
Według tabeli o liczbie ludności w Gminie Chocianów zamieszczonej na str. 19
„Raportu  o  stanie  Gminy  Chocianów  za  rok  2019”  wynika,  że  liczba
mieszkańców  na  terenie  gminy  wzrosła  tylko  w  3  wioskach.  Najbardziej
dynamiczne pod względem przyrostu mieszkańców są Szklary Dolne (wzrost
o 13 osób). Dla porównania w Chocianowcu i Jabłonowie liczba mieszkańców
wzrosła o 1 osobę, natomiast pozostałe wioski mają tendencję spadkową lub
zerową. Najmniej korzystnie wg Raportu wypadają  Trzebnice, gdzie liczba
ludności wręcz spadła aż o 40 osób. Nasuwa się więc pytanie, czym kierują się
ludzie  wybierając miejsce zamieszkania?  Szklary Dolne to  atrakcyjna pod  
względem  topograficznym  oraz  społecznym  wieś,  która  nieustannie  się
rozwija,  Z  przykrością  musimy  jednak  stwierdzić,  że  podjęta  uchwała
14.05.2020  roku  przez  Radę  Miejską  o  zamiarze  przekształcenia  Szkoły
Podstawowej  im.  Jana  Pawła  II  w  Szklarach  Dolnych  w  ostatnim  czasie
wpłynęły  niekorzystnie  na  rozwój  naszej  wsi  a  mianowicie:  zostaliśmy
ograniczeni w kursach autobusowych, nie mamy sklepu, jedyne co posiadamy
i  co  w  znaczącej  mierze  wpływa  na  przyszłych  osiedleńców  to  SZKOŁA.
Szkoła  na  wsi  poza  funkcją  statutową  spełnia  też  bardzo  ważną  rolę
kulturową,  przyczynia  się  do  podtrzymania  pewnego  poziomu
cywilizacyjnego.  Spełnia  ważną  rolę  osadniczą,  podtrzymuje  i  pielęgnuje
relacje  międzyludzkie  a  nawet  z  całą  odpowiedzialnością  za  słowa,
podtrzymuje  istnienie wsi. Likwidacja klas bywa bardzo często początkiem
likwidacji  w  dalszej  konsekwencji  całej  szkoły,  co  może  spowodować
wyludnienie  się  wsi  i  degradację  środowiska.  Wieś  bez  szkoły  umiera,  bo
szkoła  to  serce  każdej  wioski.  Jako  mieszkańcy  czujemy  się  oszukani  i
lekceważeni  przez  samorząd,  który  wybraliśmy pełni  wiary  w to,  że  nasz
interes  publiczny  reprezentować  i  bronić  będą  prawdziwi  rzecznicy.
Tymczasem samorząd, który podejmuje decyzję o zamknięciu szkoły, zamyka
drogę  do  dalszego  rozwoju  gminy.  Ważne  są  działania  z  ludźmi  a  nie
przeciwko  nim.  Wsparcie  nawet  najmniejszej  aktywności  ludzkiej  może
rozkwitnąć.  Konflikt  w  sprawie  decyzji  o  reorganizacji  szkoły,  protesty
rodziców  chociaż  tak  kłopotliwe  dla  gminy,  są  wielkim  kapitałem,  jakim
gmina dysponuje. Są bowiem przejawem aktywności. Jeśli się im pomoże, a
przynajmniej nie przeszkodzi,  to dzięki tym ludziom i ich energii  najpierw
wieś  a  potem  cała  gmina  może  się  rozwinąć.  Trzeba  tylko  nauczyć  się
wykorzystać potencjał  ludzki  i  współpracować.   Proszę o przeanalizowanie
wszystkich argumentów z  obu stron w konflikcie  o  szkoły  w Gminie.  Nie
dopuśćmy do tego, żeby w raporcie o stanie gminy Chocianów w roku 2020
liczba  ludności  we  wszystkich  wioskach  spadła,  prowadźmy  rozmowy
merytoryczne,  wybierajmy  kompromisy  i  wspólnie  rozwijajmy  Gminę.  Bo
zamknąć, zniszczyć jest łatwo, ale coś odbudować już trudniej.



