„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli”

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

Całkowita wartość inwestycji, zgodnie z umową Nr 2015/0198/3089/SubA/DIS/T zawartą w dniu
18 września 2015 roku wynosi:
344 742,53 PLN, w tym:
113 760,00 PLN - kwota dofinansowania ze środków FRKF
230 982,53 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola
Okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2015 r.
Cel projektu:
Prezentowany projekt miał na celu budowę nowoczesnego wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego
boiska sportowego, umożliwiającego masowe uprawianie sportu zarówno przez uczniów jak
i mieszkańców osiedla. Głównym celem inwestycji było zwiększenie aktywności fizycznej oraz
sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród
dzieci i młodzieży.
Zakres rzeczowy:
Przedmiotem przedsięwzięcia była budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 9 tj.:
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej. Na boisku znajdują się pola
do gier w koszykówkę oraz piłki siatkowej. Boisko zostało wyposażone w kosz z tablicą
pełnowymiarową do koszykówki, słupki aluminiowe do mocowania siatki i siatkę
całosezonową do piłki siatkowej oraz bramki aluminiowe i siatki do bramek do mini piłki
nożnej.
2. Budowa drenażu pod boiskiem wraz z odcinkami kanalizacji deszczowej.
3. Budowę oświetlenia boiska wraz z zasilaniem.
4. Budowę ogrodzenia boiska wraz z bramą wjazdową i furtką wejściową.
Efekt realizacji przedsięwzięcia:
Nowopowstały obiekt sportowy przyczynił się do aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży. Służy
zwiększeniu ich aktywności fizycznej, podniesieniu poziomu kultury fizycznej oraz umożliwia
propagowanie sportu wśród społeczności lokalnej i osób niepełnosprawnych. spopularyzował
aktywny stylu życia w mieście. Poprawa infrastruktury zwiększyła komfort, bezpieczeństwo i jakość

zajęć realizowanych na terenie kompleksu sportowego, a także dała szansę na kolejne atrakcyjne
propozycje sportowo - rekreacyjne oraz efektywniejsze wykorzystanie zmodernizowanej
infrastruktury. Ponadto nowy ogólnodostępny obiekt sportowy umożliwia:
 realizację zajęć wychowania fizycznego w odpowiednich warunkach,
 aktywny wypoczynek poprzez zajęcia prowadzone w zdrowych i bezpiecznych warunkach,
 organizowanie imprez sportowych, zwłaszcza w grach zespołowych, a także innych
dyscyplinach sportowych,
 organizowanie zawodów sportowych,
 poprawę wydajności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
 ograniczenie tendencji do siedzącego trybu życia,
 wykształcenie w społeczeństwie świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku
oraz korzystnych nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego,
 uprawianie sportu i rekreacji fizycznej osobom niepełnosprawnym,
 większy udział społeczności lokalnej w zajęciach rekreacji ruchowej.

Informacje o projekcie:
Urząd Miasta Stalowa Wola
Referat Pozyskiwania Funduszy
ul. Wolności 9, pok. nr 6, 37
tel./fax (015) 643 34 43
www.stalowawola.pl

www.msport.gov.pl

