DZIENNIK
BUDOWY...
TROCHĘ Z
PRZYMRUśENIEM
OKA czyli o tym, jak
powstawało nasze
nowe boisko

wtorek 6 września 2016

Zaczął się nowy rok szkolny. Zamiast wrześniowego chłodu - Ŝar leje
się z nieba - lato w pełni !
Za oknami krajobraz jak księŜycowy. Drzewa wycięte, cały teren
przypomina raczej przygotowane pod uprawę pole.
Jednak cały czas trwają prace, nieustannie coś się zmienia - choć na
razie trudno dostrzec jakiś konkret.

czwartek 15 września 2016

Jak ten czas szybko leci ! JuŜ połowa miesiąca. Upał w ciągu dnia
nie maleje, choć poranki są juŜ bardzo rześkie... Powoli czuje się
nadchodzącą jesień.
A co na budowie ? MoŜna zauwaŜyć pewne zmiany. Jedna część
boiska otrzymała juŜ betonową nawierzchnię. Pod oknami szkoły
nieustannie pracuje koparka. Ten hałas jest trochę irytujący. Jednak
powtarzamy sobie, Ŝe musimy dla dobra sprawy, tzn. nowego boiska,
być bardzo cierpliwi.

czwartek 22 września 2016

Zaczęła się kalendarzowa jesień i jak przystało na tę porę roku
- w końcu zrobiło się chłodniej. Wszyscy pracują: my podczas lekcji
a robotnicy na budowie naszego upragnionego boiska. Widać, Ŝe teren
coraz bardziej się porządkuje. Dostrzec juŜ moŜna zarysy
poszczególnych boisk wyraźnie rozdzielonych krawęŜnikami...
I chociaŜ hałas maszyn
pod oknami bywa nieraz bardzo
dokuczliwy, cieszymy się, Ŝe wszystko idzie dobrze.

poniedziałek 3 października 2016

Z kaŜdym dniem przybliŜamy się do celu - czyli zakończenia
budowy boiska. Widać juŜ bardzo powaŜne zmiany - zostały na
przykład zamontowane wysokie słupy. Niektóre z nich będą słuŜyły do
zabezpieczenia boiska (tzw.piłkołapy), na innych umieszczone zostało
specjalne oświetlenie i chyba... kamery? Przywieziono kolejny
transport kostki... I chociaŜ ostatnio zapanowała bardzo jesienna
pogoda, na placu budowy cały czas coś się dzieje.

środa 19 października 2016

Ale będzie ładnie ! Ze zgromadzonych na budowie płytek została
juŜ prawie ułoŜona ta część naszego boiska, na której będą się
odbywały apele. Powierzchnia przypomina jakby zeszyt w kratkę...
Naprzeciwko wyraźnie widać pasy zielonego trawnika. Powstaje
z przywiezionej w rolkach murawy.
Ta jego zieleń z jesiennymi kolorami na działkach wygląda uroczo
Dzień za dniem - cały czas widać zmiany!

czwartek 27 października 2016

Z kaŜdym dniem coraz bliŜej... Plac apelowy juŜ uporządkowany.
Robotnicy polerują betonową część kompleksu. Obok Ŝółci się podłoŜe
innej części boiska ( przypomina ogromne ciasto...). Szkoda, Ŝe
pogoda taka jesienna, ale to i tak nie przeszkadza w postępie prac !

czwartek 3 listopada 2016

Zaczął się listopad. Po kilku dniach bez nauki - znów jesteśmy
w szkole. A za oknami ? Zmiany, zmiany... Znów się zazieleniło. Jednak
tym razem od sztucznej trawy, bo pokryta do niedawna Ŝółtym
piaskiem część boiska otrzymała nową nawierzchnię. Trochę nie
dopisuje pogoda i tam, gdzie powstaje naturalny trawnik - jest sporo
błota...
Ale cóŜ się dziwić, w końcu mamy jesień! I jeszcze jedno - nie widać
kratek na placu apelowym. Posypano go piaskiem - to po prostu prace
wykończeniowe.

piątek 4 listopada 2016

Dzień niepodobny do dnia.... i jeśli chodzi o pogodę, i jeśli chodzi o wygląd
boiska. Jeszcze wczoraj padał deszcz, było błoto. Jednak juŜ następnego dnia
zaświeciło słońce i jak wiele się zmieniło !
Popatrzcie tylko na zdjęcia i porównajcie te same miejsca.

wtorek 8 listopada 2016

Zapiski w dzienniku pojawiają się coraz częściej. Wygląda na to, Ŝe budowa
dobiega końca. Uwagę wszystkich zwróciło oznakowane wyraziście boisko
ze sztuczną nawierzchnią oraz montowanie nowoczesnych ławeczek.

No i jeszcze spojrzenie z innej perspektywy... na piękny kącik pod szkołą...

piątek 18 listopada 2016
Wreszcie oczekiwany finał ! Budowa upragnionego boiska zakończona !
Jeszcze parę szczegółów - na przykład
dokończenie zawieszania siatki,
zwinięcie folii czy ustawienie bramek i juŜ ! Teraz czekamy na uroczyste
otwarcie, które przewidywane jest na wiosnę...
Musimy mieć czas, aby do tej imprezy odpowiednio się przygotować.
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