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Rada Rodziców 

Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie  

ul Piłsudskiego 18,  

21-400 Łuków 

Łuków, dn. 10.05.2016 

 

LIST OTWARTY 
 
 

Sz.P. Dariusz Szustek 

Burmistrz Miasta Łuków 

 

Dotyczy: Informacji o planowanym przeniesieniu Przedszkola Miejskiego Nr 2  

do Szkoły Podstawowej Nr 5.  

 

W nawiązaniu do zamieszczonej na portalu Podlasie24 informacji na temat 

przeniesienia Przedszkola Miejskiego Nr 2 do Szkoły Podstawowej Nr 5 pragniemy 

wyrazić swoje niezadowolenie i sprzeciw wobec tym planom.  

Dziwi nas fakt, że Pan Burmistrz przed podjęciem działań dotyczących tak 

ważnej dla nas kwestii, nie przeprowadził żadnych konsultacji z osobami bezpośrednio 

zainteresowanymi tematem. Jesteśmy zawiedzeni, że o tak ważnej sprawie 

dowiadujemy się z doniesień w Internecie. Niepokoi nas, że nie przeprowadzono też 

żadnych analiz wskazujących na racjonalność planowanych działań.  

Mając na uwadze dobro naszych dzieci i w trosce o ich dobre samopoczucie 

zwracamy się do Pana Burmistrza o pozostawienie Przedszkola Miejskiego Nr 2  

w miejscu, w którym istnieje od prawie 50 lat (działa od 1 września 1967 roku).  

Przedszkole Miejskie Nr 2 jest od lat miejscem, które dla naszych dzieci jest 

drugim domem. Miejscem, do którego rodzice chętnie posyłają swoje pociechy. 

Miejscem, o które dbają i które finansują rodzice po to, by coraz lepiej spełniało swoją 

funkcje – zapewniało jak najlepsze warunki dla rozwoju najmłodszych mieszkańców 

naszego miasta, jak by nie patrzeć - przyszłych wyborców. 

Poniżej chcielibyśmy przedstawić kilka istotnych argumentów, które pokażą,  

że przeniesienie Przedszkola Miejskiego Nr 2 nie jest dobrym rozwiązaniem dla 

naszych dzieci. Pan Burmistrz zawsze twierdził, że dba o dzieci w naszym mieście, 
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wspierając oświatę. Właśnie teraz może Pan pokazać, jak liczy się z opinią swoich 

obecnych i wkrótce przyszłych wyborców.  

Po pierwsze LOKALIZACJA.  

To największy atut tego przedszkola. Z każdego miejsca w mieście rodzice 

mają podobną odległość. A przedszkole to wybierają ludzie zarówno z Cieszkowizny  

i Świderskiej, jak również ze Słowackiego i Farfaka, czyli z dwóch różnych krańców 

miasta. Mając bliżej inne przedszkola wybierają właśnie to.  

O czym to świadczy? O tym, że przedszkole jest postrzegane jako dobrze 

funkcjonująca placówka zapewniająca dzieciom opiekę i rozwój na wysokim 

poziomie. Rodzice pracujący w okolicy mają do niego blisko, dziadkowie odbierający 

dzieci również. Dodatkowym, równie ważnym atutem położenia przedszkola jest to,  

o czym nie każdy wie, że nauczyciele mają możliwość organizowania naszym 

dzieciom pieszych wycieczek w najróżniejsze rejony miasta. Przedszkole od zawsze, 

dzięki przyjaznej lokalizacji, urozmaica dzieciom dzień organizując nawet krótkie 

spacery. Proszę zobaczyć ile nasze dzieci zwiedzają, zaglądając na stronę internetową 

przedszkola (www.pm2lukow.edupage.org). 

Wystarczy zwrócić uwagę na przykładowe odległości do ciekawych miejsc:  

- do Urzędu Miasta, Muzeum, Poczty – bardzo blisko, po drugiej stronie ulicy 

- do Ośrodka Sportu i Rekreacji  – 450 m 

- do ogródków działkowych przy rzece Krzna- 450 m 

- do Szkoły Muzycznej – 550 m 

- do Łukowskiego Ośrodka Kultury i kina – 700 m 

- do parku miejskiego – 800 m  

- do licznych miejsc pracy jak: apteka, dentysta, bank, warzywniak - jest  

w zasięgu ręki, a w zasadzie powinno się napisać w zasięgu nóg nawet 3 letnich 

dzieci.  

