
Jaczów, dnia 15.01.2013 r.
P a n  L e s ł a w  G o l b aWójt Gminy Jerzmanowa

A P E LZaniepokojeni informacją przekazaną na zebraniu wiejskim w dniu 11.01.2013 r.  przez  pana Tadeusza Sozańskiego -  Sołtysa  Jaczowa,  dotyczącą budowy,  a  właściwie rezygnacji  z  budowy  windy,  argumentując  taką  Pana  decyzję  brakiem  środków finansowych,  zwracamy  się  z  prośbą  a  jednocześnie  apelem  do  Pana  Wójta  o  pilne podjęcie  stosownych  działań  jeszcze  w  miesiącu  styczniu  2013  r.,  zmierzających  do realizacji tak ważnego dla naszej placówki zadania. Do  chwili  obecnej  nigdy  nie  wątpiliśmy  w  Pana  Wójta  ogromne  zaangażowanie, skuteczność i zrozumienie potrzeb naszego środowiska. Ucieszył nas fakt, iż na początku swojej  kadencji  był  Pan inicjatorem i  twórcą,  co prawda symbolicznej  ale  moralnie i  etycznie ważnej, Uchwały nr VI/42/2011 z dnia 16.03.2011r. Rady Gminy Jerzmanowa, w  treści  której  zapisano,  iż  rozbudowa  Naszej  Szkoły  jest  zadaniem  priorytetowym obecnej kadencji. Skuteczność Pana Wójta w przekonaniu  radnych VI kadencji Rady Gminy Jerzmanowa,  wyrażona w pozytywnym głosowaniu Rady, utwierdziła nas w przekonaniu, iż tak długo oczekiwana przez społeczność lokalną inwestycja doczeka się godnego finału a jej jakość wykonania będzie na poziomie zaspakajającym nie tylko potrzeby ale i standardy jakie winien spełniać obiekt użyteczności publicznej.Nie  ustając w naszym przekonaniu,  z  ogromnym zaangażowaniem przystąpiliśmy do organizacji historycznego wydarzenia jakim było wmurowanie w dniu 2.06.2012 r.  Aktu Erekcyjnego  oraz  Kamienia  Węgielnego,  z  I  i  II  Siedziby  Szkoły  Podstawowej  im  H. Sienkiewicza  w  Jaczowie,   w  fundament  budowanej  sali  gimnastycznej  i  części  dydaktycznej.Od  tego  czasu  ogromną  radość  sprawiały  nam  wszystkie  prace  wykonane  na  placu budowy,  kolejne  kondygnacje,  kolejny  strop  czy  wieńce.   Informowani  byliśmy  na bieżąco o postępach prac i pozytywnie rozwiązywanych po drodze problemach, których nie można było uniknąć przy tak złożonej inwestycji. Od  samego  początku  oczywistym  dla  wszystkich  zainteresowanych  było,  że prowadzona  inwestycja  wymaga  podjęcia  bez  zbędnej  zwłoki  działań,  związanych  z dostosowaniem obydwu funkcjonalnych obiektów do wymogów architektonicznych, dla należytego skomunikowania nowobudowanego obiektu z istniejącą szkołą.  Zostało to wyrażone  już  na  przełomie  X  -  XI  2011  r.  na  jednym  z  pierwszych  posiedzeń zorganizowanych przez Pana Wójta. Pozwalamy  sobie  przypomnieć,  że  już  w  ekspertyzie  zleconej  przez  Urząd  Gminy Jerzmanowa dla wrocławskiej firmy Cuprum, dotyczącej projektu nowej części szkoły, wykonanego  przez  ABK-Projekt  z  Zielonej  Góry,  zasugerowano  zainstalowanie pięcioprzystankowej,  kątowej  windy  (zgodnie  z  sugestią  zawartą  w  piśmie 



