Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1
w Wałbrzychu
Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)
Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkaoców
Wartośd całkowita inwestycji: 3 054 495,96 PLN
Wartośd dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 671 947,18 PLN
Wartośd dofinansowania z Programu „Moje boisko - Orlik 2012”: 666 000,00 PLN
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 przy ul. Limanowskiego 12
w Wałbrzychu to jedna z kilku inwestycji z obszaru edukacji i szeroko rozumianej sfery społecznej realizowanych
w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2008 - 2015”. Zadanie zostało zrealizowane
w latach 2008 - 2010.

Zakres zadania obejmował budowę:
 boiska piłkarskiego o wymiarach 30,00 x 62,00 m (z pasami wybiegów), wraz z jego oświetleniem,
odwodnieniem oraz wyposażeniem, a także wykonaniem ogrodzenia. Powierzchnia całkowita boiska to
1860 m² (pole gry: 26,0 x 56,0 m). Nawierzchnia do piłki nożnej syntetyczna, typu sztuczna trawa;
 boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną (podbudowa poliuretanowa)
o wymiarach całkowitych (z pasami do wybiegów) 32,10 x 19,10 m, wraz z jego oświetleniem,
odwodnieniem oraz wyposażeniem, a także wykonaniem ogrodzenia. Powierzchnia boiska
wielofunkcyjnego to 613,11 m² (pole do gry: 15,1 x 28,1 m);
 zaplecza szatniowo-sanitarnego wyposażonego w pomieszczenie sanitarne oraz przystosowanego dla
potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaplecze posiada pomieszczenie trenera, magazyn, sanitariaty,
szatnie/przebieralnie z łazienkami przeznaczone dla dwóch drużyn. Wyposażone jest w umywalki,
natryski i WC;
 placu zabaw wraz z jego odwodnieniem
i ogrodzeniem, a także wyposażeniem.
Powierzchnia placu zabaw wynosi 1440,0
m². Plac zabaw został wyposażony w
drewniane
zabawki
(np.
huśtawki
podwójne, „ważki”, „ważki na sprężynie”,
„bujaczki”), drewniane zestawy zabawowe
(przeznaczone dla dzieci w wieku 3-12 lat)
oraz ławki wolnostojące w obszarze ww.
urządzeo.
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Ponadto w ramach projektu przeprowadzono remont istniejącego muru oporowego wraz z nasadzeniem
szpaleru zieleni wysokiej wzdłuż muru oraz zagospodarowano teren przez budowę chodników, dojazdów
i nawierzchni biologicznej.
Na terenie obiektu, oddanego do użytku
w 2009 roku realizowane są zajęcia szkolne
i pozaszkolne. Od miesiąca stycznia 2010 r.
z zajęd na terenie boiska skorzystało łącznie
6 596 osób. Profesjonalne zagospodarowanie
terenu spotkało się z uznaniem młodzieży
i rodziców, nauczycieli i sportowców. Od
miesiąca marca 2010 r. prowadzone są
zajęcia z Trenerem Osiedlowym oraz szereg
rozgrywek i turniejów sportowych.
Uprawianie sportu należy do jednej
z najważniejszych
aktywności
szkolnej
i pozaszkolnej młodych ludzi. Jego znaczenie
dla rozwoju związane jest nie tylko z aspektami zdrowotnymi, ale również wychowawczymi. Młodzi ludzie
uprawiający sport pod fachowym okiem nauczycieli i trenerów uczą się samodyscypliny, pozytywnej rywalizacji
i współpracy. Nabywają również umiejętności rozpoznawania własnych słabości i ich przezwyciężania.

