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dotyczy:  Braku w planach inwestycyjnych miasta w latach 2014 – 2016 budowy kolejnych szkół 
(oprócz realizowanych obecnie). 
 
 Szanowni Pa ństwo ! 

 
 W październiku 2012 r. otrzymaliście Państwo stanowisko Rady Dzielnicy Bia-
łołęka m.st. Warszawy z dnia 17 października 2012 r. w sprawie konieczności budo-
wy szkół na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. 
 W stanowisku tym jako Rada Dzielnicy szczegółowo zobrazowaliśmy sytuację 
demograficzną dzielnicy w najbliższych latach oraz minimalne prognozy liczebności 
uczniów w szkołach w poszczególnych rejonach naszej dzielnicy. W konkluzji za-
alarmowaliśmy o potrzebie rozpoczęcia budowy kolejnych szkół na terenie naszej 
dzielnicy, począwszy od 2014 r. Niedawno Rada Warszawy uchwaliła budżet m.st. 
Warszawy na 2014 r. i niestety, ale w tym budżecie nie uwzględnili Państwo w naj-
mniejszym stopniu naszego stanowiska. Tym samym skazali Państwo dzieci naszych 
mieszkańców na kolejne lata nauki w przepełnionych szkołach, nie tylko podstawo-
wych, ale i gimnazjalnych – obecnie budowane 3 szkoły, w obliczu nadchodzącej 
reformy edukacji (obowiązek szkolny dla 6-latków) zażegnają jedynie widmo nauki 
naszych dzieci na 3 zmiany w roku szkolnym 2014/2015. Niestety, ale w roku szkol-
nym 2015/2016 przynajmniej w 2 szkołach podstawowych (nr 154, nr 342, nr 112) i w 
2 gimnazjach (nr 123, nr 164) na terenie dzielnicy nauka znów zacznie odbywać się 
na 3 zmiany. W kolejnych latach liczba placówek oświatowych (Wschodnia Białołęka, 
Nowodwory) z 3 zmianą będzie sukcesywnie rosnąć. Jak w takich warunkach dzieci 
naszych mieszkańców mają mieć szanse nauki porównywalne z warunkami nauki 
dzieci z innych dzielnic? 
 Jeśli dziś podjęliby Państwo trud wpisania do budżetu dzielnicy Białołęka m.st. 
Warszawy kolejnych placówek oświatowych, to dopiero w roku szkolnym 2017/2018 



obecnie przepełnione szkoły w Białołęce znów mogłyby powrócić do pracy na 2 
zmiany, a i to pod warunkiem, że w latach 2015 – 2017 nie zostałoby oddane do 
użytku żadne nowe mieszkanie w naszej dzielnicy. Czy taki scenariusz jest realny? 
Nie! Ale z pewnością realna jest wizja uczących się dzieci na 3 zmianę w wielu szko-
łach Białołęki. Dlaczego zatem wiedząc wcześniej o sytuacji demograficznej w naszej 
dzielnicy nie podjęli Państwo przez cały 2013 r. trudu, aby do budżetu 2014 r. wpisać 
inwestycji w kolejne szkoły na terenie Białołęki? Gdyby już w 2014 dzielnica Białołę-
ka miała przyznane środki na budowę choćby nawet 2 nowych (oprócz realizowa-
nych: przy H. Ordonówny, Ceramicznej i Głębockiej) szkół, to najpóźniej w roku 
szkolnym 2016/2017 (drugi rok z obowiązkiem szkolnym dla wszystkich sześciolat-
ków) nasze dzieci miałyby możliwość godziwej nauki i zabawy w murach szkolnych. 
Obecnie skutecznie odebrali Państwo naszym dzieciom tę szansę! 
 
 Proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na poruszone kwestie i pytania. 
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