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KUDOWA-ZDRÓJ. Ponoszenie sporych nakładów finansowych na dostosowanie budynku
dotychczas służącego przedszkolu i żłobkowi mija się z racjonalnością w sytuacji, gdy o
wiele szybciej i nie drożej uda się wybudować zdecydowanie lepszy obiekt. I w tym kierunku
idą władze samorządowe Kudowy-Zdroju, które z jednej strony poszukują oszczędnych
rozwiązań dla przyszłego kompleksu, zaś z drugiej jego przyszłym użytkownikom chcą
zapewnić jak najbardziej bezpieczne i komfortowe warunki pobytu.
Burmistrz Aneta Potoczna nie ukrywa, że aby tak ważna dla miasta inwestycja okazała się jak
najlepiej trafiona, wspólnie z przedstawicielami magistratu poznaje ostatnio wzniesione podobne
obiekty. W minioną środę gościli w Lądku-Zdroju, poznając tam zastosowane rozwiązania
technologiczne i organizacyjne. - Rozmawiałam z pracownicami tego przedszkola, które zapytałam,
co w nim zmieniłyby po tych dwóch latach eksploatacji obiektu. Odpowiedziały, że nic. Przekonywały
do trafności tej inwestycji i wykonania ogromnego kroku naprzód, jeśli chodzi o zapewnienie
najmłodszym oraz pracownikom godnych warunków opieki i pracy. Przedtem ta placówka mieściła
się w wiekowej willi, wymagającej sporych nakładów na ewentualną przebudowę. My aktualnie
mamy podobną sytuację - mówi włodarz.

Kudowscy samorządowcy gościli w lądeckim przedszkolu
Kudowscy samorządowcy też wskazują na ważność tzw. pasywności przyszłego przedszkola,
kojarzonej z ponoszeniem niskich kosztów eksploatacyjnych. Zarazem chcą, aby było to miejsce, do
którego szczególnie dzieci będą lgnęły. Już wiadomo, że w tej kadencji nie uda się je zmaterializować,
bo gmina z własnych środków budżetowych nie podoła wyzwaniu.
- Po obejrzeniu lądeckiego przedszkola już wiem, że będziemy musieli zmienić projekt dotyczący
naszego kompleksu. Dopinguje do tego kilka rozwiązań oszczędnościowych wartych zastosowania u
nas. Zakładam, że do końca roku 2021 powinniśmy mieć nową dokumentację, po czym od razu
zabierzemy się za poszukiwanie źródeł dofinansowania. Jeśli jeszcze w tej kadencji pojawią się
fundusze możliwe do pozyskania, to na pewno będziemy o nie wnioskować. W innym przypadku w
rachubę wchodzi rozdanie środków z następnego okresu finansowego i wtedy kolejna kadencja
samorządu wiązałaby się m.in. z wybudowaniem kompleksu żłobkowo-przedszkolnego. Wskazujemy
na niego miejsce przy ul. Szkolnej - komunikuje A. Potoczna.
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