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Szanowni  Mieszkańcy,                                                                               

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy angażują się w życie Gminy, w pracę dla jej dobra. 

Dziękujemy za obecność na ostatniej XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy która odbyła się 

26.02.2020 roku. Cieszy nas niezmiernie fakt, że sprawy Naszej Gminy nie są Państwu obojętne. 

Dziękujemy za podjęcie trudnej w wymiarze społecznym jak i ekonomicznym dyskusji na temat 

zamiaru likwidacji Szkół w Hermanowie i Siedliskach.  

Chcemy podkreślić, że odrzucone przez Radnych Uchwały, nie decydowały o jednoznacznym 

zamknięciu w/w szkół. W przypadku przegłosowania przez Radnych tych uchwał otworzylibyśmy 

kolejny etap polegający na wspólnym wypracowaniu dalszych działań. Niestety taka możliwość 

została zaprzepaszczona. 

Co roku do tych dwóch szkół (Hermanów – ok 25 uczniów,  Siedliska - 35 uczniów) 

dokładamy ponad 700 tysięcy złotych. Od 1 września 2020 r. ten wkład będzie jeszcze większy. 

Koszty obiecanej przez rząd podwyżki po części spadają na samorząd gminny.  Na podwyżki dla 

nauczycieli musimy przygotować kolejny 1 mln złotych.  

Przez lata w naszej Gminie nikt nie odważył się podjąć trudnej w aspekcie społecznym decyzji. 

Trudnej, często nieakceptowanej przez Mieszkańców mniejszych społeczności, ale koniecznych  

z punktu widzenia ekonomicznego.  

Szanowni Państwo zarządzając Gminą musimy patrzeć daleko w przyszłość, nie możemy 

myśleć tylko kategoriami od budżetu do budżetu, jakoś to będzie...  

Wrześniowe podwyżki nie byłyby aż tak bolesne dla naszych finansów, gdyby kilka lat 

wcześniej przeprowadzono reorganizację Szkół w Naszej Gminie. Reorganizacji, która i tak nas nie 

ominie! Tylko wtedy może być już za późno.  

W tym momencie mamy jeszcze jakieś możliwości, są dotacje, środki Europejskie, które 

niebawem się skończą.  

Szanowni Mieszkańcy, Gmina Wojcieszków dotychczas nie napisała i nie złożyła żadnego 

projektu na zaadoptowanie budynków szkolnych w Hermanowie czy Siedliskach !   To była tylko 

propozycja Pani Wójt jak można wykorzystać dotacje z Funduszy Europejskich. Bo za kilka lat 

może zastać nas taka rzeczywistość, że tych szkół i tak nie będzie, ale i nie będzie pieniędzy na 

adaptację tych budynków tak, aby dalej mogły służyć Mieszkańcom !  

Do tej pory mieliśmy alternatywę dla tych budynków. Pojawiła się szansa uzyskania 

dofinansowania na zmianę użytkowania obiektów. Zrodziła się koncepcja aby w szkole  

w Hermanowie otworzyć Dom Kultury z salą widowiskową, zaś w Siedliskach mógłby powstać 

Dzienny Dom Seniora.  Odrzucenie uchwały przez Radnych Gminy Wojcieszków zamyka nam drogę 

do uzyskania tych środków i zrealizowania powstałej koncepcji. Takie zachowanie w naszej ocenie 

jest nieodpowiedzialne, a przede wszystkim niezrozumiałe. Bezpośrednio przyczynia się do 

zahamowania inwestycji w Naszej Gminie, ale zarazem nie rozwiązuje problemu trwającego od kilku 

lat.  
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Dzisiaj w tych miejscowościach jest mało dzieci w wieku szkolnym. W klasach uczy się po 

trzech - czterech uczniów. Nauczyciel uczący tak małą ilość uczniów zarabia takie same 

pieniądze jak nauczyciel uczący klasy z ponad 20 uczniami. W szkołach mamy łącznie około 630 

godzin nadliczbowych miesięcznie. Praca dla nauczycieli likwidowanych szkół byłaby 

zapewniona. Oszczędności uzyskane na reorganizacji mogłyby zasilić większe szkoły tak, aby 

dzieci miały dostęp do lepszych materiałów edukacyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 

itp. Miałyby zapewniony dowóz do szkół i opiekę, oraz bardzo ważną w obecnych czasach 

możliwość nauki pracy w zespole, pracy w grupach, rywalizacji i współdziałania.  

Jako Gmina, chcielibyśmy aby każde nasze działanie było takie jak oczekują wszyscy 

Mieszkańcy. Jest to nasze marzenie i jest to nasz cel. Ale realia ekonomiczne nakazują nam zdjąć 

różowe okulary i działać w interesie całej społeczności. Czasami kosztem kilkunastu rodzin. Czy 

Gmina powinna ponosić aż tak wysoki koszt utrzymania dzieci z kilkunastu rodzin? Czy nie 

powinniśmy brać pod uwagę potrzeb wszystkich Mieszkańców Gminy Wojcieszków? 

Nieuniknionymi skutkami działania Rady Gminy będą cięcia na inwestycje, które i tak są 

wciąż za małe, ale jak bardzo potrzebne. Czy mamy zrezygnować z rozbudowy stacji uzdatniania 

wody, rozbudowy wodociągów i kanalizacji? Czy mamy zrezygnować ze stałego dostępu do wody 

pitnej bardzo wysokiej jakości, na którą jesteśmy w stanie pozyskać 63% dofinansowania z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Czy mamy zrezygnować z realizacji projektu dot. 

instalacji solarnych, fotowoltaicznych (PV), kotły na biomasę czy pompy ciepła? Czy mamy 

zrezygnować z budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojcieszkowie – takiej z prawdziwego 

zdarzenia, jakie mają inne Gminy (około 200 m
2  

jednej kondygnacji)? Czy mamy pozbawić młodzież 

dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej, która mogłaby powstać z Programu „Sportowa 

Polska” gdzie z Ministerstwa Sportu można uzyskać 70 % dofinansowania? A inne inwestycje? 

Szanowni Państwo, czy teraz już „zawsze” będziemy rezygnować z inwestycji, bo Radni nie myślą 

przyszłościowo? 

Apelujmy do Mieszkańców, aby zapytali swoich Radnych czyje dobro mieli na względzie 

podejmując taką decyzję. Czy tu na pewno chodzi wyłącznie o dobro Naszych Dzieci?  

Gmina Wojcieszków nigdy się nie zmieni, póki mentalność Rady Gminy się nie zmieni ! 

 

Radni głosujący przeciwko zamiarowi likwidacji Szkoły w Hermanowie: Janusz Barszcz, 

Waldemar Bujak, Alina Burdach, Bogdan Ciołek, Marian Grabiec, Zbigniew Izdebski, Roman 

Kaliński, Andrzej Mazurek, Beata Porębska, Mirosław Zacharski oraz Waldemar Zborowski. 

Radni głosujący przeciwko zamiarowi likwidacji Szkoły w Siedliskach: Janusz Barszcz, 

Waldemar Bujak, Alina Burdach, Bogdan Ciołek, Marian Grabiec, Zbigniew Izdebski, Roman 

Kaliński, Beata Porębska, Mirosław Zacharski oraz Waldemar Zborowski. 

 

 


