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Stara "jedynka" do remontu? Samorządowcy
apelują do marszałka
Data publikacji: 18.03.2021 17:00

Starostowie powiatów: bielskiego i cieszyńskiego, a także wójtowie i burmistrzowie
Cieszyna, Dębowca, Goleszowa, Jasienicy i Skoczowa skierowali do marszałka Jakuba
Chełstowskiego apel dotyczący wyremontowania Drogi Wojewódzkiej 944, łączącej Cieszyn i
Bielsko-Białą - starej DK1.

Fragment drogi w Międzyświeciu - zdjęcie z 2018 roku. Fot. KR/ox.pl

O jej pogarszającym się stanie pisaliśmy w 2018 roku: Zapomniana, niebezpieczna droga. - W tej chwili nie planujemy
remontu tej drogi. Oczywiście jest potrzebny. Jednak obecnie brak jest funduszy na to przedsięwzięcie - mówił nam
wtedy Ryszard Pacer, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Identyczne stanowisko zajął w
listopadzie ubiegłego roku marszałek Chełstowski, który w odpowiedzi na pismo radnego Andrzeja Molina także pisał
o braku pieniędzy na przeprowadzenie remontu.
Samorządowcy z naszego regionu nie ustają jednak w staraniach o realizację inwestycji. - Wybudowana droga
ekspresowa S52 w żaden sposób nie zastąpiła obecnej drogi wojewódzkiej. Jest również alternatywną drogą

przy zdarzeniach powodujących zamknięcie ruchu na drodze ekspresowej - piszą we wspólnym liście.
Ich działania poparł radny Molin, który skierował ponowną interpelację do marszałka:

Andrzej Molin - Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
about 10 months ago

Droga wojewódzka DW944 na całym odcinku od Jasienicy do Cieszyna
obsługuje cały ruch lokalny, korzysta z niej publiczna komunikacja
autobusowa o znaczeniu międzymiastowym oraz ruch spowodowany
dojazdami do znacznie oddalonych od siebie węzłów drogi ekspresowej
S52.
W listopadzie 2020 roku interpelowałem do Marszałka Województwa
Śląskiego w sprawie konieczności przebudowy tej drogi, zaplanowania
chodników dla pieszych, poprawy bezpieczeństwa dla wszystkich
użytkowników. Otrzymałem odpowiedź o braku środków na przebudowę
oraz planowaniu remontu nawierzchni drogi, jednakże bez wskazania
terminu jego przeprowadzenia.
Ponawiam interpelację w tej sprawie, jako wyraz poparcia dla
wspólnego stanowiska Starostów Powiatów Bielskiego i Cieszyńskiego
oraz Burmistrzów i Wójtów Gmin: Cieszyna, Dębowca, Goleszowa,
Jasienicy oraz Skoczowa.
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