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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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CO SŁYCHAĆ W SZKOŁACH?
Dokończenie ze str. 1.
Decyzja zapadła 26 czerwca 2014r.,
kiedy to Rada Miejska Ostrzeszów
podjęła uchwałę intencyjną o budowie nowej szkoły przy ul. S. Czarnieckiego, na granicy Ostrzeszowa i Rojowa.
Kiedy budowa szkoły została ostatecznie „zaklepana”, ogłoszono konkurs na
projekt architektoniczny całej infrastruktury szkolnej. Do opracowania koncepcji przystąpiło 11 firm projektowych.
Powołany zarządzeniem burmistrza sąd
konkursowy wybrał trzy prace. Ta nr 1,
którą skierowano do realizacji, jest autorstwa biura projektowego z Wrocławia
o nazwie BRH Zakład Budownictwa, wł.
Henryk Bereżecki. Autorzy projektu to
inż. arch. Mateusz Gach i inż. Radosław
Bereżecki. Wybrano jeszcze, niejako
w rezerwie, opracowania nr 2 i nr 3. Najwidoczniej właśnie te projekty, a przede
wszystkim ten zwycięski, w pełni spełniały założenia konkursu.
Trzeba przyznać, że obiekt szkoły,
zaprezentowany w formie wizualizacji, wygląda ciekawie i nowocześnie.
Główne wejście do budynku prowadzi

SZKOŁA NA MIARĘ XXI WIEKU, ZA… 13 MILIONÓW!
przez okrągły hall, zaś na piętrze w tym
samym miejscu usytuowano aulę. Budynek szkoły z lotu ptaka trochę przypomina odwróconą literę E. Podążając tym
tokiem rozumowania, możemy przyjąć,
że trzy poprzeczne ciągi będą dwukondygnacyjne, zaś główna oś szkoły pozostanie parterowa.
Opracowana koncepcja zawiera
budowę zespołu szkolno-przedszkolnego z następującymi założeniami techniczno-organizacyjnymi:
- część administracyjno-socjalna dla
obu zespołów funkcyjnych;
- część bloku dydaktycznego dla
zespołu przedszkolnego, obejmującego dzieci w wieku 3 do 5 lat
i nauczania zintegrowanego dla
uczniów klas I - III;
- część bloku dydaktycznego dla
uczniów klas IV - VI;
- część tzw. „bloku żywieniowego” ze

stołówką i jadalnią dla uczniów klas
I - VI;
- sala sportowa z widownią, o wym.
19x36 (część boiskowa) z zapleczem
i możliwością podziału powierzchni
użytkowej na dwie grupy/klasy korzystające z niej jednocześnie. Razem
będzie to blisko 1000m2, dokładnie
938m2. W sali przewiduje się boisko
do siatkówki 9x18; boisko do koszykówki 14x28; boisko do piłki ręcznej
ok. 15x35; dwa boiska mniejsze na
szerokość sali do minikoszykówki.
Na tym nie kończą się obiekty sportowe, bo centralnie za budynkiem szkoły
jest zaplanowane boisko wielofunkcyjne
ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią.
Ponieważ będzie to zespół szkolno-przedszkolny, projektant zapewnił
osobne funkcjonowanie każdej z grup
wiekowych, co przejawia się również oddzielnym wejściem do budynku

I Gminny Konkurs Wiedzy i Udzielania Pierwszej Pomocy

JESTEM MAŁYM RATOWNIKIEM
O tym, jak ważne są umiejętności
udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, nie trzeba
nikogo przekonywać. Od szybkości
decyzji i umiejętności przypadkowych
świadków zdarzenia zależy często zdrowie, a czasami nawet życie poszkodowanego, dlatego tak ważne jest wczesne
rozpoczęcie edukacji z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.
Naprzeciw takiemu zadaniu wyszła
Szkoła Podstawowa w Siedlikowie,
organizując dla uczniów klas II i III konkurs dotyczący wiedzy i udzielania
pierwszej pomocy.
Konkurs odbył się w środę - 10
czerwca, wzięli w nim udział uczniowie ze szkół w Ostrzeszowie, Rojowie,
Rogaszycach, Potaśni, Niedźwiedzia
i Siedlikowa.
Najpierw
trzyosobowe
drużyny
musiały wykazać się znajomością numerów alarmowych i łańcucha przeżycia każdy z uczestników wypełniał tzw. test
wiedzy. Później przystąpiono do części
praktycznej, która odbyła się na boisku.
Zadaniem uczniów było pokazanie, jak
zachować się, gdy ktoś zemdleje, złamie
rękę czy dostanie krwotoku; przeprowadzali także resuscytację. Wszystkiemu
bacznie przyglądały się zaproszone na
konkurs służby ratownicze - straż, poli-

cja i pogotowie ratunkowe. To właśnie
przez nich oceniane były dzieci w drugiej części turnieju.
Po podliczeniu punktów okazało się,
że najszerszą wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy mają uczniowie
ze szkoły w Rogaszycach - Julia Susarska, Martyna Ślak, Nikola Kozłowska to oni zajęli pierwsze miejsce. Zaraz za
nimi uplasowała się drużyna z Niedźwiedzia (Filip Czaska, Mateusz Kryś,