Również na  stronie 31 mamy tabele,  w których przedstawione są wnioski
mieszkańców  do  miejscowego  planu  zagospodarowania.  Również  tutaj
widzimy  że  w  Szklarach  Dolnych  zostało  złożonych  najwięcej  takich
wniosków,  bo  15-zabudowa  mieszkaniowa,  3-zabudowa  mieszkaniowo-
usługowa  i  1-zabudowa  zagrodowa  z  dopuszczeniem  zabudowy
jednorodzinnej.  Pozytywnie  rozpatrzone  wnioski  w  przyszłości  wpłyną  na
rozwój  Szklar,  tylko  czy brak szkoły lub  ograniczony do niej  dostęp skusi
przyszłych  mieszkańców  do  budowania  się  w  Szklarach?  Raczej  Nie!
Ponownie  proszę  i  apeluję  o  rozsądek  i  nie  blokowanie  rozwoju  Szklar
Dolnych!

Na  stronie  78 Raportu  czytamy  o  FINANSOWANIU  OŚWIATY.
Przedstawiona  tabela  jest  mało  czytelna  jeśli  chodzi  o  koszty  utrzymania
ucznia,  tzn.  brak  jest  informacji  jaki  składniki  stanowią  koszt  utrzymania
ucznia?  Czy środki  jakie  gmina  przekazuje  na  np.  remonty  w szkołach są
także wliczane do kosztów utrzymania ucznia? Co konkretnie wlicza się w
koszty utrzymania ucznia?

Bo jak dobrze wiemy Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych pod koniec
roku 2018 i cały 2019 prowadziła liczne remonty i wyposażenia sal. Wymiana
dachu  na  starej  części  budynku,  wymiana  okien  i  drzwi,  zakup szafek  do
szatni,  remont  schodów wewnętrznych,  wyremontowana  świetlica  szkolna,
stworzenie nowej pracowni chemicznej, nowe meble w klasach i odmalowanie
ścian,  położenie  płytek  na  korytarzach.  Czy  te  wszystkie  przedsięwzięcia,
które  wpłynęły  na  rozwój  naszej  szkoły  także  są  wliczane  w  koszty
utrzymania  ucznia?  Bo  mamy  już  budynek  wyremontowany  i  w  pełni
wyposażony, teraz jeszcze jak gmina podpisze umowę na projekt, który mówi
o tym że w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych będzie
utworzony  ośrodek  LOWE  (lokalny  ośrodek  wiedzy  i  edukacji)  i  nakład
finansowy na szkołę zmniejszy się. Projekt napisał dyrektor szkoły Pan Jacek
Nowicki przy współpracy ze mną. To nasz wspólny sukces i mam nadzieję, że
już  w  najbliższym  czasie  Gmina  podpisze  umowę.  Bo  termin  podpisania
umowy jest odwlekany od maja. Czy to są celowe działania, czy tylko zbieg
okoliczności?! Naszej Szkole jako jednej z 20 szkół w Polsce udało się wygrać
ten  projekt  na  250.000,00  zł.  To  duży  sukces.  W  ramach  zadania  będzie
utworzona  nowoczesna  pracownia  komputerowa  i  językowa,
wyremontowana,  powiększona  i  przeniesiona  na  parter  filia  biblioteki
publicznej,  co  ułatwi  dostęp  do  niej  osobom  starszym,  z
niepełnosprawnościami  dzięki  czemu Szklary  Dolne  jako  jedyna wioska  w
Gminie będzie posiadać tak nowoczesną placówkę  oświatową z ogromnym
zapleczem edukacyjnym.



W raporcie na stronie 78 czytamy, że liczba uczniów w szkole w Szklarach
Dolnych wynosi 81, co jest prawdą. W związku z tym nasuwa się pytanie, na
jakiej podstawie podajecie Państwo zaniżoną liczbę uczniów w naszej szkole,
w materiałach informacyjnych: ulotkach, wywiadach czy artykułach? Czy to
jest  celowa  manipulacja  by  wprowadzić  w  błąd,  bądź  dezinformację
mieszkańców Miasta i Gminy Chocianów? Prosimy o podawanie faktycznej
liczby uczniów w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych.
Bo kierowanie się danymi według wykazu Spraw Obywatelskich, czyli osób
zameldowanych jest nieadekwatne do faktycznej  liczby osób zamieszkujący
obwód szkoły. Są rodziny co maja np. 3 dzieci, są zameldowani u rodziców w
Szklarach a faktycznie mieszkają i pracują za granicą. Czy to nie jest celowe
wprowadzanie w błąd mieszkańców?


