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Jest zgoda os6b wnioskujqcych 0 budowq na reprezentowanie ich i zloienie
petycji.
Potwierdzajq to zloieniem podpisu na liécie wspierajqcej tq petycjq, ktora jest
zalqcznikiem do niniejszego dokumentu.
Rodzice dzieci uczqszczaj qcych do Szkoly Podstawowej z Oddzialami
Integracyjnymi nr 21 im. H. Sienkiewioza w Gliwicach przy ul. Reymonta 18
wnioskujq 0 budowe; w ciqgu ul. Beskidzkiej na jednym z dwoch przejéé dla pieszych
(zdjc-pcie z MSIP w zalqczeniu) sygnalizacji éwietlnej.
Oczywi§cie liczymy siq z tym, Ze jedno z tych przejéé trzeba bqdzie zlikwidowaé.
Lepiej niech bqdzie jedno a bezpieczne.
W drodze do W/W placowki oéwiatowej rodzice dzieci jak i same dzieci napotykali na
problem z bezpiecznym doj éciem do szkoky przez ul. Beskidzka}.
Rozwazano na moj wniosek rozwiqzanie tego tematu.
Zamontowano sygnalizacjq, ktora po kilku latach ﬁlnkcjonowania nie jest
respektowana przez kierowcow.
Po przekazanych sygnaiach od Przedstawioieli Rady Rodzicow i swoich wiasnych
obserwacj ach zlozylem wniosek 0 zabudowe; progow zwalniaj qcych, ale nasz
wniosek nie speinii zapisow Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 grudnia 2003r. - progi zwalniajqce nie mogq byé umieszczone blizej niz'
40 m 0d skrzyzowania ulic i drég.

Na dzieﬁ dzisiejszy w szkole uczy sic; 546 dzieci.
Od przysziego roku zwiqkszy sio iloéé dzieci uczqszczajqcych do placowki.
Od tego roku funkcjonuje dodatkowa klasa 7.
Od przysziego dojdzie klasa 8.
W szkole sq klasy integracyjne.
Lekcje odbywajq sir; w systemie dwu zmianowym.
Dzieci i miodziei koﬁczq lekcje o 16.20.
Jest zatrudniony "przeprowadzacz", ktory pracuje od 8.00 do 16.00
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Oczywiscie wielkie podziekowanie dla Pani Dyrektor, ktora znalazla W tak trudnym
czasie osobe; na to rowniei niebezpieczne stanowisko.
Osoba ta tylko w kilkunastu procentach zabezpiecza bezpieczne przej scie dzieci

przez ulice.
Zagroienie Zycia osob jest przez 24 godz. na dobe, 7 dni w tygodniu.
Mowimy o dzieciach i miodzieiy, ale to rozwiqzanie pomoZe bezpiecznie przejsé
naszym mieszkaﬁcom powyzej wieku szkolnego.
Oéwiadczam, Ze nie jest moim celem negowaé funkcjonowania Policji, ale prosby
o egzekwowanie przepisow ruchu drogowego sq tylko na papierze.
Patrol Policji musialby peinié w tym miejscu caiodobowq obecnosé.
A takich mozliwoéci nasza Policja nie ma.
W za1a,czeniu listy z podpisami osob, ktore zgadzajq sie z tresciq petycji.

Z powaianiem

