
Oświadczenie złożone 

przez senatora Arkadiusza Grabowskiego 

na 60. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 maja 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do głównego inspektora transportu drogowego Alvina Gajadhura 

Szanowny Panie Inspektorze! 

Jako senator RP, mieszkaniec miasta Będzina, zwracam się do Pana z bardzo pilnym wnioskiem o zabu-

dowanie fotoradaru przy al. Hugona Kołłątaja w pobliżu przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Sta-

nisława Staszica w ciągu DW nr 910. Zarządcą tej drogi jest śląski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Odcinek 

drogi wojewódzkiej, o którym mowa, to ważny ciąg komunikacyjny w Zagłębiu Dąbrowskim, na którym 

odbywa się wzmożony ruch pojazdów – na 3 pasach ruchu w obu kierunkach. W związku z tym, że ruch po-

jazdów w obu kierunkach odbywa się na 3 pasach szerokiej drogi, która jest w dobrym stanie technicznym, 

kierowcy na tym odcinku notorycznie przekraczają dozwoloną prędkość. Niestety w związku z tym, że jest to 

droga, poprzez którą piesi przechodzą do pobliskiego kościoła oraz placu zabaw dla dzieci, dochodziło tam 

już do potrąceń pieszych, w tym do wypadku śmiertelnego. Ponadto w ciągu ostatnich 5 lat doszło w tym 

miejscu do 37 kolizji drogowych. 

Czarę goryczy mieszkańców będzińskich osiedli Warpie i Ksawera przelało potrącenie, do którego doszło 

26 kwietnia br. Śmierć na przejściu dla pieszych w tym miejscu poniosło 10-letnie dziecko. Panie Inspekto-

rze, w imieniu własnym i bezsilnych już mieszkańców miasta Będzina wnoszę o zabudowanie w tej lokaliza-

cji fotoradaru z możliwością kontroli prędkości w obu kierunkach (fotoradaru obracanego). 

Nadmienię również, że w związku ze śmiertelnym potrąceniem 10-letniego dziecka zawiązało się niefor-

malne porozumienie mieszkańców, których celem jest to, aby nigdy więcej nikt na tym przejściu dla pieszych 

nie zginął. Pikieta, która była inicjatywą mieszkańców, zgromadziła ponad 200 osób. Planowane są również 

kolejne pikiety mieszkańców, w tym pikiety blokujące ruch na tym jakże ważnym zagłębiowskim ciągu ko-

munikacyjnym. 

O problemie poinformowany został również marszałek województwa śląskiego, pan Wojciech Saługa, 

który sprawuje nadzór nad zarządcą drogi. 

Z poważaniem 

Arkadiusz Grabowski 
 


