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Szanowny Pan
Krzysztof śuk
Prezydent Miasta Lublin
Szanowny Panie Prezydencie!
Pragniemy za Pana pośrednictwem przekazać serdeczne podziękowania Pracownikom
Urzędu Miasta Lublin za prezentację dotyczącą remontu Parku Saskiego,
Saskiego która odbyła się
na spotkaniu z mieszkańcami, zorganizowanym przez Radę Dzielnicy Wieniawa,
Wieniawa, w dniu
20 czerwca 2012, w XXIII LO przy ul. Poniatowskiego. W szczególności pragniemy podziękować:
Pani Ludwice Stefańczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Pani Agnieszce Jarockiej
z Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Panu Andrzejowi Małeckiemu z Wydziału Informatyki
i Telekomunikacji.
Prezentacja ta odpowiedziała na wiele pytań dotyczących remontu parku i przyczyniła się
do zmniejszenia wielu

obaw

wywołanych

wcześniejszym

brakiem

dostępu

do

informacji

o przebiegu remontu. Deklarujemy chęć udziału w dalszych spotkaniach oraz współpracę
w komunikacji pomiędzy Urzędem a mieszkańcami. Oczekujemy takŜe od pracowników Urzędu
Miasta, iŜ będą wymagali najwyŜszej jakości i profesjonalizmu od wszystkich wykonawców prac
w parku. Spotkanie w dniu 19 czerwca 2012 r. przekonuje nas, Ŝe odnowiony i przyjazny Park
Saski jest naszym wspólnym celem.
Jednocześnie pragniemy dodać, Ŝe jesteśmy gotowi do współpracy w zakresie następujących
spraw:
- jesteśmy w kontakcie ze specjalistami d.s. psów, którzy chętnie spotkają się by przedstawić
zasady realizacji psich wybiegów.
- jesteśmy gotowi, by podjąć się społecznie dokumentacji fotograficznej przebiegu remontu Parku
Saskiego (n.p. co miesiąc) oraz zamieszczaniem ich na społecznym blogu i tym samym
informować mieszkańców o postępach prac. Jesteśmy przekonani, Ŝe będzie to z wielką
korzyścią dla upublicznienia efektów prac w parku.
Prosimy o odpowiedź, w sprawie przedstawionych przez nas propozycji.
Z powaŜaniem
Sprawę prowadzą:
Jan Kamiński
Marta Kurowska
Tomasz Kulbowski

Do wiadomości:
1. Rada Dzielnicy Wieniawa
2. Zespół d.s. Przyrody przy Prezydencie Miasta Lublin

Jan Kamiński

Przewodniczący RKP
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Szanowna Pani Ludwika Stefańczyk
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Szanowna Pani Dyrektor!
Pragniemy serdecznie podziękować Pani, oraz Pani Agnieszce Jarockiej prezentację
dotyczącą remontu Parku Saskiego,
Saskiego która odbyła się na spotkaniu zorganizowanym przez Radę
Dzielnicy Wieniawa w dniu 20 czerwca 2012, w XXIII LO przy ul. Poniatowskiego.
Prezentacja ta odpowiedziała na wiele pytań dotyczących remontu parku i przyczyniła się
do zmniejszenia wielu

obaw
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wcześniejszym
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do

informacji

o przebiegu remontu. Deklarujemy chęć udziału w dalszych spotkaniach oraz współpracę
w komunikacji pomiędzy Urzędem a mieszkańcami. Oczekujemy takŜe od Urzędu Miasta,
iŜ będzie wymagał najwyŜszej jakości i profesjonalizmu od wszystkich wykonawców prac w parku.
Spotkanie w dniu 19 czerwca 2012 r. przekonuje nas, Ŝe odnowiony i przyjazny Park Saski jest
naszym wspólnym celem.
Jednocześnie pragniemy dodać, Ŝe jesteśmy gotowi do współpracy w zakresie następujących
spraw:
- jesteśmy w kontakcie ze specjalistami d.s. psów, którzy chętnie spotkają się by przedstawić
zasady realizacji psich wybiegów.
- jesteśmy gotowi, by podjąć się społecznie dokumentacji fotograficznej przebiegu remontu Parku
Saskiego (n.p. co miesiąc) oraz zamieszczaniem ich na społecznym blogu i tym samym
informować mieszkańców o postępach prac. Jesteśmy przekonani, Ŝe będzie to z wielką
korzyścią dla upublicznienia efektów prac w parku.
Prosimy o odpowiedź, w sprawie przedstawionych przez nas propozycji.
Z powaŜaniem
Sprawę prowadzą:
Jan Kamiński
Marta Kurowska
Tomasz Kulbowski

Do wiadomości:
1. Rada Dzielnicy Wieniawa
2. Zespół d.s. Przyrody przy Prezydencie Miasta Lublin

Jan Kamiński
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