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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     
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INTERPELACJA nr 77/2019 

ws. uwzględnienia połączenia pieszego ulic Rataja i Kossutha/Sławka przy realizacji 

nowego układu drogowego w sąsiedztwie inwestycji na byłym nasypie kolejowym 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

na podstawie art 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację 

w sprawie uwzględnienia połączenia pieszego ulic Rataja i Kossutha/Sławka przy 

realizacji nowego układu drogowego w sąsiedztwie inwestycji na byłym nasypie 

kolejowym. 

W związku z nowym zagospodarowaniem terenu po byłym, rozebranym już nasypie 

kolejowym dzielącym Osiedle Witosa na część południową („górną”) i północną 

(„dolną”) otwierają się kolejne możliwości – pożądanego z punktu widzenia 

mieszkańców – włączenia ciągami komunikacyjnymi obu, niegdyś odseparowanych 

części dzielnicy.  

Przez lata funkcjonowało „dzikie przejście” przez teren nasypu, łączące ulice Rataja 

i Kossutha, zlikwidowane po wygrodzeniu terenu przez Śląski Oddział Wojewódzki 

NFZ i Katowickie TBS Sp. z o.o. W niedalekiej przyszłości, wobec planów stworzenia 

nowego układu drogowego (połączenie ulic Rataja i Szwana), otwiera się możliwość 

ponownego połączenia śladem niegdysiejszego „dzikiego” przejścia obu części 

dzielnicy. 

W mojej opinii, podpartej licznymi w ciągu minionych lat interwencjami Mieszkańców 

czy to u mnie, czy w Radzie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, zasadnym 

wydaje się uwzględnienie na etapie realizacji wspomnianego nowego układu 

drogowego także połączenia obu części osiedla nowym ciągiem pieszym. Chodzi 

o połączenie projektowanego do budowy wzdłuż nowego układu drogowego 

chodnika na odcinku przedłużonej ul. Szwana z chodnikami/strefami zamieszkania 

wzdłuż wschodniej krawędzi działki KTBS lub zachodniej krawędzi działki ŚOW NFZ. 

Otrzymalibyśmy wtedy, przy poniesieniu minimalnych kosztów (koszt dobudowania 

ok. 10 m dodatkowego chodnika plus rozebrania 1-2 przęseł któregoś płotu) 
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biegnący niemal w prostej linii, liczący 1 250 m, ciąg pieszy od terenów przy Szkole 

Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia do przystanków tramwajowych przy ul. 

Wiśniowej, co de facto pozwoli na dojście do przystanków sporej liczbie osób 

w czasie krótszym niż 15 minut (obecnie jest to blisko 2 km z czasem dojścia 

powyżej 25 minut). Pozwoli także na o wiele szybsze dojście z i do szkoły, placówek 

przedszkolnych, poczty, klubu malucha, żłobka i innych punktów usługowych 

zlokalizowanych w tzw. górnej części Osiedla Witosa. 

Byłby to, paradoksalnie liczący ledwie dodatkowo kilka metrów, milowy krok dla 

ułatwienia komunikacji wewnątrz dzielnicy. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji oraz 

poinformowanie mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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