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UCHWA¸A DZIECI¢CEJ
RADY MIASTA (podj´ta 2 czerwca 2003)

Arek Barbarewicz, kl. II a, SP 77

1.
Aby nasze miasto by∏o bezpieczniejsze, chcemy:
● cz´stszych patroli Stra˝y Miejskiej i Policji na naszych podwórkach, osiedlach, dzielnicach, powstania komisariatów policji w ka˝dej dzielnicy;
● sygnalizatorów na przejÊciach prowadzàcych do szkó∏ oraz wyznaczenia
osób doros∏ych, które b´dà pomaga∏y przejÊç maluchom przez ulic´;
● ma∏ych szkó∏, w których uczeƒ nie b´dzie anonimowy, i do których handlarze narkotyków b´dà mieli trudny dost´p;
● rygorystycznego karania w∏aÊcicieli psów za brak kagaƒca bàdê obro˝y
u zwierz´cia oraz wprowadzenia zaj´ç szkolnych dotyczàcych zachowania si´ podczas ataku psa.
2.
Aby rozwijaç swoje umiej´tnoÊci, chcemy:
● bezp∏atnych kó∏ek zainteresowaƒ w szko∏ach, a tak˝e strony internetowej adresowanej do dzieci, na której umieszczane b´dà informacje o zaj´ciach pozalekcyjnych;
● rozwoju placówek kulturalno-oÊwiatowych, w których b´dziemy mogli
sp´dzaç wolny czas pod opiekà doros∏ych;
● powstania galerii sztuki, gdzie b´dà prezentowane tylko prace dzieci;
● bibliotek i czytelni z bogatym ksi´gozbiorem.

Mateusz Chrzanowski, kl. I c, SP 57

3.
Aby przyjemnie, aktywnie i bezpiecznie sp´dzaç czas, chcemy:
● bezpiecznych i kolorowych placów zabaw z drabinkami, czystymi piaskownicami, boiskami do gier sportowych oraz Êcie˝ek rowerowych;
● wi´cej zielonych parków na ka˝dym osiedlu;
● sal gimnastycznych i basenów przy szko∏ach.
4.
Ka˝de dziecko ma takie samo prawo do rozwoju i zdobywania wiedzy,
dlatego chcemy:
● Êwietlic dla dzieci, których rodzice spo˝ywajà alkohol, by mog∏y tam odrobiç lekcje i zjeÊç obiad;
● kolorowych oddzia∏ów szpitalnych, w których Êwietlice b´dà czynne siedem dni w tygodniu.
Naszym marzeniem jest:
● aby w hali Oliwii po sezonie zimowym funkcjonowa∏ plac dla wrotkarzy;
● aby nasze miasto by∏o czyste.

Klaudia Kruciƒska, kl. II, SP 89

Z parkingów dwója

Kamil Go∏´biewski, kl. I a, SP 56

Miasto skontrolowa∏o 146
parkingów strze˝onych.
Okaza∏o si´, ˝e jedynie 5
z nich Êwiadczy us∏ugi na
wysokim poziomie, wi´kszoÊç
zaÊ nie spe∏nia wymogów
bezpieczeƒstwa. DwadzieÊcia
parkingów uzyska∏o tak
ma∏à liczb´ punktów, i˝ nie
podlega∏y klasyfikacji.

omisja sk∏adajàca si´ z urz´dników, policjantów i stra˝ników miejskich odwiedzi∏a 146
parkingów z 164 istniejàcych. Komisja sprawdza∏a bowiem jedynie
parkingi ogólnodost´pne. Przy
kontroli brane by∏y pod uwag´
m.in. takie elementy jak: ogrodzenie terenu, poziom i cena Êwiadczonych us∏ug, bezpieczeƒstwo.
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