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Dębe – jest decyzja!
Jest decyzja w sprawie przyszłości Powiatowego Ze−
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem. Na stycz−
niowej sesji radni powiatu legionowskiego podjęli
uchwałę o przekazaniu placówki gminie Wieliszew.
Od 1 września 2009 r. zespół
szkół, w skład którego wchodzą
zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum
profilowane, technikum, internat i stołówka szkolna, będzie
prowadzony przez Gminę Wieliszew, a nie jak dotychczas przez
Powiat Legionowski. Na mocy
uchwały rady Zarząd Powiatu
przekaże w formie darowizny na
rzecz gminy nieruchomość,
obejmującą teren i budynki placówki. Powiat będzie też przekazywał gminie subwencję oświatową otrzymywaną na uczniów
placówki z budżetu państwa.
W uzasadnieniu do uchwały
czytamy m.in:
„Istniejąca sieć szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Legionowskim (13 szkół różnego
typu prowadzonych przez powiat i dwie szkoły prowadzone
przez inne podmioty) przewyższa pod względem ilości proponowanych miejsc potrzeby edukacyjne młodzieży w tym zakresie. Od wielu lat systematycznie
spada liczba młodzieży uczęszczającej do szkół prowadzonych
przez powiat (od 2559 uczniów
w roku 2003 do 2070 w roku 2008, w tym w Powiatowym
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem od 519 uczniów
w roku 2003 do 344 w roku 2008). Sytuacja taka spowoMagdalena Zyska 18,
licealistka z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Dębem/Komornicy

nuacji swojej edukacji wybiera
szkoły prowadzone przez inne
podmioty lub położone czy to
w mieście stołecznym Warszawa
czy w powiatach ościennych.
W celu uniknięcia zamiaru likwidacji Powiatowego Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Dębem jako szkoły, w której
jest najmniejsza liczba młodzieży w stosunku do możliwości lokalowych, a co za tym idzie jest
największa różnica między ilością wydatkowanych na jej prowadzenie środków finansowych
a otrzymywaną subwencja
oświatową, proponuje się przyjęcie rozwiązania, które jest rozwiązaniem z jednej strony najbardziej racjonalnym finansowo,
z drugiej zaś najkorzystniejszym
dla uczących się w szkole
uczniów. (…)”.
– Teraz ostateczne rozstrzygnięcie zależy od radnych Wieliszewa, którzy na najbliższej sesji
mają podjąć decyzję, czy przejąć
szkołę. Jeśli ta decyzja będzie
pozytywna, powiat uzyska blisko
milionowe w skali roku oszczędności. Te środki będzie można
przeznaczyć na dofinansowanie
pozostałych powiatowych szkół.
To również da szansę placówce
w Dębem na poszerzenie oferty
o zadania, jakich nie mogłaby
realizować będąc naszą jednostką – powiedział po sesji starosta

Cieszę się z powodu przekazania naszej szkoły Gminie
Wieliszew. Osobiście nie od-

czuwam żadnej zmiany, uczymy
się jak przedtem. Jednak wiem,
że inne rozwiązanie, np. przeniesienie tutaj placówki dla tzw.
trudnej młodzieży oznaczało by
że nie miała bym gdzie chodzić
do szkoły, ponieważ bałabym
się chodzić do „Dębego”. n

dowana jest przede wszystkim
niżem demograficznym oraz
tym, iż część młodzieży zamieszkujących teren Powiatu Legionowskiego jako miejsce konty-

Jan Grabiec. I decyzję tę radni
Wieliszewa już podjęli. Na sesji
rady gminy w pierwszych dniach
lutego wyrazili zgodę na przejęcie szkoły. n

Eliza Klein 17,
licealistka z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Dębem/Komornicy
Cieszę się że Gmina przejęła
naszą szkołę. Oznacza to, że na
rok szkolny 2009/2010 przyjdzie do nas więcej młodych

i może utalentowanych ludzi.
Nauczyciele będą czuć się pewniej podczas pracy, a uczniowie
satysfakcję, że maturę będą
zdawali w swojej szkole, a nie
rozproszeni po powiecie. Szkoła ma szanse na nowy sprzęt,
a Gmina zadba o szkołę na
pewno lepiej jak powiat. n