BD.I.7011/9.1./2011  z  28.06.2012  r.  z  uwagi  na  różnice  poziomów  parterów  i pierwszych pięter, co spowodowało powstanie pięciu poziomów). Wobec  braku  jakichkolwiek  działań  urzędników  odpowiedzialnych  za  realizacje omawianego tematu windy, Dyrektor Szkoły wystąpiła pismem z dnia 16.07.2012 r., w którym zwróciła  się  z  prośbą  o  nadanie  stosownego  biegu  sprawie  i  przygotowanie przedmiotowych projektów. Co prawda Rada Gminy na swojej sesji zabezpieczyła środki na dokumentacje zadania pn.:  „Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Jaczowie”,  o czym Pan Wójt powiadomił nas już w dniu 3.08.2012 r.  pismem BD.I.7011.11.2012 z dnia 26.07.2012r.  a zakres prac wymieniony przez dyrektora szkoły w w/w piśmie został ujęty  przy  zleceniu  wykonania  projektu,  to  należy  obiektywnie  stwierdzić,  iż zabezpieczona kwota nie była taką, by możliwym byłoby  projektować również windę. Podjęte  zostały  kolejne  rozmowy,  które  dawały  realne  możliwości  pozytywnego rozwiązania tego tak ważnego zadania. Pozwalamy sobie jeszcze raz przypomnieć kwestie problematyczne : 
− prawdopodobnie zbyt mała powierzchnia terenu - obiekty szkolne nie mogą przekroczyć 30% całkowita powierzchni działki szkolnej, 
− prawdopodobnie  wysoki  koszt  zadania  -  powielane  „pocztą  pantoflową” informacje, jakoby budowa windy to koszt nawet 1 miliona złotych!,
− brak możliwości  technicznych  -  o  czym  poinformowano  nas  25.10.2012  r. pismem BD.I.7011.9.2011 z dnia 18.10.2012 r.Rozmowy i działania przyniosły rozwiązanie wyżej wspomnianych problemów. Już  we  wrześniu  Pan  Dariusz  Śmigaj  zadeklarował  Panu  Wójtowi  nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Jerzmanowa niezbędnej ilości m2  swojego gruntu. Fakt ten oceniamy  jako  bardzo  pozytywną  reakcję  mieszkańca  wsi  Jaczów  dla  rozwiązania ważnego problemu.    Po  rozeznaniu  rynku  specjalistycznych  firm  w zakresie  projektowania  i  budowania wind,  jako  Szkoła  zaprosiliśmy  do  współpracy  przedstawicieli  firmy  z  Poznania Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski  Sp. z o.o..W  oparciu  o  istniejącą  dokumentacje  oraz  skrupulatną  wizję  lokalną  specjaliści wspomnianej  firmy  w  przygotowanej  ofercie  przedstawili  możliwość  techniczną  i realność  zadania,  określili  parametry  i  wytyczne  dla  szybu  windy  oraz  dźwigu  oraz równie ważną kwestię czyli wartość zadania w granicach 300 tysięcy złotych a więc to jedynie 30 % kwoty o której tak chętnie mówiono .     Specjaliści na spotkaniach roboczych w poszerzonym gronie zainteresowanych radnych w  sposób  wystarczający  wyjaśnili  wątpliwe  kwestie  a  na  ręce  Pana  Wójta  złożona została stosowna oferta.  Ze względu na upływ czasu i brak działań od miesiąca października br. podejmowane były  rozmowy  również  z  Radnymi  oraz  Przewodniczącym  Rady  Gminy  w  zakresie potrzeby wykonania tego zadania oraz możliwości finansowych Gminy. Uzyskaliśmy  nie  tylko  aprobatę  i  zrozumienie  ale  i  zapewnienie,  iż  kwota  ta  dla priorytetowego zadania VI kadencji Rady Gminy nie stanowi problemu.



Pragniemy przypomnieć, że na przedostatniej sesji Rady Gminy w 2012 roku również i  Pan Wójt stwierdził, iż nie jest przeciwny tej inwestycji ale decyzji jeszcze nie podjął .  Tym bardziej zaskoczeniem wielkim była dla nas wszystkich informacja przedstawiona w dniu 11.01.2013r. przez Sołtysa wsi Jaczów na zebraniu wiejskim.Chcielibyśmy  jeszcze  raz  podkreślić,  że  wybudowanie  windy  w najprawdopodobniej jedynym w gminie Jerzmanowa pięciopoziomowym obiekcie użyteczności publicznej, w naszym głębokim przekonaniu  powinno  być  nieodłącznym i  niezbędnym  elementem ostatecznie  likwidującym  bariery  architektoniczne  nie  tylko  dla  osób niepełnosprawnych czasowo i trwale, ale i dla osób starszych. To również:
− możliwość  przemieszczania  się  rodziców  z  dziećmi  na  wózkach, przyjeżdżających  po odbiór  swoich starszych dzieci  z  punktu czy  oddziału przedszkolnego umieszczonego na 3 poziomie,
− możliwość  bezpiecznego  przewożenia  posiłków  na  ostatnią  piątą kondygnację, gdzie mieści się  stołówka,
− możliwość  przewożenia  sprzętów,  pomocy  dydaktycznych,  w  przyszłości także Mobilna Pracownia Komputerowa będzie mogła trafić  za uczniem do dowolnej  klasy  i  na  każdy  nauczany  przedmiot,  niezależnie  na  którym poziomie zajęcia będą miały miejsce. Powodów, dla których potrzebę wybudowanie windy należy wpisać bezwarunkowo i bezwzględnie  w  tą  priorytetową  inwestycję  VI  kadencji  Rady  Gminy  Jerzmanowa moglibyśmy mnożyć,  ale jesteśmy przekonani,  iż otwartość,  ogromne zaangażowanie, odpowiedzialność, fachowość a nade wszystko ogromna atencja zarówno Pana Wójta, Radnych  Rady  Gminy  Jerzmanowa  oraz  Urzędników  Gminy  pozwolą  na  to,  by  na najbliższej sesji w dniu 23.01.2013r. podjąć jedynie słuszną decyzję.

Pozostajemy z  wyrazami  szacunkiem i  nadzieja  na właściwe  zgodne z  naszym apelem  
rozstrzygnięcie.

 
W imieniu swoim oraz Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. H.  
Sienkiewicza w Jaczowie: 

 
Przewodnicząca Rady Rodziców                                                                     Dyrektor 
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             B e a t a  J a n i a                                                                           Elżbieta Urbanowicz- Przysiężna 

Załączniki:
Zał. nr 1 szt. 1        -23 podpisy
Zał. nr 2 szt. 2       - 29 podpisy
Zał. nr 3 szt. 13   - 168 podpisy

Otrzymują:
1. Tomasz Pawłowski – Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowa
2. Radni Gminy Jerzmanowa 
3. a/a


