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PETYCJA 
W SPRAWIE LOKALIZACJI MIEJSKIEGO ŻŁOBKA PRZY ULICY BIELSKIEJ My niżej  podpisani,  jako rodzice dzieci  uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 24 w Raciborzu  przy  ulicy  Bielskiej  2  oraz  kadra  tej  placówki,  działając  w imieniu  własnym  oraz  interesie  publicznym,  korzystając  z  przysługującego  nam  na  podstawie  art.  63  Konstytucji  Rzeczpospolitej  Polskiej  w zw.  z  art.  2  ustawy z  dnia  11 lipca 2014 roku prawa,  niniejszym składamy petycję wnosząc o:

1. zmianę lokalizacji inwestycji celu publicznego, a to żłobka publicznego, którego budowę gmina  zamierza  rozpocząć  w  sąsiedztwie  Przedszkola  nr  24  w  Raciborzu,  poprzez zmianę tej lokalizacji w taki sposób, że jej usytuowanie nie będzie uciążliwe dla dzieci uczęszczających do istniejącej już placówki przedszkolnej przy ulicy Bielskiej 2,
2. pozostawienie placu zabaw przy przedszkolu w jego obecnym kształcie, a w przypadku braku możliwości zastosowania powyższego rozwiązania;
3. zapewnienie  podopiecznym  placówki  bezpośredniego  dostępu  do  placu  zabaw  o powierzchni  odpowiadającej  placowi  zabaw w jego obecnym kształcie i  ograniczenie emisji  hałasu  z  placu  budowy  żłobka  miejskiego,  który  miałby  się  znaleźć  w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola nr 24. 

UZASADNIENIEZgodnie z przedstawionymi przez Pana planami w najbliższym czasie rozpocznie się  budowa drugiego  w  Raciborzu  publicznego  żłobka.  W  czasie  prezentowania  planów  dotyczących inwestycji, której lokalizacja została wyznaczona na ulicy Bielskiej, w sąsiedztwie Przedszkola nr 24  zapewniał  Pan,  iż  dzieci  uczęszczające  do  placówki  przedszkolnej  nie  odczują 
jakichkolwiek negatywnych konsekwencji realizacji Pana koronnej obietnicy wyborczej. Jak wynika jednak z najnowszych doniesień i ujawnionych planów, już na etapie poprzedzającym rozpoczęcie  prac  podopieczni  placówki  zostali  pozbawieni  atrakcyjnego  placu  zabaw znajdującego się  bezpośrednio przy przedszkolu.  W zamian za  teren dotychczasowego placu zabaw, zaproponowano niewielki kawałek zieleni o powierzchni co najmniej połowę mniejszej niż dotychczasowy, na którym po pierwsze- możliwe jest usytuowanie jedynie niewielkiej części dotychczasowych  atrakcji  dla  dzieci,  po  drugie-  który  nie  znajduje  się  bezpośrednio  przy przedszkolu.



Powszechną wiedzą jest, iż od września 2006 r. w przedszkolu przy ulicy Bielskiej funkcjonują cztery oddziały przedszkolne w zależności od wieku i stopnia niepełnosprawności dziecka. Dwa oddziały  integracyjne,  jeden  specjalny  i  jeden  ogólnodostępny.  Uprawnione  jest  zatem twierdzenie,  że  jest  to  przedszkole,  w  którym  większość  uczęszczających  tam  dzieci  to podopieczni  o  potrzebach  specjalnych.  Część  z  nich  to  dzieci  z  niepełnosprawnościami ruchowymi. Do placówki uczęszczają też dzieci o stwierdzonych różnych spektrach i formach autyzmu.  Jest  to  jedyna  tego  rodzaju  placówka  na  terenie  miasta.  Do  przedszkola  tego uczęszczają dzieci z różnych dzielnic Raciborza właśnie z uwagi na jego specjalny charakter. Od początku pojawienia się planów budowy żłobka jego lokalizacja budziła zdziwienie i niepokój kadry Przedszkola  nr  24,  jak  i  rodziców dzieci  uczęszczających do placówki.  Miasto posiada bowiem  budynki,  które  wystarczyłoby  dostosować  na  potrzeby  żłobka,  co  wiązało  by  się  z szybszą  realizacją  inwestycji  i  obniżyło  jej  koszty.  Ocena  zachowania  władz  miejskich  pod względem  ich  gospodarności  pozostaje  w  kompetencji  odpowiednich  organów  nadzorczych, które  powinny  zbadać  sposób  wydatkowania  środków  publicznych  przez  władze  miasta Racibórz.  Zdziwienie  co  do  wybranej  lokalizacji  inwestycji  jest  tym  większe,  że  ma  ona znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie placówki z oddziałami specjalnymi. Jak wskazał Pan w jednym z wywiadów „Najważniejsze są dzieci. Ich bezpieczeństwo. Komfort i  
umożliwienie  powrotu  na  rynek  pracy  młodym  rodzicom.  Racibórz  potrzebuje  drugiego  
publicznego żłobka i będzie go miał”.  Skoro zatem najważniejsze są dzieci i ich bezpieczeństwo, podzieli  Pan  nasze  postulaty  i  zapewni  dzieciom  uczęszczającym  do  Przedszkola  nr  24 bezpieczny i rozwijający ich ruchowo plac zabaw i to już na etapie samej budowy żłobka, nie po jej zakończeniu. Ruch i aktywność fizyczna w znaczącym stopniu wpływają na rozwój wszystkich dzieci, w szczególności na rozwój dzieci z potrzebami specjalnymi. 
W przedmiotowej sprawie dzieci i ich bezpieczeństwo, które jest według Pana zapewnień 
najważniejsze- narażone zostały nie tylko na brak odpowiadającego ich potrzebom placu 
zabaw,  ale  też  na  wzmożony  hałas  związany  z  rozpoczynającymi  się  pracami 
budowlanymi. Może mieć to szczególnie destrukcyjny wpływ na dzieci ze stwierdzony w 
różnym stopniu spektrum autyzmu. Wobec  powyższego  postulujemy,  ażeby  zrewidować  plan  usytuowania  inwestycji  w  tymże miejscu,  a  w  przypadku  braku  takiej  prawnej  możliwości,  podjęcie  odpowiednich  działań zapewniających  dzieciom  uczęszczającym  do  placówki  przedszkolnej  przy  ulicy  Bielskiej  2 bezpośredniego dostępu do placu zabaw o powierzchni  co najmniej  25 arów,  tj  powierzchni odpowiadającej  placowi  zabaw  w  jego  obecnym  wymiarze,  a  także  odpowiedniego zabezpieczenia  plac  budowy  żłobka  tak-  aby  hałas  dobiegający  z  budowy  był  jak  najmniej uciążliwy dla dzieci uczęszczających do przedszkola. 
Wobec faktu, iż budowa żłobka miałaby zostać rozpoczęta w najbliższym czasie wnosimy 
o pilne rozpoznanie petycji. Do wiadomości:

a. Starosta Powiatu Raciborskiego
b. Rada Miasta Racibórz
c. MediaPodpisy pod petycją stanowią załącznik nr 1 do pisma. 



Załącznik nr 1 Podpisy pod petycją z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie lokalizacji miejskiego żłobka przy ulicy Bielskiej.  
Imię i nazwisko adres dla doręczeń podpis


