Burmistrz Miasta informuje, iż zakończono realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków
Przedszkoli Miejskich i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu”, na
dofinansowanie którego podpisano umowę nr UDA-RPLD.02.06.00-00-104/09-00 z dnia
29.04.2011 r. zmienioną aneksem nr UDA-RPLD.02.06.00-00-104/09-01 z dnia 07.09.2011 r.
Wartość projektu opiewa na kwotę 2 982 107,67 zł w tym dofinansowanie 2 348 163,03 zł.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007 – 2013 (Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka –
Działanie II.6 Ochrona powietrza).
Efekty realizacji projektu:
W wyniku przeprowadzonej inwestycji, miasto Łowicz zyskało możliwość korzystania z pięciu
obiektów użyteczności publicznej wykorzystywanych na cele oświatowe, w których przeprowadzono
kompleksowe prace termomodernizacyjne.
Bezpośrednimi użytkownikami projektu są: osoby z terenu Gminy Miasto Łowicz i okolic,
w szczególności dzieci uczęszczające do Przedszkoli nr 1, 2, 4, 10 i Zespołu Szkół Integracyjnych im.
Jana Pawła II w Łowiczu oraz pracownicy wyżej wymienionych placówek.
Realizacji inwestycji umożliwia obecnym i przyszłym użytkownikom infrastruktury na bardziej
wszechstronny rozwój swojej wiedzy, ze względu na lepsze warunki nauki. Możliwości te powstały
dzięki modernizacji budynków placówek objętych działaniem projektu.
Realizacja przedmiotowego projektu znacząco przyczyniła się do ograniczenia emisji szkodliwych
związków do środowiska, wzrostu oszczędności wytworzenia energii oraz podniesienia jakości
infrastruktury oświatowej. Efekty termomodernizacji pięciu placówek oświatowych są widoczne
głównie w sferze środowiskowej i estetycznej. Zmodernizowane obiekty wpłynęły także na
podwyższenie standardu świadczenia usług edukacyjnych w pięciu placówkach oświatowych, do
których w roku szkolnym 2009-2010 uczęszczało w sumie 684 dzieci. Realizacja projektu pozwoliła
także na zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta, dzięki czemu powstały odnowione i przyjazne
środowisku kompleksy budynków, wzbogacające środowisko oświatowe o możliwość korzystania
z wysokiej klasy obiektów dydaktycznych.
Wykonanie koniecznych prac termomodernizacyjnych i remontowych poległo m.in. na dociepleniu
ścian zewnętrznych i dachu, pokryciu dachu papą termozgrzewalną, wymianie instalacji odgromowej,
wymianie stolarki okiennej. Dzięki realizacji projektu dzieci uczęszczające do objętych nim placówek
mogą uczyć się w energooszczędnych, przyjaznych środowisku i estetycznych budynkach.
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