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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Agencji Mienia Wojskowego Krzysztofa Michalskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Do mojego biura wp³ynê³o pismo w³aœciciela niepublicznego przedszkola „Skrzaty” dzia³aj¹cego

w Olsztynie. Zwraca siê on z proœb¹ o bli¿sze przyjrzenie siê problemowi niedoboru miejsc w przedszko-
lach, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, z którym boryka siê nie tylko stolica Warmii i Mazur.

Przedszkole mieœci siê w budynku nale¿¹cym do Agencji Mienia Wojskowego, w Olsztynie przy
ul. Artyleryjskiej 39. Budynek ten dotychczas by³ dzier¿awiony przez niepubliczne przedszkole „Skrza-
ty”. W czerwcu bie¿¹cego roku AMW og³osi³a przetarg na sprzeda¿ wymienionego budynku. Ani miasto,
ani organ prowadz¹cy przedszkole nie s¹ w stanie konkurowaæ finansowo z deweloperami. Sprawa jest
szczególnie wa¿na, dlatego te¿ organ prowadz¹cy przedszkole zwróci³ siê z proœb¹ o ewentualne bez-
przetargowe przekazanie miastu Olsztyn budynku nale¿¹cego do AMW. Z tak¹ proœb¹ zwróci³y siê te¿
w³adze miasta.

Przekazanie budynku miastu ze wskazaniem na prowadzenie dzia³alnoœci oœwiatowej pozwoli
uchroniæ Olsztyn przed piêædziesiêcioprocentowym wzrostem deficytu miejsc przedszkolnych.

Przedszkole niepubliczne „Skrzaty”, najwiêksza placówka tego typu w mieœcie, licz¹ca a¿ dwustu
piêædziesiêciu wychowanków, zdoby³o wysok¹ pozycjê w rankingu najlepszych przedszkoli w Olsztynie.
Jest jedyn¹ placówk¹ wychowawcz¹ w województwie, która prowadzi zajêcia w dwóch jêzykach, pol-
skim i angielskim.

Brak miejsc przedszkolnych jest ogromnym problemem spo³ecznym w Olsztynie, dlatego przedszko-
lu pomóg³ ju¿ Skarb Pañstwa, przekazuj¹c s¹siedni, ma³y budynek, a tak¿e urz¹d pracy, udzielaj¹c do-
tacji na nowe miejsca pracy i urz¹d miasta, zwalniaj¹c z op³at za remont. Brak pozytywnego
rozstrzygniêcia tej sprawy spowoduje zamkniêcie przedszkola, a tak¿e utratê wartoœci, jak¹ stanowi do-
tychczasowe wsparcie organów pañstwowych i samorz¹dowych.

Interwencjê senatorsk¹ u Pana Prezesa uzasadnia interes spo³eczny. Jak wynika z raportu przygoto-
wanego przez pracowników miejskiego wydzia³u edukacji w Olsztynie, obecnie w mieœcie mieszka po-
nad szeœæ tysiêcy dzieci w wieku od trzech do szeœciu lat. Do 2011 r. liczba ta zwiêkszy siê o kolejne
siedemset dzieci. Ju¿ w tym roku miejsce w publicznych przedszkolach mia³o zapewnione jedynie co
trzecie dziecko, za dwa lata bêdzie to ju¿ tylko co pi¹ty trzylatek. Miasto nie ma mo¿liwoœci, aby otwieraæ
kolejne przedszkola, dlatego jedyn¹ alternatyw¹ dla pracuj¹cych rodziców jest umieszczenie dziecka
w placówce prywatnej, choæ i te s¹ oblegane.

Pierwsze lata ¿ycia s¹ z³otym okresem rozwoju dziecka. Ponad 50% zdolnoœci uczenia siê powstaje
w wieku przedszkolnym. W³aœciwe stymulowanie rozwoju dzieci, kszta³towanie ich umiejêtnoœci inte-
lektualnych i spo³ecznych daje najlepsze rezultaty w wieku przedszkolnym. Zlikwidowanie przedszkola
pozbawi tej szansy ogromn¹ grupê dzieci.

W zwi¹zku ze skal¹ problemu, kierujê nastêpuj¹ce pytanie: czy istnieje mo¿liwoœæ bezprzetargowego
przekazania budynku w³adzom Olsztyna, aby nie pog³êbiaæ i tak z³ej sytuacji przedszkoli w regionie
Warmii i Mazur?

Uprzejmie proszê o w miarê szybk¹ odpowiedŸ w powy¿szej kwestii.

Z powa¿aniem
prof. Ryszard Górecki




