Budowa nowej hali w Biskupcu bliżej
Dobra informacja dla uczniów powiatowego Zespołu Szkół w Biskupcu. Ministerstwo Sportu
zarezerwowało 1,2 mln zł na budowę profesjonalnej hali sportowej o wymiarach 52 na 23
metry. Inwestycję wartą około 4,5 mln zł dofinansuje też Powiat Olsztyński i gmina Biskupiec.
Powiat Olsztyński po oddaniu do użytku w marcu powiatowej hali sportowej w Dobrym Mieście nie zwalnia
tempa i przygotowuje kolejna inwestycję w bazę sportową.
- Rozstrzygnęliśmy przetarg na koncepcje i zagospodarowanie kolejnej hali sportowej, tym razem przy
Zespole Szkół w Biskupcu – mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. – To będzie profesjonalna hala o
wymiarach 52 na 23 metry z łącznikiem do budynku szkoły, a także z parkingiem. W hali znajdzie się
pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykową, a także widownia i zaplecze
socjalno-sanitarnym. Przy okazji zostanie zmodernizowana instalacja grzewcza szkoły.
Budowa powiatowej hali sportowej w Biskupcu będzie kosztować około 4,5 mln zł. Dzięki decyzji zarządu
województwa wiadomo już, że inwestycja w Biskupcu znalazła się na liście 29 obiektów sportowych
województwa, które mogą liczyć na wsparcie finansowe Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dofinansowanie
ministerialne do budowy hali w Biskupcu wyniesie około 1,2 mln zł. Pozostałe środki będą pochodziły z
budżetu powiatu (kwota ok. 2 mln zł) i budżetu gminy Biskupiec w ramach rozliczeń w zakresie
przekazanej miastu przez hali sportowej w dawnej jednostce wojskowej. Hala miejska w dawnej jednostce
została otwarta w 2003 roku i korzystają z niej mieszkańcy, kluby sportowe, stowarzyszenia oraz uczniowie
powiatowego Zespołu Szkół. Po wybudowaniu nowej hali uczniowie powiatowej szkoły będą mieli ją dla
siebie i swoich potrzeb. Sama inwestycja będzie mogła ruszyć po zakończeniu prac projektowych i
dokumentacyjnych, a także po aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Biskupiec uwzględniającego koncepcję budowy hali sportowej.
- Budowa powiatowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu powinna ruszyć na wiosnę 2015 roku –
uważa Krystyna Mathoes, dyrektor wydziału inwestycji i rozwoju w olsztyńskim starostwie.

Drukuj

