
Nazwa projektu:  

Nowy budynek klubowy i hala dla społeczności baseballowo-softballowej 

Wnioskodawca:  

Mariusz Szczygieł 

Lokalizacja projektu:  

Przedmiot projektu zostanie zrealizowany na terenie obiektu Baseballowego Uczniowskiego 

Klubu Sportowego „Gepardy” Żory (zwanego dalej BUKS Gepardy Żory) na działkach 

o numerze 1606/22 (wariant A) lub 1601/7 (wariant B). Do wniosku dołączono Mapę 

z zaznaczeniem lokalizacji zadania (załącznik dodatkowy nr 3). 

Opis projektu (pisownia oryginalna): 

Projekt zakłada budowę: 

1) nowego budynku klubowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym;  

2) hali namiotowej. 

Ad 1) 

BUKS Gepardy Żory swoją działalność polegającą na rozwoju i popularyzacji baseballu 

i softballu, w szczególności wśród mieszkańców Żor, rozpoczął ponad 20 lat temu. Od tego 

czasu budynek klubowy uległ wyraźnemu zużyciu i degradacji. Co więcej, nie jest on 

przystosowany do realiów sportowych, tj. zajęć oraz meczów prowadzonych na terenie 

obiektu. Zawodnicy i zawodniczki są zmuszone do przebierania się na zewnątrz, co stanowi 

istotny dyskomfort. Z oczywistych względów problem pojawia się również w momencie 

przyjazdu drużyn spoza Żor, które mają takie same warunki szatniowe. 

Projekt zakłada powstanie nowego budynku klubowego wraz z zapleczem sanitarno-

szatniowym składającego się z dwunastu modułów, po sześć na każdy z poziomów. Jego 

budowa w istotny sposób poprawi w szczególności komfort zawodników oraz członków 

klubu. Budynek będzie składać się z parteru i pierwszego piętra. Na parterze zostaną 

zlokalizowane trzy szatnie wraz z trzema węzłami sanitarnymi dla zawodników i zawodniczek 

BUKS Gepardy Żory, dla drużyn przyjezdnych, a także innych użytkowników obiektu. 

Natomiast na piętrze będzie umiejscowiona przestrzeń biurowa wraz z aneksem kuchennym 

dla członków klubu oraz sala konferencyjna do prowadzenia zajęć taktycznych dla 

zawodników i zawodniczek (więcej informacji technicznych znajduje się w załączniku 

dodatkowym nr 1 b)). Do wniosku dołączono również wstępną wizualizację budynku 

(załącznik dodatkowy nr 2). 

Na ten moment przygotowana jest dokumentacja techniczna i projektowa budowy ww. 

budynku, która znajduje się w Urzędzie Miasta Żory. Została jednak przygotowana w 2018 r., 

dlatego wymaga aktualizacji, m.in. w zakresie ilości modułów. Pierwotnie przewidziano 

osiem modułów (dwie szatnie i dwa węzły sanitarne). Tymczasem rosnące zainteresowanie 

baseballem i softballem ze strony mieszkańców oraz gwałtowny rozwój tych dyscyplin 



sportowych w Polsce i Europie wymaga budowy dwunastu modułów (trzy szatnie i trzy węzły 

sanitarne). 

W przedstawionym koszcie szacunkowym dotyczącym budynku uwzględniono także 

następujący zakres prac niewyceniony w dołączonej ofercie nr OSBS/106/2022 (załącznik 

dodatkowy nr 1 b)): 

- zezwolenia i uzgodnienia administracyjne oraz obsługa geodezyjna, wykonanie 

aktualizacji dokumentacji technicznej, dokumentacji powykonawczej, projektu 

budowlanego, projektu konstrukcyjnego,  

- niwelacja i utwardzenie terenu, 

- wykonanie drogi dojazdowej lub chodnika do budynku z kostki brukowej, 

- wykonanie fundamentu lub stóp fundamentowych, 

- wyposażenie meblowe, 

- wyposażenie toalet w lustra, uchwyty na papier toaletowy, wieszaki na ręczniki itp., 

