Przedbórz

PrzedbÃłrz bÄ™dzie miaÅ‚ "Orlika"
01.12.2008.

Tu na razie jest Å›ciernisko... Ale bÄ™dzie boisko i to dwa! Po ogÅ‚oszonym w listopadzie trzecim juÅź
z kolei przetargu PrzedbÃłrz doczeka siÄ™ swojego "Orlika". W ubiegÅ‚ym tygodniu w naszym mieÅ›cie
ruszyÅ‚a budowa ogÃłlnodostÄ™pnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego
programu Moje boisko - Orlik 2012.
Planowane jest wybudowanie boiska do piÅ‚ki noÅźnej o wymiarach 30 m x 62 m o pow. caÅ‚kowitej 1
860 m2 (pole gry 26 x 56 m), boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,5 x 32,5 m o powierzchni 633,75
m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m) oraz budynek zaplecza o powierzchni uÅźytkowej 23,04 m2. kompleks
ma byÄ‡ ogrodzony i oÅ›wietlony. WykonawcÄ… inwestycji jest PrzedsiÄ™biorstwo InÅźynierii Ochrony
Åšrodowiska i Melioracji &bdquo;HYDROMEL&rdquo; Sp. z o.o. z KoÅ„skich (partner ARIM SpÃłÅ‚ka z
o.o. z Jeleniej GÃłry). Budowa Orlika ma kosztowaÄ‡ 1 259 396, 69 zÅ‚. UkoÅ„czenie inwestycji
przewidziane jest na dzieÅ„ 30 kwietnia. Kompleks budowany jest pomiÄ™dzy Schroniskiem
MÅ‚odzieÅźowym a Przedszkolem SamorzÄ…dowym, w niedalekim sÄ…siedztwie hali sportowej przy
ZSG.
PrzedbÃłrz oraz Radomsko jako pierwsze gminy w powiecie ogÅ‚osiÅ‚y przetarg na budowÄ™ "Orlika".
W Radomsku pod koniec listopada oddano "Orlika" do uÅźytku. Otwarcia dokonaÅ‚ Minister Sportu i
Turystyki MirosÅ‚aw Drzewiecki. RadomszczaÅ„ski "Orlik" powstaÅ‚ przy Zespole SzkolnoGimnazjalnym nr 5. KosztowaÅ‚ 1,6 mln zÅ‚. Jest 16. takim obiektem w woj. Å‚Ãłdzkim, a 142. w
Polsce.
Program &bdquo;Moje Boisko &ndash; Orlik 2012", przedstawiony podczas Expose przez Premiera
RzÄ…du RP Donalda Tuska, jest realizowany w caÅ‚ej Polsce, z myÅ›lÄ… o dzieciach i mÅ‚odzieÅźy.
Adresowany jest do wszystkich gmin, realizowany jest wspÃłlnie przez rzÄ…d i samorzÄ…d. Program
zakÅ‚ada budowÄ™ ogÃłlnodostÄ™pnych, bezpÅ‚atnych kompleksÃłw boisk sportowych wraz z
szatniami i zapleczem socjalnym, w kaÅźdej gminie na terenie caÅ‚ego kraju. ZaÅ‚oÅźeniem Programu
jest udostÄ™pnienie dzieciom i mÅ‚odzieÅźy nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego
uprawiania sportu. WiÄ™cej o projekcie na www.orlik2012.pl PoniÅźej prezentujemy zdjÄ™cia z 28 i 29
listopada oraz fragment planu zagospodarowania (plan pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej
UrzÄ™du Miejskiego w Przedborzu). {jgxgal
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