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Prywatna szkoła w Krośnie?
Małgorzata Kaptur: 29.06.2012
W ostatnim czasie Krosno obiegła informacja o inwestorze starającym się o warunki zabudowy dla
prywatnej szkoły. Wzbudziło to zainteresowanie, gdyż w szkole przy ul. Krasickiego dzieci, również te
najmłodsze, uczą się na dwie zmiany, a mieszkańców w tym rejonie ciągle przybywa...

Panie Jacku, to na Pana terenie ma powstać ta inwestycja. Skąd ten pomysł?
Wielkim marzeniem mojej żony było zawsze zarządzanie prywatną szkołą. Dwa lata temu
pojawiła się szansa na realizację tych marzeń. Posiadam działkę w Krośnie, na której
inwestor chciał pobudować bloki. Na pozostałej powierzchni miała być zlokalizowana szkoła
(podstawowa i gimnazjum). Powstaje spore osiedle. Wkrótce będzie tu mieszkać ponad 2 tys.
ludzi. Uznaliśmy, że szkoła na terenie wiejskim, ze względu na wyższą subwencję oświatową
z ministerstwa miałaby spore szanse na powodzenie.

Wiadomo, że nauczanie w szkole prywatnej wiąże się z opłatami. Jak wysokie
powinno być w Pana założeniach czesne, żeby inwestycja się opłacała?
Wszystko w tym przypadku zależy od podejścia władzy. Przepisy nakazują Burmistrzowi
przekazywać całą subwencję z ministerstwa. Wiadomo jednak, że koszty utrzymania ucznia w
szkole są wyższe i subwencja nie wystarczy. Istnieje w Polsce taka instytucja jak Partnerstwo
Publiczno Prywatne. Przyjmując PPP, wystarczyłoby, żeby gmina przekazywała na nauczanie
taką samą kwotę, jaką przeznacza na ucznia w szkołach publicznych, to czesne nie byłoby
konieczne. Należy podkreślić, że byłoby to i tak korzystne dla gminy, gdyż nie ponosiłaby
kosztów rozbudowy szkoły przy ul. Krasickiego. Te pieniądze można by wydać na inne gminne
potrzeby.

Jak ocenia Pan szanse na realizację tego pomysłu?
W lipcu 2011 r. złożyłem za pośrednictwem profesjonalnej firmy wniosek o WZ w celu
pobudowania na moim terenie bloków oraz szkoły. Procedura postępowania trwała 10
miesięcy. Kilkakrotnie byłem wzywany do uzupełnienia wniosku. Burmistrz uznała, że
inwestycja (szkoła i bloki) na moim terenie jest tak niebezpieczna, że stronami postępowania
ustanowiła blisko 170 osób. Pięć razy, listem poleconym, informowała 170 osób o postępach
w wydaniu warunków zabudowy dla mojego terenu! Przypomnę, że przy spalarni opon Pani
Burmistrz informowała tylko dwie firmy. Tylko one były uznane za strony postępowania. Obie
procedury toczyły się w tym samym czasie. Co dziwne, Burmistrz nie uznała za stosowne
informować mnie, właściciela terenu, na którym ma powstać szkoła, o postępach w
procedurze. Do ostatniego momentu nie byłem stroną w postępowaniu.

Otrzymał Pan w końcu upragniony dokument…
Tak, otrzymałem, ale Burmistrz nie mogąc w inny sposób zablokować inwestycji, postanowiła
podkopać społeczne zaufanie do mojej żony. Wysłała wiceburmistrza wraz z kierownikiem
referatu oświaty na radę pedagogiczną, próbując zdyskredytować dyrektora (moją żonę) w
oczach nauczycieli. Stało się to, mimo że Burmistrz wiedziała, że żona nie będzie ubiegała się

o kolejną kadencję na stanowisku dyrektora. Wątpię, żeby Zespół Szkół w Mosinie był tak źle
zarządzany, żeby dyrektorowi należała się taka „nagroda” za 9 lat pracy. Działania
Burmistrza pokazują, że nie życzy sobie szkoły na terenie wsi Krosno, która byłaby
prowadzona przez moją żonę. Jest to dla mnie jedyne wytłumaczenie tego, co się stało.
Zamiast wsparcia naszego pomysłu, mamy do czynienia ze strony urzędu z próbą
maksymalnego utrudniania. Takiego działania żadna inicjatywa nie wytrzyma.

Dlaczego Burmistrz miałaby utrudniać powstanie prywatnej szkoły na
terenie gminy?
Jedną z przyczyn jest niechęć do szukania nowych rozwiązań. Głównym powodem jest jednak
próba odegrania się na mnie i na żonie. Przed laty sprzeciwiałem się próbie zalegalizowania
przez Burmistrza wbrew prawu kopcącej odlewni aluminium przy moim domu. Jako
przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Krośnie zabiegałem, żeby nowa szkoła
powstała na terenie wsi Krosno, a nie w Mosinie. Taka możliwość była. Burmistrz
zlokalizowała jednak szkołę przy ulicy Krasickiego. Wielokrotnie krytykowałem tę decyzję.
Myślę, że fakt, że moja żona pozwoliła zorganizować w szkole spotkanie mieszkańców
przeciwnych spalarni opon, stał się kolejnym powodem podjęcia przez władze próby
zdyskredytowania jej osoby w oczach nauczycieli.

Dlaczego nie poszedł Pan do Burmistrza ze swoim pomysłem?
Z moich wcześniejszych doświadczeń wynika, że zbyt wczesne ujawnianie pomysłów
powoduje kłopoty z jego realizacją. Pani Burmistrz ma zwyczaj przy wydawaniu decyzji,
prosić inwestorów o zasponsorowanie dla gminy jakiegoś prezentu. Mnie na to nie stać,
uważam, że szkoła, jaką chcę wybudować, powinna być wystarczającą zachętą dla Burmistrza.

Teraz zdradził Pan ten bardzo ciekawy pomysł inwestycyjny. Nie obawia się
Pan, że ktoś inny go wykorzysta?
W obecnych uwarunkowaniach ja i tak nie mam szans na jego realizację. Może inni będą mieli
więcej szczęścia. Poczekam. Mam dzieci, a ziemia jest wieczna i przetrzyma każdą władzę.

Jakie zagrożenie Pana zdaniem Burmistrz widzi w tej inwestycji?
Nie wiem. Skorzystać mogliby wszyscy. Gmina zaoszczędziłaby pieniądze na konieczną
rozbudowę szkoły (dotychczas wydano ponad 10 mln zł.). Skorzystaliby uczniowie i rodzice,
ponieważ poszerzyłaby się oferta edukacyjna w naszej gminie. Zyskaliby mieszkańcy,
ponieważ zaoszczędzone pieniądze można by przeznaczyć np. na budowę dróg. Zyskałaby na
atrakcyjności oferta mieszkaniowa deweloperów. Skorzystałbym również ja, inwestując i
moja żona, która mogłaby w ten sposób zrealizować swoje marzenia.

Panie Jacku, w tych warunkach trudno o optymizm, ale wierzę, że uda się
Państwu pokonać wszystkie trudności. Pana żona kierowała z powodzeniem
przez 9 lat największą placówką oświatową w naszej gminie. Jest osobą
powszechnie znaną i cenioną. Ma wiedzę, doświadczenie i dużo
fantastycznych pomysłów. Wierzę, że powstanie tej szkoły, to tylko kwestia
czasu.
Z Jackiem Kałkiem rozmawiała Małgorzata Kaptur.
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