Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie

Wspólna
strategia

Historia powstania nowej hali widowiskowo
-sportowej w Koszalinie sięga 2004 roku.
Ówczesny prezydent Koszalina Mirosław
Mikietyński i rektor Politechniki Koszalińskiej
Krzysztof Wawryn powzięli wspólny zamiar
wybudowania obiektu, który spełniałby
oczekiwania środowisk sportowych
i kulturalnych miasta, jednocześnie stanowiąc
bazę dydaktyczną dla studentów uczelni

TEKST I FOTO  Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie
Zaletą przyjętego rozwiązania było rozłożenie kosztów
inwestycyjnych oraz późniejszych (eksploatacyjnych)
na obu partnerów. Intencja prezydenta i rektora została
przypieczętowana uchwałami Rady Miejskiej (grudzień 2004)
i senatu uczelni (wrzesień 2004). W 2005 roku został opracowany
program funkcjonalny i koncepcja architektoniczna obiektu. W tym
samym roku marszałek województwa zachodniopomorskiego
wpisał inwestycję na listę projektów kluczowych województwa 
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Hala w liczbach:
3
∷ kubatura: 96 988 m
∷ w ysokość: 19 m
2
∷ powierzchnia netto: 970 1 m
2
∷ powierzchnia użytkowa: 4247 m
∷ powierzchnia zabudowy:
5649 m2
∷ powierzchnia całkowita
2
parkietu: 1924 m
∷ szerokość maksymalna: 71, 22 m
∷ długość maksymalna: 98, 04 m
∷ w ymiar areny sportowej:
45 x 24 m
∷ średnia wysokość sali: 11,58 m
∷ powierzchnia terenu: 4,58 ha
∷ powierzchnia dróg, parkingów:
17 367 m2
∷ liczba widzów na trybunach
sta łych: 2242
∷ liczba widzów na trybunach
składanych: 758
∷ liczba widzów na wózkach
inwalidzkich: 15
∷ ilość miejsc parkingow ych:
292 samochody osobowe,
8 autokarów
∷ koszt inwestycji:
34 mln zł (netto)
∷ koszt wyposażenia: 4,8 mln zł
∷ termin realizacji inwestycji:
wrzesień 2009 – czerwiec 20 12
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przewidzianych do współfinansowania ze środków europejskich.
Wartość inwestycji szacowano wówczas na 10 mln euro.

Razem można więcej
W 2007 roku poznańska pracownia Archimedia opracowała
projekt techniczny, w którym unikalne elementy konstrukcji dachu
zaprojektował prof. Jan Filipkowski. W kolejnych dwóch latach
trwało przygotowanie zasad finansowania i formuły prawnej
przedsięwzięcia. Partnerzy uzyskali ostatecznie opinię brukselskiej
inicjatywy Jaspers określającą zasady przyszłej eksploatacji hali,
która pozwoliła na pozyskanie środków ze źródeł publicznych
na całość inwestycji. Dzięki temu Miasto Koszalin miało pozyskać
8 mln zł z Ministerstwa Sportu, a Politechnika Koszalińska
11,6 mln zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Największą część środków partnerzy uzyskali z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
– 47% wartości. Wspólna praca Miasta Koszalina i Politechniki
Koszalińskiej zaowocowała w 2009 roku umową partnerską oraz
umową o finansowanie w ramach RPO WZ.

Finansowanie
Przetarg na realizację obiektu wygrało przedsiębiorstwo Skanska,
jedna z największych firm budowlanych na świecie. W listopadzie
prezydent Koszalina i rektor wmurowali w fundamenty tubę
z aktem erekcyjnym. Budowa hali trwała od września 2009 roku
do lutego 2012 roku. Po zakończeniu budowy, do końca
czerwca budynek został wyposażony w urządzenia sportowe
i elektroniczne. Pierwotny koszt inwestycji miał wynosić
43,7 mln zł netto. Ostatecznie po przetargach był o 9,7 mln
mniejszy – 34 mln zł netto. Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego dofinansował inwestycję
na sumę 15,8 mln zł, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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wyłożyło 8,6 mln zł, a Ministerstwo Sportu i Turystyki 8 mln zł.
Partnerzy wydali na ten cel z własnych budżetów 1,6 mln zł.

Powód do dumy
Gotowa hala może być powodem do dumy. W obiekcie przy ul. Śniadeckich 4 znajduje się arena sportowa o wymiarach 45 x 24 m
z doskonałej jakości podłogą sportową. Rozgrywki lub widowiska
może oglądać 3000 widzów na stałych miejscach, a jeśli zajdzie taka
potrzeba, dodatkowe 1000 osób znajdzie miejsca na dostawianych
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krzesełkach. Arenie głównej towarzyszą sale treningowe, siłownia,
sala fitness, jacuzzi, sauna, sala bilardowa, sala tenisa stołowego,
pomieszczenia dla trenerów, szatnia dla widzów i zawodników,
sanitariaty, sale konferencyjne, miejsca dla dziennikarzy, studio
telewizyjne i systemy monitorujące. Rozgrywki można obserwować
na trzech telebimach (dwa wewnątrz, jeden na zewnątrz). Widzowie
mogą kupować bilety bezpośrednio w kasach lub przez internet.
Kontrola wejścia jest prowadzona za pomocą nowoczesnego systemu dozorującego i kontroli wejść. ●
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