
  

Budowa hali sportowej
przy Zespole Oświatowym
w Bielanach Jarosławach

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013



  

W 2000 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły. Ciągle jednak brakowało 
zaplecza sportowego – hali sportowej. Władze Gminy postanowiły wybudować 

pełnowymiarową halę sportową, tak aby służyła nie tylko uczniom ale całej 
społeczności lokalnej jako miejsce spotkań kulturalnych oraz sportowych.



  

W roku 2004 Przedsiębiorstwo Projektowo - 
Usługowe „BISPROL” 
Sp. z o.o. w Warszawie, zaprojektowało 
budynek hali wraz z zagospodarowaniem 
terenu wokół obiektu, który z końcem 2005 
roku został zaktualizowany. 
Ze względu na ograniczenia w budżecie 
gminy, realizacja projektu została 
zaplanowana na kolejne lata.

Od tego czasu szukano środków zewnętrznych na sfinansowanie przedsięwzięcia. 
Realna szansa na korzystne finansowanie pojawiła się w 2009 roku.

Radni Gminy Bielany nie zostali obojętni wobec możliwości dofinansowania hali 
sportowej ze środków Unii Europejskiej. Po ogłoszeniu naboru wniosków przez 
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013, Priorytet VII. Tworzenie
i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2. Infrastruktura 
służąca edukacji. 



  

Wójt Gminy Bielany rozpoczął 
starania o pozyskanie środków 
na budowę hali sportowej. 
W czerwcu 2009 roku, gmina 
opracowała studium 
wykonalności, które jest 
niezbędnym elementem 
do złożenia wniosku i uzyskała 
wymagane załączniki. Efektem 
finalnym prac nad wnioskiem 
było jego złożenie 
w Mazowieckiej Jednostce 
Wdrażania Programów        
Unijnych w Warszawie.

Pod koniec 2009 roku, Gmina Bielany otrzymała pismo z Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych z informacją o pomyślnym przejściu projektu przez 
etap oceny formalnej i przekazaniu do oceny merytorycznej. 



  

Na początku 2010 roku Gmina 
Bielany otrzymała informację o 
dofinansowaniu wniosku, w 
efekcie czego w dniu 9 lipca 2010 
roku została zawarta umowa 
pomiędzy Województwem 
Mazowieckim reprezentowanym 
przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego w imieniu którego 
działa Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych, 
reprezentowana przez Pana 
Wiesława Mariusza Roboszuka – 

Dyrektora a Gminą Bielany reprezentowaną przez Zbigniewa Woźniaka – Wójta Gminy 
Bielany, na realizację projektu pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Oświatowym 
w Bielanach Jarosławach”.



  

Całkowita wartość projektu wynosi 
3 123 294,67 zł, całkowite koszty 
kwalfikowalne projektu wynoszą 
3 098 894,67 zł. Uzyskano 
dofinansowanie w kwocie 
2 634 060,47 zł, stanowiącej 85% 
kosztów kwalifikowalnych projektu, 
zaś Gmina wydatkowała środki        
          finansowe stanowiące wkład 
własny w wysokości 489 234,20 zł, 
w tym wydatki kwalifikowane 
464 834,20 zł. W wyniku 
przeprowadzonych postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego

zostali wyłonieni wykonawcy poszczególnych prac związanych z budową hali 
sportowej.



  

Dnia 26 sierpnia 2010 Wójt Gminy Bielany Zbigniew Woźniak podpisał umowę z głównym 
wykonawcą Panem Andrzejem Zaboklickim prowadzącym działalność pn. „ZAB-BUD” na 
wykonawstwo budowy i wyposażenia hali sportowej wraz z utwardzeniem terenu przy 
Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach realizowanego w ramach projektu "Budowa 
hali sportowej przy Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach", współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII. „Tworzenie
i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.2 „Infrastruktura służąca 
edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.



  

Po protokolarnym przekazaniu placu budowy, w październiku 2010 roku wykonano     
               fundamenty nowo powstającego obiektu, przystąpiono do murowania ścian  
                                    i wykonywania kolejnych prac związanych z budową hali.



  

W dniu 15 października 2010 roku w Zespole Oświatowym w Bielanach 
Jarosławach odbyła się konferencja promocyjna w związku z realizacją projektu pn. 
„Budowa hali sportowej przy Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach”. 
W ramach spotkania odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod 
budowę hali sportowej. 



