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Budowa kompleksów sportowych przy szkołach w Wojkowicach Kościlenych i Żelisławicach zakończona

   24 listopada 2009 r. zakończyła się budowa zaplecza sportowego przy szkołach w Wojkowicach Kościelnych i Żelisławicach.
   Jak wiadomo realizacja inwestycji przebiegała z dużymi przeszkodami, gdyż w jej trakcie wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym,
pomimo znacznego zaawansowania robót, przerwał prace budowlane i opuścił plac budowy. Na szczęście nowy wykonawca - Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. z Będzina, sprawnie i w terminie dokończył budowę. Głównym przedmiotem prac w tym wypadku było
wykonanie chodników, zagospodarowanie zieleni oraz dokończenie prac związanych z oświetleniem boisk. Wszystkie prace zastały wykonane
rzetelnie i terminowo. Obecnie do dyspozycji młodzieży i wszystkich mieszkańców oddane zostały dwa niezwykle nowoczesne kompleksy
sportowe w Żelisławicach i Wojkowicach Kościelnych.
  Na terenach przy Zespole Szkolno –  Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych powstały:  dwa boiska wielofunkcyjne z  nawierzchnią
syntetyczną, boisko do siatkówki plażowej, skocznia do skoku w dal, bieżnia, trybuny wraz ze schodami oraz obiekty małej architektury.
Inwestycja dotyczyła również zagospodarowania zieleni, budowy parkingów i chodników oraz wykonania oświetlenia. Na cały zakres prac udało
się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości około 630 tys. złotych
   W Żelisławicach wykonane zostały: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, parking, ciąg pieszo - jezdny i chodniki. Boisko
wielofunkcyjne zakończone już w maju tego roku obejmuje plac gry do piłki ręcznej i nożnej, dwa boiska do koszykówki oraz boisko do siatkówki.
W związku z lokalizacją boiska częściowo w miejscu dotychczasowego placu zabaw, zdemontowano istniejące urządzenia i przeniesiono plac
zabaw w nowe miejsce, po północnej stronie budynku szkoły.
   Koszt obu inwestycji wyniósł 2 183 164,14 zł przy czym ze względu na zerwanie umowy przez pierwszego wykonawcę, z kwoty tej potrącona
została  należna  Gminie  kara  umowna  w  wysokości  360  tys.  zł.  Około  110  tys.  zł  tej  kary  zostało  już  zapłacone  przez  Towarzystwo
Ubezpieczeniowe w ramach polisy zabezpieczającej prawidłowe wykonanie kontraktu.
   W drodze realizacji inwestycji powstała nowoczesna i ogólnodostępna infrastruktura sportowa zapewniająca bezpieczne uprawianie różnych
dyscyplin sportu. Dzięki zastosowaniu sztucznego oświetlenia możliwe będzie korzystanie z niej również po zmroku. Mamy nadzieję, że nowa
baza sportowa będzie podstawą do stworzenia atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu, a tym samym przyczyni się do wzrostu aktywności
sportowej mieszkańców oraz popularyzacji zdrowego trybu życia.
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