
Nazwa projektu:  

Budowa bieżni lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 60 metrów przy SP 11 w Żorach-Roju 

Wnioskodawca:  

Mariusz Gajda 

Lokalizacja projektu:  

Ul. Wodzisławska 201, działka ewid. 1622/101 Obręb 0009 Rój, teren Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 11 w Żorach. 

Opis projektu (pisownia oryginalna): 

Każdego dnia na ulicach Żor można spotkać biegające osoby, które w ten sposób praktykują 

zdrowy styl życia. W swoistą modę na bieganie doskonale wpisuje się nasze miasto, 

organizując dwie duże imprezy biegowe - Żorski Bieg Uliczny oraz Bieg Ogniowy, które 

co roku przyciągają na start wielu miłośników biegania, od amatorów do profesjonalistów. 

W dobie sukcesów żorzanki Ewy Swobody na arenach międzynarodowych zainteresowanie 

lekkoatletyką wśród dzieci i młodzieży cały czas rośnie. 

W maju 2022 roku uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Żorach zdobyły 

I miejsce w powiatowych zawodach czwórboju lekkoatletycznego, co dało im awans 

do zawodów na szczeblu rejonowym. Podczas zawodów rejonowych w Rybniku nasze 

lekkoatletki wywalczyły I miejsce i tym samym kwalifikację do finału wojewódzkiego. 

W czerwcu 2022 roku, na stadionie lekkoatletycznym w Rudzie Śląskiej, odbył się Finał 

Igrzysk Dzieci województwa śląskiego w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt. Lekkoatletki 

SP 11 w Żorach reprezentowały szkołę, miasto Żory oraz rejon Rybnik zajmując XI miejsce 

w województwie śląskim. 

Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego brakuje profesjonalnej bieżni lekkoatletycznej 

na której dzieci mogłyby rozwijać swoje predyspozycje i doskonalić umiejętności. 

Budowa krótkiej bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Żorach-

Roju poprawi warunki do uprawiania sportu nie tylko w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ale 

również na terenie całej dzielnicy. Będzie to szansa przede wszystkim dla dzieci i młodzieży 

z Roju, które pasjonują się lekkoatletyką i chciałyby ją uprawiać. Dla wielu z nich będzie 

to okazja do zagospodarowania wolnego czasu, możliwość znalezienia nowego hobby, które 

przerodzić się może w wieloletnią pasję. 

Inwestycja obejmować będzie budowę bieżni poliuretanowej do biegu na 60 m, posiadającej 

4 tory: 

1. Bieżnia: 

• długość bieżni - 80 m (3 m przed linią startu + 60 m dystans biegu + 17 m wybieg) 

• szerokość bieżni — 5,2 m (4 tory o szer. 1,25 m + 0,1 m marginesy po obu stronach bieżni) 

• powierzchnia - 416 m2 

2. Przygotowanie podłoża pod budowę bieżni wyrównanie podłoża 

• utwardzenie podłoża pod budowę bieżni poliuretanowej 



3. Wykonanie bieżni 

• wykonanie bieżni poliuretanowej metodą natryskową 

• malowanie linii (tory, linia startu i mety) - grubość linii - 5 cm 

Koszt wykonania bieżni poliuretanowej około 350 zł/m2 

Wyliczenie kosztów: 

Szerokość bieżni 5,2 m x długość bieżni 80 m powierzchnia bieżni 416 m2 

416 m2 x 350 zł/m2 = 145.600 zł netto + 23% VAT = 179.088 zł brutto 

Koszty projektowe 12.000 zł netto + 23% VAT = 14.760 zł brutto 

Szacunkowy koszt projektu:  

1. Koszty projektów – 14 760,00 zł brutto 

2. Koszty budowy bieżni – 179 088 zł brutto 

Łączny koszt: 193 848 zł brutto 

Załączniki: 

- mapa z zaznaczeniem lokalizacji zadania, 

- zdjęcia, 

- lista poparcia. 




















