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Burmistrz Cieszyna

ednym z najczęściej powtarzających
się postulatów są wnioski o remonty dróg czy też chodników. Trudno
się temu dziwić, gdyż potrzeb w tym
zakresie jest ciągle dużo a ilość wszystkich dróg (140 km) i chodników jest na
tyle wielka, że nawet gdybyśmy rocznie
wydawali po kilka milionów złotych na
modernizację traktów komunikacyjnych,
to i tak nie starczyłoby 10 lat na zaspokojenie wszystkich potrzeb w tym zakresie.
Biorąc to pod uwagę, zaproponowałem,
aby o kolejności remontów decydowały
po pierwsze względy bezpieczeństwa, po
drugie częstotliwość użytkowania danej
drogi, po trzecie znaczenie dla wizerunku
miasta i w końcu pozostałe kryteria. Tak
ułożoną listę przedstawiłem w ubiegłym
roku radnym i po konsultacjach z nimi powstała zweryﬁkowana lista z następującą
kolejnością, przewidywanych do remontu
lub inwestycji dróg i chodników (pominięte zostały już te prace, które zakończyły
się w 2016 r.):
1. Ul. Heczki – przebudowa kładki nad
Bobrówką.
2. Ul. Matejki – remont chodników.
3. Ul. Głęboka – remont chodników od
ul. Olszaka do ul. Stary Targ (2018).
4. Ul. Głęboka – remont jezdni od ul.
Menniczej do ul. Zamkowej (2018 r.).
5. Ul. Szersznika – remont drogi (kontynuacja robót).
6. Ul. Kluckiego – remont ciągu pieszo-jezdnego (przesunięty ze względu na
uzgodnienia z konserwatorem zabytków).
7. Rynek – remont chodników (termin
uzależniony od prac związanych z budowa
sieci ciepłowniczej i rewitalizacja Rynku).
8. Ul. Folwarczna – remont jezdni od ul
Frysztackiej do ul. Krzywej.
9. Ul. Bielska i Wiślańska – zmiana organizacji ruchu (skrzyżowanie typu rondo).
10. Ul. Hajduka (zachodnia) – przebudowa
drogi (budowa ścieżki rowerowej) wraz ze

ul. Frysztacka

skrzyżowaniem ul. Bobreckiej i Hajduka.
11. Ul. Hajduka (wschodnia) – budowa
drogi oraz przebudowa skrzyżowania ulic
Bielskiej, Korfantego i Hajduka.
12. Ul. Moniuszki – remont jezdni od ul.
Chopina do ul. Św. Jerzego.
13. Ul. Solna – remont drogi.
Pełna lista zaplanowanych zadań znajduje się na stronie www.um.cieszyn.pl,
ale koniecznie przy tym należy zaznaczyć,
że zaproponowana kolejność ma charakter
roboczy, co oznacza, że możliwe jest dokonywanie zmian w tej hierarchii. Powodem
dokonywanych przez burmistrza zmian
mogą być na przykład względy techniczne
(przygotowanie dodatkowej dokumentacji, uregulowanie stanów prawnych) albo
względy ﬁnansowe (może w danym roku
będzie nas stać na mniejszy remont, a na
drogą inwestycję już nie) lub też inne istotne kwestie. Już dzisiaj wiem, że w tym roku
nie wykonamy ważnych remontów na ul.
Głębokiej, co zilustrowałem w przedstawionym wykazie, a z kolei przyśpieszymy
remonty na ul. Katowickiej, gdyż okazało
się, że stan techniczny tej drogi pogorszył
się szybciej niż pierwotnie przewidywano.
Powodem zmian mogą też być następujące co pół roku weryﬁkacje, dokonywane
na skutek zgłaszanych przez radnych lub
mieszkańców postulatów. I właśnie zbliżył
się termin pierwszej w tym roku weryﬁkacji.
Dlatego proszę o przyglądnięcie się przedstawionej liście i jeżeli Państwo uważacie,
że należy tę listę poprawić, poprzez dopisanie lub zmianę kolejności jakiejś inwestycji

lub remontu drogi, to proszę o zgłoszenie
swojego wniosku Miejskiemu Zarządowi
Dróg lub burmistrzowi, lub też radnym.
W ciągu roku będzie można dwukrotnie
zgłaszać postulaty weryﬁkacji listy:
1. Pierwszy raz do 31 marca. Wówczas
weryﬁkacja nastąpi w kwietniu i na początku maja ukaże się nowa poprawiona lista.
2. Drugi raz do 3o września. Wówczas
weryﬁkacja nastąpi w październiku i na
początku listopada ukaże się nowa poprawiona lista.
Listę planowanych do remontów lub
inwestycji dróg można znaleźć na stronie www.um.cieszyn.pl. Wykaz zawiera
zarówno drogi gminne, za których stan
odpowiada Miasto Cieszyn, jak również
drogi powiatowe i wojewódzkie, za stan
których odpowiadają powiat cieszyński i
samorząd województwa śląskiego. W tych
dwóch ostatnich przypadkach ani burmistrz,
ani Rada Miejska nie mają bezpośredniego
wpływu na realizowane lub nie remonty
i inwestycje. Niemniej jednak wpisujemy
również na listę te drogi powiatowe i wojewódzkie, gdyż z punktu widzenia mieszkańca Cieszyna, drugorzędną kwestią jest,
który szczebel samorządu odpowiada za
jakąś cieszyńską drogę. Warto przy tej okazji
podziękować samorządowi powiatowemu,
który w ostatnim czasie owocnie współpracuje z naszym miastem, uwzględniając
nasze postulaty (spójne zresztą z postulatami radnych powiatowych), czego efektem
są m. in. inwestycje przeprowadzone na
ulicach Frysztackiej i Pikiety.

