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Gliwice, dnia 16.02.2017r.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice
Dotyczy:

prawidłowego oznakowania przejścia dla pieszych w rejonie SP13.

Szanowni Państwo!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie modernizacji oznakowania ulicy Józefa Elsnera
w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Krystyny Bochenek z Oddziałami Przedszkolnymi w Żernikach.
Jesteśmy mieszkańcami osiedla Żerniki, codziennie przejeżdżamy obok szkoły oraz słuchamy uwag
rodziców i dziadków przyprowadzających dzieci do przedszkola i szkoły.
W związku z powyższym uważamy, że stan oznakowania na tej ulicy wymaga natychmiastowych korekt:
•
•

•

•

Aktualnie, na ul. J. Elsnera nie ma żadnych ograniczeń prędkości dla pojazdów mechanicznych,
oprócz tych, które wynikają bezpośrednio z ogólnych przepisów o ruchu drogowym.
Na wszystkich ulicach krzyżujących się z ul. Elsnera są ograniczenia prędkości,
przykładowo; przy wjeździe w ul. Kurpiowską – 30 km/godz., w ul. Szymanowskiego –
40 km/godz., w ul. Legnicką oraz ul. Na Łuku – 30 km/godz.
Jedyny znak ostrzegawczy wskazujący, że kierowca zbliża się do strefy przyszkolnej, to znak
przejścia dla pieszych z tzw. Agatką (T-27) umieszczony na wysokości Cukierni Kopciuszek
od strony ul. Legnickiej.
Jadący od strony ul. Tarnogórskiej, w ogóle nie są świadomi tego, że przejeżdżają tuż obok
szkoły, ponieważ nie informuje o tym żaden znak drogowy!

W wyniku braku właściwego oznakowania ul. Elsnera, na wysokości obiektów szkolnych, często
dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń – przykładowo, w grudniu ubiegłego roku nieodpowiedzialny
kierowca, prowadząc samochód osobowy z dużą prędkością, wjechał na pasy dla pieszych, po których
przechodziło dziecko idące do szkoły - niemal nie doszło do tragedii!
Niestety, bardzo wielu kierowcom brakuje wyobraźni. Uważamy, że zachodzi bardzo pilna
potrzeba odpowiedniego oznakowania ulicy Elsnera oraz skrzyżowań ulic: Elsnera - Kurpiowska –
Żernicka oraz Elsnera - Szymanowskiego, aby w jak największym stopniu ograniczyć brawurę kierowców
i otoczyć opieką naszych najmłodszych.
Dzieci powinny mieć zapewnioną bezpieczną strefę dotarcia do szkoły z każdego kierunku.
W związku z powyższym, prosimy o pilne ustawienie stosownego oznakowania, tak pionowego,
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jak i poziomego, oraz instalację niezbędnej infrastruktury elektroniczno-informatycznej, w obrębie
przejścia dla pieszych przy Szkole (głównie dla dzieci), z obydwu stron ul. Elsnera.
Wobec tego prosimy o:
•
•

•

Wprowadzenie ograniczenia prędkości pojazdów do 40 km/godz. w obrębie obiektów szkolnych.
Zainstalowanie przy przejściach dla pieszych, aktywnych znaków ostrzegawczych, gdzie
pulsujące światła ostrzegawcze sprzężono z czujnikami ruchu (całość np. o zasilaniu solarnym) –
światła pulsują podczas przechodzenia przez pasy, gdy dzieci idą do, lub ze Szkoły.
Podobne rozwiązania zastosowano w Częstochowie - w al. Jana Pawła II, oraz Giżycku w okolicy
Szkoły Podstawowej nr 7.
Zastosowanie urządzeń radarowych z tablicą wyświetlającą szybkość zbliżającego się pojazdu,
taka tablica powinna być umieszczona nieco wcześniej, aby dać kierującemu możliwość
ograniczenia szybkości do wymaganego poziomu. Tego typu rozwiązania można spotkać
w Zabrzu na ul. Wolności, w rejonie ul. J. Słowackiego oraz na ul. de Gaulle'a, w okolicy
ul. Ślęczka – przykładowe rozwiązanie takiego aktywnego informatora szybkości pojazdu
znajduje się w załączonym pliku: radar.pdf.
Pozostajemy z nadzieją na szybkie rozwiązanie tego palącego problemu.
W imieniu Rady Osiedla Żerniki:

Otrzymują:
1. Adresat
2. V-ce Prezydent Miasta Gliwice, Pan Adam Neumann
3. II Komisariat Policji w Gliwicach
4. a/a.
Załącznik:
ulotka przykładowego rozwiązania radaru z wyświetlaczem prędkości – radar.pdf.
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