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§ea*owni PŃstwo.
Obszar Osiedla Czechowice Gćrne w Czechowicaclr-I}ziedzicach od lat po*trega
przeobrazełiom. Jednak pouiom inwestycji drogowych prowadzonych zarórł.nc przez *ładze
Gmilry, jak i rł'ładze Forviatu są daleko niew7starczające, aby móc zapelłrrić maksyrnalne
bezpi eczeństwc mieszkańconr,
itJaj bardziej palącym problemem naszej §połecżno ści,który j ednocześni e najmocniej
dotyczy zamieszkaie tu dzieci szkołne dofy*zy dróg prowadzących właśniedo szkoły, A{ową
tu o ulicach §{azancowickiej i Koperaika, lctóre nie dośc, ze w iviększości pozbawinne są
chodników. to na dodatek rł. więl* nriejscach sa zb;t wąskie, a §lan ich nawierzchni wymaga
pilnego ręmtntu" Drogi 1* są głórłtrymi traktami komunikacyjnymi koaiecznymi w dotarciu
clo Zespofu Szkolno Przedszkolnęgo 1§ 1 w Czechowicach-Dziedzicach" Ponadto
dodatkowym zagrozeniern zarołvno w ruchu pieszym, jak i samochodorłl,rn staaowi
skryzowanie z Drogą Kłajową ru i,
Prob]em ten b,vł rą,ielai<rotnis sygT}alizovrany przezmieszkancó\ł"ilasżego Osiedla
podczas zehrań i dyrurów Zuządu Osiedla Czechowice-Góme, czego efekern były takze
iiczne pisina i rozmorł1. na ten temat z Władzami Samorądowymi zarowno z Crminy, jak i
Powiatu. Jednak w świetle nadchodzą*ych zmian zwivałyłTłzreformą szkolnietr.vą sytuacja
ulegnie pogorszenirr, §zkoła Podstawcrrva w najblitszych latach będzie lłlrdfużcnao dr,vie
klasy - siódma i ósmą. Nie zwięksry to iiościdzieci w szkole, poniew,az dzięki rejonizacji
zostanie łu zaclrorł.ana równowagą jędnali w konsekwencji doprowadzi to do większej itrości
nczniów samodzielnie przrychodzących do szkoĘ, i wracających do domów.
Biorąc powyzsz€ pod uwagę oczek"ljemy od nasryc}r Władz Samorządowych pilnego
zajełia się pracarrri narzecz poszerzenia na całej długości*lic Mazancowickiej i Kopenriką
zbirdclwania bezpiecznyęh chodnikólv olaż poprawienia stanu nawięrzchni. Oczekujemy takze
ptldjęcia prac. które bęcią nriały na ceiu uczynienie skrzyzowania ulicy Ma;ańcowickiej i
DKi bardziej bezpiecznym poprżez błldawę tunelu dla pieszych i rowerzystów, bądż budowę
kładki Ponad -,dwupasmó\Ą.kd', Oczekujemy równiez, zę Władze Samorządowe rozvłńą
budclrłę ściezek rorłerclr.łrychrł,zdłuzrr;ymieniołych uiic. ltlóre zapewnią bezpieczne
poruszanie się jednośladamimieszkańc{irn. a przede wszl,stkinr uczniom naszej szkoĘ,.
}§iniejsze pismo powstała w wyniku konsultacji z mieszkańcami Osiedla Czechou,ice
{lorne orae rodzicami dzieci uczęszczaiących do ZSP 1, co za Ęrn iclzie jego integralną
cz*ścia jest 1ista poparcia poszczegoinyc}: csnb załączc;ns w odrębnyeh dokumentach,
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