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Podsumowanie wyników konsultacji

Konsultacje społeczne miały na celu zebranię propozycji i poznanie opinii mieszkańców
Miasta Łodzi na temat proponowanych zmian w granicach obwodów publicznych szkół
podstawowych na obszatzę Miasta Łodzi.

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji był dostępny w BiuleĘnie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Łodzt pod adresem intemętowym bip.um1.1odz.pl, na stronie
internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.lodz.pl, natablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Łodzi (u1. Piotrkowska 104), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Edukacji
w Departamencię Pracy, EdŃacji i Sportu Urzędu Miasta Łoózi (u1. Krzemieniecka 2b)
oraz na tablicach ogłoszeń w szkołach podstawowych, których dotyczyŁy zagadnienta będące
przedmiotem konsultacj i.

Przebieg konsultacii

Konsultacje społeczne dotyczące proponowanych zmian w granicach obwodów
publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi odbyły się w okresie od dnia
4 lutego 2aI9 t. do dnia 1 1 lutego 2019 r. w następujących forrnach:

1. otwartych spotkań z mieszkańcami Miasta Łodzi umożliwiających wyrażenie opinii oraz
złoŻęnle propozycji do protokołu doĘczących planowanych zmian w granicach obwodów
szkół podstawowych zlokalizowanych w poszczególnych rejonach Miasta Łodzi. Spotkania
konsultacyjne odbywały się w godzinach 17:00 _ 19:00 według poniższego hatmonogramu:
a) 5 lutego 2a1r9 r. w siedzibie XXVI Liceum ogólnokształcącego im.Krzysztofa Kamila

Baczyńskie go w Łodzi przy ul. Wileńskiej 22ad1a rejonów: Polesie i Sródmieście,
b) 6 lutego 2al9 r. w siedzibie Zespołu SZkół ogólnokształcących nr 4 im' Ireny

Sendlerowej wŁodzi przy ul. Stawowej 28 dla rejonu Bałuty'
c) 7 lutego 2019 r. w siedzibie Publicznego Gimnazjum nr 38 im. Księdza Kardynała

Stefana Wyszyńskiego w Łodzi przy ul. Stanisława Dubois 7l9 dlarejonu GÓma,
d) 8 lutego Ż019 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 34 im. Wisławy Szymborskiej

wŁadziprzy ul. Mieczysławy Cwiklińskiej 9 dla rejonu Widzew;
2. głosowania elektronicznego ,,Zt'lub ,,przeciw'' propozycjom zmian w granicach obwodów

poszczególnych szkół podstawowych na stronie internetowej https://vox.uml.lodz'pl;
3. zgłaszanie propozycji i opinii na piŚmie w formie formularza konsultacyjnego. Wypełnionę

fotmularze konsultacyjne mozna było przekazać do:
r sekretariatu Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Spor1u Urzędu

Miasta Łodzi,Łódź, ui. Krzemięnięcka 2b pok. 305,
r drogą elektroniczną na adres: edukacj a.konsultacj e@um1'lodz.pl,

' drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Łodzi, Depar1ament Pracy, Edukacji
i Sportu, Wydział Edukacji, ul. Krzemieniecka 2b,94-030Łódź.

Ponadto w czasię trwania konsultacji, to jest w terminię od dnia 4 lutego 20|9 t do dnia 11

lutego 2aI9 r. czynne było intemetowe forum dyskusyjne pod adresem strony intemetowej:
-"V1Ą,1Ę''Łb{.lj1]].;iafi 39JLtld.!'{'Lik*l.



o konsultacjach społecznych powiadomione zostaĘ także związki zawodowe funkcjonujące
w łódzkiej oŚwiacie oraz Rady osiedli funkcjonujące na terenie Miasta Łodz|

Spotkania konsultacyjne zostały podzielone na dwie częŚci _ pierwsza z nich słuiryĄa
przedstawieniu mapy oraz prezentacji multimedialnej przekazująeej informacje na temat
proponowanychprzez Miasto zmianw granicach obwodów szkół podstawowych, druga częśó
poświęcona była zebraniu od uczestniczących w spotkaniu mieszkańcow Łodzi opinii
i propozycji dotyczących planowanych zmian.

Spotkania prowadził mediator Tomasz Bilicki - pfezes Fundacji lNNopolis.

w spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Edukacji
w Departamencie Pracy' Edukacji i Sportu UMŁ: zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji
Dorota Gryta (w dniach: 5-7.02.2019r.) i Jarosław Pawlicki (w dniu 8.02.2019r.)' kierownik
oddziału organizacji Szkół PublicznychE|Żbieta Kukuła, główni specjaliści: Joanna Pernak,
Barbara Suchara' Małgouata Świecka, inspektor Iwona Kurczewska.

W spotkaniach udział wzięło 80 osób, które w trakcie spotkan miały możliwoŚó zgłoszenia
swoich pytan, uwag, komentarzy i propozycji do konsultowanego projektu zmianw granicach
obwodów poszczególnych szkół podstawowych.

W trakcie konsultacji społecznych wpłynęły 4 opinie na forum dyskusyjnym, które
przedstawione są w poniższej tabeli:

opinie wyrażone na forum dyskusyjnym

L.p. Wvrażona propozvcia
1 Proponuję vłł'ączyć do obwodu Szkoły Podstawowej nr 44 następujące ulice:

1. Armii Krajowej od nr 40 do końca
2. Brus cała
3 . J uszczakiewicza cała
4. Konstantynowska od nr 7 4 do końca
5. Kusocińskiego od nr 59 do 143 i od nr 60 do nr II4
6. Smulskaodnr49 do końcai odnr40 do końca
7. ArmiiŁódźcała
8. Kukuczki cała
9. Gimnastyczna od nr Ż05 do końca i od nr 166 do końca
10. A1. V/yszyńskiego od ttt 29 do 57

) Sugeruję włączenie do obwodu Szkoły Podstawowej nr 44 następujących ulic: Armii
Krajowej od nr 40 do końca, Brus - cała,Juszczakiewicza - cila, Konstantynowska od
nr 74 do końca, Kusocińskiego od nr 59 do 143 i od nr 60 do 1t4, Smulska - ca!a,
Armii Łódź - cała, Kukuczki - cała, Bokserska - cała, Gimnastyezna od nr 121 do
końca i od nr 128 do końca, ŻuŻlowa - cała, Pływacka - cała,Al. Wyszynskiego od nr
Ż9 do 57.

3. Sugeruję włączenie do obwodu Szkoły Podstawowej rc 44 następujących ulic:
Armii Krajowej od nr 40 do końca,
Brus - cała,
Juszczakiewrcza - caŁa,
Konstantvnowska odnt 74 do końca.



Kusocińskiego od nr 59 do 143 i od nr 60 do 114'
Smulska - cŃ'a,
Armii ŁodŹ - cała,
Kukuczki - caŁa,
Bokserska - cŃa,
Gimnastyczna odnt IŻI do końca i od nr 128 do końca,
Żuż|owa - cała,
Pływacka - cila,
Al. Wyszyńskiego odru 29 do 57.

4. Witam, chciałabym wyrazic swój sprzeciw przeciwko wyłączęnlu ul BałuckięgCI Z
obwodu szkoły Podstawowei nr l74 im' Jana Machulskięgo. Szkoła' która ma byó
rejonem ulicy Bałuckiego jest gorzej dostępna, dzieci będą musiały pokonaÓ bardzo
ruchliwe skrzyżowanie. Proszę równiez pomyśleĆ o rodzicach,I<tórzy maja dwoje
dzieci. Starsze dziecko chodzi do szkoły z obecnego rejonu, a młodsze będzie miało
szkołę na nowych zasadach rejonizacji.... Na pewno nie ułatwi, to Życia rodzicom i
dzieciom' Po co wprowadzać zamęt???

Poprzez platformę Vox populi głosowały 752 osoby, które wyraziły Łączntę 544Ż opinie
odnoŚnie zmian W poszczegÓlnych szkołach pcldstawowych, z czego: 854 głosy odclano na

,,TAK'', |220 głosow oddano na,,NIE'' i 3368 głosów,,nie mam zdania".

DZIELNICA POLESIE - 05.0Ż.Ż019

Rozkład opinii według Vox Populi

Czy jesteŚ zaptapozycją obwodu: TAK NIE Nię mam
zdania

SP nr 6 przy ul' Janusza Kusocińskiego
116

0 7 42

SP nr 11 im. Marii Kownackiei przy ul.
Hufcowei 20a

2 7 41

SP nr 19 im. Wandy Chotomskiej przy ul.
Balonowei 1

2 7 43

SP nr 26 im. Armii ,,Łódź" w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym m 4przy ul. kpt.

Stefana Posonowski eso 27 129

Ż l1 38

SP nr 36 im. Zenona Wasilewskiego przy
ul. płk. dr. Stanisława Wieckowskiego 35

2 13 39

SP nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r.
przy u1. Ksawerego Praussa 2

a
J 7 38

SP nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły
przy ul. Raidowej 18

1 I 40

SP nr 44 im. prof. Jana Molla przy ul.
.Ianusza Kusocińskieso 1 00

9 24 33

SP nr 46 tm. Jozefa Chełmońskiego przy
ul. kpt. Franciszka Żwirki |lll3 2 10 35



SP 67 im. Janusza Korczaka,Łódź,uI'
Maratońska47b i al. ks. kard. Stefana

Wyszyńskiego 86;
J 8 36

SP nr 91 im. Leonida Teligi przy ul.
Marcina Kasprzaka{S

J 8 36

SP nr I37 im. prof. Aleksandra
Kamińskiego ptzy ul. Florecistów 3b,

druga lokalizacja prowadzenia zajęć: uL

Olimoiiska 9

6 7 31

SP nr 160 im. Powstańców Sląskich przy
ul. Andrzeia Struea 24

1 6 )t

SP nr 162im. JanaNowaka-
Jeziorańskiego przy ul. Powszęchnei 15

2 6 36

SP nr 164lm. An&zĄaFrycza
Modrzewskiego przy ul. Walerego

Wróblewskieso 65
I 6 3'.l

SP nr 169 im. Marii DąbrowskiĄ wŁodzi
przy ul. Napoleońskięi 7l17

1 6 36

SP nr I92 im. prof' Heleny Radlińskiej w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy

ul. Krzemienieckiei 24a
0 7 36

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej przy ul. Hufcowej 20a w Łodzi

Proporycja mieszkańców
do projektu zmiany Ilość takich propozycji Stanowisko Prerydenta

Miasta Łodzi

Zapis,,Armii Krajowej od nr
41 do końca'' zastąpić

zapisem,,Armii Kraj owej
strona nieparzysta - cil.a" .

Propozycja j est zasadna
i zostanie uwzględniona
w projekcie uchwały
dotyczącej zmianw
granicach obwodów
publicznych szkół
po dstawowy ch na ob szar zę
Miasta Łodzi.

Dodać zapis ,,Balonowa 31-
45,32-46".

I

Propozycja nie zostanie
uwzględniona. odległośó ze
wskazanego odcinka ul.
Balonowej jest bliższa do SP
19 niŻ do SP 11.

Zapis,,Kusocińskiego 37 -

57" zastąpić zapisem
,,Kusocińskiego 37 -67 " .

1

Propozycja zostanie
częściowo uwzględniona.
Proponuj e stę rozszerzy ć
zakres ul. Kusocińskiego po
stronie nieparzystęi do nr 61.

Zapis,,Retkińska 7 I -I03"
zastąpió zapisem',Retkińska

odnr 6'1do końca''.
1

Propozycja jest zasadna
i zostanie uwzględniona
w projekcie uchwały
dotyczącei zmian w

4



granicach obwodów
publicznych szkół
podstawowych na obszarze
Miasta Łodzi.

a) porytywne - 0

b) negafywne - 1

Uzasadnienia mieszkańców do złożonych przez nich propozvcii:

Na odciŃu ul. Armii Krajowej od nr 1 do 39' włączonej do SP 19, znĄóąe się tylko jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny (nr 39). Pozostała zabudowa to obiekty niemieszkalne'
takie jak: parkingi, sklepy, restauracje, II Komisariat KMP, stacja benzynowa, stacja kontroli
pojazdów oraz markety.

