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2,3 mld złotych na rozwój infrastruktury sportowej!
09.10.2019

Około 6 000 obiektów dofinansowanych w latach 2016-2019

Rozwój nowoczesnej, bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury sportowej to jeden z priorytetów
MSiT. W latach 2016-2019 przeznaczyliśmy na ten cel kwotę 2,3 mld zł, dzięki temu powstało bądź
powstanie ponad 6000 obiektów sportowych m.in.:
●

2950 Otwartych Stref Aktywności,

●

65 krytych pływalni,

●

208 hal sportowych (przyszkolnych oraz miejskich),

●

330 przyszkolnych sal gimnastycznych,

●

117 stadionów lekkoatletycznych,

●

401 innych obiektów lekkoatletycznych,

●

384 boiska piłkarskie,

●

749 boisk wielofunkcyjnych.

Zobacz wszystkie inwestycje

Wizyta Ministra Witolda Bańki na Śląsku
9 października 2019 roku Minister Witold Bańka uczestniczył w spotkaniach dotyczących rozwoju
infrastruktury sportowej na śląsku, które odbyły się w Kobiórze, Tychach, Katowicach oraz
Bobrownikach.
Inwestycje dofinansowane w latach 2016-2019:
Kobiór:
1. Budowa sali gimnastycznej przy SP i Gimnazjum.
2. Przebudowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki przy Szkole
Podstawowej w Kobiórze.
Tychy:
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 4 w Tychach.
2. Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach – kat. IV A.

3. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 22, budowa boiska do koszykówki. oraz budowa
boiska do siatkówki przy SP nr 18 w Tychach.
4. Budowa trzech boisk do piłki nożnej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. umieszczonych pod
dwunawową halą zadaszenia łukowego przy ul. Lawendowej w Tychach.
Katowice:
1. Budowa hali sportowej przy ZS Technicznych i Ogólnokształcących nr 2.
2. Remont dwóch hal sportowych Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Raciborskiej 1 w
Katowicach.
3. Adaptacja obiektu magazynowo-handlowego Jantor II na lodowisko z salą gimnastyczną.
4. Budowa hali sportowej przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach.
5. Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową - I etap.
6. Budowa krytej pływalni przy ul. Hallera/ul. Konnej w Katowicach.
7. Budowa krytej pływalni ul. Kościuszki w Katowicach.
Gmina Bobrowniki:
1. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rogoźniku.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej prostej i placu zabaw przy ZS w
Rogoźniku.
3. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Siemoni.
4. Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant rozszerzony - 4 obiekty (Bobrowniki, Rogoźnik,
Siemonia, Dobieszowice).