Tymoteusz Marek), zaś miejsce trzecie
wywalczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Potaśni (Aleksandra Wewiór,
Wiktoria Wróbel, Julia Gąsiorek).
Zwycięska drużyna, oprócz nagród,
wygrała kurs pierwszej pomocy dla całej
klasy.
Na koniec uczestnicy konkursowych
zmagań obejrzeli pokazy przygotowane
przez ratowników.
A. Ławicka

dla przedszkolaków, dzieci klas I-III
oraz dzieci klas IV-VI. Ma być to szkoła
18-oddziałowa, czyli w każdym roczniku
naukę będą pobierać trzy klasy, również
przedszkole będzie 3-oddziałowe.
- Nowa szkoła swoim obwodem obejmie SP w Olszynie, SP w Rojowie i częściowo SP nr 3. Popularna „Trójka” musi
ulec likwidacji przede wszystkim ze
względu na stan techniczny obiektów stwierdza dyr. ZOPO, Marian Grzegorek.
Nie spełniają one podstawowych wymogów budynku szkolnego. Dotyczy to nie
tylko obiektu przy ul. Norweskiej, lecz
także budynku głównego przy Zamkowej, gdzie brak korytarzy, a dzieci w czasie przerwy siedzą w klasach, nie ma też
sali gimnastycznej…
Powstanie nowej szkoły wymusi
modyfikację
obwodów
szkolnych.
One zawsze obowiązywały, z tym że
rodzice, mając możliwość wyboru, kierowali dzieci wg swego uznania. Dyrekcja szkół mogła się nie zgodzić na przyjęcie kogoś spoza obwodu, lecz zwykle
bywało odwrotnie, bowiem rywalizowano o uczniów. Teraz obwód „nowej”
szkoły będzie zamykał się między drogą
krajową nr 11 a wojewódzką 444, czyli
w mieście ul. Piastowską. Po prawej
stronie Piastowskiej, tj. os. Piastów, os.
Zamkowe (obecnie należące do obwodu
SP nr 3), Kuźniki i centrum Ostrzeszowa,
aż po ul. Powstańców Wlkp. to będzie
obwód przynależny SP nr 2. Z kolei
obszar odkreślony ul. Powstańców
Wlkp. (z os. „Pisarzy”) i drogą nr 11 (z
wioską Pustkowie) - to obwód należący
do SP nr 1.
Na papierze wszystko więc gra, pozostaje, bagatela, wybudowanie tej nowej
szkoły. Nie będzie to wcale takie proste,
bo na środki zewnętrzne, choć zwykle
ładnie się o ich pozyskiwaniu opowiada,
raczej liczyć miasto nie powinno. Jeśli
nawet marszałek coś wysupła, to będą
to stosunkowo niewielkie pieniądze.
Przynajmniej w porównaniu z kwotą,
którą inwestycja pochłonie, bo mówi się
tu o blisko 13 mln zł. Zatem w tym roku,
przy opracowywaniu budżetu na 2016
r., Rada Miejska będzie musiała podjąć uchwałę zabezpieczającą środki na
budowę. Pracownia, która wygrała, ma
dziewięć miesięcy na opracowanie dokumentacji. W kwietniu będzie można ogłosić przetarg, więc, uwzględniając ewentualne odwołania, budowa szkoły ruszy
nie wcześniej niż jesienią 2016 r. Jednakże dwa lata, nawet przy jakichś trudnościach, powinny wystarczyć na zbudowanie nowego obiektu, dlatego planuje się, że 1 września 2018 r. „nowa”
szkoła w Rojowie zostanie uroczyście
otwarta.
- Pociąga to za sobą ogrom działań
organizacyjnych - mówi M. Grzegorek
- co wiąże się z likwidacją SP nr 3 i SP
w Olszynie oraz przeobrażeniem szkoły
w Rojowie. W lutym 2018 r. trzeba będzie