- wyposażenie w podręczny sprzęt p.poż., 

- zakup alarmu wraz z montażem, 

- wykonanie schodów zewnętrznych, 

- wykonanie instalacji zewnętrznych i ich podłączenia do budynku,  

- podłączenie instalacji zewnętrznych (prąd, wod-kan, LAN-tel itp.), 

- wykonanie instalacji teletechnicznej, 

- koszt pracy agregatu prądotwórczego, 

- wykonanie pomiarów instalacji wewnętrznych (elektrycznej, natężenia oświetlenia, 

skuteczności wentylacji, szczelności instalacji wod-kan),  

- koszt nadzoru budowy przez kierownika budowy, 

- koszt wykonania pochylni (podjazdu) dla osób niepełnosprawnych,  

- wykonanie aranżacji terenu przyległego,  

- zakup klimatyzacji wraz z montażem. 

Na marginesie warto dodać, że aktualny budynek klubowy będzie zagospodarowany przez 

klub jako magazyn na sprzęt sportowy oraz miejsce, w którym będą załatwiane wszelkie 

kwestie związane z prowadzonymi meczami i turniejami, m.in. sprawy biurowe, nagrywanie 

i relacja na żywo z meczów za pośrednictwem portalu YouTube itp. 

Ad 2) 

Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne zawodnicy BUKS Gepardy Żory nie są 

w stanie w trakcie całego roku kalendarzowego trenować na boisku klubowym swoich 

umiejętności w zakresie baseballu i softballu. Klub zmuszony jest do wynajmowania innych 

obiektów sportowych, by zapewnić odpowiednie warunki rozwoju swoim podopiecznym. 

Dlatego postawienie hali namiotowej byłoby idealnym rozwiązaniem. Zaplanowano 

wykonanie obiektu opartego na konstrukcji aluminiowostalowej, ocynkowanej ogniowo 

z poszyciem ścian bocznych z blachy trapezowej elewacyjnej oraz poszyciem dachu 

z plandeki PCV wraz z bramą jednoskrzydłową na stelażu obitą blachą (więcej informacji 

technicznych znajduje się w załączniku dodatkowym nr 1 a)). W ten sposób na terenie 



obiektu zawodnicy BUKS Gepardy Żory mogliby w trakcie całego roku szlifować swoje 

umiejętności i trenować m.in. technikę odbicia piłki za pomocą maszyny do podawania piłek. 

W przedstawionym koszcie szacunkowym dotyczącym hali uwzględniono także koszty 

związane z wykonaniem dokumentacji technicznej, dokumentacji powykonawczej, projektu 

budowlanego i projektu konstrukcyjnego. 

Nie od dziś wiadomo, że inwestycja w kapitał ludzki w sporcie, w szczególności w dzieci 

i młodzież, jest lokatą o bardzo wysokim procencie zwrotu. Co więcej, inwestowanie 

w zwiększenie poziomu aktywności fizycznej sprzyja wydłużeniu okresu życia w zdrowiu, 

opóźnia procesy starzenia oraz zmniejsza ryzyko przedwczesnego rozwoju chorób 

przewlekłych i niepełnosprawności. 

BUKS Gepardy Żory to klub stanowiący alternatywę wobec pozostałych klubów 

uprawiających inne dyscypliny sportowe na terenie Żor. Sekcja softballu co roku zdobywa 

najwyższe miejsca w rozgrywkach krajowych oraz bierze udział w mistrzostwach rangi 

międzynarodowej. W Żorach z roku na rok zwiększa się ilość sympatyków oraz osób 

uprawiających baseball i softball. Na zajęcia mogą zapisywać się dzieci już od 6. roku życia. 

