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Nowoczesna trybuna sportowa na stadionie w Żelisławicach

   30 listopada zakończyło się zadanie polegające na montażu trybuny o lekkiej konstrukcji stalowej bez zadaszenia na stadionie sportowym LKS
Ostoja w Żelisławicach. Wykonawcą trybuny była firma Best Sport Pro Sp. z o.o. z Żywca. Koszt zadania wyniósł 109 500 złotych. Trybunę
zamontowano w sąsiedztwie  głównego boiska  do  piłki  nożnej.  Obiekt  posiada  432 miejsca  siedzące.  Był  to  pierwszy  etap  planowanej
przebudowy stadionu LKS Ostoja w Żelisławicach. Koszt całej przebudowy szacuje się na kwotę 3 872 000 zł brutto. Zakres przyszłej inwestycji
obejmuje przebudowę płyty głównej  boiska o nawierzchni  z  trawy naturalnej,  budowę budynku techniczno -  socjalnego,  budowę boiska
treningowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, budowę kortu tenisowego, chodniki, place, zagospodarowanie zieleni oraz
obiekty małej architektury. Całe zadania planuje się zrealizować do końca 2012 roku.
   Gmina zamierza także przebudować stadion sportowy LKS Przemsza w Siewierzu. Obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy tego
zadania. Inwestycja obejmuje budowę boiska głównego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej, budowę boiska treningowego do piłki
nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej, budowę dwóch kortów tenisowych o nawierzchni z trawy syntetycznej, budowę dróg i parkingów i
chodników, budowę trybuny sportowej o konstrukcji stalowej na 236 miejsc, zagospodarowanie zieleni i montaż obiektów małej architektury.
Ponadto w ramach tego przedsięwzięcia wybudowany zostanie budynek techniczno-socjalny zadaszony trybuną. Budynek będzie stanowił
zaplecze stadionu z szatniami dla 2 drużyn piłkarskich wraz z węzłami sanitarnymi, szatnią dla sędziów z węzłem sanitarnym, pomieszczeniem
biurowym i magazynowym stadionu, a także pomieszczeniami sanitariatów dla kibiców. Teren stadionu zostanie oświetlony. Na realizację
inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości prawie 2 000 000,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007 – 2013.
   Również stadion sportowy KS NIWY w Brudzowicach ulegnie przebudowie. Obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy pierwszego etapu
inwestycji, tj. budowy budynku zaplecza socjalno – technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. To zadanie
planuje się zakończyć w październiku przyszłego roku. Cała przebudowa powinna zostać zrealizowana do końca 2012 roku i poza nowym
budynkiem obejmuje  przebudowę płyty  głównej  boiska  o  nawierzchni  z  trawy naturalnej,  budowę zadaszonych  trybun,  budowę boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni w trawy syntetycznej, przebudowę placu zabaw, budowę chodników i placów a także oświetlenie stadionu,
posadzenie zieleni oraz wykonanie obiektów małej architektury. Koszt całego zadania przewiduje się w wysokości 3 451 685 złotych.
   Przebudowa trzech stadionów sportowych jest olbrzymim przedsięwzięciem, stąd konieczność ich etapowej realizacji. Mamy nadzieję, że
podjęte działania przyniosą efekt w postaci wzrastającego zainteresowania sportem wśród wszystkich mieszkańców Gminy. Dzięki modernizacji
stadionów powstanie nowoczesna infrastruktura sportowa stwarzająca atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu.
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