Na wnioskowanym odcinku ul. Balonowej (na1eżącym do obwodu SP 19) znajduje się 5
budynków mieszkalnych jednorodzinnych (nr: 33, 35, 40, 41, 46). Pozostała zabudowa
to obiekty niemieszkalne, takie jak: pawilony handlowe' siędziba i studia telewizji kablowej,
w arcztaty samo cho do w e or az pizzeria.

Na odcinku ul. Kusocińskiego od nr 59 do 67 (na\eżącym do obwodu SP 44) znajduje się Ęlko
i wyłącznie zabudowa niemieszkalna: ogródki działkowę, pawilon ,,Agatkt', pawilony
handlowo-gastronomi czne, warsztaty orazmyjnia samochodowa.

Na odcinku ul. Retkińskiej od nt 67 do 69 (naleŻącym do obwodu SP 192) znajduje się tylko
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nr 67) oraz obiekty warsztatowo-magiLzynowe
(nr 69). Na odcinku od nr 105 do końca (SP 137) znajdĄe się tylko jeden budynek mieszkalny
pod numerem 135, w którym jest 30 lokali mieszkalnych. Pozostał.a zabrłdowa to obiekty
niemieszkalne, takie jak: pawilony handlowe, park_zieleniec' kościół, straŻ poŻama.
Blok mieszkalny przy ul. Retkińskiej 1 3 5 znaj duj e się w otoczeniu bloków będących w rej onie
SP 11 . Zatem zasadne jest, aby cała strona nieparzysta ul. Armii Krajowej znajdowała się
wręionie SP 11.

'Wnioskowane 
zmiany mąąnacelu zamknięcie rejonu sP 1 1 w kwartale ulic: ul. Kusocińskiego

orazogrod Botaniczny (od północy)' ul. Retkińska (od wschodu), ul. Maratońska (od południa)
ul. Armii Krajowej (od zachodu), za wyjątkiem kilku bloków pIzy ul. Kusocińskiego 64-76
(SP 44) - 6 bloków po 20 mieszkań.

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. przy ul. Ksawerego Praussa
2w Łodzi



Proporycja mieszkańców
do projektu zmiany Ilość takich propozycji Stanowisko Prerydenta

Miasta Łodzi

Brak propozycji

a) pozytywne - 1

b) negatywne - 0

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława JagiełĘ prry ul. Rajdowej 18 w Łodzi

a) pozytywne - 0

b) negafine - 1

Uzasadnienia mieszkańców do złożonIch przez nich propozycji:

Na wnioskowanym odcinku ul. Króla Władysława (naleŻącym do SP 19Ą znĄdują się dwa
budynki mieszkalne jednorodzinne. Inna zabudowa to obiekty niemieszkalne takie jak: stacja
energetyczfla oraz parking. Pozostała numeracja posesji nie występuje, gdyz na miejscu ich
dawnych działek powstały bloki: przy uI. Rajdowej I,3,5 oraz przy al. Wyszyńskiego 1,

znajdujące się wrejonie SP 41.

Na wnioskowanym odcinku al. Bandurskiego (SP L92) znajduje się jedynie koŚciół
pw' Chrystusa Króla.

Propozycja mieszkańców
do projektu zmiany IloŚć takich propozycji Stanowisko Prezydenta

Miasta Łodzi

Dodać zapis,,ul. Króla
WładysławaI-25'2-36"

Propozycja jest zasadna
i zostanie uwzględniona
w projekcie uchwały
dotyczącej zmian w
granicach obwodów
publicznych szkół
podstawowych na obszarze
Miasta Łodzi.

Dodać zapis',Bandurskiego
Władysława ks. bp. al. od nr

55 do końca''.

Propozycja j est zasadna
i zostanie uwzględniona
w projekcie uchwały
dotyczącej zmianw
granicach obwodów
publicznych szkół
podstawowych na obszatze
Miasta Łodz|



Wnioskowane zmiany mająnacęlu zamknięcie rejonu SP 41 w kwartale ulic: ul. Kusocińskiego
otaz ogródki działkowe ,,Karolew'' (od północy), al. Bandurskiego (od wschodu)'
al. Wyszyńskiego (od południa) i ul. Retkińska (od zachodu).

Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla przy ul. Janusza Kusocińskiego 100

w Łodzi

Propozycja mieszkańców
do projektu zmiany Ilość takich proporycji Stanowisko Prerydenta

Miasta Łodzi

Przyłączenie do obwodu SP
44 uI. Armii Krajowej od nr

40 do końca,
67

Ul. Armii Krajowej od nr 40
do końca znajdowała sięiuż
w granicach obwodu SP 44.
Proponuj e się dodatkowo
Tozszęrzyc zakres ul. Armii
Krajowej włączonej do
obwodu SP 44 od nr 38 do
końca' co spowoduje
zamknięcie granic obwodu
SP 44 ulicami: Armii
Kraiowei i al. Wyszyńskieso

Przyłączerue do obwodu SP
44 ul. Łyzwiarskiej (całej ).

I

Propozycja nie może zostai
uwzględniona z uwagi na
blizszą odległość ul.
Łyżwiarskiej do SP 19 niŻ
do SP 44.

Przyłączenie do obwodu SP
44 aI. Wyszyńskiego od nr

29 do nr 65.
66

Propozycja zostanie
częŚciowo uwzględniona.
Proponuje się włączenie do
SP 44 odcinka al.
Wyszyńskiego od nr 29 do
nr 53. Zasadnym jest
natomiast pozostawienie al.
Wyszyńskiego od nr 55 do
końca w obwodzie SP 6 ze
względu na bliŻszą odległośó
do tei szkoły nizdo SP 44

Ptzyłączenie do obwodu SP
44 ]il'. Kusocińskiego od nr
59donr99iodnr60donr

II4.

65

Propozycja zostanie
częściowo uwzględniona.
Ul. Kusocińskiego 59 _99
była juŻ przypisana do
obwodu SP 44. Zgodrue z
propozycj ami wyraz onymi
na forum zasadne jest
rozszerzenie zakresu ul.
Kusocińskiego po stronie
nieparzystej do nr 143.
Natomiast propozycia



r ozszetzeria zakresu ul.
Kusocińskiego po stronie
parzystej do nr 114 nie
wydaje się byó zasadnaze
względu na bliŻszą odle gło ść
do SP 6. Proponuje się
pozostawić w obwodzie SP
44 dotychczasową
numerację ul.
Kusocińskiego po stronie
parzystęi do nr 100.

Ptzyłączenie do obwodu SP
44 uI. Pływackiej od nr 1 do
końca, od nr 104 do końca.

64

Propozycja nie może zostać
uwzględniona z uwagi na
bliższąodległość ul.
Pływackiej do SP 6 niż do
SP 44.

Przyłączenie do obwodu SP
44 ul. Slalomowej.

62

Propozycja nię może zostaÓ
uwzględniona z uwagi na
bliŻsząodległość ul.
Slalomowej do SP 19 nlŻ do
SP 44.

PtzyŁączełtie do obwodu SP
44 ul. Bobslejowej.

62

Propozycja nie moze zostaÓ
uwzględnionazuwagina
bliŻszą odległośÓ ul.
Bobslejowej do SP 19 niż do
SP 44.

Ptzyłączenie do obwodu SP
44 ul. Bojerowej, od ul.

Smulskiej do ul. ŻuŻlowej.
61

Propozycja nie może zostai
uwzględniona z uwagi na
bliższąodległośó ul.
Bojerowej do SP 19 nŻ do
sP 44.

Przyłączenie do obwodu SP
44 uL. Gimnastycznej od nr

158 i 159 do końca.
65

Propozycja zostanie
częŚciowo uwzględniona.
Proponuje się, zgodnie z
v,ryt ażoną na forum suge stią,
wŁączenie do obwodu SP 44
ul. GimnastycznĄ od nr 166
i 205 do końca.

Ptzyłączenie do obwodu SP
44 ul. Smulskiej od nr 55 i

58 do końca.
65

Propozycja zostanie
uwzględniona. JednoczeŚnie
zgodnie zwyrazonąna
forum sugestią, proponuje
się r ozszetzenie zakresu
vrĄączanej do obwodu SP 44
ul. Smulskiej od nr 40 i 49
do końca.

PtzyŁączenie do obwodu SP
44 ul. Konstantynowskiej od

w 74 do końca.
66

Zakres ul.
Konstantynowskiej od nr 74
do końca został juŻ
uwzslednionv w



omawianym podczas
konsultacji społecznych
proj ekcie zmian w graniach
obwodów szkół
podstawowvch.

Prz7Ąączenie do obwodu SP
44uL. Brus od nr 2 do nr 18,

odnr 1 donr27.
65

Zakres ul. Brus od nr 2 do nr
18 i od nr 1 do nt27 został
juŻ uvłzględniony w
omawianlmr podczas
konsultacji społecznych
proj ekcie zmian w graniach
obwodów szkół
podstawowvch.

PtzyŁączenie do obwodu SP
44 ul. Juszczakiewicza

(całei).

a
J

Ul. Juszczakięwicza na\eĘ
już do obwodu SP 44, co nie
podlega zmianie.

Przyłączenie do obwodu SP
44 ul. K. Napierskiego

(całej).

Propozycia nie może zostać
uwzględniota, gdyŻ
odległość od ul.
Napierskiego do SP 11 i SP
44 jest podobna. Granicę
obwodów tych dwóch szkół
Wznaczaul. Armii
Kraiowei.

Przyłączenie do obwodu SP
44 ul. Kolarskiej (całej) 1

Propozycja nie możę zostać
uwzględniona, gdyŻ
odległość od ul. Kolarskiej
do SP 44 jestznaczrie
większa niz do SP 19.

Przyłączenie do obwodu SP
44 ul. Armii Łódź (caŁej)

Propozycja jest zasadna i
zostanie uwzględniona w
projekcie uchwały
doĘ czącej Zmlan w graniach
obwodów szkół
podstawowych.

Przyłączenie do obwodu SP
44 ul. Kukuczki (całej)

J

Propozycja zostanie
uwzględniona w proj ekcie
uchwały dotyczącej zmian w
graniach obwodów szkół
podstawowych.

Ptryłączenie do obwodu SP
44 ul. Żuz\owej (całej)

2

Propozycja nie może zostać
uwzględniona, gdyż
odległoŚć od ul. Żu;ilowej do
SP 44 jest większa niż do SP
19.

Prz7Ąączenie do obwodu SP
44 uI. Bokserskiej (całej) 2

Propozycia nie może zostać
uwzgledniona, gdyŻ
odległość od ul. Bokserskiej
do SP 44 jest większa niz do
sP 6.



Podzielić Retkinię północ na
pół pomiędzy SP 6 i SP 44 i
podzielić Smulsko między
SP6iSP44odul.
Łyżwiarskiej na północ.

Zgl.oszona propozycja
zostaŁa juŻ częŚciowo
uwzględniona w poddanym
konsultacj om społecznym
proj ekcie zmian w graniach
obwodów szkół

h.

a) pozytywne - I
b) negafywne - 66

Uzasadnienia mieszkańców do złozonych przez nich propozycji:

Wcześniejszy podział wydawał się bardziej sprawiedliwy.

SP 44 cieszy się lepszą opinią niż proponowana szkoła. SP 44 zapewnia uczniom
wszechstronny rozwój, mozliwośc tozwt1ania zainteręsowań (oferuje ona szęroki wachlarz
zajęć, pozalekcyjnych) oraz wysoki poziom kształcenia. Ponadto szkoła posiada dobre warunki
lokalowe, gwarantuje jednozmianowoŚć i cieszy się uznaniem wielu rodziców - od lat cieszy
się dużą popularnoŚcią wśród wyborów rodziców jako miejsce nauki dla swoich dzięci' Szkoła
cieszy się bardzo dobrą opinią jeŚli chodzi o edukację, ale dzieci z rejonu jest bardzo mało -
szkoda by takie mozliwości, jakie daje nauka w SP 44 się marnowały, dlatego obwód tej szkoły
powinien być zwiększony) a nie zmniejszony. W proponowanym pTzezUrząd Miasta Łodzl'
obwodzie nie ma zby wiele budynków mieszkalnych. Wpisane do obwodu ulice' takie jak
Juszczakiewlcza, Konstantynowska lub Kusocińskiego 59 do 99, to głównie pola, teren
nieztnięszkały. Możliwości szkoły (duŻa szkoła z pełnym zapleczem duŻa sala
gimnastyczna,dużastołówka, świetlica, boiska, plac zabaw) i świetnie wykwalifikowanakadra
pedagogiczna pozwaIĄą na przyjęcie większej liczby uczniów. Poddany dyskusji obszar jest

w niedalekiej odległoŚci od szkoły' zatem położenie SP 44 zapesunia bezpieczne dotarcie

do szkoły' Trudności w dotarciu do szkoły u niektórych dzięci pojawią się, gdy rejony
te zmienią swój zakres. Nauczyciele się stresują, czują niepewnośó zatrudnienia, boją się
likwidacji szkoły. Niezamieszkałe regiony Są w proponowanym obwodzie, a te z dzieÓmi juŻ

nie, to wymaga zmiarty. Szkoła organizuje lokalne wydarzenia integrując ludność.

