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Jako Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Miejskich nr. 2 w Kłodnicy z upowaŜnienia 

całej rady zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów naszej szkoły.  

 
Jak najlepiej wie Pan Prezydent Gabrysz od 01.09.2010 roku mamy w kłodnickiej szkole nową Panią 

Dyrektor. To wielka nadzieja dla naszej placówki. Pomimo iŜ nie jestem zwolennikiem  

permanentnego wracania do przeszłości, to jednak w tym miejscu nie da się uciec od kilku przemyśleń 

tego okresu dotyczących.  

Szkoła nasza, niestety trzeba to stwierdzić, przez ostatnie kilka lat została zupełnie zapomniana, jeśli 

chodzi o sprawy inwestycji i remontów placówki. W ciągu kilku lat trwała ucieczka dzieci do innych 

szkół, szczególnie podstawowych na terenie miasta, a takŜe poza miasto Kędzierzyn – Koźle.  

Dlatego z tak duŜą nadzieją przyjmujemy nową Panią Dyrektor i z podziwem patrzymy na jej 

zaangaŜowanie i bardzo dalekosięŜne plany dotyczące rozwoju naszej placówki.  

Szkoła w Kłodnicy nie znajduje się przy głównych arteriach miasta, naleŜy trochę zjechać z głównych 

dróg, aby do niej trafić. To są wady, bo otwarcie to przyznajemy była zapomniana, ale są to teŜ 

wielkie zalety. Z dala od duŜego ruchu komunikacyjnego moŜna mówić o większym bezpieczeństwie 

dla naszych dzieci. W ciszy, spokoju i miłym otoczeniu moŜna by prowadzić wiele programów 

edukacyjnych, tych podstawowych, jak i dodatkowych.  

I taką właśnie mamy nadzieję, rozwój szkoły, pozyskiwanie maksymalnej liczby uczniów z danego 

rocznika przy współpracy z miejscowym przedszkolem. 

Warunkiem jednak tego rozwoju są remonty i inwestycje. Nawet trudno jest uwierzyć, w jak złym 

stanie jest szkoła. Przez trzy lata przejeŜdŜając obok w drodze do przedszkola, nie byłem w stanie 

ocenić Ŝe sytuacja jest aŜ tak zła.  

Na spotkaniu prezydium Rady Rodziców ZSM nr. 2 w Kędzierzynie – Koźlu ( Kłodnicy ) z Dyrekcją 

dokonano oceny stanu technicznego szkoły, jak równieŜ toczących się procesów remontowo – 

modernizacyjnych w świetle budŜetu na rok 2011.  

 

Do najbardziej pilnych zadań koniecznych do wykonania na terenie szkoły w roku szkolnym 2010 / 

2011wyznaczono: 



1. Remont rozpadających się schodów wejściowych do szkoły – wartość kosztorysowa netto 

8 283,41 zł. Oczekuje na realizację.  

2. Remont nawierzchni placu przed szkołą, nawierzchnia ta ma juŜ prawie 40 lat i znajduje się w 

tragicznym stanie, jest niszczona ciągle przez spływ wody z rynien bezpośrednio na 

nawierzchnię placu, w związku z czym niszczeje on w tempie zastraszającym, brak jest 

kanalizacji deszczowej w tej części obejścia szkoły, ze względu na połoŜenie terenu część 

wody spływa pod szkołę, sprawa jest bardzo pilna – wartość kosztorysowa netto 74 937,62 zł. 

WiąŜe się z tym równieŜ konieczność remontu nawierzchni przylegającego chodnika na ulicy 

Szymanowskiego. Jest to chyba droga powiatowa, ułoŜenie nowego chodnika zakończono na 

kilka metrów przed szkołą, konieczna jest jego dalsza modernizacja wraz ze schodami 

chodnikowymi prowadzącymi do szkoły, a stanowiącymi integralną część chodnika. Ich stan 

jest tragiczny i zagraŜa bezpieczeństwu dzieci idących do szkoły, które aby je ominąć często 

przechodzą przez mały parking, krąŜąc pomiędzy manewrującymi samochodami. Oczekuje na 

realizację. 

