
 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskichna lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 Projekt pn.:  

"Rozwój infrastruktury sportowo- rekreacyjnej poprzez budowę 

ogólnodostępnej sali sportowej w Żywocicach" 

 

Okres realizacji: 2011  

Wartość projektu: 1 375 058,38 zł  

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł  

Beneficjent: Gmina Krapkowice 

 

Opis zadania:  



W ramach realizacji projektu wybudowana zostanie ogólnodostępna sala sportowa w miejscowości 

Żywocice dla społeczności lokalnej. Zakres robót obejmie wykonanie: robót ziemnych, robót 

fundamentowych, prac murarskich, robót pokrywczo- konstrukcyjnych dachu. Wykonana zostanie 

instalacja: elektryczna, gruntowego wymiennika ciepła, wentylacyjna, pompy ciepła, elektryczna, 

wodno- kan., odgromowa, deszczowa; zainstalowane zostanie ogrzewanie podłogowe i ścienne. 

W ramach projektu zakupione i zainstalowane zostaną elementy wyposażenia sali, m. in.: drewniane 

drabinki gimnastyczne, stół do tenisa stołowego, ławeczki gimnastyczne, skrzynia gimnastyczna, piłki 

lekarskie, piłki do siatkówki, piłki do koszykówki. Wyposażona zostanie również szatnia. Z powstałej 

infrastruktury będą mogli korzystać głównie mieszkańcy Żywocie, Pietnej oraz miejscowości 

ościennych. Powstała w wyniku realizacji operacji sala będzie miała charakter innowacyjny na terenie 

swego oddziaływania w zakresie ogrzewania obiektu. Umożliwi wzmocnienie więzi ludzi młodych 

z miejscem zamieszkania poprzez organizację imprez, czy spotkań. Przyczyni się również do 

wykorzystania lokalnych zasobów oraz dziedzictwa kulturowo- historycznego przewijającego się 

w tradycyjnym już wyrabianiu koron dożynkowych, organizację wystawy „Stoły Wielkanocne”. 

Umiejętności te przekazywane są z pokolenia na pokolenie przy angażowaniu ludzi młodych. 

Działania te mają na celu podtrzymywanie tradycji i zachowanie specyfiki obszarów wiejskich. 

Ponadto umożliwi organizację w każdych warunkach pogodowych imprez cyklicznych. Stanowić 

będzie również doskonałą bazę dla przeprowadzania treningów i ćwiczeń drużyny piłki siatkowej, 

drużyny pingpongowej, itp. Co w konsekwencji będzie skutkowało integracją społeczności całego 

obszaru Lokalnej Grupy Działania Kraina św. Anny. Z powstałej infrastruktury korzystać będą dzieci 

i młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach i Przedszkola. 

 

 


