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Uczniowie wielu placówek
edukacyjnych rejonu wileńskiego
przywitają nowy rok szkolny w
odnowionych szkołach. Wiele
powodów do radości mają też
rodzice z Suderwy, gdzie przed
miesiącem ruszyła budowa
nowego przedszkola.
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Nowy rok szkolny w odnowionym
gmachu. przywitają uczniowie Szkoły Średniej im. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze Do 1
września ma być zakończony remont trzypiętrowego budynku szkolnego. Już teraz dobiega końca
budowa nowej stołówki. Natomiast na nową salę sportową uczniowie będą musieli jeszcze zaczekać –
prace budowlane potrwają do początku 2015 roku. Łączna wartość prac - ponad 4,3 mln lt.

Kotłownia na biopaliwo w Ciechanowiszkach

Prace remontowe są prowadzone również w gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w
Rudominie. Remont ma być skończony do 15 listopada tego roku. Planowany jest również remont
wewnętrznych pomieszczeń gimnazjum, ale na razie trwa przetarg na wykonawcę prac. Wartość
projektu to ponad 1,4 mln litów.

O nowe meble i sprzęt wzbogaciła się Szkoła Średnia w Jałówce. Planowane jest też urządzenie
boiska, ogrodzenie terenu szkolnego oraz budowa dobudówki.

Zmiany przewidziane są także w Gimnazjum w Pogirach, organizającego nauczanie w jęz. litewskim,
polskim i rosyjskim. Będą tu wykonane prace remontowe w pomieszczeniach wewnętrznych, na które
w tym roku przeznaczono 0,5 mln lt.

W Szkole Średniej w Ciechanowiszkach w najbliższym czasie ma być urządzona kotłownia na
biopaliwo (wartość projektu ok. 350 tys. lt). Szkoła była dotąd ogrzewana piecami, opalanymi węglem.
Po zainstalowaniu kotła na biopaliwo placówka zaoszczędzi na kosztach ogrzewania i
zminimalizowane zostanie zanieczyszczenie środowiska.

Dobiegły końca prace remontowe budynku gimnazjum w Awiżeniach. Wymienione zostały okna,
ocieplono ściany zewnętrzne, dach i podłogę na pierwszym piętrze. Odnowiona sala sportowa
zainspiruje chłopców i dziewcząt z gimnazjum w Awiżeniach, mającego głębokie tradycje w siatkówce,
do jeszcze większych zwycięstw. Wartość zrealizowanego projektu wynosi ok. 4 mln litów, połowę
kosztów budowy pokrył samorząd rejonu wileńskiego.

Nowe przedszkole w Suderwie
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Szczególnie wiele powodów do radości mają rodzice z Suderwy. W końcu czerwca ruszyła tu budowa
nowego przedszkola. Wartość projektu oszacowana na 5,1 mln lt. Prace budowlane, których
wykonawcą jest firma „Mūras", planuje się zrealizować ć w ciągu 2 lat. Do nowego przedszkola będzie
mogło uczęszczać ponad 50 maluchów.

Obecnie trwa modernizacja przedszkola w Rukojniach. Wymieniany jest dach, są ocieplane i
odnawiane ściany budynku, instaluje się ogrzewania geotermalne, wykonuje się prace instalacji
elektrycznej, zakłada się sieci wodociągowe i kanalizacyjne, urządza się system wentylacyjny.
Niezbędne prace mają być zakończone do początku września, a prace ostateczne - do października br.
Na realizację projektu przeznaczono 800 tys. lt.

W tym roku rozpoczęto również remont szkoły-przedszkola w Miednikach. Wymieniany jest dach,
instalowane ogrzewania geotermalne, odnawiane ściany. Koszt projektu - 600 tys. lt.

Podobne prace remontowe odbywają się także w przedszkolu w Mościszkach. Koszt projektu wynosi
około 1 mln lt.

Na podst. inf. samorządu rejonu wileńskiego
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