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W odpowiedzi na pismo ZDiZ nr GZDiZ-ZT-70-621(1)-2018-KK z dnia 20 lipca 2018r. przekazujemy 
poniżej nasze stanowisko. 
 
W poprzednim piśmie z dnia 10.05.2018r. (data wpływu 20.06.2018r) wnioskowaliśmy o 
wyznaczenie przejść dla pieszych (dzieci) na ‘sięgaczu’ Rogalińska, zamiast znaków „Droga 
wewnętrzna”, które oprócz wskazaniu dzieciom miejsca, w którym bezpiecznie mogłyby 
przekraczać jezdnię idąc do szkoły, wymusiłyby powstanie luki w sznureczku zaparkowanych 
samochodów, które zasłaniają wychodzące na ulice z pomiędzy samochodów niskie dzieci (mające 
tylko ~100cm wzrostu). Kierowcy często nie stosują się do przepisów ruchu i parkują w strefie 
skrzyżowań, nie przestrzegają zakazu zatrzymywania i postoju w okolicach szkoły. 
W odpowiedzi na nasze pismo czytamy, że wyznaczenie pasów w ‘strefie zamieszkania’ 
przeniesionej bliżej szkoły jest nieprawidłowe, a pieszy jest uprzywilejowany i może poruszać się 
całą szerokością drogi, co jest niestety utopią i żaden rodzic nie sugerowałby swojemu dziecku 
takiego pomysłu. Piszemy w swoim piśmie o faktach i realnych problemach oraz zagrożeniach 
czyhających na najmłodszych. Natomiast nie jest to strefa zamieszkania, bo obecnie droga jest 
oznakowana, jako wewnętrzna, co jest dla nas zagadką, dlaczego tak jest i co to dla nas oznacza, 
dla dziecka idącego do szkoły i jak strzeże jego bezpieczeństwa? 
 

 
 
W odpowiedzi na nasze pismo dowiedzieliśmy się ze ZDiZ planuje przygotowanie projektu progu 
zwalniającego na sięgaczu Rogalińska, co nie było naszą intencją, ani sugestią. 
Prosimy o znalezienie rozwiązania zgłaszanego problemu, uporządkowanie oznakowania zgodnie z 
przepisami ruchu drogowego ( możliwymi do egzekwowania przez służby miejskie). Apelujemy o 
zwiększenie widoczności w tych miejscach, czyli uniemożliwienie parkowania(1) na długości 
‘sięgacza’ Rogalińska, w okolicy rozwidlenia przy żłobku, aby dzieci przechodzące przez jezdnię 
miały szansę być widocznymi (przypominamy obecnie jest to droga oznakowana, jako droga 
wewnętrzna nie ‘strefa zamieszkania’). 
W naszej ocenie często kierowcy przekraczają prędkość dozwoloną na ‘sięgaczu’ Rogalińska w 
rejonie oznaczonym na zdjęciu powyżej, przy żłobku, w drodze do szkoły i przedszkola, gdzie 



również jest ograniczona widoczność dzieci, które właśnie tam przekraczają jezdnię (jak obrazują 
zdjęcia poniżej). 
 

 
 

 
 
 
Zwracamy również uwagę na stwarzające zagrożenie, miejsce  przy przejściach dla pieszych w 
ciągu ul. Wilanowskiej na wysokości Żabki i przy ‘sięgaczu’ Rogalińska od strony żłobka. 



Ustawienie tablicy radarowej (2) które uświadamiają kierowcom prędkość i potrzebę zwolnienia 
szczególnie w okolicy szkoły (znaki takie, stoją trochę na siłę, przed światłami na Małomiejskiej przy 
szkole czy też na Ul. Marynarki Polskiej). ZDiZ przyznaje w odpowiedzi na nasze pismo, że jest ona 
jak najbardziej zasadna w okolicy szkoły, natomiast z pomiarów przeprowadzonych 8 maja 2018r. 
wynika, że 15 procent kierowców z ponad 1500, czyli 225 kierowców danego dnia, 
przemieszczających się ‘sięgaczem’ w dniu pomiaru prędkości przekroczyło prędkość 30km/h, a 
Wilanowską mimo progów zwalniających kierowcy jeżdżą jeszcze szybciej. 
 

 

Kolejnym problemem jest sygnalizacja przy linii tramwajowej koło szkoły. Sygnalizacja świetlna jest 
dzieciom wpajana od najmłodszych lat i jest dla nich czytelna. Natomiast doszło do wypadku na 
przejściu, gdy dziecko z IV klasy Szkoły Morskiej próbowało przejść przez tory, podczas mijanki 
tramwajów, gdzie nie było dla niego jasnego komunikatu, ze w dalszym ciągu nie może wkroczyć na 
przejście. Sygnalizacja dźwiękowa jest dla młodszych dzieci nietypowa i nieczytelna, dlatego wręcz 
żądamy przywrócenia poprzedniego stanu sygnalizacji, czyli sygnalizacji świetlnej (3). 

 
 
Bardzo prosimy o rozwiązanie wyżej opisanych trzech problemów oraz zdecydowane i 
szybkie działanie. W razie potrzeby konsultacji z przedstawicielem Rodziców prosimy o 



kontakt z Panią Milewicz (Przewodniczącą Rady Rodziców) pod numerem tel. 691 957 517. 
Proponujemy spotkanie przedstawicieli ZDiZ, przedstawicieli szkoły i rodziców, w miejscach 
których dotyczą poruszane przez nas kwestie. Ułatwi to komunikacje, przedstawienie 
problemów i znalezienie rozwiązań. 
 
W oczekiwaniu, 
 
Rada Rodziców Szkoły Morskiej 

W załączeniu: 

- Listy podpisów Rodziców Szkoły Morskiej 




