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Nowoczesna baza sportowa  

i rekreacyjna  

w gminie Krapkowice 
 

                                                                                                                                  

                                                                                                         Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura 
 

Uczniowie szkół funkcjonujących na terenie gminy Krapkowice cieszą się  

z nowoczesnych boisk, bieżni lekkoatletycznych, siłowni oraz hal sportowych i sal 

gimnastycznych, w których  odbywają się zajęcia sportowe. Zgodnie z obietnicami Burmistrza 

Krapkowic Andrzeja Kasiury, w Krapkowicach powstały nowoczesne kompleksy sportowe  

przy szkołach podstawowych. 

W czerwcu 2017 r. oddano  

do użytku nowe boisko przy szkole  

w Krapkowicach, ul. Kwiatowa 7.  

W ramach kompleksu sportowego 

wybudowano boisko wielofunkcyjne  

o nawierzchni poliuretanowej składa- 

jące się z: boiska do piłki nożnej  

o wymiarach 50 x 32 m i dwóch boisk 

do piłki ręcznej. 

Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach,  

ul. Kwiatowa 7 
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            Kompleks zawiera również dwa boiska do siatkówki, kort do tenisa ziemnego oraz boiska  

do koszykówki. Wokół boiska utworzono bieżnię lekkoatletyczną 3-torową o długości 200 m. 

Po północnej stronie boiska zlokalizowano bieżnię lekkoatletyczną 4-torową o długości 60 m 

oraz skocznię do skoku w dal. Koszt związany z inwestycją wyniósł 860 784,00 zł. Gmina 

Krapkowice uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości  

71.000,00 zł.  

Latem 2017 r. rozpoczęła się 

budowa kompleksu sportowego 

z boiskiem wielofunkcyjnym oraz 

obiektami dla lekkoatletów przy 

Publicznej Sportowej Szkole 

Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach na 

oś. XXX-lecia 24. Kompleks sportowy 

składać się będzie z boiska wielo-

funkcyjnego, boiska do koszykówki, 

boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni 

do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia 

kulą. Inwestycja prowadzona jest 

w dwóch etapach.  

                                                                         

                                  

                                                                                                        

                                                                        

                           

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

         Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach 
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W październiku 2017 r. zakończono I etap budowy kompleksu sportowego obejmującego 

boiska o nawierzchni poliuretanowej: boisko wielofunkcyjne o powierzchni 1155 m2 oraz boisko 

do koszykówki o powierzchni 390 m2. Wartość prac wyniosła 592 287,00 zł. 

 

We wrześniu 2018 r. rozpoczęły się prace II etapu budowy boiska przy krapkowickiej 

„piątce”. W ramach inwestycji powstają: boisko do piłki nożnej o wymiarach 20 x 40 m  

o nawierzchni z syntetycznej trawy, skocznia do skoku w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą. 

Koszt prac budowlanych II etapu budowy wynosi 465 538,00 zł. Przewidywany łączny koszt 

inwestycji budowy kompleksu sportowego przy Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej  

Nr 5 w Krapkowicach to kwota 1.057 825,00 zł. 

Budowa nowego boiska do piłki nożnej przy Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5  

w Krapkowicach 

 

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura planuje już kolejną inwestycję związaną  

z budową nowego kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4  

w Krapkowicach. Jest już wykonany projekt techniczny boisk szkolnych. Obecnie  

w opracowaniu jest dokumentacja przetargowa. Wartość kosztorysowa robót wynosi 

1 585 116,00 zł. Inwestycja realizowana będzie w ciągu trzech lat.  
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W celu zapewnienia uczniom szkół podstawowych i klas gimnazjalnych doskonałych 

warunków do poprawy kondycji fizycznej Gmina Krapkowice dokłada wszelkich starań,  

aby zapewnić dostęp do nowoczesnej bazy sportowej w postaci hal sportowych  

oraz wielofunkcyjnych boisk. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w nowoczesnych 

halach sportowych oraz w salach gimnastycznych wybudowanych przy szkołach podstawowych: 

w Krapkowicach, Kórnicy, Dąbrówce Górnej i w Żywocicach. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                         Sala gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach  

                                                     funkcjonująca od 1 czerwca 2012 r. 