Kurier

Jan Grabiec
starosta legionowski
– Sieć szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie wymaga
zmian. Mamy znacznie
więcej miejsc szkołach
niż chętnych do nauki.
Spadek liczby uczniów
w największym
stopniu dotknął
Zespół Szkół
w Dębem. Od dwu lat szukaliśmy intensywnie
sposobu na to, by znaleźć sensowne rozwiązanie
problemu, nie pociągające za sobą konieczności
likwidacji szkoły. Niestety uruchamianie nowych
kierunków kształcenia nie dało odpowiednich rezultatów. Brakowało chętnych do szkoły, która
miała kształcić fachowców z branży budowlanej.
Do technikum i liceum z kolei przyjmowaliśmy
wszystkich – bez względu na wyniki egzaminu
gimnazjalnego i szanse zakończenia edukacji egzaminem zawodowym lub maturą. Na dłuższą
metę strategia taka nie mogła podnieść prestiżu
szkoły. Pojawiła się więc koncepcja ulokowania
obok szkoły innej placówki edukacyjnej, która
współgrałaby ze szkołą i pozwoliła na racjonaliza-

7

cję kosztów utrzymania obiektu. Propozycja powołania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego spotkała sie jednak z ostrym protestem
rady pedagogicznej szkoły i samorządu gminnego. Mimo deklaracji wsparcia i wyrazów sympatii
wielu podmiotów, nad szkołą wciąż wisiało widmo likwidacji.
Przekazanie szkoły do prowadzenia gminie
Wieliszew, oczywiście nie załatwia wszystkich
problemów. Pozwala jednak pozyskać do starań
o uratowanie placówki bardzo ważnego samorządowego partnera, który może w oparciu o bazę
szkoły, internat i obiekty towarzyszące prowadzić
tam inną działalność edukacyjną wynikająca z zadań własnych gminy. Wieliszew ma pod tym
względem dużo szersze możliwości niż powiat.
Wprawdzie oddajemy nieruchomość wartą kilkanaście milionów złotych, ale przetrwanie szkoły
jest celem, który w ocenie samorządu powiatowego warto zrealizować. Przed społecznością szkolną otwierają się nowe możliwości działania. Z tej
perspektywy przekazanie szkoły gminie Wieliszew jest dużym sukcesem. Po długiej debacie
zwyciężyły argumenty uwzględniające racje społeczne. Powiat czeka zaś zadanie odpowiedniego
wsparcia pozostałych szkół, tak by mogły konkurować z najlepszymi w zakresie swojej oferty edukacyjnej. n

Waldemar Kownacki
wójt gminy Wieliszew
– Decyzja Rady Powiatu Legionowskiego, która postanowiła przekazać Szkołę w (Dębem) Komornicy Gminie Wieliszew, jest racjonalna i dobra – przede wszystkim dla uczniów obecnych
i przyszłych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę ze
stojących przed nami nowych wyzwań związanych
z koniecznością unowocześnienia zarządzanej
przez dyrektora Andrzeja Siwca placówki. Jako
osoba odpowiedzialna za rozwój Gminy patrzę
na tę kwestię strategicznie – nie tylko z punktu
widzenia ekonomii, ale uwzględniając również
szerszy kontekst polityki społecznej.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem z lotu ptaka

Refleksje dyrektora szkoły w Dębem
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (PZSP) w Dębem (dawna
nazwa: Technikum Gospodarki Wodnej w Dębem) powstał ponad 45 lat
temu. W ubiegłym roku szkoła obchodziła swój jubileusz – w Zjeździe
Absolwentów uczestniczyło ponad 600 byłych uczniów z całej Europy.
PZSP w Dębem to nowoczesna placówka oświatowo-wychowawczo-opiekuńcza (zlokalizowana na obszarze ok. 11 ha
w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Zegrzyńskiego), w skład
której wchodzą m.in. Liceum
Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, internat,
domy nauczycielskie, zaplecze
sportowo-rekreacyjne oraz gastronomiczne.
Nasze szkoły posiadają trzy
nowoczesne pracownie komputerowe oraz bardzo dobrze wyposażone sale przedmiotowe.
W roku szkolnym 2008/2009
została wdrożona w życie inno-