UL. Iuszczakiewicza i nieparzysta strona ul. Kusocińskiego - niezamieszkila, nie ma SZanS

na zabudowę - teren zielony. Dodane fragmenty ul. Konstantynowskiej i ul. Smulskiej są

również mało zamteszkałe.

Ze względu na mały ręjon 50% było uczniów spoza Ęonu, marhvimy się o przyszłość szkoły
w związku z polityką ,,uszczelniania''' Mamy dwa budynki dwupiętrowe, likwidowane jest

gimnazjum nr 22 _ mamy zasoby do utworzenia większej liczby oddziałów.

Szkoła Podstawowanr 137 im. prof. Aleksandra Kamińskiego przy ul. Florecistów 3bo

druga lokalizacja prowadzeniazajęćz ul. olimpijska 9 wŁodzi
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Propozycja mieszkańców
do projektu zmiany lloŚć takich propozycji Stanowisko Prerydenta

Miasta Łodzi

Zapis,,ul. Laskowicka cała"
zastąpic zapisem,'u1.

Laskowicka od nr 35 i 42 do
końca''.

Propozycja zostanie
częściowo uwzględniona w
projekcie uchwały
doty czącej zmian w graniach
obwodów szkół
podstawowych.
Uwzględniając tę
propozycj ę, zasadne wydaj e
się byÓ pozostawienie
fragmentu ul. Laskowickiej,
tojest od nr 58 i 59 do
końca, w obwodzie SP 137,
tak aby granice obwodów SP
137 i SP 164 stanowiła ul.
Denna.

Zapis,,ul. Bratysławska nr
17a,m2I inr 45-57"
zastąpić, zapisem,,ul.

Bratysławskanr 17ai od nr
ŻI do końcao'.

Propozycja nie zostanie
uwzględniona. Na
wskazanym odcinku ul.
Bratysławskiej nie
występuje zabudowa
mieszkaniowa, w zwiryku z
powyŻszym nię ma potrzeby
zmtaly granic obwodu
szkoły.

Zapis,,ul. Obywatelska od
nr 168 i 199 do końca''
zastąpic zapisem,,u1.

obyłvatelska od nr 166 i 193
do końca'''

Propozycja nie zostanie
uwzględniona. Na
wskazanym odciŃu ul.
obywatelskiej nie występuje
zabudowa mieszkaniowa, w
zwlązku z powyŻszym nie
ma potrzeby zmiany granic
obwodu szkoły.

Zapis,,ul. Retkińska od nr
9Ż i I05 do końca'' zastąpiÓ
zapisem,,u1. Retkińska od nr

92 do końca''.

Propozycja jest zasadna
i zostanie uwzględniona
w projekcie uchwały
dotyczącej zmianw
granicach obwodów
publicznych szkół
podstawowy ch na obszarzę
Miasta Łodzi.

WyŁączyĆ z obwodu SP 137
całą ul. Dolinną.

Propozycj a j est zasadna
i zostanie uwzględniona
w projekcie uchwały
dotyczącej zmian w
granicach obwodów
publicznych szkół
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podstawowych na obsza"rze
Miasta Łodzi.

Wyłączyć z obwodu SP 137
całąul. Zboczową.

P r opozy cjaj est zasadna
i zostanie uwzględniona
w projekcie uchwały
dotyczącej zmianw
granicach obwodów
publicznych szkół
podstawowy ch na obszarue
Miasta Łodzi.

a) pozytywne - 0

b) negaĘwne _ 1

Uzasadnienia mieszkańców do złozonych przez nich propozycji:

Na odcinku ul. Bratysławskiej od nr Ż3 do nr 43 nie występuje zabudowa mieszkaniowa.
Na odcinku od nr 59 do końca znajdują się 3 budyŃi mieszkalne jednorodzinne, pozostałe
działki są puste.

Na odcinku ul. obyvatelskiej od nr 193 do nr I97 oraz pod numerem 166 znąduje się 8
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, pozostałe działki są puste.

Na odcinku ul. Retkińskiej od nr l05 do końca znajdĄe się tylko jeden budynek mieszkalny,
pozostałe obiekty to zabudowa niemieszkalna (struŻ, kościół, park, pawilony handlowe), blok
przy uI. Retkińskiej I35 znajduje się w otoczeniu bloków naleŻących do SP II, zatemzasadnę
jest, aby cała nieparzysta strona ulicy byłaprzypisana do SP 1 1.

Z uwagi na przepełnienię SP I37 oraz Znaczą odległośó zabudowań wzdŁuŻ ul' Laskowickiej,
Dolinnej tZboczowej warto rozwazyÓ przypisanie tejlokalizacji do rejonu SP 164, do której
przypi sana j est sąsiaduj ąc a zabudow a.

Wnioskowanę propozycje mają na celu zamknięcie rejonu SP I37 w kwartale ulic:
al. Wyszyńskiego (od połnocy), ai. Waltera-Janke, ul. Pienista oruz rzęka Karolęwka
(od wschodu), ul. Laskowicka oraz lotnisko (od południa) oraz ul' Sołtyska, Płocka, tory
kolejowe i ul. Retkińska (od zachodu).

Szkoła Podstawowanr 164 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prry ul. Walerego
Wróblewskiego 65 w Łodzi

Proporycja mieszkańców
do projektu zmiany Ilość takich proporycji Stanowisko Prerydenta

Miasta Łodzi

Dodać zapis,,Bandurskiego
Władysława ks. Bp. al. od nr
I do 7 . strona oarzvsta caŁa".

1

Propozycja zostanie
częŚciowo uwzględniona -

al. Bandurskieso strona

I2



nieparzysta od nr 1 do nr 53
pozostanie w obwodzię SP
I92, a strona patzysta cała
zostanie przypisana do SP
164.

Dodaó zapis,'u1. Dolinna
cila".

Propozycja j est zasadna
i zostanie uwzględniona
w projekcie uchwały
dotyczącej zmian w
granicach obwodów
publicznych szkół
podstawowych na obszarue
Miasta Łodzi.

Dodaó zapis,,ul Laskowicka
2-40, l-33".

Propozycja zostanie
uwzględniona w proj ekcie
uchwały dotyczącej zmian w
graniach obwodów szkół
podstawowych.
Uwzględniając tę
propozycj ę, zasadne wydaj e
się byó rozszetzenie
numeracji strony
nieparzystej od 1do 57 iod
2 do 56, tak aby granicę
obwodów SP 137 i SP 164
stanowiła ul. Denna'

Dodaó zapis,'ul. Zboczowa
całd'.

Propozycja jest zasadna
i zostanie uwzględniona
w projekcie uchwały
óotyczącej zmian w
granicach obwodów
publicznych szkół
podstawowy ch na obszarzę
Miasta Łodzi.

Zapis',u1. Wileńska 2-32, I -

29" zastąpiÓ zapisem,,ul'
Wilęńska 2-32,I-39".

Propozycja nie zostanie
uwzględniona. Na
wskazanym odcinku ul.
Wileńskiej nie występuj e
zabudowa mieszkaniowa, w
związkuzpowyŻszymtie
ma potrzeby zmiany granic
obwodu szkoły.

Zapis,,al. Unii Lubelskiej
od al. Bandurskiego do ul.

KonstanĘmowskiej'' zastąpió
zapisem,,al. Unii Lubelskiej

2-6 i 1-9".

I

Propozycj a nie zostanie
uwzględniona, wskazane
il}mery ulic znajdują się w
bliŻszej odległości do SP
I92nizdo SP 164.

lĄIJ

a) porytywne - 0



b) negatywne * 1

Uzasadnienia mieszkańców do złozon}'ch przęz nich propoą'cji:

Na odcinku al. Bandurskiego od nr 1 do nr 7 nie występuje zabudowa mieszkaniowa (Atlas
Arena i parking), natomiast po parzystej stronię zabudowa nie występuje w ogóle.

Na odcinku al. Unii Lubelskiej od nr 2 do nr 6 i od nr 1 do nr 9 nie występuje zabudowa
mieszkaniowa.

Na odcinku ul. Wileńskiej od nr 31 do nr 39 nie występuje zabudowa mieszkaniowa (szpital
oruzprzychodnia).

Wnioskowanę propozycje mają na celu zamknięcie rejonu SP 164 w kwartale ulic: kompleks
sportowo wypoczynkowy _ hale i stadion (od północy), tory linii kolejowej Łódź-Chojny -

Łódz-Kaliska' (od wschodu), rzeka Jasięń (od południa), al. Waltera-Janke, ul. Pienista
oruz rzeka Karolewka (od zachodu).

Szkoła Podstawowanr 192 im. prof. Heleny Radlińskiej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr L prry ul. Krzemienieckiej 24aw Łodzi

Propozycj a mieszkańców
do projektu zmiany Ilość takich proporycji Stanowisko Prezydenta

Miasta Łodzi

Zapis,,Bandurskiego
Władysława ks. bp. aI. cała"

zastąpic,, B andurski e go
Władysława ks. bp. al. od nr

9 do nr 53".

Propozycja zostanie
częściowo uwzględniona_
al. Bandurskiego strona
nieparzysta od nr 1 do nr 53
pozostanie w obwodzie SP
!92, a strona paruysta caŁa
zostanie przypisana do SP
164.

Wykreślić zapis,'ul. Króla
Władysława 7 -Ż5, 2-3 6- .

I

Propozycja jest zasadna i
zostanie uwzględniona w
oroiekcie uchwałv.

Zapis,,Wileńska od nr 34 i
31 do końca'' zastąptc

,,Wileńska od nr 34 i 41 do
końca''.

P r opozy cj a nie zostanie
uwzględniona. Na
wskazanym odcinku ul.
Wileńskiej nie występuj e

zabudowa mieszkaniowae w
związkuzpowyŻszym nie
ma potrzeby zmrany granic
obwodu szkołv.

WykreŚlić zapis ',Unii
Lubelskiej al. 2-6 1 1-9".

I

Propozycja nie zostame
uwzględniona, wskazane
numery ulic znajdują się w
bliższej od1egłoŚci do SP
I92niżdo SP 164.
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Zapis,,Retkińska I -69, 2-
54" zastąpić 

''Retkińska 1-
66,2-54".

I

Propozycj a nie zostanie
uwzględniona, wskazane
numefy ulic znajdują się w
blizszej odległości do SP 41
nizdo SP 192.

Zapis,,Konstantynowska 2-
72" zastąpić zapisem

,,Konstantynowska 2-72, 1 -

1 05".

Propozycja włączenia
numerów ulicy
Konstantynowskiej od
1do105 nie zostanie
uwzględniona z uwagi na
b ezpte c zenstwo uczniów,
któr zy musieliby pokonywać
ruchliwą ulicę
Konstantynowską.

Dodaó zapis,,Krakowska 2-
40"

Propozycja włączenia
numerów ulicy Krakowskiej
od 2 do 40 nię zostanie
uwzględniona z uwagi na
b e zpieczenstwo uczniów,
ktotzy musieliby pokonywaó
ruchliwą ulicę
Konstantynowska.

Dodaó zapis 
',Krańcowa14,1-r3"

.l
L-

Propozycja włączenia
numerów ulicy Krańcowej 2
-14 i 1-13 nie zostanie
uwzględniona z uwagi na
b ezpie czetlstwo uczni ów,
I<totzy musieliby pokonywaĆ
ruchliwą ulicę
Konstantynowska.

Dodać zapis ,,Minerska _
całd'

Propozycja włączenia ulicy
Minerskiej nię zostanie
uwzględnionazuwagina
b ezpie czeństwo uczni ów,
któr zy musieliby pokonywaó
ruchliwą ulicę
Konstantynowską.

Dodaó zapis 
',Saperów 

_

cała"

Propozycja włączenia ulicy
Saperów nie zostanie
uwzględniona z uwagi na
b ezpie czenstwo uczniów,
I<torzy musieliby pokonywaÓ
ruchliwą ulicę
Konstantynowską.

Dodaó zapis,,Wilsona
Thomasa Woodrowa, prez. -

cila"

Propozycja włączenia ulicy
Wilsona Thomasa
Woodrowa nie zostanie
uwzględniona z uwagi na
b ezpie czeitstwo uczni ów'
ktotzy musielibv pokonvwać
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ruchliwą ulicę
Konstantynowską.

Dodać zapis,,Zdrowie -
cała".

Propozycja włączenia ulicy
Zdrowie nie zostanie
uwzględnionazuwagina
b ezpiec zeilstwo uczniów,
ktorzy musieliby pokonywać
ruchliwą u1icę
Konstantynowska.

a) porytywne - 0
b) negaĘwne - 1

Uzasadnienia mieszkańców do złożonych przez nich propozycji:

Na wnioskowanym odcinku nie występuje zabudowa mieszkaniowa (market Carrefour)
i zasadnym jest przypisanie tego obszaru do SP 192.

Na wnioskowanym odcinku znajdują się 2 budynki mieszkalne jednorodzinne (nr 3 i 5),

które są w bezpoŚrednim sąsiedztwie SP 41 , do której taleŻy budynki te dopisać.

Na odcinku od nr 67 do nr 69 znajduje się tylko jeden budynek mieszkalny jednorodzinny
(nr 67) oraz obiekty warsztatowo-magazynowe (nr 69) znajdujące się w bezpośrednim
sąsiedztwie SP 1 1, do której naleŻy budynki te przypisaó.

Na odcinku od nr 31 do nr 39 nie występuje zabudowa mieszkalna: szpital im. Madurowicza
przychodnia im. Madurowicza wraz z tercnami przyległ1łrni, które zna1dują się

w bezpośrednim sąsiedztwie SP 164, do której naIeży budynki te przypisać.

Wnioskowane zmiarry mĄąna celu ułatwić dojazd dzieci z rejonu ulic: Zdrowie - Minęrska
_ Saperów do najbliższej szkoły.

Proponowane zmiany dopisania ulic spowodowane są faktem, iŻ dzieciom bliżej będzie do SP
192 niŻ do jakiejkolwiek innej szkoły, ponadto jest dogodte poŁączenie MPK na tej właśnię
trasię. Wynikiem wnioskowanychzmianmabyó zamknięcie rejonu SP 192 wkwartale: dawny
poligon BRUS, kompleks szkolno-sportowy przy ul. Minerskiej orazPark im. J. Piłsudskiego
(od północy), Park im. J Piłsudskiego oraz aI. Bandurskiego (od wschodu), ogródki działkowe

,,Karole#' i ogród Botaniczny (od południa) oraz Górka Retkińska i dawny poligon BRUS
(od zachodu).

DZIELNICA SRoDMIESCIE _ 05.02.Ż01,9

Rozkład opinii według Vox Populi
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Czy jesteś zapropozycją obwodu: TAK NIE Nie mam
zdania

SP nr I im. Adama Mickiewiczaprzy uI.
Seweryna Sterlinea 24

20 t0 44

SP nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego przy
ul. Henryka Sienkięwi cza 137 l I39

13 183 l3

SP nr 14 im" Józefa Lompy przy ul.
Stanisława Wisurv 8/10

11 76 28

SP nr 23 im. Marii Bohuszewiczowr\y przy
ul. Gdańskiei 16

10 9 41

SP nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego
przy ul. Rewolucii I9A5 r.22 99 7 37

SP nr ]9 lm. Łódzkich olimpijczyków przy
ul. Pomorskiei 138

15 26 36

SP nr 94 przy ul. Zaciszę 719 117 1 36

SP nr lII przy ul. Stefana Jaracza44146 98 8 )/
SP nr I73 im.1 Dywizji Kościuszkowskiej

przy uI. Henryka Sienkiewicza 46
1 9 35

SP nr 175 im. Henryka Rylaprzy ul.
Pomorskiei 27

Ż40 11 34

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewiczaprzy ul. Seweryna Sterlinga 24
w Łodzi

a) porytywne * 0

b) negatywne - 1

Uzasadnienia mieszkańców do ziożon},ch przęz nich propoz}rcii:

17

Propozycja mieszkańców
do projektu zmiany llość takich propozycji Stanowisko Prezydenta

Miasta Łodzi

Nieograniczanie rejonów -
niezabieranie ulic.

Zgodnie z prawem
oświatowym do szkoĘ
podstawowej przyj mowani
sązurzędu uczniowie
zamięszkali w obwodzie
danej szkoły. Uczniowie
zamieszkal| paza obwodęm
szkoły mogą byÓ
przyjmowani, j eśli szkoła
posiada wolne miejsca.
obwód SP 1 nie został
ograniczony, a powiększony
o ul. Tramwajową i fragment
ul. Uniwersr,.teckiei.



SP 1 ma dwa skrzydła_ dIaczęgo ta szkoła ma ograniczony rejon.Baza i kadra pozwala
nazwiększenie liczby oddziałów. Nie będzie dwuzmianowości, nawet przy rwiększonej liczbie
oddziałów (est tam wygaszane Gimnazjum nr 1). Ul. Tramwąowa, którą dodano do obwodu
jest obszarem mało zamieszkanym.

Szkoła Podstawowanr2 im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Henryka Sienkiewicza
137/l39 w Łodzi

a) porytywne - 0
b) negaĘwne - 86

Uzasadnienia mieszkańców do złożonych przez nich propoz}'cji:

Planowanę ogranlczenie obwodów i w efekcie zmniejszenie liczby dzieci objętych obwodem
SzkoĘ Podstawowej nr 2 prowadzi do zagrożenia istnienia tej szkoły i pogłębienia istniejących
problemów w Szkole Podstawowej nr 14.

Szkoła Podstawowa nr 2 posiada warunki lokalowe dostosowane do potrzeb nauczania
początkowego dzieci w klasach 1-3. Jako rodzice jesteśmy przekonani, że zarówno forma
szkoły odpowiadaj ącapotrzebom uczniów młodszych, jak i kompetencje kadry nauczycielskiej
zap ewntaj ą naszy m dzie c i om optymalne mo żl iwo ś c i ro zwoj u.

Szkoła Podstawowa nr 14 po rozszerzeniu o klasy VII i Vn stała się szkołą przepełnioną,
przez co dzieci rrlłJsząvczyó się w systemie dwuzmianowym w godzinach 7 .30-18.00, co niesie
za sobą szęreg negatywnych skutków.

Nie rozumiemy, dlaczego w tej s5,tuacji zmienia się zasięg obwodów' który spowoduje spadek
liczby dzięci objętych rejonem Szkoły Podstawowej nr 2. Takie postępowanie prowadzi
do braku moŻliwości utworzenia odpowiedniej ilości klas i jest działaniem, które moze
doprowadzić w przyszłości do likwidacji szkoły.

Wierząc w otwartę intencje UrzęduMiasta Łodzi,prosimy o wyjaŚnienie i weryfikację zmiany
obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w intęresie najmłodszych mięszkańców naszego miasta.

Proporycja mieszkańców
do projektu zmiany IloŚć takich propozycji Stanowisko Prerydenta

Miasta Łodzi

Zaniechanie zmiany
obwodów SP 2.

86

Propozycja zostanie
częściowo uwzględniona] w
obwodzie szkoły pozostanie
caŁaul. orla, Wigury od nr
14 do końca, w obwodzie
szkoły pozostanie także ul.
Sięnkiewiczaodnr 78 do
końca.
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Zabranazostilaul. orla (13 kamienic) _ odległoŚć do SP 2 jest taka sama jak do SP 14. Zabtana
została ul. Sienkiewicza od nr 52-84 i 69-123. Na tej ulicy znajdują się równiez kamienice,
z których przechodządzieci do SP 2. Zlwócono uwagę na fakt, ze od ulicy Btzeżnej do końca
Sienkiewicza znądują się obszary niezamieszkałe. Dodano ul. Wigury stronę nieparzystą
(3 kamienice zamieszkałe), od Sienkiewicza do ul. Kilińskiego to również są tereny
pofabryczne -nie mamieszkańców. Tazmianaspowoduje zmniejszenie liczbyuczniow,którzyl
mogą wybrać SP 2. Z dopisanych ulic statystycznie licząc ptzyjdzie czworo uczniów,
a z zńtanych odchodzi 13 uczniów' Jest to jedyna w Łodzi szkoła wyłącznie z pierwszym
etapem ksńaŁcenta (miejsce na L2 oddziałów, mamy 9). Boimy się, iz ta zmiana zmniejszy
liczbę uczniów naszej szkoły, będziemy nierentowni dla miasta. ZvłracantY uwagę na fakt,
ze większość dzieci po pierwszym etapie kształcęnia trafta od nas do SP 14. Prosimy,
aby miasto wykorzystywało w l00% naszę zasoby i specyfikę szkoły. W klasach I-3 dzieci
odprowadzane są przez rodziców do szkoły, zatęm geometria obwodów nie jest najwuŻniejsza.
SP nr 14 jest przepełniona - dwuzmianowa.

Rejon, który do nas doszedł nię zostanie zaludniony (technikum' baŃ, sklep). Rejon jest
zamieszkiw any pruez ludzi starszych.

Szkoła Podstawowanr 79 im. Łódzkich olimpijczyków przy ul. Pomorskiej 138 w Łodzi

Propozycj a mieszkańców
do projektu zmiany Ilość takich propozycji Stanowisko Prerydenta

Miasta Łodzi

Przywrócenie ul. J arucza
Stefana od nr 99 do końca i

od nr 1 10 do końca.
101

Zakresul Jaracza od nr 99 i
110 do końca zostałjuŻ
uwzględniony w
omawian1łrn podczas
konsultacji społecznych
proj ekcie zmian w graniach
obwodów szkół
oodstawowvch.

Przywrócenie ul.
Kopcińskiego od rn 2 do nr

26iod nr 1 do nr 31.
156

Propozycja nie może zostac
uwzględniona, gdyz sieć
szkół została poszerzona o
nową SP 94, do któĘ
przypisano ul. Kopcińskiego
odnrŻdontŻ6 iodnr 1 do
nr 31.

Przywrócenie ul. Łomnickiej
(cała).

100

Propozycj a przywrócenia ul.
Łomnickiej zostałajuŻ
uwzględniona w
omawianym podczas
konsultacji społecznych
projekcie zmian w graniach
obwodów szkół
podstawowych.
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Przywrócenie ul.
Narutowicza Gabnela od 97

do końca i od nr I0Ż do
końca.

99

Propozycja przywrócenia ul.
Narutowicza od nr 97 i 102
do końca zostaŁajuŻ
uwzględniona w
omawianym podczas
konsultacj i społecznych
proj ekcie zmian w graniach
obwodów szkół
podstawowych.

Przywrócenie al. Palki
Grzegorza (cała).

98

Propozycj a prz1rłrócenia al.
Palkt została juŻ
uwzględniona w
omawianym podczas
konsultacji społecznych
projekcie zmian w graniach
obwodów szkół
podstawowych.

Przyrvrócenie ul. Pomorskiej
od nr 102 do nr 192 oruz od

nr 123 do nr 185.
97

Propozycj a przywrócenia ul.
Pomorskiej 102 - 192 i 123 -

1,85 została juŻ
uwzględniona w
omawianym podczas
konsultacji społecznych
projekcie zmianw graniach
obwodów szkół
oodstawowvch

Przywrócenie ul.
Strykowskiej od nr 2 do nr

Ż4.
153

Propozycja zasadna,
zostanie uwzględniona w
proiekcie uchwały.

Przywrócenie ul. Woj ska
Polskiego odnr 142 i od nr

157 do końca.
99

Propozycj a przywrócenia ul.
Wojska Polskiego odnr 142
i 157 do końca zostaŁajuŻ
uwzględniona w
omawianym podczas
konsultacji społecznych
projekcie zmian w graniach
obwodów szkół
podstawowych.

Przywrócenie ul. Aleksandra
Zelwerowi cza (caŁa).

r59

Propozycja nie zostanłe
uwzględniona, proponuj e się
pozostawienie w obwodzie
SP 79 ul. Zelwerowicza od
nr 13 i 16 do końca. ZaŁłes
granic obwodu SP 79 jest
zdecydowanie większy niż
zakres obwodu SP 94
usytuowanej w
bezooŚrednim sasiedztwie'
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Pozostawienie ul.
Strykowskiej 2-24 w

obwodzie SP 79
I

Propozycja jest zasadna i
zostanie uwzględniona w
projekcie zmian w graniach
obwodów szkół
podstawowych.

Przekazanie ul. Harcerskiej z
SP 81 do SP 79.

I

Propozycja nie zostanie
uwzględniona. odległośó ul.
Harcerskiej jest
zdecydowanie mniej sza do
SP 81 niz do SP 79.

Umożliwienie zapisu dzięci
spoza obwodu

45

Zgo dnie z pr zepisami prawa
oświatowego dzteci
zarnteszkałe w obwodzie
danej szkoły przyjmowane
są do niej zurzędu.Dzieci
spoza obwodu mogą byó
przyjmowane do szkoły,
jeże|i dysponuje ona
wolnymi mięiscami.

a) porytywne - 1

b) negatywne - 167

Uzasadnienia mieszkańców do złożon}rch przez nich propozycji:

Ulice te są bliżej SP 79, dlatego powinny pozostaó w jej obwodzie.

W obwodzie szkoły znajdĄą się liczne uczelnie oraz cmettaru. UL Zelwerowicza w całości
na terenie obwodu, dzięli ona ul. Krzywickiego, Małachowskiego i Solskiego.
Ul. Kopcińskiego od 2 do 34 i od 1 do 31 znądĄe się bliŹej budyŃu szkoły (około 15 min
piechotą).

Po konsultacjach z SP 81 wnioskuje się o pozostawienie ul. Strykowskiej od 2 do 24
w obwodzie SP 79, atakŻe ul. Hareerska może zostaÓptzekazana do SP v9 zS? 81. Zwrócono
uwagę na fakt, że do obwodu przyłączono ul. Palki, jednak jest tam bardzo mało bud1,nków

mieszkalnych (praktycznie nikt tam nie mieszka).

Uczrriowie spoza obwodu to dzieci rodziców pracujących w pobliżu szkoły. Niepotrzebnie
utworzono dodatkową szkołę w ŚródmieŚciu. Bliskośó szkoły nie powinnabyÓnajwazniejszym
kryterium, np. ważniejsze jest miejsce pracy'rodziców.

Śródmieście poddawane jest rewitalizacji, mieszkańcy się wyprowadzają, nowe kamienice
nie pozyskuj ąludzi, sporo osób ubywa z rejonu, a nie przybywa. Utworuenie kolejnej szkoły
twotzy ,,zakorkowanie'' racjonalnego vŁożenia obwodu szkół. Mieszkańcy nie wprowadzają
się do budynków ulic rewitalizowanych.

Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla przy ul. Pomorskiej 21 w Łodzi
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a) pozytywne * 47
b) negafywne - 0

DZIELNICA BAŁUTY - 06.02.2019

Rozkład opinii według Vox Populi

Czy jesteś zaptopozycią obwodu: TAK NIE Nie mam
zdanta

SP nr 3 im. mjr Henryka Dobrzańskiego
.,Hubala'' przy a|. HarcerzY Zatorowców 6

2 6 43

SP nr 24 przy ul. Ciesielskiej 14a Ż 8 43

SP nr 30 im. rotmistrza Witolda Pileckiego
orzv ul. Rvsowniczei Il3 1 7 4I

SP nr 35 im. Mariana Pięchala przy ul.
Generała Tadeusza Kutrzeby 4

18 9 40

SP nr 45 im. Jana Matejki przy ul.
Boiowników Getta Warszawskieso 3

J 7 38

SP nr 48 im. Stanisława Moniuszki przy uI.
Rydzowei 15

2 8 .)t

SP nr 54 im Kornela Makuszyńskiego przy
ul. Wróbla 5

44 6 36

SP nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego prz,y
ul. Antonieso Mackiewicza 9

1 9 35

SP nr 56 im. Bronisława Czecha przy ul.
Turoszowskiei 10

0 9 37

SP nr 58 im. Melchiora Wankowiczaprzy
ul. Młynarskiel42146

I 8 35

SP nr 61 im. Św. Franciszkaz Asyżu przy
ul. okólnęi l83

1 I 36

SP ru 65 im. Juliusza Słowackiego przy ul.
Poiezierskiei 10

4 9 36

SP nr 1I im. Henryka Sienkiewiczaprzy
ul. Roinei 58c

2 8 34

SP nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi
przy ul. Emilii Plater 28132

2 9 JI

SP nr 84 przy ul. Wici 16 2 7 36

SP nr 101 im. Jana Kochanowskiego przy
ul. Wspólnęi 5l7

2 7 )t

SP nr 116 im. Aleksego Rżewskiego przy
ul. Rataiskiei 214

2 6 -)t

SP nr 120 im. Konstltucji 3 Maja przy ul.
Centralnei 40

4 6 36
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SP nr 122przy ul. Jesionowej 38 -f 6 38

SP nr I42 im. Zawiszy Czamego przy uL.
Łuokowei 6

2 5 36

SP nr 153 im. Marii Skłodowskiej _ Curie
przy ul. obrońców Westemlatte 28

0 8 38

SP nr 166 im. 19 Stycznia przy ul.
Szamotulskiei I17

2 6 36

SP nr 172 im. prof. StefanaBanachaprzy
ul. Jaskrowei 15

a
J 7 35

SP nr I82 im. Tadęusza Zawadzkiego
,,Zośki" przy ul' Łanowej 16, druga
lokalizacj a prowadzenia zajęć, uI.

Traktorowa 35

2 8 36

SP nr 184 im. Ludwika Waryńskiegoprzy
ul. Syrenki 19a

1 7 36

SP nr 206 im.Łódzkłch Włókniarek przy
ul. Łozowei 9

2 6 36

Szkoła Podstawowa nr 24 prry ulicy Ciesielskiej 14a w Łodzi

a) pozytywne - 0

b) negatywne - I

Uzasadnienia mieszkańców do złozonych przez nich propozycji:

BlokprzyulicyK. Brzóski 32l34 jestus1tuowanybliŻej SP 55lub 65 niż SP 2{,zatemzmiana
obwodu wydłuzy dzieciom ztego miejsca zamieszkania drogę do szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Mariana Piechala prry ul. Generała Tadeusza Kutrzeby 4

w Łodzi

Propozycja mieszkańców
do projektu zmiany Ilość takich proporycji Stanowisko Prezydenta

Miasta Łodzi

Przeniesienie bloku przy ul.
Ks. Brzóskt 32 i 34 do
rejonu SP 55 lub SP 65

I

Propozycja zostanie
uwzględniona. Proponowany
fragment ul. ks, Brzóski 32 i
34 zostanie włączony w
sranice obwodu SP 55.

Proporycja mieszkańców
do projektu zmiany Ilość takich proporycji Stanowisko Prerydenta

Miasta Łodzi

P r zekazanie części obwo du
ul. Limanowskiego po 1

Propozycja zostanie
uwzględniona. Ul.
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stronie nieparzystej do
obwodu innej szkoły.

Limanowskiego po stronie
nieparzystej od nr 93 do nr
1I7 zostanie włączona do
obwodu SP 55' PowyŻsza
zmiana powoduje
konieczność przypisania do
obwodu SP 55 ul.
Kwidzyńskiej całej oraz uI.
Sprawiedliwej od nr 1 do nr
3aiodnr2donr2c.

a) poryĘwne - l'

b) negatywne - 0

Uzasadnienia mieszkańców do złożonvch przez nich propozvcji:

Fragment ulicy Limanowskiego od nr 93 do nt I17 usytuowany jest bliżej SP 55 niż SP 35.

Po przypisaniu tych numerów do obwodu SP 55 granicę między obwodami tych dwóch szkół
będzie stanowiła ulica Limanowskiego.

Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi prry ul. Emilii Plater 28/32

w Łodzi

a) pozytywne - 1

b) negaĘwne - 0

Uzasadnienia mieszkańców do złożon}rch przez nich propoz}'cji:

W szkole jest juz ciasno, vczęszcza do niej dużo dzieci, dlatego popieramy zmiarry
i jednocześnie proponuj emy przekazać ul. Sporną i ul. Pankiewicza do innych szkół"

24

Proporycja mieszkańców
do projektu zmiany IIość takich proporycji Stanowisko Prerydenta

Miasta Łodzi

Ptzekazaó ul. Spomą (od ul.
Żródłowej do ul.

Pankiewicza) orazul.
Pankiewicza w całości do

obwodu SP 94

Propozycja zostanie
częściowo uwzględniona w
projekcie uchwały. Do
obwodu SP 94 zostanie
pt zyŁączony proponowany
fragment ul. Spornej.
Natomiast ul. Pankiewicza
zostanie przypisana do
obwodu SP 153 zgodtiez
zapisami w konsultowanym
proiekcie zmiat



Propouyej a mieszkańców
do projoktu amiany

IloŚc takich proporrycji
Stanowisko Prezydenta

Miastn Łndxi

Przeniesienie rrl. Świte zianki
(do ul. Uroczej), ul.

okoniowej, ul. Pstrągowej i
ul. ŁososiowE z obwodu SP

206 do obwodu SP 184.

Propozycja zostanie
częściowo uwzględniona.
Do obwodu SP 184 zostaną
przyłączone : ul' Łososiowa
- cńa, ul. Pstrągowa od nr
18 do nr 20, Switezianki od
nr1Żdonr18iodnr17do
nr 23 oraz ul. Okoniowa od
nr 7 i od ff 16 do końca.

Szkoła Podstawown nr 206 im. Łódzkich Wlókninrok przy ul. Łozowej 9 w Łodzi

a) pozytywne - 0

b) negaĘwne * 1

Uzasadnienia mieszkańców do złożonych przez nich propozvcji:

Rejon SP 206 jest juŻzaduży względem warunków lokalowych szkoły i nalezałoby przemyŚleć

jego zmniejszenie (zwłaszcza w sytuacji powstawania w jej rejonie kolejnych budyŃow
wielorodzinnych _ bloki przy ulicy Tatarakowej, Aroniowej, Świtezianki). Baza lokalowa SP

1 84 jest nieporównywalnie większa.

DZIELNICA GORNA * 07 .02.2019

Rozkład opinii według Vox Populi

Czy jesteś zapropozycją obwodu: TAK NIE Nię mam
zóania

SP nr 5 im. Króla Stefana Batorego przy ul.
Łęczyckięi 23

J I 4t

SP nr 7 im. orląt Lwowskich przy ul.
Wiosennei 1

1 9 41

SP nr 10 im. Władysława Broniewskiego
orzv ul. Stanisława Przybyszewskiego 15

2 "I 41

SP nr 38 im. dr. Henryka Jordana przy ul.
' Krochmalnęi 21

I -1 I 36

SP nr 42 im. Stanisława Staszica ptzy ul.
Przyszkolę 42

I I 38

SP nr 51 im. Stefana Linkego przy ul.
Konstantego Ciołkowskiego 1 1 a

0 8 3t

SP nr 64 im. Hansa Christiana Andersena
przy ul. Władysława Anczyca6

2 11 36
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SP nr 83 im. Stanisława lachowiczaprzy
ul. Podmieiskiei 21

I 9 37

SP nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej przy
ul. Pryncypalnei 74

0 Ż0 36

SP nr 110 im. ParIyzarrtów ZięmiŁódzkiej
przv ul. Zanknietęi 3

1 7 3t

SP nr 113 im. Adolfa Dygasińskiego przy
ul. Unickiei 6 I 7 34

SP nr I25 im. Janusza Korczaka przy ul.
Dzwonowei 18120

I 54 35

SP nr 130 im. Marszałkalózęfa
Piłsudskięso Drzy ul. GoŚciniec 1

0 6 38

SP nr 138 im. Leopolda Staffa przy ul. św.
Franciszka z AsyŻu 53, druga lokalizacja
prowadzenia zajęć,: 

,uL 
Stanisława Dubois

719

4 9 36

SP nr I43 przy ul. KuŹnickiej 12 I t2 38

SP nr I74 im. Jana Machulskiego przy uI.
Konstantego Ildęfonsa Gałczvńskiego 6

a
J 42 34

SP nr 189 im. Wandy Zie|eńczykprzy ul.
Juliusza Kossaka 19

1 9 36

SP nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewiczaw
Łodzi orzv ul. Jacka Malczewskięso 37l47

2 7 36

Szkoła Podstawowa nr 38 im. dr. Henryka Jordana prry ul. Krochmalnej 21 w Łodzi

Proporycja mieszkańców
do projektu zmiany Ilość takich propozycji Stanowisko Prezydenta

Miasta Łodzi

Pozostawienię obwodu SP
38 w niezmienionej formie.

Propozycja nie zostanre
uwzględniona. Na zmianę
obwodu SP 38 ma wpływ
sytuacj a demografi czna i
lokalowa szkół
podstawowych
usytuowanych w jej
bezooŚrednim sasiedztwie.

Wydanie zezwo(ęnia
mieszkańcom zmienianych
ulic na uczęszczanie do tej

szkoły rodzeństwu uczniów,
którzy juŻkształcą się w tej

szkole.

Zgodnie z przepisami prawa
oświatowego dzieci
zamięszkaŁę w obwodzie
danej szkoły przyjmowane
są do niej zurzędu.Dzieci
spoza obwodu mogą byó
przyjmowane do szkoły,
jeŻeli dysponuje ona
wolnymi miejscami.
Krl.teria przyj mowania
uczniów spoza obwodu
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uwz ględniaj ą s1.tuacj ę
rodzinną dziecka, w tym
posiadanie rodzęństwa w
szkole, o przyjęcie do której
ubiesaia się rodzicę dzięcka.

Dodanię ul. Zapolskiej do
SP 174, a nie jak w projekcie

do SP 38.

Propozycja nie zostame
uwzględniona. Na zmianę
obwodu sP 38 ma wpĘw
sytuacj a demografi czna i
lokalowa szkół
podstawowych
usytuowanych w jej
bezoośrednim sasiedztwie.

a) porytywne - 0
b) negaĘwne - 1

Uzasadnienia mieszkańców do złozonvch przez nich propozycji:

Nalezy wziąć pod uwagę, ze obecny rok szkolny jest przełomowy. od września Ż0I9 r.
ze szkoły SP 38 zaczną odchodzió roczniki najbardziej liczne,tzn. oddziaĘ, w których uczyło
się póhora rocznika. Następuje więc automatyczne zmniejszenie liczby uczniów
przyjmowanych do klas pierwszych. Dodatkowe ograniczenie przyjęć, poprzez zmniejszenie

obwodu SP 38 oruzbrak możliwości przyjmowania dzieci spoza obwodu całkowicie zaburzy

możliwośó prowadzenia stabilnej polityki kadrowej szkoły' co m.in. wpływa na poziom

edukacji w naszej szkolę'

Szkoła Podstawowa nr 83 im. Stanisława Jachowicza prry ul. Podmiejskiej 21 w Łodzi

Proporycja mieszkańców
do projektu zmiany IloŚć takich propozycji Stanowisko Prerydenta

Miasta Łodzi

Zaniechanie włączenia do
obwodu SP 83 ul.

Broniewskiego 2-18, ul. Jana
Kilińskiego 249 -265, Ż64-
306' ul. I ozęfa Ignacego
Kraszewskiego 1 -37, ul.

Walerego Przyborowskiego
I-I7 iŻ-16.

Propozycja nie zostanię
uwzględniona. Na zmianę
obwodu SP 83 ma wpływ jej
sytuacj a lokalowa związana
z podjęciem uchwały Rady
Miej skiej doty czącej zmiany
siedziby VI LO.

Włączenie do obwodu
szkoły ulicy Rzgowskiej od

nł 31 do nr 85.

I

Propozycja nie moze zostaÓ
uwzględniona. Na zmianę
obwodu SP 83 ma wpływ
sy.tuacj a demo graficzna i
lokalowa SP 113.

Włączenie do obwodu
szkoły następujących ulic:

I

Propozycja nie zostanie
uwzględniona. Rejon SP 83
zo stał' i uz powiększony'
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ul. Chełmońskiego (cała) i
ul. Doroszewskiego (cała).

dalsze zwiększenie wpĘnie
negatyrłmie na SP 38
zlokalizowaną wjej

nim sąsiędztwie.

a) porytywne - 0
b) negatywne - 1

Uzasadnienia mieszkańców do złożonvch przez nich propozvcii:

Na planowanych do włączenia ulicach nie ma budynków mieszkalnych, wobec tego dodanie
ich do obwodu szkoły niewiele zmieni.

Do obwody szkoły należy ul. Rzgowska od nr 3Ż do nr 84. W chwili obecnej do szkoły chodzi
wielu uczniów z ul. Rzgowskiej (nr nieparzyste), mających młodsze rodzeństwo' które
w najbliższych latach pójdzle do szkoły. odległośó do placówki jest jednakowa dla osób, które
mieszkają pod numerami parzystymi i nieparuystymi. Na ul. Rzgowskiej zamontowana jest
sygna|izacja świętlna ptzy przejściach dla pieszych, dlatego droga jest tam bezpiecznaimożna
ptzyłączyÓ częŚć numerów nieparzystych do SP 83.

W szkole uczą się uczniowie zamieszkaliprzy ul. Chełmońskiego i ul. Doroszewskiego. Ulice
te należały kiedyŚ do obwodu SP 83, Ięcz zostdy ptzyłączone do SP 38. Powodem było
niebezpieczne sl<rzyżowanie ptzy ul. Dąbrowskiego - Kilińskiego. Jednakze teraztrwają tam
prace remontowe iw ptzyszłości zapewnione będzie bezpieczenstwo na tym sbzyŻowaniu.

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej prry ul. Pryncypalnej 14 w Łodzi

a) pozytywne - 0
b) negatywne - 1

Uzasadnięnia mieszkańców do złożon}rch przez nich propozycji:

Proporycja mieszkańcÓw
do projektu zmiany Ilośó takich proporycji Stanowisko Prerydenta

Miasta Łodzi

Przeniesienie z obwodu SP
109 do obwodu SP 162 ulic:
Przedniej, Leszczyńskiej,

Sczanieckiej, części
Rzgowskiej (od ul. Paradnej
do końca) oraz Alęi Matek

Polskich.

Propozycja zostanie
częściowo uwzględnia.
Wnioskowane ulice to jest:
Leszczyńskiej, Sczanieckiej,
Matek Polskich, pozostaną
w obwodzie SP 125.
Ul. Rzgowska od nr 265 do
końca, ul. Józefowska, ul.
P r ze dnla zo staną przyp i s ane
do obwodu SP 162.
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Szkoła Podstawowa nr l62jest bliżej osiedla położonego wokół Instytutu Centrum Zdrowia
Matki Polki. Autobusem MPK łatwiej dojechać ztego osiedla do SP 16Ż (wzdłuŹ Alęi Matek
Polskich jeździ autobus linii 62).

Szkoła Podstawowa nr 125 im. Janusza Korczakaprry ul. Dzwonowej 18/20 w Łodzi

a) porytywne - I
b) negatywne - I

Uzasadnienia mieszkańcÓw do złożon}'ch przez nich propozycji:

Popieramy pozostawienie w obwodzie ul. Sczanieckiej' Leszczyńskiej i Matek Polskich -
lepszy dojazd (bez przesiadki) do SP t25 niz SP I09 (z przesiadką).

Ul. Pryncypalna mogłaby pozostać w obwodzie SP I09 ze względu na bezpośredni dojazd,
do SP 125 rue ma dojazdu.

Do obwodu SP 125 przypisano ulice z obwodu SP 143' z których dojazd do SP 125 jest bardzo
utrudniony.

Szkoła Podstawowa nr 138 im. Leopolda Staffa przy ul. św. Franciszkaz Asyżu 53o

druga lokalizacja prowadzenia zaięć: ul. Stanisława Dubois 719 w Łodzi

Proporycja mieszkańców
do projektu zmiany Ilość takich proporycji Stanowisko Prezydenta

Miasta Łodzi

Proporycja mieszkańców
do projektu zmiany Ilość takich proporycji Stanowisko Prerydenta

Miasta Łodzi

Pozostawienie w obwodzie
SP 125 ul. Sczanieckiej, ul.
Leszczyńskiej i ul. Matek

Polskich.

1
Propozycja zostanie
uwzględniona.

Przeniesienię ul.
Pryncypalnej do obwodu SP

109.

Propozycja zostanie
częściowo uwzględniona.
Do obwodu SP 109 zostanie
przypisana ul. Pryncypalna
od nr 1 i2 do al.
Bańoszewskiego, a od al.
Bartoszewskiego do końca
strona paruysta i nieparzysta
pozostanie w obwodzie SP
125.
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Prz5Ąączyć do obwodu SP
138 ul. obywatelską od nr

104 do nr 1 10.
J

Propozycja nie zostanie
uwzględnio na, gdy Ż granicę
między obwodami SP 164 i
SP 138 wyznaczaul.
Lazutowa.

UtworzyÓ drugą odrębną
szkołę podstawową w

drugim budynku SP 138.

Propozycja nie zostanię
uwzględniota, gdyŻ
Uchwałą Rady Miejskiej
SP138 otrzymaładrugą
lokalizację w budynku przy
ul. Dubois 7/9.

PrzyŁączyć do SP 138
fragment osiedla Nowe

Sadv.
1

Propozycja nie moŻe zostać
uwzględnio na ze względu na
niedoprecvzowanie wniosku.

Wydłużenie linii autobusu
77 do ul. Dubois.

1

Propozycja zostanie
pr zekazana do Zarządu Dr ó g
i Transportu celem jej
rozpatrzenia.

Wyremontowaó ul.
Pokładową dla

b ezpie czeństwa dzi ec i,
powiększyó chodniki po obu

stronach.

I

Propozycja zostanie
pt zekazana do Zar ządu Dr o g
i Transportu celem jej
rozpattzenia.

Zdjąó kawałek ul.
Pabianickiej od strony SP 7

z obwodu SP 138 -tzw.
,,Beczkowo": ul.

Eugeniusza, ul. Łukowa' ul.
Pabianicka I 02 (i nĄbliższe
okolice) l przyłączyć je do

SP 7.

Propozycja nie zostanie
uwzględnio na ze względu na
duzy stopień wykorzystania
bazy lokalowej SP 7.

a) poryĘwne _ 0
b) negatywne - 4

Uzasadnienia mieszkańców do złożon}zch przez nich propozycii:

Szkoła SP 138 jest usytuowana znaczenie blizej ul. obywatelskiej niż SP 164, ma teŻ duŻo

lepsze połączenie komunikacyjne, a ponadto droga jest bezpieczniejsza, dlatego dzieci
mieszkające na tej ulicy powinny kształció się w SP 138.

Ze względu na brak odpowiedniego transportu otaz niebezpieczną drogę między obiektami
(brak przejśó dla pieszych, brak chodników) powinny powstaó dwie szkoły podstawowe
zamiast jednej.

W prezentacji przedstawionej na konsultacjach społecznych w dniu 09 stycznia 2017 r.

w Centrum Zajęó Pozaszkolnych przy ul. Sopockiej 3l5 przez przedstawicieli Wydziału
Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Szkoła Podstawowa nr 138 miała byÓ 8 _ letnią szkołą

30



podstawową funkcjonującąwjednym budynku w dotychczasowej lokalizacji. Tak się jednak
nie stało i SP 138 jest szkołą dwubudynkową'

obecne klasy VI-VIII uczęszczają do szkoły przy ulicy Dubois 7l9, natomiast klasy I_V
do budynku przy ulicy Sw. Francis zka z AsyŻu nr 53. obawy rodziców co do utwo rzeniadwóch
oddziałów potwierdziły się. Nauczyciele ,,?'rąZą" między budynkami wypełniając obowiązek
nauczariaiteorctycznej opieki nadziecmi.Dzieei ze skrajnych ulic należących do obwodu SP
138 mają do pokonania ok. 4 km drogi pieszo do danej placówki, przy czym siatka połącze{
komunikacyjnych nie pozwala w sposób bezpośredni dotrzec do szkoły.

