Chojnice, LIPIEC 2008 r.

PRACE WYKONANE W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 3
W CHOJNICACH
OD MAJA DO LIPCA 2008 ROKU
- PRZYGOTOWANIE TERENU PRZY ULICY SĘDZICKIEGO
NA PARKING DLA SAMOCHODÓW RODZICÓW DOWOŻĄCYCH
I ODBIERAJĄCYCH UCZNIÓW
Naglącym problemem dotyczącym Szkoły Podstawowej nr 3
w Chojnicach jest zorganizowanie bezpiecznego parkingu przy ul. Sędzickiego
dla pojazdów rodziców dowożących i odbierających dzieci ze szkoły. Bardzo
wielu rodziców preferuje formę dowożenia uczniów do szkoły i ich powrotu do
domu prywatnymi samochodami. Zatrzymywanie pojazdów, a tym bardziej
parkowanie przy głównym budynku szkoły od ul. Dworcowej jest niemal
niemożliwe ze względu na ogromne natężenie ruchu drogowego na tej ulicy
od wczesnych godzin rannych aż do późnego popołudnia. Rodzice chętnie
wybierają więc dojazd do szkoły od ul. Sędzickiego. Niestety nie jest to
bezpieczne! Wjazd do szkoły znajduje się przy ostrym zakręcie, co wymusza u
kierowców konieczność manewrowania pojazdami na wąskim terenie szkolnym
tuż przy boisku sportowym i wyjściu przy sali gimnastycznej, co także wiąże się
z niebezpieczeństwem dla przechodzących i przebywających na boisku
uczniów. Poza tym wjeżdżające i wyjeżdżające samochody niszczą teren zielony
przy boisku i przyczyniają się do powstania trudnych do usunięcia kolein na
miękkim, piaszczystym podłożu.
Aby skutecznie rozwiązać zaistniały problem - nakładem własnej pracy
personelu i z wykorzystaniem dostępnych środków, na terenie szkolnym
przylegającym do chodnika przy ul. Sędzickiego rozpoczęto prace prowadzące
do utworzenia nowego parkingu spełniającego podstawowe wymogi
bezpieczeństwa. Dotyczą one zarówno uczniów przebywających na terenie
szkolnym oraz pieszych i zmotoryzowanych użytkowników ulicy Sędzickiego.
Położenie parkingu będzie doskonale współgrać z planowanym
wygodniejszym dla uczniów wejściem do szkoły od strony powstającego przy
szkole nowego zieleńca. Wykluczy to tym samym wjazdy pojazdów na teren
przy boisku sportowym. Aby zrealizować jak najszybciej projekt parkingu przy
szkole wykonano już większość prac:

Tak wygląda parkowanie pojazdów wzdłuż sali gimnastycznej oraz boiska
sportowego:

Wzdłuż chodnika usunięto stare ogrodzenie i jego betonowe elementy:

Wywieziono gruz

Wyrównano teren:

Obniżono studzienki kanalizacyjne:

Zabezpieczono nową warstwą tynku elewację budynku tuż przy gruncie:

Obecnie miejsce na parking przygotowane jest do położenia nowego
podłoża i prac wykończeniowych:

