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80-254 Gdańsk  

 

Dotyczy pism: 
WGK.X/7223/137/2018/MIR (RL) z dnia 14 lutego 2018r. skierowanego do Morskiej Szkoły Podstawowej 
przy ul. Rogalińskiej. 
Oraz prośby skierowanej do Zarządu Dróg i Zieleni  w Gdańsku przez w/w Szkołę. Jak w załączeniu. 

 

Rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do Morskiej Szkoły Podstawowej w Gdańsku przy ul. 

Rogalińskiej, domagamy się nie opieszałego procedowania decyzji dotyczących bezpiecznego dojścia 
dzieci do w/w szkoły. Kolejne prośby skierowane do różnych instytucji oraz wielokrotna próba 
zainteresowania bezpieczeństwem dzieci Dzielnicowego tego rejonu kończą się na wymianie opinii i 
obiecywaniu zainteresowania. 

 

Problem do zażegnania wydaje się być błahym pod względem technicznym, choć wymaga zaangażowania 
i dobrej woli kilku osób. Bezpieczeństwo dzieci powinno być troską i priorytetem  nas wszystkich. Zdaje się, 
że przepisy i ich interpretacja traktuje środowisko dzieci jak w odniesieniu do dorosłych stąd wynika 
wzajemne niezrozumienie. Bardzo prosimy o wnikliwe przeanalizowanie problemu oraz zdecydowane i 
szybkie podjęcie działania.  
 
Zależy nam na wskazaniu dzieciom miejsca, w którym bezpiecznie można przekraczać jezdnię idąc do 
szkoły lub wracając do domu (chodzi o przejścia dla pieszych przy Morskiej Szkole na ul. Rogalińskiej przy 
rozjeździe, obok żłobka na łuku drogi, przy której parkuje wiele samochodów i zasłania niskie wzrostem 
dzieci chcące przejść przez ulicę, natomiast mimo ograniczeń kierowcy jeżdżą tam dość szybko, oraz na 
wysokości wjazdu na teren sąsiadującej wspólnoty przy szlabanie vis a vis parkingu szkoły). 
 
Rozwiązaniem problemu mogłoby być przesunięcie lub likwidacja znaku strefa zamieszkania, który ma 
chronić pieszych. Dzięki temu znakowi teoretycznie piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi i mają 
pierwszeństwo przed pojazdami. Nie mają obowiązku, jak poza strefą, korzystać z chodników czy pobocza. 
W strefie zamieszkania trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ na jej terenie mogą poruszać 
się bez opieki nawet dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia. To wszystko jest niestety fikcją niemającą 
żadnego związku z praktyką. O wiele lepszym rozwiązaniem byłoby ustawienie znaków ograniczających 
prędkość pojazdów do 20km/h i przede wszystkim wyznaczenie przejść dla pieszych (dzieci). Wielu 
kierowców nie zdaje sobie sprawy z tego, co oznacza w/w znak lub go nie przestrzegają. Natomiast dzieci 
kompletnie nie mają pojęcia o istnieniu takiego znaku natomiast pasy (przejścia dla pieszych) są dla 
dzieci czytelne i zrozumiałe. Dodatkowo pasy wymusiłoby powstanie luki w sznureczku zaparkowanych 
samochodów, które zasłaniają wychodzące na ulice z pomiędzy nich dzieci, mające tylko ~100cm wzrostu i 
szukające miejsca do przejścia przez jezdnię za każdym razem na nowo. 

 

Oczekujemy pilnego rozwiązania ze strony zarówno Urzędu Miejskiego, Zarządu Dróg i Zieleni we 
współpracy z właściwym Dzielnicowym z Komisariatu Policji rejonu Rogalińskiej. 

 

W załączeniu: 
- pismo: WGK.X/7223/137/2018/MIR (RL) z dnia 14 lutego 2018r. skierowanego do Morskiej Szkoły 
Podstawowej przy ul. Rogalińskiej. 
 - prośba skierowana  do Zarządu Dróg i Zieleni  w Gdańsku przez w/w Szkołę. 
 - załącznik graficzny z proponowaną lokalizacją przejść dla pieszych 
 - listy z podpisami rodziców uczniów w/w Szkoły 
 

 

W oczekiwaniu  

 

Rada Rodziców Szkoły Morskiej w Gdańsku 