Nalezy zvn"rocić uwagę na problemy komunikacyjne - dojazd uczniów, dzięci jeŻdŻą

z przesiadką do budynku po PG 38. Piechotą dziecko ma 3,2 km do szkoły. Nie ma
zsynchronizowanych autobusów z systemem lekcyjnym. Ul. obywatelska od nr 104 do nr 110
ma autobus linii 67 do1eżdŻający do SP 138. Dojazd do SP 164 jest bardzo daleki.

Proponuje się utworzenie nowej szkoły wTazZ obwodem oraz zmniejszenie obwodu SP 138'
np. ulicą gtaffiazftąmoŻe byó ulica Prądzyńskiego.

Autobus linii 77 łączący osiedle Nowe Sady z miejscem przesiadki autobusu do budynku
ptzy ul. Dubois nie kursuje ani w soboty' ani w niedziele, przez co dzięci mają utrudniony
dostęp do zĄęć pozalekcyjnych.

Postuluje się powołanie nowej SP 148 w budynku Publicznego Gimnazjum nl 38
przy ul. Dubois 7 19. Byłoby to z korzyścią dla uczniów 3 szkół podstawowych znajdujących
się w najblizsz'rn sąsiedztwie: SP 143 przy uI, KuŹnickiej, SP 125 ptzy u|. Dzwonowej oraz
SP 138 przyuI. Św. FranciszkazAsyżu-której funkcjonowaniewdwóchoddalonychodsiebie
budynkach nie jest popierane przęz rodziców dzieci kształcących się w tej placówce
edukacyjnej.

Szkoła Podstawowa nr 143 przy ul. Kuźnickiej 12w Łodzi

Proporycja mieszkańcÓw
do projektu zmiany Ilość takich proporycji Stanowisko Prezydenta

Miasta Łodzi

Poparcie ograniczenia
obwodu SP 143.

2

Propozycja zostanię
częściowo uwzględniona.
Granicę między obwodami
SP 143 i SP 125 będzie
stanowiła ul. Popioły.

Pozostawienie granic
obwodu SP 143 bezzmian. 78

Propozycja nie zostanie
uwzględniona. Granice
między SP 143 i SP 125
zastaną częściowo
zmienione ze względu na
demografię i konięczność
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optymalne go wykorzystania
bazy obu szkół.

Pozostawić rejon Lasu
Ruda-Popioły w obwodzie

SP143 (ul. Popioły).
I

Propozycja zostanie
częściowo uwzględniona.
Granicę między obwodami
SP 143 i SP 125 będzie
stanowiła ul. Popiołv.

a) pozyĘwne - 2
b) negaĘwne_79

Uzasadnienia mięszkańców do złoŻonych przez nich propozycji:

Poparcie dla wprowadzarrych zmlan argumentowane jest bardzo duŻą liczbą uczniow,
co skutkuje przeciEŻeniem placówki edukacyjnej - tłok' dzieci kończą lekcje zb5,t'póżno.

Najczęściej występujące argumenty przeciwko wprowadzetiu zmiat w obwodzie SP 143

dotyczą: bliskiej odległoŚci SP 143 od domu mieszkańców - łatwa i bezpieczna droga
do obecnej szkoły, komforlowe połączenie MPK, łatwoŚó odebrania dzieckaw drodze do pracy
i z pracy ptzez rodzica (22 gŁosy), rozdzielenia rodzeństw a między dwie palcówki edukacyjne

- częśc dztęci mieszkańców juŻtozpoczęła edukację w SP143, natomiast młodsze rodzeństwo
byłobyprzvpisane do innej szkoły (l8 głosów)orazobawao konsekwencjezwięarlezezmianą
obwodu _ cześć rodziców jest przeciwko, ponieważ nie chcą' aby ich dzięciksztaŁcące się już
w danej placówce zostały przeniesione (15 głosów).

Z obwodu SP 143 zabranych zostało więle ulic, a Żadna nie została dodana. Uczniowie
od ul. Popioły do ul. Pabianickiej mająbardzo dobry dojazddo SP l43,anie do SP 125. Pattząc
perspektywicznie nie będzie dwuzmianowości, w związku z tym ul. Popioły moŻe zostaó

w obwodzie SP 143' Starsze rodzeństwo ztego rejonu uczęszcza do SP 143 i w przyszŁości
mogłoby zostać rozdzielone.

Szkoła Podstawowanr'l'74 im. Jana Machulskiego przy ul. Konstantego Ildefonsa
Gałcryńskiego 6 w Łodzi

Proporycja mieszkańcÓw
do projektu zmiany Ilośó takich proporycji Stanowisko Prezydenta

Miasta Łodzi

Pozostawienie ul. Deotymy,
uI. Tattzańskiej oraz ul.

Rydla w granicach obwodu
SP 174 w niezmienionej

formie.

24

Propozycja nie zostanie
uwzględniona. W tym
rejonie miasta w niedalekiej
odległości us1tuowane są
trzy szkoły podstawowe: SP
38,64i114.W zwiykuz
koniecznością optymalnego i
racj onalne go wykorzystania
bazv lokalowei wszvstkich
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SZkół, zasadne jest
poszerzenie granic obwodu
SP 38 o ulice przedstawione
w proiekcie zmian.

Pozostawienie ul.
Bałuckiego w obwodzie

sP 174.

Propozycj a nie zostanię
uwzględniona. Na zmianę
obwodu SP 174 ma wpływ
sytuacja demograficzna i
lokalowa szkół
podstawowych
usy.tuowanych w jej
bęzpoŚrędnim sąsiedztwie.

UmozliwiÓ now),/rn uczniom
naukę w tej samej szkole, do
któręj uczęszcza ro dzeństwo

mimo zmiany obwodów.

Do szkoły podstawowej
mogą byÓ przyjmowani na
wolne miej sca uczniowie
spoza obwodu danej szkoły.
Kryteria przyjmowania
uczniów spoza obwodu
uwzględniają sytuację
rodzinną dziecka, w tym
posiadanie rodzeństwa w
szkole' o przyjęcie do której
ubiegaią się rodzicę dziecka.

Pozostawió rejony w
dotychczasowyrn vI<ł.adzie z

powodu uczącego się
rodzeństwa.

Do szkoły podstawowej
mogą byÓ przyjmowani na
wolne uczniowie spoza
obwodu danej szkoły.
Kryteria przyjmowania
uczniów spoza obwodu
uwzględniają sytuację
rodzinnądziecka, w tym
posiadanie rodzeństwa w
szkole' o przyjęcie do któĘ
ubieeaią się rodzice dziecka.

Dodanie do obwodu SP 174
ul. Rydza - Śmigłego -

strona parzysta.

Propozycja nie zostarue
uwzględnio na w rwiązku z
koniecznością optymalnego i
racj onalne go wykorzystania
bazy lokalowej wszystkich
szkół podstawowych
funkcjonujących w tym
reionie.

a) porytywne - 0
b) negatywne - 25

Uzasadnienia mieszkańców do złożon}'ch przez nich propoz}icji:
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Proponowane zmiany zwiększąryzyko niebezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły (brak
opieki na przejściach' mniej pasów, wielopasmowe ruchliwe drogi, duże skrzyżowania)
oraz wydfużona droga do szkoły - konięczność podrózy komunikacją miejską (wczeŚniej nie
było takiej potrzeby). SP 174 jest połozona bliŻej domów mieszańców tychże ulic.
Proponowane zmiany powodują rozdzielanie rodzeństwa między dwie szkoły.

Usunięcie ul. Rydla z obwodu SP |74 oznaczałoby koniecznośÓ przechodzenia dzieci
ptZęZ niebezpieczną drogę (dwujezdniową). Szkoła ma bardzo dobre wyniki natczania
i chcielibyśmy objąó szkołę jak największą |iczbą uczniów _ dotyczy to w szczególności
rodzeństwa uczniów juŻuczęszczających do naszej szkoły. Pozostawienie w obwodzie SP 174

ul. Deotymy, uL Tatrzańskiej i ul. Rydla ze względu nabezpieczeństwo - edyŻ zapewniony
jest na tej trasie opiekun przejŚcia clla pieszych.

DZIELNICA WIDZEW- 08.02.20 1 9

Rozkład opinii według Vox Populi

Czy jesteś zapropozycją obwodu: TAK NIE Nie mam
zdania

SP nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej
przy a|. marsz. JózefaPiłsudskieeo 101

6 54 39

SP nr 12 im. Mariana Batki przy ul.
Juliusza Jurczyńskieeo 1/3

1 7 40

SP nr 29 im..Iana Kochanowskiego w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy

ul.Przędzalnianei 70
0 9 43

SP nr 33 im. Stefana Kopcińskiego przy ul.
Michała l,ermontowa 7

5 23 it

SP nr 34 im. Wisławy Szymborsklej przy
ul. Mieczvsławv Cwiklińskiei 9

5 3l 3t

SP nr 37 im. Janusza Kusocińskiego przy
ul. Szoitalnei 9111

5 31 3't

SP nr 114 im. prof. Jana Dęmbowskiego w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 przy

ul. Milionowei 64
I 7 3t

SP nr 139 im. Wojska Polskiego przy ul.
Giewont 28

0 11 41

SP nr 141 im. gen. Mariusza Zaruskiego
przy ul. ZakJadawa 35, druga lok:alizacja

prowadzentazaięć'. ul. Dabrówki 1

1 6 38

SP nr I49 tm. obrońców Westerplatte przy
ul.Tatrzanskiei 69a

2 6 3t

SP nr \52 im"Eltzy Orueszkowej przy ul.
28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52154

6 3t

SP nr 158 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnvm m 6 przv ul. Janosika 1,36

4 7 37
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SP nr 170 im. Anieli Krzywoń przy ul.
Międzianei 1/3

2 8 36

SP nr 193 im. KrzysztofaKamila
Baczyńskiegoprzy ul. Małej Piętnastki 1,

druga lokallzacj a prowadzen ia zĄ ęó : uL
gęn. Stefana Grota-Roweckiego 1

J 6 36

SP nr I98 z oddziałami sportowymiprzy
ul. Piotra Czaikowskieso 14

7 20 JJ

SP nr 199 im. Juliana Tuwima przy ul.
IózefaElsnera 8

Ż 8 36

SP nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy :ul,

Jusosłowińskiei 2
1 6 36

SP nr 204 im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego przy ul. Tadeusza Gajcego

T III
1 6 36

SP nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski
przy uI' Dąbrówki 1

2 7 36

PSP,,Miles zki", przy ul. Pomorskiej 437 2 7 36

Szkoła Podstawowanr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej prry al. marsz. Józefa
Piłsudskiego 101 w Łodzi

Proporycja mieszkańców
do projektu zmiany Ilość takich propozycji Stanowisko Prerydenta

Miasta Łodzi

Pozostawięnie ul.
Kopcińskiego (nr 28-34) w

obwodzie SP 4, gdyż
proponowane zmiany
spowodują utrudnienia

komunikacyjne dla
mieszkańców.

aa
JJ

Propozycja zostanie
uwzględniona.

Pozostawięnie ul. Nowej
obwodzie SP 4, gdyż
proponowane zmiany
spowodują utrudnienia

komunikacyjne dla
mieszkańców.

Ż0
Propozycja zostanie

uwzg1ędniona.

Zaniechanre tak drastycznej i
nieprzemyślanej formy
zmiany obwodu SP 4.

38

opinia ntevłyraza
konkretnych propozycj i
zmian, do których można by
się odnieść.

Pozostawienie ul.
PrzędzalnianĄ (nr 26 tnr 44,

od Fabrvcznęi do ul.
2I

Propozycja nie może zostać
uwzględniona^ gdyż
wskazanv odcinęk ul.
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Tuwima) w obwodzie SP 4,
gdyz proponowane zmiany

spowodują utrudnienia
komunikacyjne dla

mieszkańców.

P rzędzalnianĄ IeŻy bliżej
sP 170 niz sP 4.

Pozostawienie obwodu SP 4
w niezmienionym stanie,

gdy Ż zmiana pr zynaleŻno ści
ulic w przyszłości

spowoduje rozdzielnię
rodzeństwa.

18

Do szkoły podstawowej
mogą byÓ przyjmowani na
wolne uczniowię spoza
obwodu danej szkoły.
Kry'teria przyj mowania
uczniów spozaobwodu
uwzględniaj ą sy.tuacj ę
rodzinnądziecka, w tym
posiadanie rodzęństwa w
szkole, o przyjęcie do której
ubiesaia sie rodzice dziecka.

