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Dotyczy: instalacji monitoringu wizyjnego na terenie SP13 w Gliwicach

Szanowni Państwo!

Zwracamy  się  do  Państwa  z  uprzejmą  prośbą  o  uwzględnienie  w  planach  inwestycyjnych
zainstalowania monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach.

Od dłuższego czasu obserwujemy skutki przebywania na terenie placu szkolnego osób trzecich,
oczywiście, poza godzinami pracy szkoły.
Osoby  te  niszczą  mienie  szkoły;  np.  ściany  sali  gimnastycznej  i  budynku  od  strony   północnej
pomalowane zostały farbami w spray'u, uszkodzono i  zerwano skrzynkę gazową, zerwano instalację
odgromową (piorunochrony)  –  te  dwa ostatnie  zdarzenia stanowią istotne zagrożenie  zarówno dla
uczniów, jak i personelu szkoły, ponadto stanowią zagrożenie dla samej substancji budynku szkolnego –
mogą być przyczyną wybuchu gazu i pożaru na terenie Szkoły. 

Odnotowano także inne przykłady dewastacji majątku szkolnego - drzwi wejściowe do budynku
głównego zostały zarysowane ostrym narzędziem, natomiast w budynku środkowym polane zostały
farbą.  Na porządku dziennym jest  zaśmiecanie  terenu Szkoły;  np.  schodów do budynków,  poprzez
pozostawianie  na  nich  butelek  po  alkoholu,  resztek  po  pizzy  i  opakowania  po  nich,  niedopałków
papierosów, zanotowano również polanie kostki brukowej, nieznanymi, tłustymi substancjami.

Wspomniana wyżej  sytuacja dotyczy także ogólnodostępnego terenu placu zabaw „Radosna
szkoła” – utrudnia to swobodne korzystanie rodziców z małymi dziećmi ze wzmiankowanego placu.

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  bardzo  prosimy  o  pozytywne  rozpatrzenie  naszej  prośby.  
Zależy nam na eliminacji potencjalnych zagrożeń dla osób przebywających na terenie szkoły jak i dla
majątku szkoły w naszej Dzielnicy.

Z góry dziękujemy za zajęcie się tą sprawą.
 

   W imieniu Zarządu SSK "Żerniki"

 

Do wiadomości:
1. Biuro Prezydenta Miasta Gliwice
2. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej – Przewodniczący, Pan Jarosław Wieczorek.
3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej- Przewodnicząca Komisji, Pani Krystyna Sowa.

Zgodnie z naszą wcześniejszą deklaracją, list ten i odpowiedź na niego, zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://zerniki.gliwice.pl
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