Nowoczesna hala już czeka na sportowców
Trwają odbiory powykonawcze w hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu.
Od września będą z niej korzystać uczniowie, posłuży też innym mieszkańcom miasta i gminy.
- Piękna, nowoczesna i przede wszystkim funkcjonalna – tak o nowo wybudowanej hali przy prowadzonej
przez powiat szkole mówi starosta olsztyński Małgorzata Chyziak. I rzeczywiście, w nieco ponad rok na
terenie Zespołu Szkół przy ulicy Chrobrego powstał nowy budynek o wymiarach 28,5m x 55,05m x 11,71m,
połączony ciągiem komunikacyjnym ze szkołą z możliwością odcięcia dostępu do części szkolnej.
Zgodnie z koncepcją hala będzie mogła pełnić funkcje zarówno sportowe, rehabilitacyjne, jak też kulturalne
i oświatowe, można ją bowiem wykorzystać jako salę gimnastyczną, teatralną, wykładową bądź salę zabaw.
Dzięki właściwemu wytłumieniu będą też mogły tu się odbywać koncerty. We wszystkich przypadkach
zapewnione jest pełne zaplecze socjalne oraz spełnione zostały wymagania odnośnie ewakuacji, zasad bhp
i przepisów sanitarnych.
Na sali sportowej znalazły się pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa
ziemnego, piłki nożnej halowej oraz badmintona. Powstały też ścianki wspinaczkowe. Powierzchnia boiska
może być podzielona na trzy części treningowe. W sumie na widowni, zarówno na trybunach mobilnych,
jak i stałych na antresoli, usiąść może ponad 400 osób, w tym również osoby z niepełnosprawnością. Na
zapleczu socjalnym znalazły się szatnie z łazienkami, pokój trenera, magazyn sprzętu sportowego oraz
damskie i męskie ogólnodostępne sanitariaty, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz sala
ćwiczeń. W ramach inwestycji powstała cała infrastruktura wodna i energetyczna, a także oświetlenie
terenu, ciągi jezdni i miejsca parkingowe. Jest też kotłownia, która będzie ogrzewała zarówno halę
sportową, jak i cały Zespół Szkół w Biskupcu, a także wentylatornia oraz pomieszczenie techniczne.
Głównymi użytkownikami hali będą uczniowie powiatowej placówki. W przypadku organizacji koncertów
czy zawodów sportowych posłuży ona także mieszkańcom Biskupca. To jeden z powodów, dla których
gmina dołożyła się do inwestycji. &#8211; Pierwsze podejście do tematu budowy hali miało miejsce już 5
lat temu. W 2017 roku wreszcie udało nam się pozyskać środki – mówi starosta Małgorzata Chyziak.
&#8211; Całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 8 mln zł, z czego 1,6 mln zł stanowi dotacja, którą
otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ponad 4 mln zł pochodzi z budżetu Powiatu Olsztyńskiego,
a 2,3 mln zł z budżetu gminy Biskupiec.
Hala w Biskupcu jest drugą halą widowiskowo-sportową, jaką powiat olsztyński wybudował dla
prowadzonych przez siebie szkół. Wcześniej hala stanęła przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście.
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