Pozostawienie obwodu SP 4
w niezmienionym stanie,

zmiana spowoduje
pogorszenie jakości
kształcenia dzięcii

oferowany ch ptzez szkołę
usług'

48

Propozycj a pozostawienia
obwodu SP 4 w
niezmienionym stanie
zostanie częściowo
uwzględniona. Z uwagi na
wykorzystaniebazy
lokalowej SP 170 racjonalne
wydaje się byó jednak
częściowe poszerzenie
obwodu tei szkoły.

Zanlę chanie prop ono wan ej

zmiany obwodów SP 4 z
powodu pogorszenia

waruŃów
komunikacyjnych.

21

Propozycj a pozostawienia
obwodu SP 4 w
niezmienionym stanie
zostanie częściowo
uwzględniona. Proponowane
zmiany wynikały z bliższej
odległości niektórych ulic do
SP 170 ntŻ do SP 4 , a tym
samym zapewnienie
bezpieczenstwa uczniów w
dtodze do i ze szkołv.

a) pozyĘwne _ 0

b) negatywne - 166

Uzasadnienia mieszkańców do złozon)zch przez nich propozycji:

Dojazd do szkoły SP 4 Środkami komunikacji miejskiej z ul. Kopcińskiego jest bardzo łatwy
ibezpieczny (autobus poĄeżdża pod samą szkołę, jest wiele autobusów, którymi mozna się

dostaó do szkoły)' mieszkańcy sąztego zadowoleni. Co więcej do szkoły moŻnanawet dojść
piechotą, bo drogajest prosta ibezpieczna.
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obecny obwód jest dobry dla mieszkańców, natomiast jego zmiana pogorszy sytuację
mieszkańców. Mieszkańcy nie widząpotrzeby zmiany obwodów w tak draĘczny sposób.

Przypisanie ulicy Nowej do obwodu SP 170 sprawi, Że dziecibędą musiały dojeŻdżaó do szkoły
o niŻszym poziomie kształcenia, mimo że długość drogi do SP 4 oraz SP 170 są bardzo
podobne.

Do obwodu SP 4 w propozycjach dodano ulice niezamieszkałe.

Przypisanie ll.Przędzalnianej do obwodu SP 170 sprawi, Żę dzięcibędąmiały dalej do szkoĘ.
Proponowana szkoła jest mniej bezpieczna oraz dzieci będą miały gorszą możliwość
kształcenia się niz w SP 4.

Zmiana obwodu SP 4 może spowodowaó w niektórych przypadkach, że rodzeństwo będzie
chodziło do dwóch raŻnych szkół, co sprawi rodzicom trudność, np. w odbiorze dzieci
ze szkoĘ.

Rodzice są bardzo zadowoleni z obecnego obwodu SP 4, gdyż szkoła ma dobrą kadrę
pedagogiczną, bardzo wysoki poziom kształcenia dzieci, sprawuje wzorową opiekę nad
dziećmt * czują się tam bezpiecznie i lubią swoją szkołę' jest to szkoła prestiżowa
_ z tradycjami. Dzieci nie są tu anonimowe, gdyż szkoła jest mała, przylulna, zadbana.
Kadra jest wrazliwa napotrzeby dzieci.

Do obwodu SP 4 planuje się dołączyć ulice niezamieszkałe. Mieszkancy sprzeciwiają się tak
gwałtownemu i drastycznemu okrojeniu obwodu SP 4, gdyż obawiają się, że to przyczyni się
do upadku i likwidacji tej palcówki edukacyjnej.

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Kopcińskiego przy ul. Michała Lermontowa 7

w Łodzi

Propozycja mieszkańców
do projektu zmiany IloŚć takich propozycji Stanowisko Prezydenta

Miasta Łodzi

Pozostawienie nieparzystej
strony ul. Gogola w

obwodzie SP 33.

Propozycja nie zostanie
uwzględniona. W
omawianym podczas
konsultacj i projekcie zmian
ul. Gogola stanowi granicę
pomiędzy SP 33, a SP 198,
w związkuztym strona
p w zy sta zo stała prz1pi s ana
do jednej, a nieparzysta do
drueiei szkoły.

Pozostawienie ul. Wuj aka
poza obwodem SP 33.

I
Propozycja zostanie
uwzg1ędniona.
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a) pozytywne - 0
b) negatywne - 1

Uzasadnienia mieszkańców do złożonych przez nich propoz}'cji:

W obwodzie ul. Gogola znajdu1ą się bloki mieszkalne, w których teraz zarrieszkĄą
i w przyszłości będą mieszkać dzieci Wyłączenie strony nieparzystej ul. Gogola z obwodu
SzkoĘ Podstawowej nr 33 wpłynie znacząco na słabszy nabór uczniów do kl. I.

Ul. Wujaka jest to pusta ulica, bez budynków mięszkalnych, jej dodanie zatęm nie zmieni nic
w strukturze obwodu SP 33.

Szkoła Podstawowa nr 158 w Zespole Szkolno_Przedszkolnym nr 6 przy ul. Janosika 136
w Łodzi

a) porytywne - 0
b) negaĘwne - L

Uzasadnienia mieszkańców do złożon)ich przez nich propozycji:

Włączone do obwodu SP 158 powinny być ulice: Spartakusa, Czecha oraz Gięwont od nr 41

i od nr 42 ze względu na bliską odległoŚó do szkoły (skrócenie drogi do szkoły dzięci z 1200
m do zaledwie 700 m) oruz dobre bezpoŚrednie połączenie autobusowe (obecnie uczniowie
korzystają z podwójnego połączenia - autobusu oraz tramwaju).

Ul. Telefoniczna powinna byÓ wyłączona z obwodu szkoły ze wzg\ędu na bezpośrednie
połączenie tramwajowe z SP 139.

Proporycja mieszkańców
do projektu zmiany IloŚć takich proporycji Stanowisko Prezydenta

Miasta Łodzi

Włączenie do obwodu
szkoły ul. Spartakusa, ul.

Częcha oraz ul. Giewont od
nr 4I i odrtr 42.

Propozycj a nie zostanie
uwzględniana, ponieważ
dalsze zwiększenie obwodu
SP 158jest niezasadnę w
kontekście posiadanej bazy
lokalowej szkoły. Budynek
SP 139 jest zdecydowanie
większy, tym samym
pozwala na przyjęcie
wiekszei liczbv uczniów.

Wyłączenie ul.
Telefonicznej z obwodu SP

158 na rzęczSP l39.
1

Propozycja zostanie
uwzględniana.
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Szkoła Podstawowanr34 im. Wisławy Srymborskiej przy ul. Miecryslawy Cwiklińskiej
9 w Łodzi

a) poryĘwne * 0
b) negatywne - 1

Uzasadnienia mieszkańców do złożonvch przęz nich propozycji:

Zabtanie z obwodu SP 34 ul. Dostojewskiego jest równozflaczne z rozdzie\eniem rodzeństwa,
które już chodzi do tej szkoły (takich dztecijest sporo). Szkoła również ma bardzo dobrą bazę
oraz opinie . Przy ul. Wujaka' którą proponuje się włączyó do obwodu, nikt nie mieszka.

Przepełnienie wynika z dwóch roczników opuszczających szkołę (skutek reformy). Argument
o przepełnieniu szkoły będzie wkrótce nieaktualny.

Szkoła Podstawowa nr 198 prry ul. Piotra Czajkowskiego 14 w Łodzi

Propozycja mieszkańców
do projektu zmiany Ilość takich proporycji Stanowisko Prezydenta

Miasta Łodzi

Pozostawienie ul.
Dostojewskiego w obwodzie

SP 34.

Propozycja zostanię
częściowo uwzględniona.
Do SP 34 przypisana
zostanie ul. Dostojewskiego
strona paruysta, natomiast ul.
Dostojewskiego - strona
nieparzysta zostanie
przypisana do SP 198.

Zaruę chanie przyp i s ani a do
obwodu SP 34 ul. Wujaka.

Propozycja nie zostanie
uwzględniona.
Nieprzypisanie fragmentu ul.
Wujaka do obwodu SP 34
spowoduje, tŻ część obwodu
SP 198 będzie wnikaław
obwód SP 34, co wpł1łva na
brak spójności obwodów
iędnei i drueiei szkoły.

Proporycja mieszkańców
do projektu zmiany Ilośćtakich propozycji Stanowisko Prezydenta

Miasta Łodzi

Włączenie ul. Augustów od
ul. Wujaka do ul.

Przybyszewskiego.

Propozycja nie zostarue
uwzględniona. Proponowany
odcinek ul. Augustów jest
usytuowany bezpo średnio
przy ul. Bacewicz, w
związku z p owy Ższym ptzy
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pozosta\ffięniu ul. Bacęwicz
w Ąonie SP 33 zasadne jest
również pozostawianie ul.
Augustów w obwodzie SP
aa
JJ.

Włączenie ul. Gogola -
numery parzyste

(ewentualnie całej ulicy)

Propozycj a nie zostanie
uwzględniona. Bloki przy ul.
Gogola po stronie parzystej
us1.tuowane są bliżej SP 33
niż SP 198. obwód SP 198
został powiększony o ul.
Gogola - numery
nieparzyste.

Włączenie ul. Bacewicz
(całej)

Propozycja nie zostanie
uwzględniona. Tak duze
ograniczenie rejonu SP 33
utrudni tworzenie w niej
oddziałów integracyjnych,
prowadzenie których jest
zadantem własnym gminy.
SP 33 jestjedyną szkoŁąz
oddziałami integracyj nymi
w ręionie Widzew.

Włączenie ul. Sacharowa nr
7,13,17,25.

Propozycja zostanie
uwzględniona.

Dodać do SP 198 część
Janowa' część ul. Jagienki,
ul. MaÓka z Bogdańcą ul.
Juranda ze Spychowa, ul.
oleńki Billewiczównv'

1

Propozycj a nie zostanie
uwzględniona. Proponowane
ulice połozone są bliżej SP
Ż05 niz SP i98.

a) porytywne - 1

b) negatywne - I

Uzasadnienia mieszkańców do złozonych przez nich propozycii:

Szkoła Podstawowa nr 198 w Łodzi ma znaeznie lepsze warunki lokalowe, terenowe
i tęchniczne od pozostaŁych szkół w najbliŻszym sąsiedztwie. Dzieci będą miały zapewnioną
wygodniejsząibezpiecztiejszą, atakżekrotszą drogę do szkoły. Proponowane powiększenie
obwodu SP 198 następuje kosztem SP 33 i SP 34.

SP 33 po zainstalowaniu windy będzie musiała w Znacznym stopniu skupió się na dzieciach
niepełnosprawnych, a SP 34 jest nadmiernie zagęszczona.

Szkoła 198 posiadabardzo dobrą bazę sportową, ktÓra mogłaby byÓ wykorzystana, a obecnie
jest udostępniana uczniom innych szkół.

W obwodzie SP 198 znajduje się duzo ulic niezamieszkĄch. Patrząc na mapę wydaje się'
że obwód jest bardzo rozległy. W SP 33 wybudowano windę dla osób niepełnosprawnych,
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w związku 7" czym jest przystosowana do przyjmowania dzięci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Niektóre szkoły są przepełnione' podczas gdy inne mają batdzo mało uczniów. Kluczem
do decyzji o liczbie oddziałów powinna być,liczba dzieci chętnych do danej szkoły.

W budynku ZSo 1 przestaną istnieć odziaŁy gimnĄalne' co w konsekwencji doprowadzi
do zmniejszęniałącznĄ1iczby oddziałÓw o jeden w porównaniu z rokiem bieżącym.

Dokonana zostal'a analiza danych z ewidencii, w wyniku czego stwierdzono, że istnieje

,,ptzeciĘenie'' SP 205 i SP I4I oraz,,niedociĘenie'' SP 198" Proponowano jest,,odciążenie"
SP 205 i SP 141' co umożliwi wykorzystaniebazy lokalowej i sporlowej Zso I,w tym SP 198.

Zwracamy uwagę na fakt, iz odległość wszystkich wyżej wymienionych ulic do SP 198

nie będzie przekraczaŁa 3 kilometrów. Droga do szkoły będzie takŻe bezpiecznieisza
(uniknięcie niebezpiec zny cb, skrzyżowań bez Świateł).
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