 

  Od września 2014 r. uczniowie krapkowickich szkół oraz mieszkańcy Krapkowic mogą 

korzystać również z nowo wyremontowanej Hali Widowiskowo-Sportowej im. Władysława 

Piechoty w Otmęcie.  

            Hala Widowiskowo-Sportowa im. Władysława Piechoty w Krapkowicach 
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Pływalnia Delfin w Krapkowicach 

 

            Od 2015 r. Delfin Spółka z o.o. w Krapkowicach organizuje na krytej pływalni cykl 

zawodów pływackich pod nazwą „Szkolna Liga Pływacka”. W zawodach biorą udział uczniowie 

szkół podstawowych Gminy Krapkowice. Przed zawodami w trakcie roku szkolnego odbywają 

się rozgrywki eliminacyjne, podczas których uczniowie rywalizują w różnych stylach 

pływackich. Głównym celem Szkolnej Ligi Pływackiej jest popularyzacja pływania wśród dzieci 

i młodzieży oraz umożliwienie rywalizacji sportowej. 

 

 

                                                   Pływalnia Delfin w Krapkowicach 



 
 

6 
 

W latach 2016 - 2017 za Krytą Pływalnią Delfin w Krapkowicach przy ul. Wrzosów 2 

powstały nowe tereny rekreacyjno-sportowe. Na kilkuhektarowym obszarze wybudowano 

szereg atrakcji do rekreacji ruchowej. Do dyspozycji mieszkańców są m.in. terenowy tor 

rowerowy „pumptrack” oraz  soccergolf - miejsce do treningu celności strzałów piłką nożną, 

cztery boiska do siatkówki plażowej, tereny do gry w paintballa, tor do biegów przełajowych.  

                                                      

                       

Boisko do siatkówki za Pływalnią Delfin w Krapkowicach 
 

Na terenach rekreacyjnych rozciągają się ścieżki spacerowe oraz kilkusetmetrowa 

rolkostrada. Tereny upiększono różnorodnymi gatunkami drzew i krzewów - dotychczas 

nasadzono 260 drzew oraz trzy tysiące krzewów ozdobnych. Wartość prac inwestycyjnych 

budowy terenów rekreacyjno-sportowych wyniosła 885 194,00 zł.  

 

Rolkostrada za Pływalnią Delfin w Krapkowicach 
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W okresie od 2016 r. do 2017 r. powstały nowe siłownie zewnętrzne zrealizowane  

w ramach budżetu obywatelskiego: w Krapkowicach na oś. 1000-lecia, na os. XXX- lecia  

oraz przy ul. Wrzosów obok pływalni Delfin. Siłownie zewnętrzne powstały również w Kórnicy 

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz w Steblowie przy ul. Szkolnej. Kilka wcześniej 

powstałych siłowni zewnętrznych zostało doposażonych w nowe urządzenia do ćwiczeń  

na wolnym powietrzu, m.in. w Krapkowicach przy ul. Mickiewicza i na Pl. Eichendorffa oraz  

w Ściborowicach przy ul. Szkolnej. Wartość środków finansowych przeznaczonych na budowę 

lub doposażenie siłowni zewnętrznych wyniosła 285 024,00 zł.  

 

 

Siłownia zewnętrzna na Placu Eichendorffa w Krapkowicach 

 

Dzięki poczynionym inwestycjom uczniowie szkół podstawowych Gminy Krapkowice 

mogą korzystać z rozbudowanej i nowoczesnej bazy sportowej. Funkcjonowanie tak wielu sal 

gimnastycznych i kompleksów sportowych na terenie Gminy Krapkowice przyczynia się 

do wzrostu sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, stanowiąc doskonałą bazę  

dla przeprowadzania treningów i ćwiczeń zarówno przez mieszkańców gminy, uczniów  

oraz uczestników różnych sekcji sportowych. 


