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Tak to się zaczęło w 2011 r.

Gminny projekt pn. ”AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI”- projekt 

systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

realizowany w 2011r. współfinansowany przez Unię 

Europejską, którego realizatorem był Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Świerczowie zakładał 

przeprowadzenie kursu Brukarza glazurnika.



Wartość projektu wyniosła 85.592,58 zł. 

W ramach projektu 8 uczestników (4 kobiety                     

i 4 mężczyzn) zostało objętych wsparciem:

- kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, 

- kurs Brukarz glazurnik. 



W ramach zajęć praktycznych kursu Brukarz glazurnik 

uczestnicy mieli możliwość samodzielnego wykonania 

poszczególnych etapów prac brukarskich i 

wykończeniowych na terenie stanowiącym wejście do 

budynku Gminnego Ośrodka Kultury w 

Świerczowie.



Remont schodów w wykonaniu uczestników 

kursu brukarz-glazurnik



Wykonanie podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych



Zajęcia praktyczne uczestników kursu 

Brukarz glazurnik



Zajęcia praktyczne uczestników kursu 

Brukarz glazurnik c.d.



Schody i podjazd dla niepełnosprawnych 

wykonany przez kursantów



Remont chodnika w wykonaniu uczestników 

kursu Brukarz glazurnik



c.d. prac uczestników kursu Brukarz 

glazurnik



c.d. prac uczestników kursu Brukarz 

glazurnik



c.d. wykonanie chodnika przez uczestników 

kursu brukarz-glazurnik



Rok 2012



A tak to się działo w 2012 r.

Gminny projekt pn. ”AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI” realizowany w 

2012r. współfinansowany był przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego 

realizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Świerczowie zakładał przeprowadzenie kursu 

Ogrodnika terenów zielonych i kursu Brukarz 



Całkowita wartość projektu         

wyniosła 67 222,64 zł 

W ramach projektu 8 uczestników (4 kobiety

i 4 mężczyzn) otrzymało wsparcie:

- kurs Brukarz - wybrukowano plac przy świetlicy

wiejskiej we wsi Miejsce,

- kurs Ogrodnik terenów zielonych - efektem zajęć

praktycznych kursu był zagospodarowany

skwer przy budynku Domu Kultury w

Świerczowie.



Kurs Ogrodnik– zagospodarowanie terenu 

przed wejściem 



Kurs Ogrodnik– zagospodarowanie terenu 

wzdłuż chodnika



Kurs Ogrodnik terenów zielonych –

zagospodarowanie terenu przed wejściem 



Kurs Ogrodnik – zagospodarowanie terenu 

wzdłuż drogi powiatowej



Kurs Ogrodnik– zagospodarowanie terenu 

wzdłuż chodnika



Kurs Ogrodnik– zagospodarowanie terenu 

wzdłuż chodnika



Zagospodarowanie terenu wzdłuż chodnika –

po 2-ch latach



Zagospodarowanie terenu wzdłuż chodnika –

po 2-ch latach



Rok 2013-2014



Gminny projekt pn. ”AKTYWIZACJA 

ZAWODOWA DROGĄ DO 

SAMODZIELNOŚCI” realizowany w 2013-2014  

współfinansowany był przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego 

realizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Świerczowie zakładał przeprowadzenie 

kursu Ogrodnika terenów zielonych, kursu Malarza 

oraz kursu Brukarza.



W ramach projektu 24 uczestników (12 kobiet    

i 12 mężczyzn) zostało objętych wsparciem:

- kurs Ogrodnik terenów zielonych, 

- kurs Brukarz,

- kurs Malarz.



W ramach zajęć praktycznych kursu Malarz

uczestnicy mieli możliwość samodzielnego

wykonania poszczególnych etapów prac

malarskich i wykończeniowych. Wykonano

wówczas prace malarskie małej i dużej sali

budynku Gminnego Ośrodka Kultury w

Świerczowie.



Kurs Malarza w trakcie zająć praktycznych



Duża sala GOK-u po malowaniu przez  

uczestników kursu Malarz



2014 
Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury                                     

- etap I termomodernizacja i przyłącza kanalizacji 

deszczowej.

Całkowity koszt wyniósł 296.565,65 zł, w tym 

159.209,94zł GOK otrzymał dofinansowanie  w ramach 

działania „ODNOWA I ROZÓJ” objętego PROW na 

lata 2007-2013



Budynek GOK-u od strony boiska przed  

remontem



Budynek GOK-u od strony boiska po  

remoncie



Budynek GOK-u od strony parkingu przed  

remontem



Budynek GOK-u od strony parkingu            

po  remoncie



Budynek GOK-u od strony parkingu            

po  remoncie



Budynek przed remontem od strony  altany



Budynek przed remontem od strony  

OSP 



Budynek GOK-u od strony OSP

po remoncie



Rok 2020 - 2021
Dostosowanie obiektu 

Gminnego Ośrodka Kultury 

do wymogów przepisów 

sanitarnych i p.poż. oraz do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych



Realizacja 2 zadań :

1. „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury w Świerczowie” w ramach 

operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące 

funkcje kulturalne”, objętych wsparciem Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,



Na zadanie pn.„Przebudowa pomieszczeń budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”  

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w 

kwocie 500.000zł. 

Wartość zadania wyniosła 1.069.901,62zł.

Realizacja zadania w okresie od X 2020 – XII 2021.



Zakres robót budowlanych

• przebudowana została duża i mała sala oraz 
pomieszczenie biblioteki,

• obiekt zyskał nowe funkcjonalne zaplecze 
sanitarne, 

• zmodernizowano centralne ogrzewanie z 
wymianą pieca c.o. i instalacją pompy ciepła, 

• wymieniona została instalacja elektryczna,

• obiekt wyposażony został w instalację nawiewno
– wywiewną, 

• na dachu budynku zamontowano panele 
fotowoltaiczne
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Panele fotowoltaiczne – po przebudowie 

GOK-u
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Korytarz GOK-u przed przebudową



Korytarz GOK-u po przebudowie



Duża sala GOK-u po przebudowie



Toaleta dla osób niepełnosprawnych



Toaleta po przebudowie





Pomieszczenie biblioteki



Korytarz po przebudowie



2. „Adaptacja Sali Gminnego Ośrodka Kultury 

w Świerczowie na rybackie centrum 

edukacyjno-kulturalne” w ramach działania 

„Realizacja lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność”, objętego 

Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”



Koszt zadania to kwota 277.570,77 zł, z tego 

dofinansowanie wyniesie 207.921,00 zł. 

Adaptacja części sali Gminnego Ośrodka Kultury w 

Świerczowie na rybackie centrum edukacyjno –

kulturalne, polegała na budowie antresoli 

pozwalającej na zwiększenie powierzchni 

użytkowej obiektu.



Budowa antresoli



Odbiór techniczny robót budowlanych



Wyposażenie antresoli



Wyposażenie antresoli



Wejście na antresolę



Antresola po wykonaniu- widok z sali



DZIĘKUJEMY


