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Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dzisiejszym wydaniu Informacji
Samorządowych prezentujemy podsumowanie zadań inwestycyjnych
i remontowych, jakie w minionym roku zrealizowano w placówkach oświatowych
podległych Samorządowi Powiatowemu.
I Liceum Ogólnokształcące.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Prawie 120 tysięcy złotych przeznaczono w mijającym roku
w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie na rzecz poprawy warunków pracy i nauki.
Najwięcej pieniędzy, bo prawie 50 tysięcy, pochłonęło malowanie korytarzy. Remontem objęto wszystkie korytarze - od
parteru po drugie piętro. - Był to pierwszy remont w tak dużym
zakresie od 15 lat - wyjaśnia dyrektor I. LO Ryszard kalina. Wyremontowano także całą klatkę schodową drogi ewakuacyjnej
i wejście do pracowni informatycznej.
Nie udało się niestety wyremontować najbardziej reprezentacyjnego pomieszczenia w szkole - auli. Tu nie wystarczy malowanie - aula szkolna wymaga wymiany oświetlenia oraz cyklinowania i lakierowania podłóg.
Dzięki siedemnastu tysiącom z Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła mogła przeprowadzić w tym roku remont dachu oraz
za 30 tysięcy doposażyć w sprzęt dwie pracownie - języka polskiego i przedsiębiorczości (zakupiono rzutniki, telewizory, odtwarzacze DVD, foliogramy, rzutnik multimedialny oraz laptop).
Z kolei dzięki środkom Rady Rodziców założono gabloty na
korytarzach oraz kupiono stroje dla cheerleaderek i piłki dla siatkarzy.
Ponadto wśród tegorocznych remontów dyrektor szkoły wymienia naprawę bramy wjazdowej na boisko szkolne oraz wymianę instalacji elektrycznej.

Najpoważniejszym zadaniem, jakie spadło w ubiegłym roku na
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy była naprawa dachu
po styczniowej wichurze. Przypomnijmy - na części obiektu dach
został zerwany wraz z opierzeniem i rynnami. Naprawa zniszczeń
pochłonęła około 20 tysięcy złotych, nie licząc materiału. 13 tysięcy Ośrodek otrzymał z PZU i 8 tysięcy z MEN.
Podsumowując kończący się rok dyrektor placówki Bronisław Kokoszko podkreśla utworzenie czterech nowych pracowni
- miedzy innymi biologiczno - chemicznej oraz sali gimnastyki
korekcyjnej. Pomoce naukowe oraz sprzęt zakupiono ze środków
unijnych. Adaptacja pomieszczeń, ich remont i umeblowanie - leżało po stronie SOSzW, który wygospodarował na ten cel środki
z własnego budżetu.
Wśród działań podjętych na rzecz poprawy warunków pracy
dzieci, nauczycieli oraz pracowników administracyjno - obsługowych Ośrodka Bronisław Kokoszko wymienia ułożenie kostki
betonbrukowej przed obiektem od strony boiska oraz założenie
pasa zieleni.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym powstała zatoczka samochodowa
oraz chodnik. Inwestycję umożliwiającą dzieciakom bezpieczne
dotarcie do Ośrodka od strony ulicy Kwiatowej zrealizował Urząd
Miasta i Gminy. Swój wkład miał także Specjalny Ośrodek, który
zabezpieczył część materiałów . Z kolei opłotowanie - jak podkreśla dyrektor Ośrodka Bronisław Kokoszko - wykonali pracownicy
po godzinach pracy. Wartość tego czynu społecznego szacuje się
na 10 tysięcy złotych.
Ponadto placówka została wyposażona w minionym roku w
sprzęt RTV i sportowy; zakupiono także meble do internatu oraz
do pracowni pracy i techniki.
W sumie, jak podsumował Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego - w ubiegłym roku na rzecz poprawy warunków pracy i nauki
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym spożytkowano
prawie 65 tysięcy złotych.

Monitoring w szkołach.
Staraniem Starostwa Powiatowego we wszystkich
ostrzeszowskich szkołach ponadgimnazjalnych został
uruchomiony monitoring wizyjny. Część pieniędzy na ten
cel Powiat otrzymał w ramach rządowego programu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w szkołach.
Na dofinansowanie przedsięwzięcia z rezerwy celowej Ministra Finansów samorząd powiatowy otrzymał 30.300 złotych. Środki te przyznano Powiatowi w ramach rządowego
programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w
publicznych szkołach i placówkach. Jak wyjaśnia kierownik
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Ryszard Szymański program ten ma na celu poprawę
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkół
i placówek, a co za tym idzie, zmniejszenie rozmiarów zjawisk patologicznych w środowisku szkolnym, przeciwdziałanie poczuciu bezradności społecznej oraz kształtowanie
aktywnych postaw i odpowiedzialności obywatelskiej za
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Program przyczyni się
także do wzrostu wykrywalności sprawców czynów zagrażających bezpieczeństwu uczniów w szkołach i placówkach
– podkreśla Ryszard Szymański. Z ubiegłorocznego budżetu powiatu wyasygnowano 7.700 złotych. Pieniądze te wraz
z dotacją zostały przeznaczone na zakup i instalację w czterech szkołach ponadgimnazjalnych zestawów do monitoringu wizyjnego. Zainstalowanie systemu w I LO kosztowało
8 tysięcy, a w Zespołach Szkół nr 1, 2 i 3 – po 10 tysięcy
złotych.

Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 2

Miniony rok był zupełnie dobry - uważa dyrekcja
Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie. Mimo skromnego
budżetu szkole udało się wykonać sporo remontów.
A to m.in. za sprawą dotacji z Ministerstwa Edukacji
Narodowej, o którą zawnioskował Samorząd Powiatowy w 2007r.
Najważniejszym osiągnięciem, na jakie zwraca uwagę dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Jerzy Kowalski, jest remont sali gimnastycznej w budynku A. Sala ta od dawna spędzała sen z oczu kierownictwu szkoły - Mieliśmy
problemy z wodą - z powodu nieszczelnego systemu
kanalizacji sala była bardzo zawilgocona i trzeba było
skuwać tynki. Problem udało się rozwiązać dzięki zastosowaniu specjalistycznej technologii zabezpieczającej
wchodzeniu wody w mury – wyjaśnia Jerzy Kowalski.
Stąd tak duży koszt przedsięwzięcia - aż 90.700 złotych,
z czego ponad 40 tysięcy szkoła otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej; pozostałe pieniądze pochodziły z budżetu powiatu.
Wśród ubiegłorocznych remontów na uwagę zasługuje także chodnik przed szkołą oraz odnowiony obelisk
ku czci Powstańców Wielkopolskich i parkan z piaskowca.
Dzięki 15 tysiącom z MEN można było doposażyć
w meble Pracownię Języka Niemieckiego. Drugie tyle
przeznaczono na doposażenie tworzonej właśnie Pracowni Gastronomicznej w kuchenki gazowe, meble
i sprzęt kuchenny. Remonty w obu pracowniach zostały
zakończone pod koniec roku. Jerzy Kowalski podkreśla
duży wkład pracy w pozyskiwanie środków z MEN ze
strony Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego.
Z kolei Pracownię Technologii Drewna udało się wyremontować dzięki młodzieży szkolnej - uczniowie pod
okiem nauczyciela wykonali całą robociznę - ułożyli
panele podłogowe, odmalowali ściany, wyremontowali szafy i regały. Założono też nowe płyty na ławki - to
dzięki ofiarności warsztatu stolarskiego pana Kuźnika
w Mąkoszycach. Wartość prac dyrektor szacuje na ponad 127 tysięcy.

Zespół Szkół nr 3.

Priorytetowym zadaniem w Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie
był w ubiegłym roku remont części socjalnej przy sali gimnastycznej.
Ze względu na możliwości finansowe zadanie jest realizowane etapowo. Pierwszy etap obejmował remont sanitariatów przy sali gimnastycznej, natrysków oraz szatni uczniowskiej i naprawę pokrycia
dachu. Remont dachu pochłonął około 40 tysięcy złotych, pozostałe
prace - około 130 tysięcy.
Ponadto w minionym roku przeprowadzono remont trzech pomieszczeń szkolnych - na posadzkach ułożono płytki i odmalowano
ściany. Te prace szkoła wykonała w ramach własnego budżetu.
Rok 2007 dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Ignacy Strzelecki określa
jako nienajgorszy pod względem remontowym. Wśród zadań jakie
udało się zrealizować wymienia jeszcze wykonanie parkingu dla
pracowników przed szkołą na około 40 aut oraz parkingu naprzeciw
budynku warsztatów szkolnych, który pomieści około 20 samochodów.
Szkoła dysponuje skromnym budżetem, dlatego zabiega o wsparcie sponsorów. Wśród darczyńców, którzy w tym roku wsparli
placówkę Ignacy Strzelecki wymienia między innymi fabrykę mebli
„Unimebel” pana Jana Muchy.
Wśród działań podjętych w tym roku na rzecz poprawy warunków
pracy i nauki Ignacy Strzelecki wymienia jeszcze wymianę samochodu. Za zarobione pieniądze szkoła kupiła fiata Seicento, który będzie
służył Warsztatom Mechaniki Pojazdowej. Ponadto uzupełniono
księgozbiór biblioteczny oraz doposażono pracownię komputerową
i dwie pracownie multimedialne.
Staraniem Samorządu Powiatowego pozyskano w minionym roku
144 tysiące z Ministerstwa Edukacji Narodowej, 100 tysięcy ZS nr2
otrzymał z budżetu powiatu, prawie 31,5 tysiąca zarobił sam i 40
tysięcy pozyskał od sponsorów.

Pracownię Gastronomiczną i Pracownię Architektury Krajobrazu doposażono w ubiegłym roku w Zespole Szkół nr 3. Było
to możliwe dzięki środkom, jakie pozyskano składając wniosek
za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Ministerstwie Rolnictwa. Uzyskano 92 000zł. Jak wyjaśnia dyrektor ZS nr3 Witold
Jakubczyk – za otrzymane pieniądze zakupiony został nowoczesny
sprzęt gospodarstwa domowego: kuchenki z ceramicznymi płytami grzejnymi, zmywarka i lodówki, a także nowoczesny sprzęt
do wizualizacji lekcji (tablica interaktywna, laptop, rzutnik multimedialny, rzutnik foliogramów oraz aparat cyfrowy). Druga pracownia
została wyposażona w stoły kreślarskie, specjalistyczne programy
komputerowe i sprzęt do wizualizacji lekcji.
Pomieszczenia pracowni multimedialnej udało się zaadaptować
dzięki 15 tysiącom, jakie po złożeniu wniosku w Ministerstwie Edukacji Narodowej otrzymano z rezerwy subwencji oświatowej.
Ponadto jak podsumowuje dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Witold
Jakubczyk – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu pozyskano 145 444 zł na dwie pracownie komputerowe – dla uczniów uczących się w Grabowie nad
Prosną oraz w Ostrzeszowie. W sumie na rzecz poprawy warunków
pracy i nauki w Zespole Szkół nr 3 przeznaczono 253 444 zł.

