
Nazwa projektu:  

Stanica Żory 

Wnioskodawca:  

Mateusz Buksa 

Lokalizacja projektu:  

Pas nabrzeża przy hangarze nad Stawem Śmieszek oraz działka nr 318/10, Żory-Kleszczów (zgodnie 

z załącznikami: mapa 1 i mapa 2). 

Opis projektu (pisownia oryginalna):  

„Stanica Żory" - projekt zakłada stworzenie kompletnego zaplecza do prowadzenia wychowania 

wodnego oraz rekreacji na terenach zielonych nad Stawem Śmieszek. 

Projekt obejmuje trzy kluczowe elementy, z których każdy jest istotną częścią proponowanej 

inwestycji: 

(1) przebudowę starego hangaru na łodzie wraz z budową nowego molo, 

(2) stworzenie rodzinnej strefy wypoczynku i rekreacji, 

(3) zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zielonych nad wodą, 

Etap pierwszy dotyczy stworzenia kompleksowej infrastruktury - zaplecza do prowadzenia 

wychowania wodnego na Śmieszku. W ramach tej części projektu zaplanowane zostało wyburzenie 

starego hangaru na łodzie, w miejsce którego powstanie nowoczesny ekologiczny budynek - hangar 

na łodzie wraz z pomieszczeniem do prowadzenia zajęć oraz wiatą służącą do prac szkutniczych oraz 

prowadzenia zajęć w sezonie letnim. Budynek zostanie wyposażony w panele fotowoltaiczne oraz 

pompę ciepła, po to, aby koszty eksploatacji zostały zmniejszone do minimum. Istotną częścią tego 

etapu jest też budowa nowego molo, które będzie bezpieczne i umożliwi wodowanie łodzi oraz 

sprzętu pływającego - co w tej chwili jest praktycznie niemożliwe, ponieważ obecna konstrukcja jest 

już spróchniała i stanowi zagrożenie dla osób na nim przebywających. Dodatkowo planujemy montaż 

tablic edukacyjnych związanych z wychowaniem wodnym. Ten etap ma na celu stworzenie 

kompletnego, bezpiecznego zaplecza do prowadzenia zajęć wodnych: wioślarskich, kajakarskich, 

żeglarskich, szkutniczych i wszelkiego rodzaju warsztatów powiązanych z wychowaniem wodnym, 

jakie od lat prowadzi Hufiec ZHP Żory. Obecnie programem wychowania wodnego obejmujemy już 40 

dzieci - które zrzeszone są w tak zwanej drużynie wodnej. Dodatkowo prowadzimy również zajęcia i 

warsztaty cykliczne dla grupy około 200 osób. Aby zwiększyć te możliwości niezbędna jest 

nowoczesna i bezpieczna infrastruktura. 

Etap drugi to stworzenie rodzinnej strefy wypoczynku i rekreacji otwartej dla mieszkańców naszego 

miasta. W ramach tej części projektu zaplanowano budowę strefy do rodzinnego wypoczynku 

wyposażonej w kamienne grille, miejsca do relaksu oraz stoły piknikowe. Dodatkowo w strefie tej 

zostanie postawiona scena plenerowa, którą będzie można wykorzystać podczas bardzo popularnych 

w Żorach spotkań z piosenką szantową, czy też w czasie pikników rodzinnych oraz sportowych, które 

w sezonie wakacyjnym odbywają się na tych terenach co weekend. Dzięki rozbudowie tej strefy 

odpowiemy na realne potrzeby mieszkańców - praktycznie w każdy weekend tereny nad Śmieszkiem 

są oblegane przez rodziny z dziećmi, które chętnie skorzystałyby z proponowanego rozwiązania. Do 



tej pory koncerty plenerowe realizowane na tych terenach generują ogromne koszty związane z 

koniecznością wypożyczania estrady - scena plenerowa na pewno posłuży wielu żorskim zespołom, a 

także da możliwość rozwoju młodym artystom, którzy chcieliby zaprezentować swoją twórczość. Cały 

teren posłuży mieszkańcom, ale również szkołom i organizacjom, które będą mogły z niego korzystać. 

Etap trzeci to poprawa bezpieczeństwa terenów zielonych. W ramach inwestycji planujemy montaż 

dodatkowego monitoringu na terenach przy hangarze i molo oraz w strefie rekreacji rodzinnej, a 

także częściowe ogrodzenie terenu bezpośrednio nad wodą, w miejscach, gdzie nie ma 

wyznaczonego kąpieliska. Oba te działania są odpowiedzią na realne problemy tego miejsca - po 

pierwsze dewastacja oraz śmiecenie w miejscu wypoczynku rodzin oraz niebezpieczne zachowania 

młodzieży nad wodą. Niefrasobliwe podejście do bezpieczeństwa, skoki do wody czy kąpiel w strefie, 

gdzie nie jest to dozwolone są niebezpieczne i mogą doprowadzić do tragedii. 

