
Szanowni Państwo, 

Pragnę pospieszyć z nowymi informacjami dotyczącymi remontów szkolnych.  

Najważniejsza z nich to, że udało się wyłonić wykonawców robót w drodze 

przetargów nieograniczonych. A przeprowadzenie tych przetargów jest bardzo 

praco i czasochłonne (długie, kilkutygodniowe,  terminy poszczególnych etapów 

przetargu), ze względu na wymagania prawa zamówień publicznych. A 

poszczególne prace remontowe już na następującym etapie: 

1. Zbliżamy się ku końcowi remontu sali gimnastycznej. Mamy już pomalowany 

sufit, ściany, konstrukcję metalową, drabinki, trybuny. Wycyklinowano parkiet. 

Rozpoczęto pierwsze lakierowanie i wymalowywanie linii boiskowych. Wartość 

remontu wynosi ponad 82 tys. zł. 

2. Ponieważ basen zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców był czynny do końca 

lipca, z początkiem sierpnia przystąpiliśmy do wymiany wentylacji na basenie. 

Obecnie usuwana jest stara instalacja i centrala, zamówiona jest nowa centrala. 

Wartość inwestycji wynosi ponad 255 tys. zł. 

3.  W dniu dzisiejszym (10 sierpnia) podpisaliśmy  umowę na remont niecki 

basenowej. Niezwłocznie przyjdzie ekipa do skuwania płytek.  Zaplanowaliśmy 

nowe , najwyższej jakości porcelanowe płytki . Wartość remontu wynosi ponad 

240 tys. zł. W związku tymi pracami mam do Państwa, jako użytkowników 

basenu, pytanie. Otóż po zdemontowania wypłycenia  (konstrukcji na torze od 

okien) okazało się, że jego stan techniczny  bardzo zły, a na zakup nowego 

obecnie nas nie stać, bo koszt wynosi ok. 100tys zł. W związku z tym skłaniamy 

się do takiego rozwiązania, aby nie montować starego i po jakimś czasie ( jak 

zdobędziemy środki) zamontować nowy. Przez minimum rok czasu dzieci i 

nauczyciele mieliby utrudnioną naukę pływania. Co Myślice Państwo o takim 

rozwiązaniu? Pragnę poinformować, że remont basenu zgodnie z umową z 

wykonawcą powinien być zakończony najpóźniej 29 września br. Później tylko 

napełnienie wodą i badanie sanepidu.  

4. Z dniem 16 sierpnia podpisujemy umowę na zakup 1200 szafek do szatni. 

Planujemy, aby były różnokolorowe. Wykonawca zaproponował następujące 

kolory z palety RAL: 

a. ŻÓŁTY- RAL 1021,1023 
b. NIEBIESKI- RAL 5005, 5010, 5012 
c. CZERWONY- RAL 3020 
d. ZIELONY- RAL 6018, 6029 



e. POMARANCZOWY- RAL 2004 

 

Proszę o poradę jakie kolory wybrać. Paleta RAL jest dostępna na różnych 

portalach internetowych i sklepach z farbami. Szafki będą dostarczone nie 

później niż do 25 września.  Wartość zakupu przekracza 200 tys. zł. 

5. Obecnie usunęliśmy większość krat z szatni i pomalowaliśmy ściany i sufitu 

w jasnych pastelowych barwach. Dzięki temu uzyskaliśmy ogromną jasną 

przestrzeń. Koszt malowania wynosi ok. 10 tys. zł. 

6. W dniu wczorajszym przystąpiliśmy do remontu sieci LAN w całej szkole. 

Dzięki niej nie będziemy mieli problemu z dostępem do dzienników 

elektronicznych oraz połączeń telefonicznych.  Na bazie sieci LAN 

rozbudujemy monitoring, począwszy od szatni. Wartość remontu przekroczy 30 

tys. zł. 

7. Zamówiliśmy nowe drzwi do czterech sal świetlicowych i zerówek. Wartość 

ok. 6 tys. zł. Planujemy postawić drzwi aluminiowe dzielące korytarz na 

parterze. Wartość ok. 8 tys. zł. 

8. Chciałbym gorąco podziękować nauczycielkom ze świetlicy i biblioteki oraz 

niektórym nauczycielom klas 1-3 za zaangażowanie przy przeprowadzce 

biblioteki i świetlicy do nowych pomieszczeń. Szczególne podziękowanie 

pragnę złożyć na ręce Pani Joanny Borysiuk.  Pani Joanna wraz z mężem 

poświęcili cały tydzień na własnoręczne odmalowanie sali lekcyjnej. Dzięki tej 

ofiarności sala 113 błyszczy jak nowa. 

Ewentualne sugestie proszę kierować na adres: tomasz.szydlo@oswiata.e-

swidnik.pl 

Pozdrawiam serdecznie 

Tomasz Szydło 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 

 


