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 W związku z brakiem odpowiedzi na wcześniejsze pisma z kwietnia i września ubiegłego 

roku, kierowane do Pana Tadeusza Dziuby -Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu 

Miasta Lublin, zwracam się z uprzejmą prośbą, o interwencję w sprawie udzielenia odpowiedzi na 

pytania dotyczące planowanego terminu zakończenia remontu i lokalizacji ogrodzenia Szkoły 

Podstawowej nr 29 przy ulicy Wajdeloty 1 w Lublinie.  

Niestety do dzisiejszego dnia społeczność Szkoły jest ignorowana. Zupełny brak informacji i 

konsultacji, w zakresie planowanych przez Wydział Inwestycji rozwiązań sprawia, że efekty 

prowadzonych na terenie naszej Szkoły prac remontowych nie znajdują akceptacji wśród rodziców i 

opiekunów.  

 Nasz niepokój budzi kilka aspektów tej działalności: 

1. Wspomniany brak konsultacji na etapie prac projektowych, uniemożliwia zastosowanie 

użytecznych rozwiązań oraz uzyskanie oczekiwanych efektów. Przykładem jest remont ulicy 

Wajdeloty, który zaowocował utworzeniem nowych miejsc parkingowych dla pracowników 

pobliskich biurowców i sklepów. Niestety nie wpłynęło to korzystnie na zamierzone usprawnienie 

ruchu i bezpieczeństwa dzieci.  

2. Nasze sugestie rozwiązania tego problemu nie spotkały się z odzewem ze strony Wydziału 

Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta.  

3. Remont ogrodzenia rozpoczęty praktycznie w zimie, zakończył się na pozostawieniu przed 

wyjściem ze Szkoły rozebranego w części chodnika oraz niezabezpieczonego wykopu, 

4. Demontaż części ogrodzenia od ul. Grażyny, przez osłabienie muru oporowego, doprowadzi do 

zagrożenia bezpieczeństwa ludności, przez rosnące tam drzewa, które w konsekwencji będzie należało 

usunąć (koszty tego poniesie właściciel terenu, czyli Szkoła),  

5. Kolejne odsłony poszczególnych etapów modernizacji ogrodzenia doprowadziły jak dotąd do: 

zatrzymania prac na skutek zagrożenia, jakim byłoby sugerowane podcięcie korzeni drzew (bez 



uzyskania wcześniejszej zgody Wydziału Ochrony Środowiska, -za co odpowiadałaby Szkoła), 

wirtualnych przesunięć ogrodzenia oraz częściowej rozbiórki ogrodzenia (pkt. 4). 

6. Powyższa „polityka remontowa” uniemożliwia Szkole wywiązanie się ze zobowiązań dotyczących 

nakazu przeprowadzenia nasadzeń uzupełniających (ponad 400 sadzonek), gdyż do dzisiaj żadne 

plany nie zostały nikomu przedstawione. 

W oparciu o przytoczone przykłady należy się zastanowić, komu mają służyć te inwestycje, 

skoro społeczność, która ma być ich beneficjentem nie ma  nic do powiedzenia? 

 Z przykrością zauważamy, że zdanie ponad 1000 rodziców i opiekunów dzieci nikogo nie 

interesuje. Zapewniamy, że w grupie tej znajdą się osoby kompetentne, które nie tylko z życia 

codziennego wiedzą, jakie rozwiązania mogą być przydatne, a jakie z góry skazane są na 

niepowodzenie. Chętnie się tymi informacjami podzielimy. 

Mając na uwadze efekty dotychczasowych prac Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu 

Miasta Lublin, zawracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prezydenta, o interwencję w tej prawie. 

Sądzimy, że umożliwienie przedstawicielom społeczności Szkoły zapoznania się z planami prac przed 

ich realizacją, pozwoli na rzeczową współpracę w zakresie inwestycji, których celem jest poprawa 

bezpieczeństwa naszych dzieci.  

 

W załączeniu przesyłam kopie pism wysłanych do Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu 

Miasta Lublin. 

 

Z wyrazami szacunku 

     Rada Rodziców 

                                                                                              

                                                                                                   -Przewodniczący 