W klubie panuje rodzinna atmosfera, a wszyscy jego członkowie czynnie biorą udział w jego 

życiu i pracują na rzecz jego dobra. W ten sposób mieszkańcy Żor oraz lokalna społeczność 

mają możliwość wzajemnej integracji i aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Cyklicznie prowadzone są otwarte zajęcia dla wszystkich zainteresowanych tą niezwykle 

popularną dyscypliną sportową m.in. w Stanach Zjednoczonych czy Japonii. W ich trakcie 

każdy zainteresowany może zapoznać się z bliska z baseballem i softballem, nauczyć się 

techniki uderzeń oraz doskonalić swoje umiejętności gry niezależnie od wieku. Po 

postawieniu hali namiotowej będą mogli korzystać z niej mieszkańcy w trakcie 

organizowanych przez BUKS Gepardy Żory cyklicznych otwartych imprez, podczas których 

każdy zainteresowany będzie mógł spróbować swoich sił w baseballu i softballu. Również 

uczniowie sąsiedniego Zespołu Szkół nr 3 w ramach zajęć sportowych będą mogli 

na podstawie porozumienia pomiędzy szkołą a klubem korzystać z ww. hali. 

Warto dodać, że w przypadku sfinansowania budowy nowego budynku klubowego wraz 

z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz hali namiotowej klub zorganizuje uroczyste 

otwarcie, na które już dziś wszyscy zainteresowani mogą czuć się zaproszeni. Teren ten 

stanie się przestrzenią wykorzystywaną przez mieszkańców zarówno tych najmłodszych, jak 

i starszych, przez amatorów sportu, jak i zawodników doskonalących swoje baseballowe 

i softballowe umiejętności. 

Zakłada się, że cała wybudowana infrastruktura pozostanie obiektem miejskim, 

dzierżawionym przez BUKS Gepardy Żory na podstawie zawartej umowy z Gminą. Wszelkie 

koszty eksploatacji obiektu ujęte będą w corocznym budżecie klubu, który środki 

na statutową działalność klubu pozyskuje z miejskiej dotacji sportowej oraz z innych źródeł 

finansowania (m.in. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego czy Ministerstwa 

Sportu). Usytuowanie nowych budynków na terenie obiektu BUKS Gepardy Żory 

w sąsiedztwie hali sportowej przy ZS nr 3 i boiska MKS Polaris Żory istotnie wzbogaci 



okoliczną ofertę rekreacyjną jak również całego miasta o nowe możliwości aktywnego 

spędzania wolnego czasu. 

Niniejszy projekt nie tylko zaspokoi potrzeby grających w baseball i softball, ale również 

znacząco wpłynie na popularyzację tej dyscypliny w naszym mieście i uzupełnieni ofertę 

sportową Żor. Obiekt jest usytuowany w miejscu dobrze skomunikowanym z centrum 

miasta, co będzie miało wpływ na wysoką częstotliwość korzystania z tej infrastruktury. 

Projekt powiększy również ofertę BUKS Gepardy Żory o nową infrastrukturę treningową. 

Zgłoszenie przedmiotowego projektu w budżecie obywatelskim oraz jego finalna realizacja 

to inwestycja w zdrowie i rozbudowa sportowej bazy miasta. To także możliwość kontaktu 

z baseballem i softballem na poziomie amatorskim oraz lokata w młodych adeptów tych 

dyscyplin dla otwarcia im drogi do sportu zawodowego na najwyższym poziomie. 

Szacunkowy koszt projektu:  

1. Budowa budynku klubowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i wyposażeniem 

oraz aktualizacją dokumentacji projektowej – 1 400 000,00 zł 

2. Budowa hali namiotowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – 200 000,00 zł  

3. Przyłącze (wodno-kanalizacyjne, elektryczne, geodezyjne, pozwolenia itp. ) do budynku 

klubowego i hali namiotowej – 100 000,00 zł 

Łączny koszt: 1 700 000,00 zł 

Załączniki: 

- wycena ofertowa na halę namiotową, 

- wycena ofertowa na budynek klubowy z zapleczem sanitarno-szatniowym, 

- wizualizacja budynku klubowego z zapleczem sanitarno-szatniowym, 

- mapa z zaznaczeniem lokalizacji zadania, 

- lista poparcia. 






























