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Mer Maria Rekść obejrzała wszystkie klasy szkoły Fot. vrsa.lt

Położona na obrzeżach rejonu wileńskiego Szkoła Podstawowa w Szumsku 4 lutego zaprosiła gości na święto z
okazji zakończenia renowacji szkoły.

Udział w uroczystości wzięli: mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, radny Stanisław Zajankowski,
kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Edmund Szot,
starosta gminy Kowalczuki Krystyna Gierasimowicz. Do szkoły, aby złożyć gratulacje, przybył również
wiceprzewodniczący Sejmu Jarosław Narkiewicz, dyrektorzy sąsiednich szkół, nauczyciele, rodzice i inni goście.

Dzieci i nauczyciele podczas koncertu dziękowali wszystkim tym, którzy przyczynili się do renowacji gmachu
szkolnego i dążyli do tego, by w szkole było przytulnie i dobrze zarówno uczniom, jak również osobom
pracującym w niej.

Dyrektor szkoły Janina Zienkiewicz dziękowała kierownictwu rejonu nie tylko za odnowienie budynku, ale
również za stworzone warunki do efektywnej pracy szkoły. Szczere wyrazy wdzięczności za troskę o dobro
swoich latorośli rzekli również rodzice, którzy wyrazili nadzieję, że do ławek tej pięknej szkoły jeszcze
wprowadzą swoje wnuki.

Zgromadzeni mieli możliwość obserwować pokazy młodych talentów szkoły i wysłuchać przedstawionego przez
zastępczynię dyrektora szkoły ds. nauczania Leokadię Żukowską wykazu zmian w szkole.

Po koncercie mer Maria Rekść obejrzała wszystkie klasy szkoły. Dzieci chętnie pokazywały pomieszczenia,
opowiedziały o nauce i swoich zamiłowaniach. Ciesząc się z wykonanych prac i zmodernizowanej szkoły, mer
pochwaliła społeczność instytucji za aktywność i życzyła jej powodzenia we wszystkich poczynaniach.

Proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Szumsku Jan Czerniawski poświęcił odnowione pomieszczenia.
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Społeczność szkolna już od początku nowego roku szkolnego cieszy się z odnowionej szkoły, w której
wymieniono i ocieplono podłogi, dach, wymieniono system ogrzewania, zrekonstruowano system wentylacji, a
istniejącą kotłownię zastąpiono kotłownią biopaliwową, odnowiono system kanalizacji i odprowadzania ścieków
raz zainstalowano system sygnalizacji przeciwpożarowej.

Wartość projektu zrealizowanego ze środków Samorządu Rejonu Wileńskiego i Funduszu Inwestycyjnego
Ochrony Środowiska Litwy - 340 tys. euro.
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