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Boisko w Żelisławicach oddane do użytku

   10 grudnia,  w samo południe zostało uroczyście oddane do użytku wielofunkcyjne boisko szkolne  przy Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Żelisławicach. W tym szczególnie ważnym dla całej społeczności lokalnej wydarzeniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy
Siewierz  Zdzisław Banaś,  Przewodnicząca Rady Miejskiej  Barbara Bochenek,  Radni  Rady Miejskiej,  Zastępca Burmistrza Tomasz Sadłoń,
Sekretarz Miasta i Gminy Siewierz Urszula Radziwołek, sołtysi Leśniaków i Brudzowic, kierownik Referatu Oświaty Kultury i Promocji Grzegorz
Podlejski,  Gminny  Koordynator  Sportu  Jacek  Gruszczyński,  dyrektorzy  placówek  oświatowych  z  terenu  gminy,  zarząd  LKS  „Ostoja”  w
Żelisławicach, przewodnicząca KGW w Leśniakach oraz przewodniczący Rady Rodziców.
   Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, inspektor nadzoru budowlanego Dariusz
Nowak oraz dyrektor szkoły Małgorzata Miłoch, a ksiądz proboszcz Marek Majchrzak poświecił nowy obiekt sportowy. Z tej okazji
uczniowie szkoły przygotowali krótką część artystyczną o sporcie oraz złożyli uroczyste ślubowanie gry fair play. W budynku szkolnym została
urządzona wystawka sportowych dyplomów i pucharów, przedstawiająca dotychczasowe osiągnięcia szkoły. Impreza nie mogła obyć się bez
pierwszego meczu rozegranego przez szkolne drużyny gimnazjalistów, który rozpoczął Burmistrz Zdzisław Banaś. Burmistrz przekazał również
uczniom sprzęt sportowy w postaci piłek do różnych gier zespołowych.
   Budowa boiska rozpoczęła się w czerwcu 2008 roku. Przebiegała z wieloma przeszkodami, gdyż wykonawca wyłoniony w przetargu przerwał
prace budowlane i opuścił plac budowy. Wykonawcą, który w miesiącach październiku i listopadzie bieżącego roku dokończył budowę było
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. z Będzina. Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 550 tys. zł.
   Mamy nadzieję, że oddany nam obiekt sportowy będzie dobrze służył zarówno uczniom szkoły w Żelisławicach, jak również całej społeczności
lokalnej.
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Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


