
Nazwa projektu:  

Nowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy Stadionie Miejskim w Żorach 

Wnioskodawca:  

Mieczysław Jakubowski 

Lokalizacja projektu:  

44-240 Żory, ul. Wolności 36 a. Projekt obejmuje boczne, treningowe boisko stadionu MOSiR 

Żory, w obrębie działek o nr 2073/89 i 2034/82. 

Opis projektu (pisownia oryginalna): 

Nowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią miałoby powstać w miejscu, istniejącego 

obecnie, treningowego boiska bocznego w obrębie Stadionu Miejskiego administrowanego 

przez MOSiR Żory. 

W ramach projektu ma być zrealizowana wymiana nawierzchni naturalnej boiska wraz 

z odpowiednim przygotowaniem podłoża, odwodnienia, krawężnikami na sztuczną 

nawierzchnię / trawę nowoczesnej generacji do użytku przez cały rok kalendarzowy. 

Trawa nowoczesnej generacji będzie bez granulatu czyli nie będzie konieczności 

w utrzymaniu, pielęgnacji i konserwacji uzupełniania tego środka oraz w trakcie wysokich 

temperatur powietrza nie będzie się nawierzchnia mocno nagrzewała. Wymiary nowej 

sztucznej nawierzchni to 105 x 54 m. Pole gry to 95 x 48 m. 

Istniejący system nawadniania, zraszania boiska dalej byłby wykorzystywany w okresie 

letnim dla zraszania murawy a także obniżania temperatury sztucznej nawierzchni w trakcie 

upałów. 

Obecne boisko z naturalną trawą i nawodnieniem jest wykorzystywane przez mieszkańców i 

kluby piłkarskie ale tylko w okresie od końca kwietnia do końca października czyli przez około 

6/7 miesięcy w ciągu roku. 

Korzystanie z boiska z naturalną trawą w okresie jesienno-zimowo-wiosennym jest 

niemożliwe ze względu na możliwe duże zniszczenia naturalnej trawy oraz potrzeby 

regeneracji trawy po sezonie rozgrywkowym i treningowym. 

Nowe boisko będzie nadal obiektem miejskim, administrowanym przez MOSiR Żory. 

Istniejąca już obecna infrastruktura, tzn. szatnie, prysznice, toalety będzie wykorzystywana 

jak do tej pory, bez konieczności dalszych inwestycji. 

Rezerwacją wynajmu, obsługą klientów, klubów oraz bieżącym utrzymaniem zajmować się 

będą pracownicy stadionu MOSiR Żory. 

Wszelkie koszty eksploatacji nowego boiska będą ujęte w corocznym budżecie MOSiR i będą 

zdecydowanie niższe od dotychczasowych, które były związane z pielęgnacją naturalnej 

murawy tzn. koszeniem, zbieraniem i wywozem trawy, aeracją, zakupem i rozsypywaniem 

nawozów, malowaniem linii boiska, montażem / demontażem bramek. Usytuowanie 

nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią, obok głównego boiska z naturalną trawą 

na stadionie MOSiR Żory uczyni ten obiekt, w pełnym tego słowa znaczeniu „kompletnym” 



tzn. do wykorzystywania przez mieszkańców, instytucje i kluby przez cały rok, zarówno 

w okresie jesienno-zimowo-wiosennym a także w okresie letnim podczas dużych opadów 

deszczu, kiedy nie można korzystać z boiska z naturalną trawą. 

Celem tego projektu jest także zwiększenie dostępności dla mieszkańców, instytucji 

a w szczególności klubów sportowych do boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przez 

cały rok kalendarzowy. 

Istniejące boisko ze sztuczną nawierzchnią przy SP 13 Żory na os. Pawlikowskiego jest prawie 

w pełni wykorzystywane przez młodzież szkolną oraz klub prowadzący piłkarskie klasy 

sportowe. 

Z tego względu zarówno dostęp do boiska SP 13 Żory przez inne podmioty, kluby żorskie jest 

ograniczony, również koszty wynajmu dla drużyn i podmiotów żorskich są w chwili obecnej 

wyższe od kosztów wynajmu boisk oferowanych przez MOSiR Żory. 

W chwili obecnej, kiedy nastąpiło porozumienie żorskich klubów w sprawie rozwoju 

i podnoszenia na wyższy poziom piłki nożnej seniorskiej w Żorach, powstanie tego nowego 

boiska ze sztuczną nawierzchnią jest również bardzo wskazane. 

Szacunkowy koszt projektu:  

1. Dokumentacja projektowa – 35 000 zł 

2. Roboty rozbiórkowe – 98  110,50 zł 

3. Roboty budowlane – 381 198,00 zł 

4. Nawierzchnia ze sztucznej trawy – 1 202 040,00 zł 

5. Piłkochwyty – 43.920,00 zł 

Łączny koszt: 2 165 130,26 zł 

Załączniki: 

- wizualizacja boiska w Żorach, 

- lista poparcia. 






























