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Choszczno - Ruszył remont Jedynki
09.10.2018.

CHOSZCZNO. Ruszył remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie. &ndash; Jeszcze w tym roku
wykona go choszczeńskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe LIDEX. Również ta firma, ale już w
2019 roku wykona renowację budynku dydaktycznego, łącznika i sali w Szkole Podstawowej w
Sławęcinie &ndash; tłumaczy burmistrz ROBERT ADAMCZYK. Obydwie inwestycje obejmują m.in. pełne
termomodernizacje, wymianę instalacji elektrycznej, drzwi, okien, wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii, a wszystko ma kosztować prawie osiem milionów złotych.

Pod koniec czerwca br. burmistrz ROBERT ADAMCZYK, skarbnik AGATA BRUZGO i marszałek OLGIERD
GEBLEWICZ
podpisali umowę, gwarantującą wsparcie w wysokości 3,5 mln zł z RPO, z
przeznaczeniem na remonty budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie i
Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. Obydwa zamierzenia mówią, przede
wszystkim o ich modernizacji energetycznej. Konkretnie, to wykonana
zostanie termoizolacja budynków dydaktycznych i części sportowej Jedynki
oraz obiektu dydaktycznego, łącznika i sali gimnastycznej SP w
Sławęcinie. Zakres prac obejmuje m.in. ocieplenie ścian, wymianę okien i
drzwi, a także wymianę systemu grzewczego. Ważne jest też to, że do
przeprowadzenia modernizacji ogrzewania, wykorzystane zostaną odnawialne
źródła energii.
- Na remont tych szkół czekaliśmy wszyscy.
Nasze przygotowania do zrealizowania tych inwestycji trwały od dawna i
tu zdecydowanie wypada zaznaczyć, że gdyby nie środki z Regionalnego
Programu Operacyjnego, to ich wykonanie nadal musielibyśmy odkładać &ndash;
mówi włodarz miasta. Podkreśla, że wstępnie projekt opiewał na kwotę
nieco ponad 6,2 mln zł, ale rosnące ceny usług i materiałów budowlanych
sprawiły, że obecnie na zrealizowanie ich trzeba będzie wydać prawie
osiem mln zł (5,2 mln &ndash; SP nr 1 i 2,8 mln &ndash; SP w Sławęcinie).
ANDRZEJ POLAK (na zdjęciu z prawej), właściciel PPU Lidex, w
chwilę po podpisaniu umowy poinformował, że jego pracownicy działają już
pełną parą. Wszystko po to, aby jeszcze przed pierwszymi mrozami
zakończyć prace, przede wszystkim te, które trzeba wykonać na zewnątrz
budynków.
Tadeusz Krawiec
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