powołać dyrektora, zinwentaryzować
majątek likwidowanych szkół, przedmioty nadające się do użytku przekazać nowej placówce… Ale najważniejsi
są ludzie. Nie ma się co oszukiwać, zwolnienia będą, lecz w bardzo ograniczonym zakresie, bo kilka osób odchodzi na
emeryturę lub na świadczenie kompensacyjne. Jestem świadomy - kontynuuje dyr. ZOPO - że zmiana szkół spowoduje pewne dolegliwości. Do kl. I dzieci
pójdą wg nowych obwodów, natomiast dzieci z klas II-VI będą chodziły
wg strych obwodów. Zatem np. uczeń
„Trójki”, mieszkający gdzieś w okolicach
klasztorku, będzie miał kawałek drogi do
pokonania, kontynuując naukę w nowej
szkole w Rojowie. Klasy II-VI z likwidowanych szkół zostaną „w całości” przeniesione do tej nowej placówki, aby nie
rozdzielać kolegów. W każdym roczniku
będą dwie klasy ze SP nr 3, zaś trzecią utworzą dzieci ze szkół w Rojowie
i Olszynie.
Biorąc pod uwagę niemałe koszty
całej inwestycji, można spytać, czy
budowa nowej szkoły była konieczna,
czy nie wystarczyło rozbudować np.
szkołę w Olszynie lub też szukać innego,
nawet tymczasowego, rozwiązania,
wszak wiadomo, że w oświacie często
tam „na górze” wieją różne wiatry…
- Tak, warto jest podjąć się tego zadania - uważa dyr. M. Grzegorek. - Jeżeli
tę inwestycję zrobimy, to mamy optymalną sieć szkół pod względem organizacyjnym, dydaktycznym i wychowawczym, a także pod względem ekonomicznym, na najbliższe 50 lat, a może i więcej. Możemy wtedy powiedzieć, że MiG
Ostrzeszów posiada wzorcowe rozwiązania, pod warunkiem że jeszcze przedtem zlikwidujemy placówkę w Potaśni. Wtedy na wioskach będą: szkoła
w Rogaszycach, szkoła w Szklarce Przygodzickiej, w Niedźwiedziu i Siedlikowie
- wszystkie z salami gimnastycznymi,
infrastrukturą. Uzupełniają tę sieć SP nr
1, SP nr 2 i szkoła rojowsko-ostrzeszowska, o której mówiliśmy.
Nie będzie też, jak zapewnia dyrektor, żadnych problemów z zagospodarowaniem budynków, które pozostaną
po zlikwidowanych placówkach - są one
dobrze utrzymane, wyposażone w sanitariaty, a potrzeb przecież jest wiele.
Dobrze byłoby, żeby choć część budynków wiejskich została przeznaczona dla
miejscowej społeczności - na salę wiejską, na świetlicę. Żeby było to wciąż
miejsce spotkań, zabaw i utrzymywania więzi w klimacie kulturalnych działań.
Likwidacja małych wiejskich szkółek nie
powinna powodować degradacji kulturalnej jakiejkolwiek grupy mieszkańców.
Czas pokaże, czy tak się stanie. Dziś
wydaje się pewne, że za trzy lata pożegnamy stare, dobre szkółki w Olszynie
i Rojowie, a we wrześniu 2018 r. grono
uradowanych dzieciaków po raz pierwszy przekroczy progi całkiem nowej,
pięknej szkoły.
K. Juszczak

GMINNY KONKURS BIBLIJNY W „TRÓJCE”

Dzień Życzliwości
w SP Siedlików
Od poniedziałku (8 czerwca) w naszej
szkole trwała akcja „Tydzień dobrych
uczynków”. Uczniowie najmłodszych
klas na wywieszonych w salach tablicach umieszczali karteczki z informacjami o dokonanych przez nich uprzejmościach. Podsumowaniem akcji był
Dzień Życzliwości, w którym to przeprowadzono plebiscyt na najsympatyczniejszą klasę, ucznia, uczennicę
oraz nauczyciela. Wybory poprzedziło
drzewko życzeń, na którym zapisywano
„czułe słówka”. Tego dnia wszyscy mieli
uśmiechnięte buzie.
SU

W Szkole Podstawowej nr 3 im. św.
Dominika Savio w Ostrzeszowie odbył
się Gminny Konkurs Biblijny.
28 maja uczniowie klas IV-VI z ośmiu
szkół z naszej gminy zebrali się, by
wykazać się znajomością Ewangelii wg św. Łukasza. Uczniowie, którzy
tworzyli trzyosobowe drużyny, mieli za
zadanie rozwiązać test, uzupełnić tekst,
rozwiązać krzyżówkę czy też odgadnąć
tajemnicze obrazy. Wszystkie zadania
dotyczyły treści Ewangelii.

Rywalizacja była zacięta; najwięcej punktów zebrali uczniowie SP
w Niedźwiedziu. Drugie miejsce zajęła
drużyna SP nr 2. Natomiast miejsce
trzecie przypadło gospodarzom, czyli
uczniom z „Trójki”.
Wszyscy świetnie się bawili, ale też
udowodnili, że przeczytać Ewangelię nie jest trudno, a Słowo Boże wciąż
obecne jest wśród nas.
A. L.

