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Wczoraj (02.09) w Zaborzu miało miejsce uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej.
Budowa tego obiektu trwała 17 miesięcy. Oficjalnie zakończyła się 19 sierpnia br. To
największa inwestycja wykonana dotychczas na terenie tego sołectwa. Całkowity koszt
budowy wyniósł ok. 3 mln złotych.

Oficjalne otwarcie nowej sali gimnastycznej w Zaborzu / fot. Gmina Chybie

Dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu było to wyjątkowe rozpoczęcie roku szkolnego. Ponieważ
nie tylko spotkali się z przyjaciółmi i nauczycielami, ale również zobaczyli swoją nową salę gimnastyczną. Jak zdradza
włodarz Gminy Chybie Janusz Żydek, sala była marzeniem nie tylko uczniów, dyrekcji czy grona pedagogicznego, ale
niemalże wszystkich mieszkańców.
Licznie przybyłych na uroczystość gości przywitała dyrektor placówki Joanna Białek. W wydarzeniu tym udział wzięli
m.in.: Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej - Stanisław Szwed, Wicewojewoda Śląski - Jan Chrząszcz, Posłowie
Małgorzata Pępek, Mirosława Nykiel oraz Mirosław Suchoń, Przewodniczący Sejmiku Śląskiego - Jan Kawulok, radny
Sejmiku Śląskiego - Andrzej Molin, Wicekurator Oświaty - Jacek Szczotka, Radni Powiatowi, Radni Gminy Chybie (byli i
obecni), sołtys Zaborza, dyrektorzy placówek oświatowych z całej gminy, generalny wykonawca sali.
O trudnych początkach i braku funduszy mówił w swoim przemówieniu włodarz Janusz Żydek. Kiedy patrzę na
niektórych z Państwa obecnych na tej sali to przypomniałem sobie początki mojej pierwszej kadencji,

kiedy to radni Waszego sołectwa wraz z byłym dyrektorem tejże szkoły śp. Mieczysławem Smolaną głośno
mówili o potrzebie sali w Zaborzu. Pomyślałem dobry pomysł, te dzieci naprawdę nie mają warunków do
ćwiczeń, ale pierwotnie plan wydawał się bardzo abstrakcyjny. Taka budowa to wydatek rzędu kilku
milionów, a przed nami perspektywa ciągle trwającej budowy kanalizacji, która pochłania większość
naszego budżetu. Potem pojawiały się kolejne wnioski dyrekcji, nauczycieli, rodziców, a nawet
samych dzieci. Na skutek pozytywnego nastawienia nas wszystkich już od tamtego momentu budowa sali
stawała się coraz bardziej rzeczywista. Głos urzędu i rady brzmiał zawsze tak samo – BUDUJMY. Niestety
kluczem do wszystkiego było pozyskanie środków zewnętrznych, gdyż sami jako gmina chyba nie bylibyśmy
w stanie w pełni sfinansować tego zadania. Nie czekaliśmy jednak na decyzję o dofinansowaniu i wspólnie
z Radą podjęliśmy odważną i jak się okazuje trafną decyzję - o rozpoczęciu budowy – mówił Żydek.
Gmina pozyskała jednak środki na budowę w wysokości blisko 1,5 mln zł, czyli 50% łącznych kosztów. Budowa trwała
17 miesięcy. Umowa z wykonawcą została podpisana początkiem marca 2018 roku. Sala gimnastyczna o wymiarach
24 x 12, ma 372 m kw. Nie brakuje szatni dla dziewczyn, chłopców, niepełnosprawnych, a także pomieszczeń
sanitarnych wraz z natryskami, pokoju nauczyciela, magazynu na sprzęt. Jest odpowiednia do gry w koszykówkę,
siatkówkę, piłkę ręczną, mini piłkę nożną. Co ważne jest połączona z budynkiem szkoły.
Uczniowie nie kryli swojego zadowolenia, a osoby zaangażowane w działania by sala w Zaborzu powstała, wzruszenia.
Stojąc przed tą salą nie umiem ukryć wzruszenia, szkoła ta budowana była lata temu w czynie społecznym.
Nawet pierwsi uczniowie pamiętają, jak ich rodzicie wspólnie budowali szkołę, by Ci nie musieli codziennie
dojeżdżać do szkoły podstawowej w Mnichu. Szkoła stoi już tyle lat, a sala, która została do niej
dobudowana będzie stała z nią kolejne tyle i jeszcze raz więcej – podkreślał Wójt.
Tego dnia nie zabrakło również części artystycznej, którą przygotowali uczniowie. Wójt odpalił symboliczny znicz
olimpijski oraz wspólnie odśpiewano hymn olimpijski.
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