Ze Szkoły Podstawowej Nr 5 nie ma takiej możliwości. Przenosząc tam 

przedszkole, zabierze Pan naszym dzieciom możliwość poznawania świata zamykając 

ich na obrzeżach miasta. Nikt nas nie przekona, że lokalizacja na ul. Siedleckiej jest 

lepsza. Na pewno nie dla dzieci.  
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Dla porównania ze Szkoły Podstawowej Nr 5 do Parku Miejskiego jest 1,7 km, 

do Łukowskiego Ośrodka Kultury i kina - 1,6 km. Nie ma szans z 3 latkami wybrać się 

w ciągu dnia i wrócić na obiad. Przede wszystkim dzieci nie dojdą tak daleko, a nawet 

jeśli by dotarły to nie wrócą w określonych godzinach. 

W zasięgu Szkoły Podstawowej Nr 5 jest już jedno przedszkole miejskie,  

są też przedszkola prywatne. Jeżeli ludzie zainteresowani byliby tą lokalizacją na 

pewno zapisaliby dzieci do tych przedszkoli, a nie do naszego. Mając bliżej 

przedszkola wybierają to w centrum, bo ta lokalizacja jest dla nich i dla ich dzieci 

lepsza. Daje po prostu więcej możliwości.  

Argumentował Pan na sesji, iż położenie Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy tak 

ruchliwej ulicy stwarza niebezpieczeństwo dla najmłodszych. Jak się to ma do 

zasadności przeniesienia przedszkola w pobliżu obwodnicy? Gdzie tam mają dzieci 

chodzić na spacery, żeby było bezpiecznie?  

Po drugie PLAC ZABAW.  

Bardzo duży plac zabaw jest także ogromnym atutem przedszkola. Liczba 

huśtawek jest zwiększana dzięki wpływom z Rady Rodziców tak, aby plac był 

przyjazny i bezpieczny. Nasz plac zabaw ma dodatkowo bardzo dużo powierzchni 

zielonych, gdzie dzieci mogą swobodnie biegać czy grać w piłkę. Są tam drzewa 

zapewniające cień w słoneczne dni. Posiadamy też kostkę, na której dzieci mogą  

np. jeździć rowerami i rysować kredą.  

W Szkole Podstawowej Nr 5 nie ma takiej możliwości. Plac zabaw szkoły nie 

zapewnia najmłodszym tych wymogów. Nie ma tam miejsca na bezpieczne zabawy 

dla małych dzieci. Jest on za mały dla obecnych grup zerówkowych, a co dopiero  

w przypadku dodatkowych grup przedszkolaków? Nie wspominając już o fakcie,  

że maluchy w gronie starszych dzieci raczej nie będą miały zagwarantowanego 

takiego bezpieczeństwa jakie mają, gdy są tylko w gronie rówieśników.  

 Kolejnym atutem jest BUDYNEK przedszkola.  

Nie wiemy czy Pan Burmistrz zwiedzał ostatnio nasze przedszkole. Być może 

nie wszyscy Radni mieli możliwość być w tym miejscu. Dlatego chcielibyśmy zwrócić 

uwagę na to jakie inwestycje zostały poczynione w ostatnich latach. Nasze 

przedszkole choć najstarsze ma najbardziej kolorowe, atrakcyjne wnętrza. Przede 
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wszystkim wszystkie sale - bardzo duże i przestronne (swoją drogą chyba jedne  

z większych w przedszkolach miejskich) są odnowione. Dodatkowo zostały zakupione 

nowe, bardzo ładne meble dostosowane do wzrostu dzieci. Obudowano parapety,  

aby zapewnić dzieciom maksimum bezpieczeństwa. Dwie sale na górze, o czym nie 

każdy wie, połączone są rozsuwanymi drzwiami dając możliwość na swobodną 

zabawę karnawałową dla 150 dzieci wraz z rodzicami! W żadnym przedszkolu nie ma 

takiego pomieszczenia. W ubiegłym roku w przedszkolu zostały wyremontowane dwie 

łazienki. Są one bajeczne, kolorowe zaprojektowane tak, by dzieci miały zapewnioną 

intymność i łatwość korzystania z urządzeń sanitarnych. Ważnym elementem  

są antypoślizgowe podłogi, zapewniające dzieciom bezpieczeństwo podczas 

korzystania z łazienki. Odnowione zostały szatnie i klatka schodowa, spełniająca 

wszelkie warunki p.poż. Remonty te były częściowo finansowane z pieniędzy 

rodziców i często przy ich czynnym udziale. Rodzice hojnie wspierali wszelkie akcje 

organizowane w przedszkolu, pozwalające zebrać dodatkowe finanse na rozwój tej 

placówki.  

W przedszkolu organizowane są kiermasze, specjalne nocki dla maluchów 

(warto zaznaczyć, że pierwsze takie w mieście, a pomysł jest chętnie kopiowany przez 

inne przedszkola), konkursy, różne akcje np. „Mamo, tato, wolę wodę!”. Wszystko w 

imię dobra naszych dzieci.  

