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Sala marzeń
Istniejąca już z pewnością na

początku XIX wieku szkoła nigdy
nie była wyposażona w salę gimna-
styczną. Lekcje wychowania fizycz-
nego prowadzone były na boisku
przy szkole, albo na korytarzach
szkolnych. Budowa sali gimna-
stycznej była więc bardzo ważnym

Piątek, 29 października 2010 roku jest dla historii Zespołu Przedszkola i Szkoły Podstawowejw Świerczynie ważną datą. Tego bowiem dnia oficjalnie otwarto i oddano do użytku nowąsalę gimnastyczną. Już od listopada uczniowie kompleksu szkoły i przedszkola w Świerczy-nie mają miejsce do ćwiczeń oraz występów artystycznych. Sala bowiem wyposażona jestnie tylko w sprzęt sportowy, ale także trybuny i miejsce dla kibiców i gości, którzy będą mogliobserwować rozgrywki sportowe oraz wszelkiego rodzaju występy.
zadaniem, którego realizację rozpo-
częto na początku 2009 r. Począt-
kowo trzeba było wykonać projekty,
starać się o pozwolenia. Po roz-
strzygnięciu przetargu miejscowa
firma Mariusza Krauze ze Świer-
czyny listopadzie 2009 roku rozpo-
częła budowę. Z dnia na dzień

widać było zmiany. W górę pięły się
ściany, pojawił się dach, okna, tynki,
w końcu pomalowano ściany a salę
wyposażono. A sala to nie tylko po-
mieszczenie do ćwiczeń o po-
wierzchni 409,50 m2, to także dwie
szatnie, 5 toalet, magazyn sprzętu,
pomieszczenia techniczne, porząd-

kowe, pomieszczenie dla trenera,
natryski. Razem 702,56 m2 po-
wierzchni. Zarówno przedszkolacy
jak i uczniowie szkoły podstawowej
do sali mogą się dostać bezpośred-
nimi łącznikami.

Niech nowy budynek jeszcze
przez wiele lat służy uczniom,
mieszkańcom Świerczyny i okolicz-
nych miejscowości. Być może
uczeń świerczyńskiej szkoły zosta-
nie sławnym na całą Polskę spor-
towcem? * * *

Tymczasem budowa sali gimna-
stycznej to nie jedyna w gminie ale
i w Świerczynie inwestycja. W tejże
miejscowości rozbudowywana jest
remiza Ochotniczej Straży Poża-
rnej. W budynku tym zamontowano
zbiornik odpływowy na ścieki so-
cjalne. Taki sam zbiornik zakupiono
do świetlicy w Kleszczewie.

Mieszkańcy Wolkowa doczekali
się nowej drogi. Na odcinku 100
metrów pracownicy gminy założyli
nawierzchnię z trylinki. Trwa też re-
mont odcinka drogi w Kleszczewie.

W świetlicy wiejskiej w Kąkole-
wie wymieniono pięć okien, nato-
miast w Kątach – jedno. W kuchni
świetlicy wiejskiej w Drzeczkowie
wyremontowano piec, tam też wy-
mieniono okna.

WOsiecznej w rejonie ulicy Śmi-
gielskiej wyremontowano drogę
gruntową na odcinku 100 metrów,
bieżącemu remontowi poddano
drogę gruntową w Miąskowie.

Trwają prace przy termoociepla-

W tym numerze kalendarzścienny ze zdjęciami obrazu-jącymi wydarzenia kultu-ralne naszej gminy!
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