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Choszczno - Kościół do remontu
19.02.2018.

CHOSZCZNO. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył ponad
24 mln zł na remont kościołów. Pisaliśmy już o tym, że prawie jedna piąta tej kwoty trafi do naszej
gminy. W piątek, umowę o dofinansowaniu remontu kościoła pw. NNMP podpisali: marszałek OLGIERD
GEBLEWICZ, członek zarządu województwa RYSZARD MIĆKO i proboszcz ks. GRZEGORZ SUCHOMSKI.

Główną ideą remontowych projektów złożonych do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego jest przywrócenie dawnej
świetności kościołom. Pisaliśmy już o tym, że RPO przeznaczył na ten cel
przeznaczono 24 miliony złotych. Chętnych było 30 parafii, a wsparcie
otrzymało 11, w tym dwie z naszej gminy (1,3 mln zł - kościół pw. św.
Stanisława Kostki w Korytowie i 2,9 mln zł &ndash; kościół pw. NNMP w
Choszcznie). - To ważny dzień dla Pomorza Zachodniego, dla Choszczna,
powiatu choszczeńskiego i samej parafii, bo projekt ten został najlepiej
oceniony w konkursie obejmującym ochronę dziedzictwa kulturowego w
regionie. Umowa z pewnością ułatwi rewitalizację tego najbardziej
widocznego obiektu w mieście. Trzymam kciuki za sprawną realizację
inwestycji, bo doskonale wiem, jak trudne bywają prace konserwatorskie
przy zabytkach - mówił w piątek marszałek województwa OLGIERD GEBLEWICZ.

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie został
wybudowany na miejscu granitowej świątyni z XIII wieku i dziś zaliczany
jest do najcenniejszych zabytków sakralnych Pomorza Zachodniego.
Odbudowaną po wojnie świątynię czeka gruntowna renowacja, w tym przede
wszystkim wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji. Koszt całej
inwestycji ma wynieść prawie 3,5 mln zł, a to oznacza, że parafia będzie
musiała dołożyć około 500 tys. zł. Efekt zmian poznamy bardzo szybko,
bo zamknięcie projektu przewidziano na październik, jeszcze tego roku. Prace renowacyjne przy obiekcie tak naprawdę pozwolą odzyskać świątyni
jej dawny blask. Bardzo dziękuję za to wsparcie, tym bardziej, że
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
dofinansował także podobne przedsięwzięcie dla kościoła pw. św.
Stanisława Kostki w Korytowie - powiedział proboszcz ks. GRZEGORZ SUCHOMSKI.
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