Konieczne inwestycje w szkołach podstawowych
Komisje Gospodarki i Ochrony Środowiska, Budżetu oraz Oświaty obradowały 9 marca w Szkole
Podstawowej nr 4 w Piastowie. Ponad połowa Rady Miejskiej, która działa w tym komisjach,
zebrała się, aby dyskutować nad inwestycjami w oświacie.
Spotkanie rozpoczęło się od wystąpień zaproszonych gości, dyrektorów szkół podstawowych z
Piastowa, którzy przedstawili konieczne inwestycje i remonty w ich placówkach.
Dyrektor SP nr 1 Urszula Skrzypczak przedstawiła radnym informacje wynikające z
przygotowanego przez zewnętrzną firmę opracowania pt. „Protokół okresowej rocznej kontroli
stanu technicznego” dotyczącego budynku szkoły przy ul. Brandta. Wynika z niego, że szkoła
pilnie potrzebuje remontu dachu. Problem jest poważny – podczas deszczu woda potrafi lać się
dzieciom na głowy. Przyczyną tego jest prawdopodobnie źle wykonana powłoka blacharska. Choć
budynek szkoły ma dopiero 18 lat, to został zaprojektowany w taki sposób, że jest problem z
odprowadzaniem z niego np. zgromadzonego śniegu.
Zgodnie ze słowami dyrektor Skrzypczak należałoby pomyśleć o wymianie więźby i podniesieniu
całego dachu. Ponieważ jednak budynek szkoły jest projektem autorskim, to konieczne jest
uzyskanie zgody na takie prace. A to może nie być proste.
Oprócz tego szkoła potrzebować będzie niedługo zmiany poszycia boiska, które jest już mocno
zniszczone. Konieczna jest także naprawa elewacji. W te wakacje szkoła zaplanowała wymianę
stolarki okiennej, którą wykona ze środków jakie co roku otrzymuje na bieżące remonty.
Anna Depta, dyrektor SP nr 2 pozytywnie zaskoczyła radnych mówiąc, że „nic się w szkole nie
sypie”. Dyrektor zwróciła jednak uwagę na konieczność rozbudowy szatni. Teraz uczniowie mają
bardzo mało miejsca na to by się przebrać. Problem jest także z placem zabaw, ponieważ jego
nawierzchnia jest w fatalnym stanie.
W dalszej perspektywie w szkole należałoby wymienić piony instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz
instalację centralnego ogrzewania (w starej części szkoły).
Dyrektor Stanisław Siekierko ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Piastowie jako konieczne inwestycje w
swojej placówce wskazał przede wszystkim remont instalacji elektrycznej. Obecna, aluminiowa,
wykonana została w latach 60. i nie wytrzymuje obecnego obciążenia. Nie spełnia obowiązujących
norm i poważnie się przegrzewa. Dyrektor wykonał już prace wstępne, m.in. doprowadzenie
zasilania ziemnego.
Następnie omówione zostały potrzeby szkół dotyczące termomodernizacji. Zwiększenie
efektywności energetycznej budynków publicznych stanowi jeden z priorytetów inwestycyjnych w
nowej perspektywie budżetowej UE. Zdaniem dyrektorów ewentualne projekty
termomodernizacyjne powinny być realizowane w pierwszym rzędzie w SP1 i starej części SP2.
Po omówienie potrzeb inwestycyjnych Komisja Oświaty zapoznała się szczegółowo z
funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 4. Dyrektor Stanisław Siekierko przekazał członkom
komisji informacje dotyczące m.in. jakości oferty edukacyjnej (uczniowie VI klas „czwórki”
osiągnęli w zeszłym roku najlepszy wyniki egzaminów w Piastowie); finansów, zastosowaniem
technologii informatycznych oraz możliwości pozyskania środków w ramach nowej perspektywy
budżetowej UE.
W trakcie spotkania omówiono również możliwości utworzenia przez SP4 nowych oddziałów. Jest
to szczególnie istotne w kontekście systematycznie rosnącej liczby uczniów szkół podstawowych
w Piastowie. Dyrektor potwierdził możliwość utworzenia czterech nowych klas w przyszłym roku
szkolnym.
Posiedzenie Komisji Oświaty w SP4 było drugim posiedzeniem zorganizowanym bezpośrednio w
szkole (pierwsze odbyło się w SP1). Do czerwca 2015 planowane są spotkania z dyrektorami
pozostałych publicznych jednostkach oświatowych w Piastowie. Na podstawie informacji
zebranych trakcie tych spotkań komisja zamierza we współpracy z burmistrzem opracować
wieloletni i obejmujący wszystkie etapy edukacyjne plan rozwoju piastowskiego systemu
edukacji.
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