3. Wymiana drzwi wejściowych bocznych do szkoły ( drzwi zamontowano przy podziale szkoły 

na podstawową i gimnazjum ). Są one w stanie tragicznym, praktycznie się rozpadają  

KONIECZNA WYMIANA PRZED ZIMĄ – wartość około 6 000,00 zł. Oczekuje na 

realizację. 

4. Konieczność przystosowania ogrodu przed tym bocznym wejściem, dla potrzeb przyjęcia 

dzieci sześcioletnich za dwa lata, dokończenie budowy ogrodzenia tej części ogrodu ze 

względów bezpieczeństwa dzieci, moŜliwość łatwego wyjścia na ulicę – brak wyceny. 

Oczekuje na realizację. 

5. Wykonanie instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej z odzyskiwaniem ciepła w sali 

gimnastycznej, kosztorys od marca 2010 roku czeka na realizację – wartość netto 41 485,44 

zł. Oczekuje na realizację.  

6. Wykonanie uszczelnień w sali gimnastycznej, źle wykonane w 1997 roku po powodzi okna 

oraz ich osadzenie i stara konstrukcja sali gimnastycznej sprawia, Ŝe w czasie duŜego deszczu 

woda przelatuje do sali gimnastycznej, nie wspominając juŜ o panującym zimnie w tej części 

szkoły – brak wyceny na prace doraźne. Oczekuje na realizację. 

7. Cała szkoła z zewnątrz znajduje się w złym stanie technicznym, odpadające rynny, 

zaciekające pokrycia dachu, brak poprawnie wykonanych odpływów z rynien, potęguje stan 

zniszczenia budynku i sprawia, Ŝe z kaŜdym miesiącem jego remont wymagać będzie 

większych nakładów finansowych ze strony urzędu miasta. W związku z tą sytuacją, którą 

cięŜko opisać, którą trzeba zobaczyć, istnieje konieczność wykonania zadań inwestycyjnych 

na które szkoła posiada odpowiednie kosztorysy inwestorskie, a są to: 

• Remont elementów pokrycia dachu – netto 46 799,02 zł, Oczekuje na realizację. 

• Uzupełnienie tynków na elewacji – netto 41 233,10 zł, Oczekuje na realizację. 

• I największy kompleksowy projekt, Termomodernizacja budynku szkoły, pozwalający na 

kompleksowe załatwienie wielu spraw w tym na ogromne oszczędności w kosztach 

ogrzewania obiektu – netto 643 866,26 zł. Oczekuje na realizację. 



8. Kompleksowy remont instalacji kanalizacyjnych w piwnicy wraz z remontem 

popowodziowym !!!. Sprawa jest bardzo istotna, gdyŜ instalacja jest w tragicznym stanie, jest 

cieknąca, remont musi być wykonany przed zimą. Prace te nie są wycenione kosztorysowo.  

9. W szkole brak jest pomieszczenia szatni i nie ma pomieszczeń, które moŜna by 

wygospodarować na takową,  w związku z powyŜszym uczniowie posiadają szafki na ubrania 

i buty zamienne na korytarzach. Szafki te są w duŜym stopniu zniszczone. Mają juŜ bardzo 

wiele lat. Stawiamy wniosek o wymianę tych szafek na nowe z jednoczesnym 

uwzględnieniem jednej szafki dla jednego ucznia, a w naszym postulacie równieŜ ujmujemy 

postulat dyrekcji, aby szafka szła przez kolejne trzy lata z uczniem – koszt wymiany dla całej 

szkoły około netto 40 000,00 zł. 

10. Konieczne jest równieŜ przeprowadzenie, jak moŜna by to nazwać kosmetyki w stanie 

drzewostanu na tym obszernym terenie który zajmuje szkoła. To są względy bezpieczeństwa 

dzieci.  

Są teŜ kolejne zadania w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości edukacyjnej, które naleŜy 

potraktować w sposób planowy, inwestycyjny na kolejne lata.  

