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Szanowny Panie Prezydencie,
Zarząd Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice w porozumieniu z Radą Rodziców przy SP nr 12 oraz
mieszkańcami zwraca się z petycją o wybudowanie basenu przy Szkole Podstawowej nr 12
w Gdańsku, ul. Człuchowska 6.
Uważamy, że
byłoby to bardzo dobrą i niezwykle oczekiwaną inwestycją
.
W naszej okolicy nie ma żadnych obiektów sportowych ani innych miejsc, w których dzieci,
młodzież, dorośli oraz seniorzy mogliby spędzać czas, rozwijając swoje zainteresowania.
Na jakikolwiek basen w Gdańsku trudno się dostać, gdyż do wieczora korzysta z nich młodzież –
uczniowie szkół, przy których funkcjonują baseny oraz firmy zewnętrzne. Dlatego naszym
marzeniem jest basen przy Szkole Podstawowej nr12 , na który wszyscy czekamy od lat. Obiekt
mógłby stać się doskonałym miejscem aktywnego wypoczynku dla wszystkich mieszkańców
naszej dzielnicy lubiących aktywny wypoczynek i kochających sport, a takich osób jest u nas
bardzo dużo. Kolejnym argumentem uzasadniającym potrzebę wybudowania basenu jest fakt, iż
znaczny odsetek uczniów naszej szkoły i nie tylko cierpi na schorzenia kręgosłupa i wady
postawy. Pływanie jest jedną z najskuteczniejszych metod korygowania tych wad. Do naszej
szkoły uczęszcza ok.1300 uczniów , a od przyszłego roku będzie ich jeszcze więcej. Z kolei
nasza dzielnica liczy obecnie ok. 25 tysięcy mieszkańców i cały czas nas przybywa.
Mając kilka godzin wychowania fizycznego w tygodniu mogliby przynajmniej dwie z nich spędzać
na basenie, zamiast tłoczyć się na sali gimnastycznej, gdzie na jednej lekcji ćwiczy naraz kilka
klas.
Budowę pływalni przy naszej szkole uzasadnia fakt , że posiada ona już teren na basen oraz
rozległy, w większości niezagospodarowany teren zaraz za płotem szkoły. Oprócz tego w pobliżu
znajdują się 4 szkoły podstawowe (SP 86, Morska, Montessori ) i przedszkola. Dzieci z tych
placówek mogłyby od najmłodszych lat uczyć się pływać, co zapobiegłoby wielu schorzeniom i
wypadkom utonięć podczas wakacji. Mieszkańcy naszej dzielnicy oczekują na realizację tego
przedsięwzięcia .
Panie Prezydencie, być może wśród naszych dzieci znajdują się przyszli medaliści, którzy wzorem
Otylii Jędrzejczak i innych naszych pływaków, sięgną po najwyższe laury dla naszego miasta?
Oczekując odpowiedzi liczymy na to, iż inwestycja zostanie ujęta w Budżecie Miasta Gdańska na
rok 2019 .
Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Ujeścisko – Łostowice – Piotr Lachowski
Przewodnicząca Rady Rodziców przy SP12 w Gdańsku – Monika Dargacz
oraz niżej podpisani mieszkańcy Gdańska
Załącznik nr 1. Podpisy mieszkańców miasta Gdańska

Petycja w sprawie budowy basenu przy Szkole Podstawowej nr12 w Gdańsku ul. Człuchowska 6
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