Cel projektu: 

Celem projektu jest stworzenie zaplecza oraz infrastruktury do prowadzenia zajęć wodnych oraz 

stworzenie strefy wypoczynku na terenach zielonych nad stawem Śmieszek. Dodatkowo naszym 

celem jest także zwiększenie bezpieczeństwa na tych terenach poprzez montaż monitoringu oraz 

ogrodzenia. 

Zakres rzeczowy projektu: 

Prace przygotowawcze: 

(1) Wyburzenie starego hangaru, 

(2) W okresie prowadzonych prac zapewnienie kontenera zastępczego na potrzeby magazynowania 

obecnie posiadanego sprzętu. 

(3) Wkopanie szamba. Podpięcie do prądu. Wykopanie studni głębinowej lub podpięcie się do sieci 

wodnej. 

(4) Prace ziemne. Wyrównanie terenu. Zabezpieczenie zbocza. 

Etap I 

(1) Budowa hangaru: 

Postawienie budynku dwukondygnacyjnego z czego: 

- parter - miejsce magazynowe + narzędziownia + pomieszczenie Bosmana. Doprowadzenie parteru 

do stanu deweloperskiego. Następnie wykończenie w postaci podłogi, oświetlenia, stojaków na 

łodzie, kajaki i kanadyjki oraz systemy podwieszania; 

-  piętro - sala zajęć (wraz z wyposażeniem meblowym), pomieszczenie kuchenne, pomieszczenie 

sanitarne (łazienka), pomieszczenie gospodarcze,; pomieszczenie ogrzewane ekologicznie matami 

grzewczymi, wyposażone w duże panoramiczne okna służące do doświetlenia pomieszczeń; od 

frontu duże panoramiczne okna widokowe służące również do obserwacji w celach 

bezpieczeństwa. Doprowadzenie do stanu deweloperskiego zamkniętego. Następnie prace 

wykończeniowe. Na podłogach panele dostosowane do ogrzewania podłogowego, w kuchni 

i sanitariatach kafelki; wyposażenie meblowe; wyposażenie sanitarne w tym umywalki, WC, 

prysznic. 

-  Wprowadzenie ekologicznych rozwiązań, dzięki czemu budynek będzie przyjazny środowisku 

i bezemisyjny i nie będzie generował dodatkowych kosztów eksploatacyjnych, takich jak: panele 

fotowoltaiczne oraz pompa ciepła. 



(2) Budowa bezpiecznego molo, umożliwiającego cumowanie łodzi oraz bezpieczne wejście na jego 

teren; 

(3) Budowa wiaty drewnianej przy bocznej ścianie budynku do organizacji zajęć dydaktycznych, w tym 

prac szkutniczych; 

(4) Tablice dydaktyczne; 

(5) Powiększenie floty wodnej, zakup przyczepy na łodzie. 

Etap II: 

(1) Budowa strefy do rodzinnego wypoczynku wyposażonej w: 

- kamienne grille; 

- miejsca do relaksu; 

- stoły piknikowe; 

- kosze na śmieci; 

(2) Budowa sceny plenerowej 

Etap III: 

- Częściowe ogrodzenie terenu wokół postawionego budynku hangaru w pobliżu nabrzeża; 

- Montaż monitoringu na terenach rekreacyjnych oraz w budynku. 

Szacunkowy koszt projektu:  

1. Molo – postawienie nowego + zgody – 60 000,00 zł, 
2. Wyburzenie oraz postawienie nowego hangaru (2 kondygnacje – parter + piętro) „zaprojektuj 

i zbuduj” w tym prace ziemne i uzbrojeniowe – 1 730 000,00 zł, 
3. Wiata od zajęć szkutniczych i remontu łodzi – 25 000,00 zł, 
4. Strefa rekreacyjna (grille, piec chlebowy, ławki, pole namiotowe) – 163 000,00 zł 
5. Poprawa bezpieczeństwa – ogrodzenie, tablice informacyjne, monitoring – 60 000,00 zł 
6. Tablice edukacyjne – 12 000,00 zł 
7. Scena plenerowa / amfiteatr – 80 000,00 zł 
8. Doposażenie floty wodnej – 30  000,00 zł 
 
Łączny koszt: 2 160 000,00 zł 
 
Załączniki: 

- mapy z zaznaczeniem lokalizacji zadania,  

- wizualizacje,  

- lista poparcia. 
























