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Zarząd Dróg Powiatowych
Ul.Tadeusza Regera 81
43-38ż Bielsko-Biała

Dotvczv: Petvcji dotvczacei poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu droqoweeo w okolicy
szkoty i kościoła- droga powiatowa Batalionów Chłopskich w Kaniowie. z dnia 29109/202]. "lniciatywa mieszkańców Kaniowa - bezpieczni rt, drodze...".
l^J załączeniu przesyłam petycję z dnia ż9lO9lżOż1wraz
mieszkańców Kaniowa i okolic (98 podpisów},

z

listą podpisów poparcia

Ze względu na pandemię nie udało się zebrać większej ilościpodpisów, ponieważ
woiontariusze nie byli w stanie udawac się cjo domostw prywatnych ziokaiizowanych
ne terenie miejscowości Kaniów z pcwcdóvr sanitarnych. Jak wiaComc pandemia
t - --, ,;r, lę- trwa niema|że ni€pl.Z€rwanie od wielu miesięCy.
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listy podpisów poparcia
list wyrażający poparcie przez Dyrekcję Zespołu Szkoino-Przeciszkolnego w Kaniowie
Iist vlyrażający poparcie przez Rady Rodziców Zespołu Szkolnc-Przedszkc!nego
ył kaniowie

o?2
ąo Pa

Kaniów, 29.09.2O2Lr,

Zarzqd Dróg Powiotoq}rch
w Bielsku-Bicłej
PeĘcjq dołczqco poprowy bezpieczeństwo uczestników ruchu
drogowego w okolicy

szkĄ

i kościoło- droga powiatowo Botalionów
Chłopskich w Koniowie

My, mieszkońcy miejscowości Koniów, zwrocomy się o

dodotkowe
poniższej lokolizocji,

oznokowonie araz rewizję orgonizocji ruchu w
gdzie odbywa się szczególnie intensywny ruch pieszych, głównie dzieci

przedszkolo, klubu dziecięcego, do kościołoi sklepu.
Jest to odcinek drogi powictowej (Botalionów Chłopskich) od Ludowego
Klubu Sportowego .,Przełom Koniów" (nr lokolu 23) do skrzyżowonio z ulicą
Stefona Kóski (kościółPorof io Niepokolanego Serca N.^Ą.P. S,Kóski nr
lokolu 7). Obecniz w tym miejscu nikt nie może czuć się bezpiecznie.
Uważorny, żz m.in duĘch rozmiorów znak ,,stref a szkolno" no krońcoch
obu stron ww. opisanej strefy, o także istotne ograniczenie prędkości
(znaki poziome i pionowa) poprawi jokośćporuszonio się w tym miejscu.
awe skrzyżowanie znojduje się no fuku dragi, co dodatkowo powoduje
wielkie niebezpieczeństwo dlo poruszojących się tom dzieci oraz
dorosłych. Cadziennie zdarza śię,że niąadpowiedziolni użytkownicy ulicy
Botolionów Chł. ,.urządzają sobie rajdy" jodąc co nojmniej 100km/h,
bądź po prostu przekroczają prędkośćstonowiąc śmiertąlnezagrażenie

do szkĄ,

/

dla ,,bezbronnych" uczestników ruchu drogowego. 5ą to somochody, quody
arQz motocykle. Przejściądlo pieszrlch no wysokości szkĄ spowolniojQce
ruch nie jest wystarczojQce, poniawcż prędkośćnależy zredukowoĆ
już wcześniej przed skrzyżowaniem obok kościoło(newralgiczny punkt!l!).
Zvlykłe znqki ogroniczojQce prędkośćsą tutaj nieskuteczne. Patrzebne
jest tokie razwiqząnie, które spowoduje, że kierowcy pojodą wolniej
we wspomnionej bordzo wrożliwej strefie szkolnej.

iż rwle\ poważnia rozważyć budowę niewielkieqo rondo
no powyższym skrzyżowoniu dróg, które istotnie wpłynęłoby
no bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowzgo. Sytuccjo drogowo
dlo pieszych w Ęm miajscu nie jest wcole uregulowonc, brok tzw. zebry
od strony u|.S.Kóski (piasi wychodzą z kościołooraz marketu, dzieci
w drodze ze szkĄ). DorosĘ człowiek może podjąć decyzj< w joki sposób
bzzpizcznie przeprowić się przez ulicę. NiesteĘ dziecko bez konkretnych
wskazoń i w roztorgnieniu nie jest w stonie prowidłowo poruszoĆ się
w świecie nizuregulowonym przez dorosłych. Poranny ruch pod szkołomi,
Ząuważanry tokże ,

sprzyjojocy nieuwadze pośpiech,to istotne elementy zwiększojĄce ryzyko

wystqpienio niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Dzieci

w

wieku
wc zesnos z ko nym sq szczegó n ie nar ażaną ną ni eb ezpi eczeństwa na dr o dze.
Niewialki wzrost i często ograniczone pole widzenia, prowadzą do tega,
l

l

że dzieci zbyt

późna dostrzegojł zagrożenia ze strony jodących
somochodów olbo niewłaściwieocenioją sytuocję. Podczos niekorzystnej
pogody lub m9Ę łotwo ?rzeaczyć dzieci w ruchu ulicznym.
Uprzejmie prosimy o ustosunkowonie się do naszej prośby,wizię lokglnq
arxz przedstcwieniz ?ra?ozycii poprowy sytuocji. My joko kierowcy, pizsi,
rawerzyścichcemy czuć się bezpiecznie no drodze ł by nasze dzieci mogły
bzzpiecznie poruszać sięw drodze do i zz szkĄ.
W załqczeniu lisĘ podpisów poporcio mieszkańców Koniowc,

