Rodzice, rodziny, mieszkańcy

Busko-Zdrój dn. 06.05.2020

popierający działalność
Niepublicznego Przedszkola ,, Smerfuś”
Żłobka Smerfik
Pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Busku- Zdroju

Szanowny Pan Waldemar Sikora
Burmistrz
Miasta i Gminy Busko – Zdrój

Zwracamy się do Pana Burmistrza my, rodzice wraz z rodzinami, mieszkańcami popierającymi
nas, z apelem i prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji, o wypowiedzeniu umowy dzierżawy
nieruchomości, gdzie znajdują się:
- Przedszkole Niepubliczne Smerfuś,
- Żłobek Smerfik,
- Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku – Zdroju,
przy ulicy Ppłk Srogiego 1 w Busku – Zdroju.
Z zaskoczeniem, zdziwieniem, rozżaleniem i przerażeniem przyjęliśmy przekazaną przez Panią
dyrektor Annę Mazur, wiadomość o tym, iż z dniem 30 czerwca 2020 roku wypowiada Pan, po prawie
22 latach, umowę najmu budynku, do którego uczęszczają nasze dzieci, w którym otrzymują należytą
opiekę i edukację. Jesteśmy przyzwyczajeni, że od lat, bo już od 1963 roku, w tym budynku było
przedszkole – na początku publiczne do 1998 roku, później niepubliczne. Większość z nas stawiała tutaj
swoje pierwsze edukacyjne kroki.
Ta niespodziewana informacja oznacza dla naszych dzieci utratę miejsca, gdzie czuły się
bezpieczne i radosne, mogły uczyć się, bawić, rozwijać swoje zainteresowania, zdolności. Nas rodziców
pozbawia Pan możliwości pozostawienia dzieci pod bardzo dobrą opieką w czasie, kiedy spełniamy
swoje obywatelskie obowiązki. Mając na uwadze nasz społeczny interes i naszych dzieci obecnych a
także przyszłych wyrażamy sprzeciw wobec podjętej przez Pana decyzji.
Z przykrością stwierdzamy, że niepokoi nas brak oficjalnej informacji, oraz fakt, że nie mieliśmy
możliwości wyrażenia stanowiska w tej sprawie. Żywiąc realne obawy w tym temacie postanowiliśmy

przejąć sprawę w swoje ręce. Prosimy rozważyć swoją decyzję w perspektywie społecznej, jej wpływu
na dobro dzieci, które uczęszczają obecnie do naszego przedszkola, żłobka i szkoły.
Dzięki funkcjonowaniu w jednym budynku żłobka, przedszkola, szkoły, dzieci mają możliwość
jednolitego kontynuowania etapów edukacji od lat najmłodszych: od żłobka do zakończenia szkoły
podstawowej. Z drugiej strony nam- rodzicom pozwala na szybkie, wygodne odwożenie i odbieranie
dzieci z jednej placówki.
Przyjazna, rodzinna atmosfera, wykwalifikowana i wciąż dokształcająca się kadra, gotowane w
przedszkolu domowe obiady, oraz bogata, różnorodna oferta zajęć to cechy charakteryzujące
przedszkole, które wybraliśmy dla swoich dzieci, jako najlepsze.
Rozwiązanie umowy dzierżawy, pozbawi tę znaczną grupę najmłodszych mieszkańców naszego
miasta i gminy, życzliwej opieki. Prosimy nie zapominać także o dzieciach niepełnosprawnych, które w
tej placówce otrzymują wieloaspektową, specjalistyczną pomoc i opiekę.
Apelujemy i prosimy Pana o zmianę decyzji w sprawie wypowiedzenia umowy najmu
przedmiotowego budynku przedszkola.

Z poważaniem
Rodzice wraz z rodzinami i mieszkańcami Buska- Zdroju

Podpis rodzica, opiekuna, sympatyka
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