
Nazwa projektu:  

Żorska Strefa Tenisa 

Wnioskodawca:  

Andrzej Mazur 

Lokalizacja projektu:  

Żorska Strefa Tenisa miałaby powstać w centrum miasta obok miejskiej hali przy ul. Folwareckiej 

na terenach miejskich administrowanych przez MOSiR (działki numer 3334/123 oraz 3336/123). 

W związku z planowanym przeniesieniem miejskiego lodowiska z terenu przy hali sportowej na Halę 

Targową przy ul. Dąbrowskiego przestrzeń po lodowisku została by wykorzystana na realizację 

projektu opisanego poniżej. W założeniach przestrzeń Żorskiej Strefy Tenisa połączyła by wykonanie 

w bieżącym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego boisko do padla (elementy tenisa i squasha) 

oraz realizację projektu opisanego poniżej. 

Opis projektu (pisownia oryginalna):  

Z uwagi na możliwość wykorzystania terenu miejskiego związanego ze zmianą lokalizacji miejskiego 

lodowiska projekt zakłada stworzenie na terenie wyżej opisanym Żorskiej Strefy Tenisa. Projekt 

zakłada budowę kompleksu 4 krytych kortów tenisowych (3 hale pięcio-łukowe stalowe, 

z nowoczesną nawierzchnią dywanową typu TOP SLIDE, efektywnym systemem ogrzewania oraz 

oświetleniem częściowo naturalnym przez zastosowanie membran światło-przepuszczalnych) wraz 

z przyległym budynkiem zaplecza szatniowego.  

Strefa Tenisa z 3 kortami w krytej hali wraz z systemem ogrzewania ale i otwieranymi bocznymi 

częściami hal na okres letni jest przewidziana jako całoroczny kompleks, w którym będzie można 

zapoznać się dyscyplina jaką jest tenis, uczyć się techniki uderzeń oraz doskonalić swoje umiejętności 

gry dla wszystkich niezależnie od wieku. Jak wiadomo tenis to sport bez limitu wieku. 

W połączeniu z realizowanym przez miasto w pobliżu miejskiej hali boiskiem do padla, teren ten 

stanie się przestrzenią wykorzystywaną przez mieszkańców zarówno tych najmłodszych, jak 

i starszych, zarówno przez amatorów sportów rakietowych, jak i zawodników doskonalących swoje 

tenisowe umiejętności. 

Zakłada się cała Żorska Strefa Tenisa będzie obiektem miejskim, administrowanym przez MOSiR Żory. 

Rezerwacją wynajmu, obsługą klientów, oraz bieżącym utrzymaniem zajmować się będą pracownicy 

przyległej do strefy miejskiej hali widowiskowo-sportowej. Na hali przewiduje się również 

uruchomienie wypożyczalni rakiet i piłeczek oraz możliwość wynajęcia lekcji z instruktorem. Wszelkie 

koszty eksploatacji obiektu ujęte będą w corocznym budżecie MOSiR. Usytuowanie nowego obiektu 

w bezpośrednim sąsiedztwie hali sportowej MOSiR oraz Parku Cegielnia niewątpliwie wzbogaci 

ofertę rekreacyjną tego miejsca o nowe możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego 

mieszkańców miasta Żory. 

Strefa Tenisa to projekt, który nie tylko zaspokoi potrzeby grających w tenisa, ale również znacząco 

wpłynie na popularyzację tej dyscypliny w naszym mieście i uzupełnieni ofertę sportową naszego 

miasta. 



Opcjonalnie sugeruje się w przyszłości poszerzenie strefy o zewnętrzną ściankę do rekreacyjnych i 

indywidualnych ćwiczeń techniki uderzeń. W dobie sukcesów międzynarodowych naszych polskich 

gwiazd światowego tenisa – mowa o Idze Świątek oraz Hubercie Hurkaczu – popyt na tenis w Polsce 

oraz naszym mieście cały czas rośnie. Budowa takiego kompleksu byłaby wyjściem naprzeciw takim 

potrzebom. Ponadto, realizacja tego projektu godnie zastąpiłaby nieczynne od kilku lat i 

zlikwidowane korty całoroczne w pokopalnianych obiektach w dzielnicy Rój, z których korzystała 

ogromna rzesza tenisistów. Kompleks spełniał będzie wymagania, by organizować na nim liczne 

turnieje dla dzieci i młodzieży, czy też ligi tenisowe i turnieje dla dorosłych. Były by to imprezy 

tenisowe zarówno na szczeblu lokalnym jak i regionalnym. Strefa tenisa to być może przyszła 

wizytówka miasta, to również otwarte zaproszenie dla mieszkańców miejscowości ościennych do 

korzystania z całorocznej hali, forma przyciągania potencjalnych klientów, inwestorów. Nadmienić 

należy że tego typu obiektów nie ma w okolicznych miejscowościach takich jak Rybnik, Jastrzębie-

Zdrój, Mikołów czy Czerwionce-Leszczynach. I zapewne miłośnicy tenisa z regionu będą korzystać 

również z żorskiej strefy tenisa. 

Zgłoszenie takiego projektu w budżecie obywatelskim oraz jego finalna realizacja to inwestycja 

w zdrowie, w nowoczesność miasta, to także możliwości kontaktu z tenisem na poziomie amatorskim 

ale i inwestycja w młodych adeptów tenisa dla otwarcia im drogi do sportu zawodniczego 

na najwyższym poziomie. To wreszcie wizja stworzenie wzorcowego ośrodka tenisowego w regionie. 

Szacunkowy koszt projektu:  

1. Dostawa i montaż 3 hal tenisowych 5-cio łukowych połączonych modułowo wraz z systemem 
ogrzewania i oświetlenia (zgodnie z ofertą) – 831 480 zł, 

2. Wykonanie podbudowy oraz 3 kortów tenisowych wraz z osprzętowaniem i nawierzchnią 
dywanową Top Slide (zgodnie z ofertą) – 652 835 zł, 

3. Dokumentacja projektowa (aranżacja projektu konstrukcyjnego, uzgodnienia branżowe) – 
30 000 zł 

4. Wykonanie zaplecza szatniowego zespolonego z halami tenisowymi (ok. 100 m2) – 350 000 zł, 
5. Przyłącze instalacji gazu, wody/kanalizacji – 30 000 zł. 
 
Łączny koszt: 1 894 315 zł 
 
Załączniki: 

- dodatkowa dokumentacja pomocna przy weryfikacji projektu (oferta), 

- lista poparcia, 

- szkice sytuacyjne: zał. 1 szkic sytuacyjny/lokalizacyjny, zał. 2 wizualizacja 3D, zał. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

poglądowe zdjęcia. 




