Budynek jest zawsze odpowiednio ogrzany, tak aby zapewnić dzieciom 

temperaturę odpowiednią do ich potrzeb. Przecież okres przedszkolny to czas, który 

dzieci w większości spędzają na kolanach, bawiąc się na podłodze.  

Przeniesienie przedszkola do ogromnego budynku szkoły z wielkim 

korytarzem, nigdy nie zapewni takiego domowego ciepła jak tu. Jakie koszty miasto 

będzie musiało ponosić w związku z opłatami za ogrzewanie? I nigdy nie będzie tak 

przytulnie jak w przedszkolu. Jaki będzie koszt dostosowania pomieszczeń dla dzieci? 

Przecież sale nie posiadają łazienek. Przy takich małych dzieciach, niektórych  

2,5 letnich, powinno być to zapewnione. Klasy szkolne nie są tak duże jak sale  

w naszym przedszkolu, dlaczego więc dzieci mają przebywać tak naprawdę  

w gorszych warunkach? 
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Kolejna istotna kwestia to zapewnienie małym dzieciom ciszy podczas 

popołudniowej drzemki. Tej kwestii chyba nikt nie przemyślał. Mając obok szkołę  

z dzwonkami co 45 min. chyba nie będzie to takie łatwe. A koszt wyciszenia budynku 

raczej nie był przeliczany.  

Dostosowanie warunków lokalowych do poziomu naszego przedszkola będzie 

kosztowne. I nie będzie jak do tej pory finansowane przez rodziców, tylko przez 

miasto. Naprawdę nie mamy w mieście na co przeznaczyć pieniędzy?  

Sprawa ta - po artykule na portalu Podlasie24 - jest komentowana przez 

mieszkańców Łukowa. Można by tu cytować wiele wypowiedzi. Większość z nich jest 

przeciwko przenoszeniu przedszkola.  

W komentarzach na Podlasie24 pojawiły się również zarzuty w stosunku do 

przedszkola, że nie jest wyremontowana kuchnia. Jesteśmy przekonani, że podobne 

kuchnie są w innych przedszkolach. Tylko o te remonty powinno chyba zadbać 

miasto. Skoro nie było pieniędzy na remont kuchni jak będzie remontowany budynek 

szkoły? Czy remont kuchni nie jest mniejszym kosztem niż remont całego ogromnego 

skrzydła szkoły?  

Dlaczego z budżetu miasta nie można wspomóc tego przedszkola?  

Dlaczego praca i zaangażowanie rodziców nie są brane pod uwagę? 

Miasto powinno wspierać inicjatywę rodziców, szczególnie wtedy gdy nie 

proszą oni o wsparcie finansowe. Razem z pracownikami przedszkola wspólnymi 

siłami staramy się zawsze zapewniać dzieciom jak najlepsze warunki.  

Należy wspomnieć, że otoczenie budynku jest zawsze zadbane. Ostatnio została 

wyłożona kostka, tak aby przedszkole prezentowało się w centrum miasta jak 

najlepiej. Mamy też do dyspozycji duży parking znajdujący się obok, co ułatwia 

rodzicom dojazd do przedszkola.  

Pan Burmistrz wspominał na sesji, że basen kryty w Szkole Podstawowej Nr 5 

będzie plusem przeniesienia i przedszkolaki będą miały możliwość z niego korzystać. 

Czy oby na pewno jest to dobry pomysł? Przecież basen nie jest przystosowany dla 

takich małych dzieci. Po pierwsze za głęboki, po drugie temperatura wody i powietrza 

nie jest odpowiednia.  
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Jak wyobraża sobie Pan opiekę nad taka liczną grupą podczas tych zajęć?  

Kto zajmie się dziećmi, które boją się wody? Kto pójdzie z niektórymi do toalety?  

Jak jedna nauczycielka ma pomóc w wysuszeniu się i ubraniu tylu dzieci? Przecież 

rodzice zostawiają dzieci w przedszkolu, gdyż są w pracy więc nie będą w stanie 

pomagać. A jeżeli już będą takie zajęcia czy nie sprawią one kłopotu rodzicom, którzy 

będą zobligowani do pomocy w godzinach ich pracy (tak jak jest to praktykowane  

w szkole w klasach I-III). 

Kolejnym atutem przedszkola są PRACOWNICY.  

