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Dotyczy: uwagi do proponowanej rejonizacji szkół

Szanowny Panie!

W przekazanej nam do wglądu tabeli rejonów gliwickich szkół podstawowych zauważyliśmy, że kilka
ulic należących do Osiedla Żerniki jest wpisanych do rejonu Szkoły Podstawowej nr 39, która znajduje się na
Osiedlu Obrońców Pokoju. 

Naszym zdaniem  przydzielenie  ulic:  Andrzeja  Czoka,  Antoniego Grabowskiego,  Benedykta  Dybo-
wskiego, Ignacego Domeyki, Jerzego Kukuczki, Karola Olszewskiego, Kazimierza Funka, Pawła Strzeleckiego,
Stefana Rogozińskiego, Tytusa Chałubińskiego, Wacława Grodeckiego i Wandy Rutkiewicz do rejonu ww.
Szkoły jest krzywdzące dla mieszkających tam dzieci.  Odległość dzieląca te ulice od Szkoły Podstawowej
nr 13 jest dużo mniejsza niż dystans dzielący je od Szkoły Podstawowej nr 39.  

Co ważniejsze, droga do SP13 jest o wiele bezpieczniejsza, gdyż na wszystkich ulicach prowadzących
do Szkoły  są chodniki,  a  na skrzyżowaniu jest sygnalizacja świetlna.  Natomiast  droga do SP39 wiedzie
wzdłuż lasu, gdzie teren jest niezamieszkały. Dalej, aby dojść do wspomnianej Szkoły trzeba jeszcze przejść
przez część Osiedla Obrońców Pokoju – na żadnym z przejść prowadzących do szkoły nie ma sygnalizacji
świetlnej i istnieje spore niebezpieczeństwo narażenia dzieci na wypadki komunikacyjne!

Ponadto,  z  posiadanych informacji  wiemy,  że w SP39 lekcje odbywają się na dwie zmiany,  więc
przydzielenie tam dodatkowych dzieci z Żernik raczej sytuacji nie poprawi, a będzie wręcz odwrotnie! 

Obecnie  SP13,  dzięki  ubiegłorocznej  rozbudowie,  posiada  znacznie  powiększoną  powierzchnię
dydaktyczną i z pewnością pomieści wszystkie dzieci z ww. ulic. 

W związku z powyższym, jako Rada Osiedla Żerniki, uważamy że  ulice naszego Osiedla powinny
należeć do rejonu Szkoły w Żernikach i uprzejmie prosimy o przywrócenie stanu, jaki był uprzednio, czyli
powrotne przeniesienie ww. ulic do rejonu Szkoły Podstawowej Nr 13 w Żernikach. 

 
W imieniu Rady Osiedla "Żerniki"

Otrzymują:
1. Adresat
2. V-ce Prezydent Miasta Gliwice, Pan Adam Neumann
3. Strona internetowa: www.zerniki.gliwice.pl
4. a/a.

Uprzejmie informujemy, że ten list oraz odpowiedź na niego, zostaną umieszczone na stronie internetowej Rady Osiedla: http://zerniki.gliwice.pl
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