1 czerwca 2021

Umowa na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w
Parysowie podpisana!

W czwartek, 27 maja w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie podpisano
umowę na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa Publicznej
Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy
Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie”.
W uroczystości podpisania umowy wzięli udział: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam
Struzik, Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego – Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc,
Wójt Gminy Parysów – Bożena Kwiatkowska i Skarbnik Gminy – Elżbieta Mucha.
Gmina Parysów otrzymała na ww. zadanie dofinansowanie w kwocie 4 mln zł.
– To bardzo ważny dzień, ponieważ podpisaliśmy umowę na największą dotację i najważniejszą
inwestycję naszego samorządu od kilku lat. Dzięki przyznanym pieniądzom budynek w środku i na
zewnątrz zmieni się nie do poznania – podkreśliła wójt.
Zostanie wykonane m.in. ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną, ocieplenie stropów pod
poddaszem oraz ścian zewnętrznych i fundamentów budynków, wymiana okien i drzwi, modernizacja
wentylacji w sali gimnastycznej, modernizacja instalacji c.w.u. oraz instalacji c.o., wymiana źródła
ciepła wraz z remontem kotłowni, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na
energooszczędne LED, remont klatki schodowej i korytarzy, remont łazienek, wymiana wszystkich

drzwi wewnętrznych, wykonanie opasek z kostki wokół budynku w miejscach nieutwardzonych,
wymiana instalacji elektrycznej w najstarszej części szkoły, wymiana podłóg drewnianych w 11
salach lekcyjnych i sekretariacie, wymiana pokrycia dachowego na kilku budynkach.
W ramach zadania zostanie wykonany również kompleks sportowo-rekreacyjny, w skład którego
wchodzi bieżnia prosta dla dystansu 60 m (4 stanowiska, skocznia do skoku w dal, rzutnia do
pchnięcia kulą oraz urządzenia sportowe) siłownia zewnętrzna.
Dzięki przyznanym środkom finansowym budynek szkoły zostanie poddany kompleksowej
termomodernizacji z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, a wszystko to dla zwiększenia
efektywności energetycznej obiektu a przede wszystkim poprawy warunków pracy nauczycieli,
całego personelu oraz uczniów, za co serdecznie dziękujemy władzom Samorządu Województwa
Mazowieckiego – dodała wójt.
Marszałek Adam Struzik przypomniał, że na realizację Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla
równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego sejmik województwa przeznaczył w tym roku
rekordowe 151 mln zł, w tym ponad 95 mln zł to pieniądze, które wspomogą nowe projekty
samorządów. Następnie głos zabrała Marszałek Janina Ewa Orzełowska i Marszałek Elżbieta Lanc
oraz Ksiądz Kanonik Włodzimierz Tendorf, Przewodniczący Rady Gminy Marek Bogusz, Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych Irena Mazur, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP Kazimierz
Sionek, sołtys wsi Wola Starogrodzka Anna Sadowska wraz z przedstawicielami sołtysów i kół
gospodyń wiejskich. W spotkaniu udział wzięli radni, pracownicy urzędu gminy, pracownicy szkoły,
przedstawiciele jednostek OSP.
Podczas spotkania padło wiele życzeń dla samorządowców z okazji Dnia Samorządowca.

