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Szanowna Pani
Renata Cesak
Radna Rady Miejskiej w Siewierzu

Dotyczy: interpelacji w sprawie zapewnienia możliwości bezpiecznego dojazdu do szkoły dzieciom
zamieszkującym przy ul. Karsów w Wojkowicach Kościelnych autobusem szkolnym lub komunikacją
miejską.
W odpowiedzi na przesłaną interpelację informuję, iż w związku z realizacją zadania:
„Budowa drogi S1 Pyrzowice – kosztowy odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)”
rozwiązania dotyczące prawidłowego funkcjonowania komunikacji miejskiej przez ulicę Karsów na
czas realizacji tego zadania, były przedmiotem uzgodnień prowadzonych przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach jako inwestora tego zadania, firmę Budimex S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jako jego wykonawcę oraz Zarząd Transportu Metropolitalnego
w Katowicach jako organizatora transportu miejskiego na terenie naszej gminy przy współudziale
przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Siewierz. Ze względu na zakres prac do wykonania w ramach
tego zadania i ich charakter oraz biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg
zlokalizowanych w sąsiedztwie tej inwestycji, konieczne było podjęcie przez inwestora i wykonawcę
decyzji o zamknięciu wyjazdu z ulicy Karsów na trasę S1, wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu na odcinku Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Siewierz Karsów i zmianie przebiegu trasy linii
autobusowej nr 635. Tym sposobem zapewniony został transport miejski mieszkańcom tej ulicy,
poprzez uruchomienie tymczasowych przystanków autobusowych przy drodze S1 w okolicach
przejścia dla pieszych przez drogę krajową. Dalsza trasa autobusu przebiega przez drogę DK-91 do
włączenia się na dotychczasową trasę tego autobusu, a kursy powrotne przebiegają analogicznie,
czyli z wyłączeniem ulicy Karsów. Oznacza to, że Gmina Siewierz realizuje dowóz uczniów do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych w formie bezpłatnych przejazdów komunikacją
publiczną organizowaną przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, co jest zgodne z zasadami
zawartymi w art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Jednocześnie podkreślić należy, że Gmina dołożyła wszelkich starań, aby rozkład jazdy
autobusu dojeżdżającego bezpośrednio do szkoły - linii nr 635 - był w taki sposób skonstruowany,
aby umożliwiał dzieciom z ulicy Karsów dojazd na zajęcia oraz powrót do domu. O godzinie 7:30 oraz
7:45 autobus ten obsługuje tymczasowy przystanek autobusowy przy trasie S1 w Karsowie i udaje się
w kierunku Wojkowic Kościelnych, co trwa jedynie 8 minut.
Dodatkowo wskutek starań Gminy Siewierz, wykonawca przebudowy drogi S1 – firma
Budimex S.A. - w okolicach przejścia dla pieszych przez drogę S1, zabudował bariery betonowe
dwustronne typu U14B w celu odgrodzenia chodnika służącego jako dojście do tymczasowych
przystanków autobusowych, a tym samym zapewniające większe bezpieczeństwo dzieci i osób
korzystających z komunikacji miejskiej.
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