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Szanowny Pan Dyrektor
Bogdan Poliwoda

Szanowny Panie Dyrektorze, w ubiegłym roku nasza korespondencja związana z
bezpieczeństwem dzieci na skzyżowaniu ulicy Kłodnickiej (droga 423) z ll]1icą

Szyńanowskieg o, gdzie w dzielnicy K]odnica znajduje się Zespół Szkół Miejskich nr 2 i
Publiczne Przedszkole nr 17 była bardzo intens}łvna.
Nasze prośby zaowocowały zmianą oznakowania tego trudnego skrzyŻowania oraz

ustawieniem luster. Za te zwiększające bezpieczeństwo dzieci działańa dżiękujemy'

Je<lnak nadal domagamy się kolejnych działań zwiększających bezpieczeństwo'

Rej on skrzyŻowania ulicy Klodnickiej z ulicą Szymanowskiego jest bardzo trudny ze

,ni"r"roną nawierzchnią chodników._Ale jest on trudny nie tylko dia pieszych. Wyjezdzający

z pod sklepu Lewiatan, (cały ruch z Żat:ieńca w Stronę szkoły i przedszkola) mają bardzo

utrudnione włączenie się do ruchu, z powodu batdzo ńej widoczności na moście. Lustra

poprawiły trochę widocznoŚó, ale nie załatwłiĄą sprawy kompleksowo. osoby, które jadą z

u1icy Sz1rnanowskiego i włączają się w ruch na ulicy Kłodnickiej, mają podobne problemy.

Chodniki są całkowicie zniszczole, na moście bardzo wąskie. Brak jest widocznych oznacz'eit

o tym, że jest droga do szkoły, a jest to przej ście przezktóte dzienrrie przechodzi bardzo dużo

dzieci. Prawdą jesi, ze szkoła jest kilkasęt metrów da1ei, ale jednak nie należy zapominać, że

jest to właśnie droga do szkoły'
Ńa *7w skzyżowaniu, w okolicy sklepu ,,Cichoń'', a:Ż prosi się o odnowienie pasów, naprawę

chodników. Ustawionę znaki przejścia dla dzieci nie- Ę dobrze widocme. obserworyałem

ostatnio, Żę znaki te są dużo lepiej eksponowarre, jeśli znaj dują się na dużym żółtym lub

pomarańczowym odblaikowym tle. I na takim tle są już eksponow ane przy bardzo wielu

szkołach. o taką zmianę, która według naszej oceny jest mało kosztowna, piinie wnosimy.



Ale doświadczęnie pokazuje, Żę dziecj które wracają do domu w stronę za sklep Lewialan, a

takżę na Żabieniec, szcżególnie po wykonaniu nowej nawierzchni u1icy Grzybowej

przechodzi ulicę za mostem, na wysokości sklepu Lewiatan, gdzie nie ma pasów i innych

óznaczęil przejścla dla pieszych. o takie oznaczenie wnosimy' Drcga 423 jest drogą w

kierunku autosirady, zakładów koksowniczych, ruch jest duży i coraz większy' równieŹ coraz

szybszy ' Dodatkowo dochodzą pojazdy wyj eŹd ża1ące z pod sklepu Lewiatan, z ulicy

Grzybowej.
Panie Dyrektorze, prawdziwe bezpieczeństwo zapewni jedynie sygnalizacja świet1na w Ęm
miejscu' nawet tai<a na ządanie, kióra połączy ulicę Kłodnicką, Szymanowskiego i wyjazd z

pod sk lepu Lewiatan.'Bu.d'o 
irosi'oy o roz.waŻenie moŻliwości instalacji świateł. Jesteśmy gotowi spotkaó się z

Państwem na miej scu w celu omówienia problemu.
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Do wiadomości:

1. Pani Ewa odulińska - Radna Rady Miasta K-Koźle,

2' Pan Rafał olejnik _ Radny Rady Miasta K-Koźle,

3. Pan Wiesław Księski Sekretar z Miasta - Przewodniczący Rady osiedla Kłodnica'

4. Pan Mirosław Wantuła _ Radny Rady Miasta K_KoŹle'
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