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 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie, zwraca się z uprzejmą 

prośbą pomoc w rozwiązaniu problemu Rodziców oraz Pracowników naszej Szkoły.  

 Po wielu latach bezowocnego zwracania uwagi na kwestię bezpieczeństwa w 

otoczeniu szkoły, po interwencji Pana Prezydenta, udało się doprowadzić do remontu ulicy 

Wajdeloty. Niestety remont ten przebiegł wg planów osób nie znających realiów szkoły, więc 

zastosowane rozwiązania, mimo duŜych nakładów ze strony budŜetu Miasta, nie przyniosły 

oczekiwanych rezultatów.  

Szczegóły zagadnienia pozostawiam opisane w pismach dołączonych do niniejszej 

korespondencji, które nie znalazły odzewu ze strony ich adresata - Zarządu Dróg i Mostów.  

W dołączonych pismach istnieje równieŜ opisany sposób skutecznego rozwiązania 

nękających nas trudności, które przy minimalnych kosztach (równowartość 2-3 znaków) oraz 

zaangaŜowaniu społeczności szkolnej, mógłby uzasadnić poniesione dotychczas wydatki. 

Wspomnieć pragnę, Ŝe do szkoły uczęszcza ok. 600 dzieci, z których duŜa część jest 

dowoŜona i odbierana przez Rodziców wiecznie poszukujących miejsca parkingowego i 

utrudniających tym samym ruch kołowy w jej okolicach. Pamiętać naleŜy takŜe o ok. 70 

nauczycielach, którzy w duŜej części mają ten sam problem.  

Proponowane rozwiązanie uzaleŜnione jest naszym zdaniem wyłącznie od dobrej woli 

Urzędu, z którym nie moŜemy nawiązać kontaktu, i który ignoruje nasze prośby.  

 Wspomnieć pragnę, Ŝe identyczna sytuacja braku kontaktu z Urzędem, który funkcjonuje 

ponoć dla dobra społeczeństwa, obserwowaliśmy przy remoncie ogrodzenia, który został w 

zakończony dzięki pomocy Pana Prezydenta. 



 Ponownie teŜ stawiamy sobie pytanie: „komu mają słuŜyć te inwestycje” oraz, czy zawsze 

jedynym wyjściem jest uciekanie się z prośbą do Pana Prezydenta, bez interwencji którego jak widać 

nic nie moŜe zostać przeprowadzone w sposób prawidłowy.  

 

W załączeniu przesyłam kopie pism wysłanych do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 

. 

 

Z wyrazami szacunku 
                                                                                              
                                                                                                   
                                                                                                 -Przewodniczący 

 

 


