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Jako Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Kłodnicy z upowaŜnienia całej 

Rady zwracam się z prośbą o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa w drodze naszych dzieci do szkoły. 

Sprawa jest dla nas i dla samej szkoły priorytetowa, dotyczy bowiem zapewnienia bezpieczeństwa naszym 

dzieciom. Bezpieczeństwo jest najwaŜniejsze, dlatego liczymy na zrozumienie. 

Sprawa dotyczy ulicy Kłodnickiej, (droga 423) drogi do szkoły,  jaką kaŜdego dnia przechodzi 75 % 

naszych uczniów.  Zdajemy sobie sprawę, Ŝe nie jest to droga będąca w zarządzie Urzędu Miasta 

Kędzierzyn – Koźle. Niemniej jednak miasto moŜe istotnie przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa, 

a pismo nasze kierujemy dlatego równieŜ do Zarządu Dróg Wojewódzkich.  

Droga ta jest mocno zniszczona, co na spotkaniu Rady Osiedla z mieszkańcami w roku ubiegłym przyznali 

przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na odcinku tym były juŜ wypadki, w tym na samym 

moście. Droga jest bardzo ruchliwa, jest dojazdem do autostrady, do zakładów w Zdzieszowicach. 

Rejon skrzyŜowania ulicy Kłodnickiej z ulicą Szymanowskiego jest bardzo trudny ze zniszczoną 

nawierzchnią chodników. Ale jest on trudny nie tylko dla pieszych. WyjeŜdŜający z pod sklepu Lewiatan, 

(cały ruch z śabieńca w stronę szkoły i przedszkola) mają bardzo utrudnione włączenie się do ruchu, z 

powodu bardzo złej widoczności na moście. Jego barierki skutecznie zasłaniają drogę od strony 

Kędzierzyna. W dniach jesiennych kiedy jest duŜo mgieł, tak jak było ostatnio, naprawdę jest tam bardzo 

niebezpiecznie. Osoby, które jadą z ulicy Szymanowskiego i włączają się w ruch na ulicy Kłodnickiej, 

mają podobne problemy. Brak jest odpowiednich oznaczeń, luster itp. Chodniki są całkowicie zniszczone. 

Brak jest oznaczeń o tym, Ŝe jest to droga do szkoły. Przejście przez które dziennie przechodzi bardzo 

duŜo dzieci. Prawdą jest, Ŝe szkoła jest kilkaset metrów dalej, ale jednak nie naleŜy zapominać, Ŝe jest to 

właśnie droga do szkoły.  

Na w/w skrzyŜowaniu, w okolicy sklepu „Cichoń” aŜ prosi się o odnowienie pasów, naprawę chodników, 

ale prawdziwe bezpieczeństwo zapewni jedynie sygnalizacja świetlna w tym miejscu, nawet taka na 

Ŝądanie. 

W kompetencji Urzędu Miasta jest jednak postawienie w tym miejscu fotoradaru.  Z posiadanej wiedzy 

wynika, Ŝe wnioski takie do Pana Prezydenta były juŜ kierowane przez Radę Osiedla Kłodnica. Niestety 

nie odniosły zamierzonego skutku. Naszym pismem więc ponawiamy wniosek o postawienie fotoradaru na 

ulicy Kłodnickiej w rejonie skrzyŜowania z ulicą Szymanowskiego i wyjazdem z pod sklepu Lewiatan. 



Panie Prezydencie, nie moŜna sprawami niedoboru budŜetowego odmawiać nam prawa do 

bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa dzieci. To jest jeden z podstawowych zadań jakie Pan ma do 

wykonania.   

Dzielnica Kłodnica, wprawdzie to małe prowincjonalne osiedle, ale to rozrastające się ciągle osiedle, z 

którego do budŜetu miasta wpływa zapewne bardzo znaczna ilość środków w postaci podatków i opłat. 

Infrastruktura drogowa jest jaka jest, taka na jaką pozwala zabudowa. Nie poszerzymy dróg, nie 

przybędzie ich nam. Mieszkańców jest coraz więcej, coraz więcej samochodów i jeszcze ruch tranzytowy, 

o którym nie naleŜy zapominać.  

Dlatego mamy prawo do zapewnienia nam i naszym dzieciom bezpieczeństwa i wnioskujemy jak powyŜej.  

Mamy równieŜ nadzieję, Ŝe Zarząd Dróg Wojewódzkich przedstawi nam swoje stanowisko, jak widzi 
poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie i jakie prace w najbliŜszym okresie moŜe w tym zakresie wykonać. 
Liczymy na odpowiedź. 
 
 
Do wiadomości: 

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
45-231 Opole, ul Oleska 127 

2. Pan Rafał  Olejnik – Członek Rady Miasta 

3. Pan Wiesław Księski – Przewodniczący Rady Osiedla Kłodnica 

 
 
 
         Z powaŜaniem  

 

        Przewodniczący Rady Rodziców  

 

 

Kędzierzyn – Koźle 2010-10-18 

  

  

 