  

W uroczystości udział wzięli: Pani Janina Ewa Orzełowska – uprzedni Dyrektor 
Delegatury UMWM, obecnie Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, 
przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach 
w osobach Pani Hanny Bolesty i Barbary Radman, dyrekcja szkoły, władze Gminy 
Bielany, radni Gminy Bielany, nauczyciele szkoły, uczniowie, rodzice oraz 
zaproszeni goście.
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Po dokonaniu odbioru I etapu Gmina Bielany w dniu 17 czerwca złożyła do MJWPU 
                           w Warszawie wniosek o płatność, rozliczający I etap prac 
związanych z projektem pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Oświatowym w 
Bielanach Jarosławach”.



  

W kolejnych dniach przystąpiono do kontynuacji prac związanych z II etapem.  
Wykonano instalacje elektryczne i sanitarne, tynki wewnętrzne oraz gładzie 
gipsowe, dokonano montażu lamp oświetleniowych na hali, rozpoczęto układanie 
glazury, zamontowano drzwi do hali oraz rozpoczęto malowanie ścian wewnątrz 
budynku.



  



  



  



  



  



  

W dniu 31 maja 2011 roku dokonano odbioru I etapu prac budowlanych, w skład 
których wchodziły roboty budowlane hali sportowej, wykonanie ścian nadziemia, 
konstrukcji stalowych, wykonanie dachu i pokrycia oraz ścian działowych. 



  

Po dokonaniu odbioru I etapu Gmina Bielany w dniu 17 czerwca złożyła do MJWPU 
                           w Warszawie wniosek o płatność, rozliczający I etap prac 
związanych z projektem pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Oświatowym w 
Bielanach Jarosławach”.
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W lipcu bieżącego roku kontynuowane zostały prace związane z układaniem 
glazury, malowaniem ścian i sufitów, zamontowano grzejniki i armaturę 
w sanitariatach oraz rozpoczęto tynkowanie elewacji i układanie kostki betonowej 
przy budynku hali sportowej. 



  



  



  



  



  



  



  



  

W sierpniu i wrześniu w dalszym ciągu trwały prace wykończeniowe wewnątrz i na 
zewnątrz budynku oraz montowano sprzęt sportowy wewnątrz hali.



  

Pod koniec września dokonano odbioru prac związanych z II etapem projektu pn. 
„Budowa hali sportowej przy Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach”. 
Wdrożono procedury związane z oddaniem budynku do użytku. Pod koniec 
września Gmina Bielany uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu. 
W efekcie powstała piękna hala sportowa o wymiarach 17,76 m x 36,00 m.



  



  



  



  

W hali mieszczą się 2 boiska sportowe. Z jednego boiska może korzystać 24 
sportowców. Na parterze są dwie przebieralnie oraz zespół natrysków i toalety. 
Na antresoli znajduje się część widowiskowa dla ok. 200 widzów. Na I piętrze 
usytuowane są pomieszczenia zaplecza oraz sala korekcyjna. Pokój trenera jest 
zlokalizowany na parterze, podczas meczów służyć będzie jako pokój sędziów.  
 



  



  



  



  



  



  

W dniu 1 października 
2011 roku Wójt Gminy 
Bielany – Zbigniew 
Woźniak oraz Dyrektor ZO 
w Bielanach Jarosławach – 
Henryk Klewek w asyście 
zaproszonych gości 
dokonali otwarcia nowo 
pobudowanego obiektu 
sportowego. Dokonano 
poświęcenia hali sportowej, 
            wysłuchano przemówień zgromadzonych gości oraz podziwiano część artystyczną   
               w wykonaniu uczniów szkoły. Całość spotkania uświetniona została Galą 
Operetkowo– Operową „Muzyczne podróże po Europie” w wykonaniu solistów 
Teatru Wielkiego i Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie. Na koniec 
uroczystości zaprezentowano pokaz sztucznych ogni.


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21
	Slajd 22
	Slajd 23
	Slajd 24
	Slajd 25
	Slajd 26
	Slajd 27
	Slajd 28
	Slajd 29
	Slajd 30
	Slajd 31
	Slajd 32
	Slajd 33
	Slajd 34
	Slajd 35
	Slajd 36
	Slajd 37
	Slajd 38
	Slajd 39
	Slajd 40
	Slajd 41
	Slajd 42
	Slajd 43
	Slajd 44
	Slajd 45
	Slajd 46
	Slajd 47
	Slajd 48
	Slajd 49

