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UROCZYSTE OTWARCIE BAZY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W
SIEWIERZU

   4 maja nastąpiło uroczyste otwarcie bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siewierzu.
Symboliczną wstęgę przecięli Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Przewodnicząca Rady
Miejskiej  w  Siewierzu  Barbara  Bochenek,  Poseł  na  Sejm  RP  Waldemar  Andzel,  Członek  Zarządu
Województwa Śląskiego Małgorzata Ochęduszko-Ludwik oraz Dyrektor SP Nr 1 w Siewierzu Rafał Wieja.
Wydarzeniu towarzyszyly występy wokalne i taneczne młodzieży szkolnej, rozgrywki sportowe oraz festyn
rodzinny. Uroczystość uświetnił również występ Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Siewierz.

    Dzięki  realizacji  zadania  uczniowie  siewierskiej  placówki  będą mogli  korzystać  z  nowoczesnych
obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym z boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy do gry w piłkę nożną,
dwóch boisk do gry w siatkówkę plażową o nawierzchni z piasku, boiska wielofunkcyjnego dla dzieci
starszych o nawierzchni sztucznej, boiska wielofunkcyjnego dla dzieci z klas 1-3 (również o nawierzchni
sztucznej), bieżni trójtorowej do biegu na 100 m, skoczni w dal oraz placu zabaw. Doskonale wyposażone
zaplecze sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu to ciekawsze zajęcia wychowania fizycznego
pozwalające na rozwój sportowych pasji i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

    Inwestycji towarzyszyła budowa oświetlenia zewnętrznego w technologii energooszczędnej i systemu
monitoringu wraz z centralą do sterowania i zarządzania. W ramach zadania wykonano również ciągi
pieszo-jezdne oraz nowy plac apelowy z kostki betonowej, a także ogrodzenie zewnętrzne działki szkolnej i
zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury.

    Wykonawcą zadania było Konsorcjum Firm: HYDROGOP Sp. z o.o. i TB INFRA Mariusz Życiński z
Katowic. Wartość inwestycji wyniosła 1.871.306,21 zł i została pokryta w całości ze środków budżetowych
Gminy Siewierz.
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