wacja pedagogiczna o nazwie:
„bezpieczeństwo i porządek publiczny”, tzw. klasy policyjne,
w których uczy się 84 uczniów
z kilkunastu powiatów (mieszkają w internacie PZSP w Dębem).
W najbliższym roku szkolnym
rozszerzamy naszą ofertę o tzw.
„klasy wojskowe” (innowacja pedagogiczna: „przysposobienie
wojskowe”).
W 1999 r. z inicjatywy ówczesnego wójta gminy Wieliszew,
pana Edwarda Trojanowskiego,
zrodziła się znakomita koncepcja utworzenia na terenie szkoły
w Dębem zespołu licealno–
gimnazjalnego oraz przejęcia

Andrzej Siwiec
całej placówki przez Wieliszew.
Niestety, ta koncepcja nie spotkała się z akceptacją starosty
legionowskiego – a szkoda!
Po kilku latach zaczęły się problemy finansowe szkoły – utrzymanie tak dużej, rozległej placówki jest niezmiernie kosztowne.
Od pięciu lat szkoła przeżywa
swoisty horror – tu i ówdzie pojawiają się pogłoski o jej likwi-

dacji, m.in. z uwagi na bardzo
duże koszty utrzymania.
Takie informacje wpływały negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie placówki, ze szkoły
odchodzili nauczyciele, liczba
uczniów zaczęła się zmniejszać.
Z niepokojem czekaliśmy na
dalszy rozwój sytuacji. Dzięki
właściwej postawie Pana Jana
Grabca, Starosty Legionowskiego, powstała koncepcja przekazanie szkoły w Dębem władzom
gminnym w Wieliszewie.
Czynnego wsparcia udzielił także Powiatowy Zarząd Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Legionowie, który stanowczo
optował za nielikwidacją placówki
w Dębem i przekazaniem w całości do dalszego prowadzenia
Urzędowi Gminy w Wieliszewie.
W dniu 29 stycznia 2009 roku,
podczas sesji, po burzliwej dyskusji, zdecydowaną większością

głosów, radni powiatowi podjęli
uchwałę o przekazaniu szkół
w Dębem (z całym majątkiem)
Gminie Wieliszew.
Tą drogą pragnę podziękować
tym radnym, dla których dobro
społeczne, jakim jest niewątpliwie polska oświata, leży na sercu.
W dniu 10 lutego 2009 r. odbyła sesja Rady Gminy w Wieliszewie, na której „zgrana orkiestra”
pod dyrekcją Jej Przewodniczącego, Pana Jana Sołtysa, podjęła
jednomyślnie uchwałę o przejęciu i dalszym „prowadzeniu”
szkół w Dębem – serdecznie
dziękuję za ten piękny gest.
Ogromne podziękowania należą się Panu Waldemarowi
Kownackiemu, Wójtowi Gminy
Wieliszew, który przez wiele
miesięcy zabiegał o utrzymanie
i przejęcie placówki w Dębem.
Dziękuję również panu Janowi
Grabcowi za wieloletni trud

prowadzenia naszej szkoły, za
zrozumienie jej problemów oraz
decyzję, która uwzględniła potrzeby lokalnej społeczności.
Znając gospodarność, życzliwość i brak obaw wobec trudnych wyzwań gminnych władz
samorządowych Wieliszewa,
Rada Pedagogiczna Powiatowe-

go Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem jest przekonana, iż w kolejnych latach nastąpi widoczny rozwój szkoły.
W roku szkolnym 2010/2011
władze samorządowe Wieliszewa planują utworzenie klas mistrzostwa sportowego z ukierunkowaniem na sporty wodne.

Jestem przekonany, iż dzięki
wzorcowej współpracy szkoły
z panem mgr. inż. Zenonem
Chęciem, dyrektorem Zarządu
Zlewni Narwi w Dębem, utworzenie klas sportowych preferujących szeroko rozumiane sporty wodne, stanie się faktem.
Andrzej Krzysztof Siwiec n

