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Przebudowane boisko przy SP 1 Brzesko

Zakończyła się przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzesku. Stara asfaltowa
płyta została zastąpiona w pełni bezpieczną nawierzchnią ze sztucznej trawy. Inwestycja, której całkowity
koszt wyniósł około 250 tysięcy złotych, została zrealizowana przy doﬁnansowaniu z programu „Małopolska
Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS” w wysokości 44 tysięcy złotych. Większa część kosztów (ponad
200 tysięcy złotych) została pokryta ze środków własnych gminy Brzesko.
Asfaltowa płyta boiska o wymiarach 40 x 20 metrów została pokryta nawierzchnią ze sztucznej trawy,
zasypanej piaskiem kwarcowym oraz substancjami, które skutecznie zapobiegają jej ścieraniu. Nowa
nawierzchnia wykonana jest z surowców, które gwarantują wieloletnią odporność na działanie czynników
atmosferycznych, co znacznie wydłuży okres jej trwałości, a to ma ważne znaczenie z ekonomicznego
punktu widzenia.
Na zmodernizowanym boisku zamontowano nowe bramki i zabudowano tuleje do montażu słupków do gry
w siatkówkę na boisku wytyczonym odznaczającymi się żółtymi liniami. Kosze do koszykówki zyskały nowe

obręcze wraz z siatkami łańcuchowymi. Wzdłuż linii bocznych postawiono nowe ławki oraz zamontowano
kosze do segregacji odpadów. Jeszcze w tym roku ustawione zostaną tzw. piłkochwyty.
Przypomnijmy, że kilka tygodni wcześniej zakończono prace związane z rewitalizacją zieleni na terenie
bezpośrednio sąsiadującym z boiskiem. Zasadzone zostały nowe drzewa i krzewy (klony, buki, śliwy,
brzozy, graby, bzy, wiązy), a także coraz bardziej popularne byliny i rośliny miododajne. Wcześniej usunięto
stare, schorowane drzewa, których stan zagrażał bezpieczeństwu przebywających na tym terenie uczniów.
Koszt rewitalizacji terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 1 wyniósł 41 241,90 złotych, z czego
34 396 zł to środki własne gminy Brzesko, a 6 845 zł to doﬁnansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Boisko przy brzeskiej „jedynce” jest czwartym przyszkolnym obiektem sportowym tego typu
przebudowanym w gminie na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. W zeszłym roku asfaltowa
nawierzchnia została zastąpiona sztuczną trawą w Jadownikach, w kwietniu tego roku podobną operację
przeprowadzono w Okocimiu. Rok temu nową murawę zyskało również boisko w Sterkowcu.
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