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znak: Szkoly/02/2014 
 
dotyczy:  Braku w planach inwestycyjnych miasta w latach 2014 – 2016 budowy kolejnych szkół 
(oprócz realizowanych obecnie). 
 
 Szanowna Pani Dyrektor ! 

 
 Bardzo dziękuję za przesłaną odpowiedź z dnia 19 grudnia 2013 r. (znak: BE-
WFIO.3040.46.2013.KST). Państwa zapowiedź dotycząca udzielenia wsparcia finan-
sowego dzielnicy na rozwój infrastruktury przedszkolnej w latach 2014 – 2017 nie 
znajduje niestety potwierdzenia w załączniku nr II do uchwały nr LXXIII/1887/2013 
Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r. – zestawienie nr II/3 (str. 40), w któ-
rym wyszczególnione są inwestycje. Chyba, że tę zapowiedź należy rozumieć jako 
wsparcie bieżącego finansowania placówek przedszkolnych, w tym przede wszyst-
kim przedszkoli prywatnych. 
 Analizując sytuację w dzielnicy w zakresie edukacji, bez wątpienia razi brak 
placówek edukacyjnych na wszystkich szczeblach edukacji dzieci niepełnoletnich, od 
żłobków począwszy, a na liceach kończąc. Pewną specyfiką jest aktualna struktura 
placówek edukacyjnych w dzielnicy: 

a) żłobków i liceów publicznych jest tyle samo (1 – jeden/jedno), 
b) przedszkoli i gimnazjów publicznych także jest tyle samo (6 – sześć) 
c) szkół podstawowych jest 10 (dziesięć) – będzie 12 (dwanaście) 

 
Najpóźniej za 2 lata (począwszy od roku szkolnego 2016/2017) białołęckie gimnazja 
czeka kataklizm – zacznie do nich trafiać wyż uczniów obecnie uczęszczających do 
3-4 klasy szkoły podstawowej. Z przepełnionych podstawówek, zaczną się uczyć w 
niewydolnych lokalowo gimnazjach. 
  
 Jak dzieci z 12 szkół podstawowych maj ą się zmieścić w 6 gimnazjach? 
 



 Oczywistym jest, że naszej dzielnicy nie można zaspokoić, tj. wyposażyć we 
wszystkie placówki edukacyjne jednocześnie. O ile przedszkola publiczne są „wspie-
rane” (nie bez wpływu na finanse rodziców) przez 63 przedszkola niepubliczne, o tyle 
szkoły podstawowe i gimnazja, takiego „wsparcia” już nie mają. 
 
Zatem jeśli budowa przedszkoli, to byłoby siano, a budowa szkół to owies z wierszy-
ka Aleksandra hrabiego Fredry: 
 
„Osiołkowi w żłoby dano, 
w jeden owies, w drugi siano. 
Uchem strzyże, głową kręci 
I to pachnie, i to nęci. 
Od którego teraz zacznie, 
Aby sobie podjeść smacznie? 
Trudny wybór, trudna zgoda 
Chwyci siano, owsa szkoda, 
Chwyci owies, żal mu siana. 
I tak stoi aż do rana, 
A od rana do wieczora; 
Aż nareszcie przyszła pora, 
Że oślina pośród jadła 
Z głodu padła.” 
 
to Osioł (władze wykonawcze miasta) powinien jak najszybciej (czyli począwszy od 
projektowania w wakacje 2014 r.) wybrać owies: 
 
budow ę 2 gimnazjów i 2 szkół podstawowych 
 
ignorując siano. 
 
Tyle nowych inwestycji oświatowych w latach 2014 – 2017 dałoby minimum szans, 
aby szkoły w Białołęce nie musiały kształcić w trybie 3 zmianowym do roku 2022. 
 
Brak tych inwestycji i w takiej liczbie, to zmuszenie masy uczniów (i rodziców) do jeż-
dżenia do szkół podstawowych i gimnazjalnych w sąsiednich i dalej oddalonych od 
Białołęki dzielnicach – często na odległości powyżej 10 km 
 
Odrębną sprawą jest liczba liceów w 100-tysięcznej dzielnicy. Powinno ich być 4-
krotnie więcej niż jest obecnie, ale wszystkiego nie można mieć na raz. 
 
 Mam nadzieję, że Państwa wsparcie w zakresie planowania budowy nowych 
szkół w Białołęce będzie bardziej namacalne niż w minionym, 2013 roku. 
 
 Proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na poruszone kwestie i pytania. 
 
 

 

                   Wojciech Tumasz 
 


