Strzał w dziesiątkę
Uroczyste otwarcie nowej hali widowiskowo-sportowej w Biskupcu
W piątek 28 września 2018 r. byliśmy świadkami przełomowego wydarzenia. Po wielu latach
starań i dzięki dobrej woli radnych V kadencji z budżetu Powiatu Olsztyńskiego przekazano ś
rodki w wysokości ponad 4 mln zł na budowę powiatowej hali widowiskowo-sportowej przy
Zespole Szkół w Biskupcu.
– Nareszcie hala została wybudowana. Nareszcie największy Zespół Szkół w powiecie ma obiekt sportowy z
prawdziwego zdarzenia. Nareszcie wy, droga młodzieży, macie do dyspozycji nowoczesną halę i będziecie
mogli ćwiczyć i rozwijać swoje pasje” – starosta olsztyński Małgorzata Chyziak podsumowała na wstępie
uroczystości najtrafniej odczucia wszystkich zebranych.
Ponad połowę całkowitej kwoty inwestycji przekazano na budowę hali z budżetu Powiatu.
Ostateczny koszt inwestycji wyniósł ponad 8 mln zł. Gmina Biskupiec przekazała ze swojego budżetu kwotę
2,3 mln zł. Pozostałe środki w wysokości 1,6 mln zł to dotacja od marszałka województwa ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
– 40 lat czekaliśmy na tę halę – mówią mieszkańcy Biskupca. I było warto.
Pełnowymiarowa hala widowiskowo-sportowa to budynek o wymiarach 28,5m x 55,05m x 11,71m,
połączony ciągiem komunikacyjnym ze szkołą z możliwością odcięcia dostępu do części szkolnej. Posłuży
zarówno młodzieży jak i mieszkańcom gminy. Może pełnić funkcje sportowe, rehabilitacyjne, jak też
kulturalno-oświatowe. Halę można wykorzystać jako salę gimnastyczną, teatralną, wykładową bądź salę
zabaw. Dzięki właściwemu wytłumieniu mogą się tu odbywać koncerty. We wszystkich przypadkach
zapewnione jest pełne zaplecze socjalne oraz spełnione są wymagania odnośnie ewakuacji, zasad bhp i
przepisów sanitarnych.
Pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego, piłki nożnej halowej oraz
badmintona to nie wszystko. Powstały tu też ścianki wspinaczkowe, a powierzchnia boiska może zostać
podzielona na trzy części treningowe.
Widownia wyposażona jest w trybuny mobilne i stałe (na antresoli) z miejscem dla ponad 400 osób, w tym
również dla osób z niepełnosprawnością.
Na zapleczu socjalnym znalazły się szatnie z łazienkami, pokój trenera, magazyn sprzętu sportowego, sala
ćwiczeń oraz damskie i męskie ogólnodostępne sanitariaty, dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Czy można było zainwestować tę kwotę lepiej?
Bynajmniej – świadczą o tym roześmiane twarze uczniów i nauczycieli, zadowoleni rodzice i mieszkańcy
gminy Biskupiec oraz przyległych miejscowości. Świadczą o tym zdumione twarze przybyłych gości i ich
pełne podziwu słowa: „Myślałam, że już mnie nic nie zaskoczy w naszym powiecie, w naszym
Biskupcu&#8230; ale wchodząc tutaj poczułam się zaskoczona i szczęśliwa” – wyznała poseł na Sejm
Urszula Pasławska. Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, dyrektor Zespołu Szkół Krzysztof Janczara oraz
wykonawca projektu Piotr Pachucki podkreślali niezwykle dynamiczną i konstruktywną atmosferę podczas
realizacji projektu autorstwa Tomasza Śladowskiego.
Imponujący efekt końcowy docenił też członek zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin

Kuchciński, gratulując i dziękując radnym Powiatu za wytrwałość w staraniach o realizację przedsięwzięcia,
jak i wszystkim innym, którzy dołożyli cegiełkę do powstania hali.
Otwarciu i poświęceniu hali towarzyszyły nagradzane licznymi brawami występy biskupieckich
cheerleaderek, dzieci i młodzieży z klubów sportowych oraz pokaz żonglerki i akrobatyki Jakuba
Przeradzkiego – uczestnika „Mam talent”.
W końcowym wystąpieniu starosta olsztyński wyraziła podziękowanie nie tylko współfinansującym
instytucjom, lecz także projektantowi – za udany projekt, wykonawcy – za należyte wykonanie prac i
terminowe wywiązanie się z harmonogramu, Wydziałowi Budownictwa i Inwestycji starostwa – za sprawną
weryfikację projektu skutkującą szybkim wydaniem pozwolenia na budowę, oraz młodzieży – za cierpliwe
znoszenie niedogodności związanych z prowadzonymi za oknem pracami budowlanymi.
Nowoczesny obiekt widowiskowo-sportowy jest odpowiedzią na najpilniejsze potrzeby lokalnej społeczności
i służył będzie nie tylko obecnym mieszkańcom, ale i wielu przyszłym pokoleniom.
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