
Nazwa projektu:  

Budowa kortu do gry w padel w celu reaktywacji terenu byłego boiska do siatkówki przy hali 

sportowej MOSiR Żory 

Wnioskodawca:  

Sławomir Tagowski 

Lokalizacja projektu:  

Teren przy ul. Folwareckiej 10 w Żorach (obok Hali Sportowej Żory). Współrzędne: 

50.044825, 18.684378; Teren byłego boiska do siatkówki, tuż obok hali lodowiska 

Opis projektu (pisownia oryginalna):  

Celem projektu jest reaktywowanie nieużywanego terenu przy Hali Sportowej Żory oraz Hali 

Lodowiska poprzez budowę kortu do gry w Padel. 

Padel jest sportem rakietowym wywodzącym się z tenisa. Początki padla sięgają lat 70-tych 

XX w., kiedy to w Argentynie, a następnie w Hiszpani powstały pierwsze korty do padla. 

Dziś padel jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin sportowych  

w Europie. Charakteryzuje się olbrzymią przystępnością ruchową dla niemal każdej kategorii 

wiekowej. W Padla z powodzeniem mogą grać zarówno dzieci, osoby dorosłe, jak i seniorzy. 

Główne wartości, które niesie z sobą realizacja budowy kortu do gry w Padel w Żorach: 

 inspirowanie różnych środowisk w mieście, powiecie i województwie do tworzenia 

niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego rozwoju biologicznego dzieci  

i młodzieży, 

 realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, zdrowotnej i edukacji zalecanych przez 

władze państwowe i samorządowe różnego szczebla 

 współdziałanie z różnymi stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie promocji sportu, 

propagowanie i organizowanie imprez sportowych, 

 promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień poprzez aktywność ruchową  

we wszystkich kategoriach wiekowych. 

Zakres rzeczowy projektu: 

Kort do gry w Padel (1 szt.) – jest niewielkich rozmiarów, dzięki czemu daje możliwość 

zagospodarowania wskazanej przestrzeni. Wymiary kortu to 20 x 10 m. Kort do gry w Padel 

przypomina budową kort do gry w tenis. Jest podzielony w połowie siatką zawieszoną na 

wysokości około 90 cm. Jest otoczony ścianami ze szkła, opartymi na stalowej konstrukcji o 

wysokości 4 m. Płyta kortu jest oświetlana przez 12 lamp LED zamontowanych na słupach 

będących jednocześnie elementem konstrukcji kortu. Powierzchnia kortu pokryta jest 

sztuczną trawą utwardzoną piaskiem kwarcowym. Konstrukcja kortu do gry w Padel 

prezentuje się bardzo nowocześnie i pozytywnie wpływa na zwiększenie atrakcyjności 

architektury przestrzennej terenu wokół kortu. 

 

Szacunkowy koszt projektu:  

199 000,00 zł 



Załączniki: 

- lista poparcia 

- broszura informacyjna  

- zdjęcia 

 

 



 



 



 



 










