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Uroczyście otwarto nowy i nowoczesny obiekt sportowy w
Brzuśniku

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Sejmiku Województwa Śląskiego, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, księża,
radni gminni i powiatowi, sołtysi, przedstawicielki KGW oraz strażacy OSP z całej gminy, dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli oraz
nauczyciele Szkoły Podstawowej w Brzuśniku wraz z uczniami i rodzicami. Na uroczystości obecny był również właściciel Zakładu
Remontowo-Budowlanego „Wielobranżowy” Sławomir Grzesik, wykonawca inwestycji.
- Osób, którym należą się dziś podziękowania, jest bardzo wiele, bowiem inwestycja wymagała pracy i poświęceń naprawdę wielu ludzi –
mówił Grzegorz Figura, wójt gminy Radziechowy-Wieprz – Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, to święto nie tylko szkoły ale także całej
miejscowości, bowiem z sali korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy – przekonywał wójt.
W ramach projektu pn. „Budowa i wyposażenie przyszkolnej sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką”, zbudowano i wyposażono
obiekt o powierzchni blisko 1 tys. m2. W nowym budynku swoje miejsce znalazła nie tylko sala gimnastyczna, ale także pomieszczenia
przebieralni, umywalnia oraz pokój instruktora WF. Jest tam także magazyn sprzętu sportowego i szatnia z łazienką dla osób
niepełnosprawnych, dwie sale lekcyjne w poziomie pietra oraz na poddaszu pokój organizacji młodzieżowych i pokój do zajęć
pozalekcyjnych. Powstała także szatnia szkolna i pokój pomocy medycznej, pokój nauczycielski i biblioteka szkolna. Całkowicie
przebudowana i rozbudowana została również kuchnia oraz stołówka.
– Dokładnie przed 100 laty, mieszkańcy Brzuśnika świętowali otwarcie szkoły w swojej miejscowości. Dziś mamy kolejny powód do radości,
spełniło się bowiem wieloletnie marzenie uczniów, rodziców, nauczycieli i mieszkańców o nowoczesnej sali sportowej – mówiła Cecylia
Dudys, dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzuśniku. – Ta sala jest przede wszystkim do was, drodzy uczniowie, byście mogli w świetnych
warunkach odbywać zajęcia, rozwijać sportowe umiejętności i uczyć się aktywnego życia – mówiła.
Po przemówieniach, uczniowie szkoły przedstawili krótki program artystyczny. Po nim nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz
poświęcenie obiektu.
Całkowita wartość projektu zamknęła się w kwocie 2 126 984,49 zł., z czego kwota doﬁnansowania w ramach Regionalnego Programu

Źródło: /aktualnosci/post/uroczyscie-otwarto-nowy-i-nowoczesny-obiekt-sportowy-w-brzusniku,82

strona 1/3

Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy, Wieprz 700
tel. 33 867 66 10, fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wyniosła 1 766 886,01 zł.
Z nowego obiektu w Brzuśniku korzystać będą przede wszystkim dzieci i młodzież, które znajdą tam doskonałe warunki do zajęć lekcyjnych
wychowania ﬁzycznego jak również zajęć pozalekcyjnych. Po godzinach lekcyjnych obiekt będzie również udostępniany na różne formy
aktywności sportowo-rekreacyjnej.
W ramach działań promocyjnych wydano również folder-broszurę zawierającą zarówno tekst mówiący o zdrowym, sportowym stylu życia i
prawidłowym odżywianiu jak i Regulamin użytkowania sali którego przestrzeganie zapewni bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ ARTYKUŁ: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=5691&id_menu=

Obrazy
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