na podwójn¹ ci¹g³¹ na ca³ej d³ugo-
œci wsi. So³tys wskazuje równie¿ na nieodpowiednie rozlokowanie przejœæ dla pieszych, znajduj¹cych
siê zbyt blisko zakrêtów DK nr 11 w centrum Sierakowa, oraz brak luster drogowych przy wyjazdach
z dróg podporz¹dkowanych. By³oby równie¿ wskazane przebudowanie przejœæ dla pieszych, a tak¿e to,
aby przed ostrymi zakrêtami znalaz³y siê odpowiednie pulsuj¹ce znaki œwietlne informuj¹ce o niebez-
pieczeñstwie.

W zwi¹zku z tym apelujê do Pana Ministra, aby GDDKiA w Katowicach zainteresowa³a siê niebezpie-
czn¹ sytuacj¹ na DK nr 11 w Sierakowie Œl¹skim w kierunku Poznania. Proszê równie¿ Pana Inspektora
Transportu Drogowego o zainstalowanie fotoradaru przed miejscowoœci¹ w kierunku Poznania. Wska-
zana by³aby wczeœniej lokalna wizja przeprowadzona przez przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury,
Inspekcji Transportu Drogowego oraz Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w asyœcie w³adz so³ectwa
w celu bezpoœredniej analizy zagro¿eñ.

Ufam, ¿e przedstawione przeze mnie zagro¿enia nie pozostan¹ bez konkretnej odpowiedzi. Oczekujê
nie tyle wyjaœnieñ pisemnych, co wprowadzenia zmian, które zapewni¹ wiêksze bezpieczeñstwo miesz-
kañcom oraz u¿ytkownikom DK nr 11 na odcinku w Sierakowie Œl¹skim.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