1. Zagospodarowanie terenu za szkołą, poprzez budowę boiska, bieŜni, powierzchni apelowej,  

ustawienie nowych ławek. Teren ten jest całkowicie niezagospodarowany. Pozostałości po 

chodniku, ławkach i innej infrastrukturze to są około 30 – 40 letnie. Wykonanie boiska z 

placem zabaw, podobnego do wykonanego przez Urząd Miasta na śabieńcu, dostępnego dla 

szkoły oraz uczniów po zajęciach, odpowiednio zabezpieczonego i monitorowanego pozwoli 

nie tylko na rozwój szkoły, na ciekawsze zajęcia z WF, ale da moŜliwość na wykorzystanie go 

w celach sportowych i edukacyjnych równieŜ w godzinach popołudniowych, wypełni czas 

wolny dzieci i młodzieŜy z Kłodnicy, Portu, Kofamy. Projekt tego zagospodarowania leŜy i 

czeka na środki finansowe juŜ ponad 3 lata.  

2. Zagospodarowanie terenu z lewej strony szkoły na parking dla nauczycieli i rodziców, sprawa 

jest bardzo istotna. Obecnie parking moŜe pomieścić zaledwie kilka samochodów. 

Bezpieczeństwo dzieci które przyjeŜdŜają rano do szkoły nie jest w sytuacji obecnej 

zapewnione. Rodzice parkują na ulicy, na chodnikach, na skarpach itp. Szkoła dysponuje obok 

ogromnym terenem, który naleŜy jedynie odpowiednio zagospodarować, utwardzić.  

 

Jak juŜ pisałem szkoła ma dobre i spokojne połoŜenie, zajmuje teŜ ogromny teren który moŜna 

wykorzystać w róŜny sposób, z którego mogą korzystać uczniowie i nie tylko, który moŜe być 

wynajmowany po godzinach, który daje ogromne moŜliwości rozwoju.  

Bez pomocy ze strony właściciela jakim jest miasto Kędzierzyn – Koźle nie ma mowy o realizacji 

długofalowych projektów, ale jak nie zostaną przeprowadzone bieŜące naprawy, remonty i 

modernizacje, to stan szkoły będzie się pogarszał w tempie bardzo szybkim. Za kilka lat nie będzie juŜ 

przyjęć do niszczejącej szkoły. Nie będzie chętnych.  

Rada Rodziców jest zdeterminowana, aby dopomóc Dyrekcji w realizacji tych zadań. Po latach 

stagnacji musimy coś wreszcie zrobić. Mamy bardzo dobrą kadrę nauczycielską, oddaną i chętną do 

pracy. Uczestniczymy w projektach takich jak, „AKTYWNI W SZKOLE - AKTYWNI W śYCIU”, 

otwieramy dzięki inwestycji nowe pracownie i klasy, piękną pracownie do nauki języków obcych. W 

szkole naszej z duŜymi sukcesami prowadzone były zajęcia badmintona, byliśmy znani w Polce w tej 



dyscyplinie. Te zajęcie w latach ubiegłych zostały zawieszone. Dopiero obecnie podjęto się 

wskrzeszania ich od podstaw.  

Ja jestem człowiekiem bardzo praktycznym i pragmatycznym, jako główny księgowy od wielu lat 

wiem, Ŝe jak na koncie nie ma to nie ma, ale wiem, Ŝe jak się planuje, budŜetuje, jak ma się wizje, to 

kaŜdy biznes moŜe wyjść.  

Bardzo by nam zaleŜało na zajęciu się problemem naszej szkoły, nie odrzucaniu projektów, nie 

chowaniu kosztorysów w szafach. Podobno tak się działo w poprzednich latach. Nawet mieliśmy juŜ 

projekt budowy boiska, pozostał tylko na papierze.  

Aby zrozumieć wszystkie problemy bardzo by nam zaleŜało na spotkaniu przedstawicieli Urzędu 

Miasta z Prezydium Rady Rodziców, Dyrekcją Szkoły oraz Radnymi wybranymi z Kłodnicy. 

Mając nadzieję na zrozumienie, pozostaję z powaŜaniem i oczekuję na moŜliwość spotkania.   

Do wiadomości: 

1. Pani Małgorzata Jagiełło - Kierownik Wydziału Oświaty UM 

2. Pani Halina Mińczuk – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  

3. Pan Rafał  Olejnik – Członek Rady Miasta 

4. Pan Hubert Majnusz – Przewodniczący Komisji Oświaty RM 

5. Pan Wiesław Księski – Przewodniczący Rady Osiedla Kłodnica.  

 

         Z PowaŜaniem  

 

 

        Przewodniczący Rady Rodziców  

 

 

 

Kędzierzyn – Koźle 2010-10-11 


