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 W związku z brakiem odpowiedzi na wcześniejsze pismo z kwietnia b.r., dotyczące 

zakończenia remontu ogrodzenia Szkoły przy ulicy Wajdeloty 1 w Lublinie, ponownie 

prosimy o podanie terminu zakończenia prac. Jak już pisaliśmy, Szkoła zobowiązana została 

przez Wydział Ochrony Środowiska U.M. do wykonania nasadzeń uzupełniających w 

określonym terminie. Niewywiązanie się z powyższych zobowiązań wiąże się z restrykcjami 

natury administracyjnej i finansowej. W tej sytuacji odpowiedzialność ta przesunięta zostanie 

na kierowany przez Pana Wydział, jako jednostkę uniemożliwiającą wykonanie powyższych 

prac. 

 Z przykrością zauważamy również, że działania projektowe i remontowe dotyczące 

terenu naszej Szkoły odbywają się bez konsultacji z przedstawicielami Rodziców. Pragniemy 

zwrócić uwagę, że to właśnie Rodzice wiedzą, z czym mają największe problemy, gdyż to 

właśnie my i nasze Dzieci na co dzień korzystamy z infrastruktury tego obiektu. Zakładanie, 

że wśród ponad tysiąca Rodziców nie znajdzie się nikt mający cokolwiek do powiedzenia w 

sprawie dotyczącej bezpieczeństwa naszych dzieci będącego efektem zastosowanych 

rozwiązań technicznych jest błędne. Przykładem tego jest np. remont ulicy Wajdeloty. 

Naszym zdaniem sytuacja osób odwożących i odbierających dzieci nie uległa zmianie, gdyż 

powstałe miejsca parkingowe zajmowane są przez osoby nie związane ze Szkołą, w tym m.in. 

przez pracowników pobliskich urzędów. Przewidując tą sytuację, mieliśmy dla Państwa 

propozycje rozwiązań, które mogłyby pomóc uniknąć powyższych problemów. Sądzimy 

jednak, że w dalszym ciągu można wprowadzić pewne usprawnienia.  

  W związku z docierającymi do nas informacjami dotyczącymi dalszych planów 

remontu ogrodzenia Szkoły, prosimy również o udostępnienie planów powyższego 

przedsięwzięcia, gdyż i w tym przypadku mamy pewne sugestie rozwiązań technicznych, 

które naszym zdaniem ułatwiłyby korzystanie z naszego wspólnego dobra jakim jest Szkoła 

Podstawowa nr 29 w Lublinie. 
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