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OTWARCIE BAZY SPORTOWEJ W GOŁUCHOWICACH

    Tegoroczne lato w Gołuchowicach upłynęło pod znakiem aktywności fizycznej, a to za sprawą nowo powstałej tam bazy sportowej
oraz  placu  zabaw.  W  dniu  20  września  br.  nastąpiło  oficjalne  otwarcie  tego  -  kolejnego  w  naszej  Gminie  -  kompleksu
rekreacyjnego. Na mieszkańców czekała również niespodzianka w postaci oddanej do użytkowania siłowni terenowej.

    Uroczystości rozpoczął Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, który przywitał wszystkich przybyłych na
otwarcie gości, wśród których znaleźli się Poseł na Sejm RP Jarosław Pięta, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Małgorzata
Ochęduszko – Ludwik, Ksiądz Proboszcz Marian Czerniejewski, Radni Rady Miejskiej w Siewierzu na czele z Przewodniczącą Barbarą
Bochenek, sołtysi  z  Gminy Siewierz,  dyrektorzy gminnych placówek oświatowych oraz Prezesi  jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych.

    W okolicznościowym przemówieniu Burmistrz wyraził zadowolenie z tego, że udało się doprowadzić do pomyślnego zakończenia
oczekiwanej inwestycji, o trafności której świadczy duże zainteresowanie od początku jej funkcjonowania. Burmistrz przypomniał
także o innych realizowanych w ostatnich latach inwestycjach w sołectwie, m.in. o remoncie świetlicy wiejskiej w budynku remizy
OSP Gołuchowice wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

    Głos zabrał również sołtys Antoni Kocot, który wspomniał dawne czasy, w których młodzież nie miała tak komfortowych
warunków do uprawiania sportu. Sołtys wyraził też nadzieję, że wszyscy będą potrafili zadbać o tą wspólną przestrzeń, gdyż obiekt
powstał w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców. Nawiązując do tej wypowiedzi Poseł Jarosław Pięta podkreślił, że poprawa
warunków uprawiania sportu i rekreacji widoczna jest w całej Gminie Siewierz za sprawą powstających wielofunkcyjnych boisk i
placów zabaw.

    Potwierdzeniem tych słów jest realizacja planu budowy siłowni terenowych w każdym gminnym sołectwie. Niedawno zostały
podpisane pierwsze umowy na budowę siłowni, a pierwsza z nich już powstała na terenie nowej bazy sportowej w Gołuchowicach.
Przypomnijmy, że na ten obiekt składa się również boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę,
koszykówkę i tenisa ziemnego, plac zabaw z dziewięcioma urządzeniami zabawowymi, ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej na
całej długości działki oraz parking dla samochodów osobowych.

    Część oficjalną uroczystości zakończyło symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu przez Księdza Mariana
Czerniejewskiego - Proboszcza Parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Trzebiesławicach. Następnie goście mogli obejrzeć
program artystyczny  w wykonaniu dzieci  i  młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu  popularyzujący ruch i
aktywność  na  świeżym  powietrzu.  Pokaz  tańca  nowoczesnego  zaprezentowali  też  podopieczni  Specjalnego  Ośrodka
Wychowawczego w Gołuchowicach. Część artystyczną zamknął występ Zespołu Śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich z
Gołuchowic. Na zakończenie obchodów odbył się mecz piłkarski, w którym naprzeciw siebie stanęli uczniowie Szkoły Podstawowej
Nr w Siewierzu oraz ich rodzice.

    Całkowity koszt budowy bazy sportowej w Gołuchowicach wyniósł 1 204 680,01 zł brutto. Na realizację projektu Gmina Siewierz
otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 200 000 zł w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata
2007 – 2013.
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