Boiska sportowe przy VIII LO już po liftingu
2019-05-15
Zakończyły się prace rewitalizacyjne w kompleksie boisk sportowych przy VIII Liceum
Ogólnokształcącym na ul. Grzegórzeckiej. Uczniowie mogą już korzystać z nowych
nawierzchni do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Zainstalowano też
nowe urządzenia: bramki, siatki, tarcze i obręcze. Prace zostały wykonane w ramach
„Programu rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie”.

15 maja, w obecności zastępcy prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki
Anny Korfel-Jasińskiej, odnowione boiska „Ósemki” zostały oddane do użytku.
Wiceprezydent przekazała licealistom komplet piłek oraz puchar dla zwycięzcy w
meczu między reprezentacjami klas I i II. – Wiem, że jest to spełnienie Waszych
marzeń i że tutejsza młodzież garnie się do sportu. Życzę, aby te boiska nadal tak
dobrze nadal służyły uczniom i mieszkańcom – powiedziała Anna Korfel-Jasińska.
W ramach rewitalizacji wymieniono nawierzchnię poliuretanową przeznaczoną do gry
w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, założono nowe siatki dla dwóch bramek do
piłki ręcznej oraz zainstalowano nowe tablice wraz z obręczami na słupach do
koszykówki. Wymieniono też osłony dla piłkochwytu.
Druga część prac polegała na wymianie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku
głównym o wymiarach 85,3 m x 53,05 m (w tym na dwóch boiskach treningowych w
poprzek). Wymieniono także siatki dla dwóch bramek głównych oraz dwie bramki
treningowe.
Koszty prac rewitalizacyjnych – w wysokości prawie 2,5 mln zł – pokryła w całości
Gmina Miejska Kraków. Zadanie nadzorował Zarząd Infrastruktury Sportowej w
Krakowie.
W ostatnich latach w dzielnicy II Grzegórzki powstało lub jest w budowie szereg
innych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Kilkanaście miesięcy temu oddano do
użytku nowoczesną halę sportową Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego przy ul. Grochowskiej. Obok niej znajduje się jeden z krakowskich
Orlików. Jesienią 2018 r. rozpoczęła się budowa krytego basenu i hali fitness przy ul.
Eisenberga. Gruntowną modernizację przeszło sztuczne lodowisko przy ul.
Siedleckiego.
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