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Gmina Marcinowice zakończyła już budowę pełnowymiarowej hali
widowiskowo-sportowej oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego w Marcinowicach.
Jest to jedyny obiekt tego typu w gminie oraz jeden z największych na terenie powiatu z
pełnym zapleczem socjalnym oraz trybunami mogącymi pomieścić 300 widzów.
Obiekt zaprojektowany jest w konstrukcji szkieletowej, w której elementem nośnym jest
dwuprzegubowa rama wykonana w technologii z drewna klejonego, natomiast obudowa z płyt
stalowych wypełnionych pianką poliuretanową. Wymiary boiska 43 m x 24 m pozwalają na
organizację profesjonalnych turniejów sportowych piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. W
projekcie przewidziano dużo udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Budowę rozpoczęto w
grudniu ubiegłego roku. Realizacja inwestycji trwała 8 miesięcy. Oficjalne otwarcie kompleksu
sportowego odbędzie się 23 października 2006r. W gronie znakomitych osób znajdzie się gość
specjalny Pani Irena Szewińska - wielokrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich obecnie
Wiceprzewodnicząca Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Całkowity koszt inwestycji wynosi
3 mln 200 tys. zł. Na budowę hali sportowej gmina pozyskała środki z Ministerstwa Sportu w
kwocie 800 tys. zł. Pieniądze pochodzące z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
zostały przeznaczone na
zadania inwestycyjne określone w
„Programie rozwoju bazy sportowej województwa dolnośląskiego na lata 2005-2008”. Gmina
Marcinowice otrzymała również środki na wyposażenie obiektu w kwocie 250 tys. zł z
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Realizacja tej inwestycji stworzyła nowe możliwości
wykorzystania obiektu dla organizacji licznych spotkań o charakterze sportowym jak również
kulturalnym.
Obok hali powstało również boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, piłki siatkowej i tenisa
ziemnego o nawierzchni poliuretanowej punktowo elastycznej przez co zmniejszy ryzyko
urazów u zawodników. Gmina Marcinowice uzyskała dofinansowanie ww. projektu z unijnego
programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w kwocie 269
296,00 zł. Projekt powstał przy udziale mieszkańców, we współpracy z Akademią Rolniczą,
której studenci w ramach konsultacji z mieszkańcami opracowali Plan Rozwoju Miejscowości.
Hala sportowa oraz boisko przy Zespole Szkół w Marcinowicach są elementami mającymi
tworzyć ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminne Centrum Sportu i Rekreacji.
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