Pani Dyrektor, która jak może stara się aby w naszym przedszkolu zawsze były 

jak najlepsze warunki dla rozwoju naszych dzieci. Panie Nauczycielki, Pomoc 

Nauczyciela nie tylko nauczają, ale też opiekują się naszymi dziećmi. W każdej grupie 

jest Pani Woźna, która pomaga dzieciom w trakcie posiłków i w miarę potrzeb. Cała 

kadra zna nie tylko dzieci ze swojej grupy, ale i z całego przedszkola. To powoduje,  

że to miejsce nie jest dla dzieci obce. Panie Kucharki dokładają wszelkich starań,  

aby posiłki przygotowywane w naszym przedszkolu (nie catering) były nie tylko 

zdrowe ale i smaczne. Dodatkowo należy wspomnieć, że dzięki gospodarności Pani 

Intendentki przedszkola od kilku lat posiłki mamy w tej samej niewygórowanej cenie.  

Czy Pan Burmistrz jest w stanie zagwarantować nam, że takie warunki zostaną 

zapewnione w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5? Nie sądzimy, że jest to możliwe 

niskim kosztem. A jeżeli miasto ma wydać pieniądze, a i tak nie jest w stanie 

zagwarantować nam takich warunków jakie mamy, to po co ta zmiana?  

Po co niszczyć coś co dobrze funkcjonuje od tylu lat? Dlaczego Pan Burmistrz 

chce zniszczyć to przedszkole, które dla dzieci jest drugim domem, a dla rodziców 

gwarantem należytej opieki nad nimi? Każda zmiana wiąże się ze stresem  

dla dorosłych, a co dopiero w przypadku dzieci. Jak mamy im wytłumaczyć, że ktoś 

chce im zabrać ich świat? Dla kogo ta zmiana ma być taka dobra? Na pewno nie dla 

naszych dzieci.  

Co stanie się z miejscem, które od 50 lat zapisało się w historii naszego miasta? 

Jakie plany ma Pan Burmistrz w związku z tym budynkiem? Zniszczyć coś jest bardzo 

łatwo, tylko czy na pewno warto?!  
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Zdajemy sobie sprawę, że Pan Burmistrz ma do dyspozycji puste powierzchnie 

w Szkole Podstawowej Nr 5. Tylko dlaczego chce tam przenieść akurat  

to przedszkole, które świetnie prosperuje i jest bardzo popularne w naszym mieście? 

Czy fakt, że rodzice proszą o pozostawienie przedszkola nie znaczy nic dla wybranego 

przez nas Gospodarza Miasta? Przecież wszyscy chcemy, żeby w naszym mieście żyło 

się jak najlepiej.  

Mamy nadzieję, że Pan Burmistrz jako osoba rozsądna i gospodarna pochyli się 

nad głosem ludzi. Edukacja i wychowanie naszych dzieci powinny być istotne dla 

najważniejszego Przedstawiciela naszego miasta. Tyle mówi się o polityce 

prorodzinnej, a jednocześnie snuje plany uderzające w nasze dzieci. Dzieci to nie tylko 

cyfry wrzucone w rubrykę „koszty”. Zachowajmy i dbajmy o wspólne dobro  

i tradycje. A to przedszkole wychowało już wielu naszych mieszkańców.  

Budynek szkoły można zagospodarować w inny sposób. Wystarczy tylko 

chcieć.  

Na koniec jeszcze raz ponawiamy nasz apel:  

Szanowny Panie Burmistrzu prosimy o pozostawienie Przedszkola 

Miejskiego Nr 2 w tym miejscu, w którym jest obecnie.  

Czekamy na Pana stanowisko w tej sprawie. Wierzymy w to, że jest Pan 

przedstawicielem wszystkich mieszkańców i liczy się Pan z naszym zdaniem.  

A jeżeli będzie trzeba dołączymy setki podpisów w obronie naszego 

przedszkola.  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bardzo chętnie spotkamy się w tej 

sprawie. Najlepiej w naszym przedszkolu, do którego zapraszamy. 

Dołączamy kilka zdjęć, mających na celu udokumentowanie obecnego 

wizerunku przedszkola. 

Z poważaniem  

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 2 
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W załączeniu: 

1. Zdjęcia Przedszkola Miejskiego Nr 2  

 

Do wiadomości: 

1. Rada Miasta Łuków  

2. Sz.P. Stanisław Gogacz, Senator Rzeczpospolitej Polskiej  

3. Sz.P. Krzysztof Głuchowski, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 

4. Sz.P. Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego 

5. Sz.P. Janusz Tadeusz Kozioł, Starosta Łukowski, Radny Rady Powiat 

6. Sz.P. Teresa Misiuk, Kurator Oświaty w Lublinie  

7. Sz.P. Jolanta Sosnowska, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie 

8. Łukowskie media: Master TV, Magnes.tv, Łuków24.pl, Podlasie24.pl, 

Kurier Wschodni.  
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