По традиция на 15 септември отбелязваме Първия учебен ден. И тази
година прага на училищата в община Първомай прекрачиха много
първокласници и за първи път влязоха в класните стаи. Първият учебен
ден е специален празник, защото е начало на нов път към грамотността и
знанието. Училището е мястото, където децата ще получат духовно
богатство, знание, приятели. Ще изградят взаимоотношения, които остават
за цял живот. За да бъде то притегателен център и да могат децата и
учениците да учат в обновени помещения, основна е заслугата на
общинска администрация и на кмета, който успя в срокове да приключи
ремонтите в училищата и детските градини в община Първомай в
изпълнение на предписанията на РЗИ. 27 са учебните заведения на
територията на община Първомай. В 14 училища и детски градини са
извършени ремонти тази година. Средствата за тях са осигурени от
бюджета на общината. Единствено благоустрояването на НУ „Отец
Паисий” в Искра е финансирано от Министерството на образованието.
Училището е благоустроено. Подменен е покрива, както и отоплителната
инсталация. Изградено е ново котелно на пелети, поставени са и
радиатори. Боядисани са 5те класни стаи. Изградени са и вътрешни
тоалетни. Строителноремонтните дейности в училището са за над 236
хиляди лева без ДДС.
В ЦДГ „Марица” в Първомай вече са обновени санитарните възли.
Подменена е дограмата, реновирани са мокрите помещения, боядисани са
занималните в детската градина в с.Дълбок извор. За благоустрояването са
осигурени около 20 хиляди лева.
Приключи основният ремонт и на детското заведение в с.Искра. В
продължение на 2 години бе поправен покрива на сградата, дограмата,
електроинсталациите и ВиК системите, положени са нови подови
настилки. Изцяло обновени са занималните в детското заведение.
Стойността на извършените ремонти възлиза на около 100 хиляди лева.
В детската градина в с.Бяла река също са извършени ремонти на
санитарните възли, подменана е дограмата, обновени са вътрешните и
външните мазилки. Поради пожар бе наложен основен ремонт на детската
градина в село Воден. В нея изцяло са реновирани помещенията, мокрите
възли, както и фасадата.

