
Załqcznik 3

l< atowrce, dn. 10.02.2014 r.

PRoToKoŁ

Proces: konsu|tacje społeczne dotyczące budowy kompleksu sportowego przy u|' Asnyka

w Katowicach

Etap: spotkania dedykowa ne

Działanie: spotkanie dedykowane przed stawicie|o m Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota -

Panewniki oraz Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice Ochoiec

l. lnformacie ogólne:

Mrejsce spotka n ia:

Miejski Domu Ku|tury,,Południe'' FiIia w Piotrowicach, ul' Gen'.Jankego 136, sa)a nr )2

Termin:

30 stycznia 2O!4 r. godz. 1"6.3a

O rga n izatorzv:

BiUro Prasowe UrŻędu MiaSta Katowice na podstaWie zarządzenia nr 19I!201"3 Prezydenta

Miasta Katowice z dnia 31,.1,7)01.3 r.

U czestn icV:

Przedstawiciele Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 oraz Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 (łącznie

20 osób )

Ze strony Urzędu N/iasta Katowice:

p' Sławomir Witek naczelnik WydZiał sportu iTurystykl, p' Patrycja Marszałek inspektor Biuro
Prasowe' p' Anna Pomykała inspektor Biuro Prasowe

Podiete działania informacyine przed spotkarliem:

Zaproszenie na spotkanie Wystosowano w formie plsma, którego skan został przesłany pod

adresy mailowe przewod n iczących zarządow oraz rad obu Jednostek Pomocniczych.

II' PrŻebieg spotkania:

1. PoWitanie uczestn ików'

Moderator spotkania przedstawił osoby reprezentujące Urząd Miasta Katowice' Następnie
przypomniano kto był zaproszony na spotkanie i w jaki sposób Wystosowano zaproszenia'
Poinformowano róWniez ucŻestników o nagrywaniu spotkania.
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3.

4.

P'leostaw ie n ie celu spo tka n ld.

Moderator przedStaWił w jaki sposób zostaną wykorzystane zebrane podczas spotkania

i" fo rm acje.

Przedstawie n ie przeb iegu s potka n ia.

Uczestnicy Żostali Zapoznani z ramowym czasem trwania spotkania oraz jego p|anem'

Wprowadzenie do ko nsu lta cji społecznych'
Moderator pokrótce przybliżył uczestnikom spotkania temat konsU|tacji W mieście Katowice.

opisano kto jest odpowiedziaIny za organizac]ę procesów konsu|tacyjnych oraz wskazano

podstawę prawną takich działań' Następnie zaznajomiono Wszystkich Z ideą partnerstwa,

zawiązanego Ze Stowarzyszeniem Aktywności obywatelskiej Bona Fides na rzecŻ realizacji

projektu ,Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach" oraz

przedstawiono załozenia i działania samego Projektu' W następnej kolejności

Zaprezentowano proces konSu]tacyjny dotyczący kompleksu sportowego przy u|' Asnyka'

omówiono podstawę praWną oraZ poszczególne etapy procesu'

Zakres rnwestycji - wp'owadzenie.
Prowadzący spotkanie zapozaal uczestników z możliwym zakresem inWestycji, tak aby

wyposażyć rozmówców w wiedzę niezbędną do dyskusji. Poruszono kwestie:

- uakr,pu ozia'e n ood'nWestyc1ę'
- zapisów miejscowego planu zagos poda rowa n ia przestrzennego W kontekście omawianego

terenu, moż|iwości i ograniczeń wynikających z w/w zapisów;

- infrastruktury drogowej przy omawianym terenie;

- przyszłego zarządzającego obiektem;
- możliwości finansowych dot' inwestycji'

5.

6. Wypowiedzi Ra d nYch.

Propozycje Radnych związane z zagospodarowaniem terenu przy ul. Asnyka, jakie pojawiły się

w tra kcie dys kusii:

. sugestia łącznego traktowania komp|eksu na Zadolu (jako strefy rozrywkowo _

kulturalnej) Wraz Ż terenem przy u|' Asnyka (.jako strefy rekreacyjno sportowej) , tak

aby pozyskać atrakcyjny teren dIa mieszkańców 4 okolicznych dzielnic i nie dublowac

d z iała ń,

. Użytkownikami obiektu powinni być przede wszystkim mieszkańcy 4 dzielnic oraz

okoIiczne szkoły,

. Przywrócenie pierwotnej funkcji d|a tego terenU, odnowienie boiska do piłki nożnej,

z biezniami Iekkoatletycznymi, boisko dla koszykówki, siatkówki, lodowisko,

o PrzvszłY komp|eks powinien być dedykowany masowym imprezom Sportowym a nie

sportowi wyczynowemu,
o NajwaŹniejsze jest ZabeZpieczenie już istniejących funkcji czyIi stadionU piłkarsko _

lekkoatletycznego, a następnie można wyznaczać nowe funkcje,

. Nadać obiektowi charakter wie|ofunkcyjny,

o Propozycja wieloetapowego planowania inwestycji,
'. RoZWażenie możIiwości wkomponowania w obiekt boiska do basebaIlu, o ile nie
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na ru szy podstawowych funkcji,
Propozycja zabezpieczenia miejsca - przestrzeni

festynów dIa mieszkańców Piotrowic i ochojca'
odbywać na boiskach lub parkingu?

Z racji dużego obłożenia wszystkich hal w okoIicy przydałby się

itutai na potrzeby IokaInych szkół i k|ubów sportowych,

Wie|u mieszkańców widziałoby w tym miejscu basen, ale wybudowanie i basenu i haIi

wiązałoby się z koniecznośclą zabezpieczenia wielu miejsc parkingowych, ulica Asnyka

nie przyimie dużego natęŹenia ruchu ze wzg|ędu na istniejące ograniczenia,

Kwestia opłat Za udostępnienie terenu przysztym użytkownikom - Sugestia aby ceny

nie były zaporowe dla okolicznych mieszkańcóW rozważenie możliwości bezpłatnego

korzystania przez mieszkańców 4 oko|icznych dzlelnic,

Pytanie o możliwości adaptacyjne istniejącego na wskazanym terenje bunkra

na potrzeby stworzenia ogólnodostępnego obiektu np' izby pamięci o Piotrowicach,

Wniosek o zabezpieczenie obecnie istniejącego obiektu, naj1epiej w formie

ogrodzenia terenu oraz o postawienie ki]ku ławek (Rada Jednostkl Pomocniczej nr 19

jest W stanie na własny koszt postawić kiIka betonowych ławek bez oparcia).

!ł|. Za kończenie spotkania:

Moderator podziękował biorącym udział w dyskusji, przypomniał o tym W jaki sposób zostaną

wykorzystane pozyskane informacje, po czym spotkanie zamknięto.

Prowad zący spotkanie kon su |racyine:

Spo rząd ził:
ftwą 7o,ł*aharrł'

(/

publicznej na potrzeby organizacji
t ly lakie imprezy bęoą mogly się

całoseZonowy obiekt

BIURO PRASOWE
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Załqcznik 1

Katowice, dn. 1"L.O2.2014 r.

PRoToKoŁ

Proces: konsu|tacje społeczne dotyczące budowy kompIekSu sportowego przy u|. Asnyka

w Katowicach

Etap: s potka n ia dedykowane

Działanie: spotkanie dedykowane organlzacjom i klubom sportowym

l. lnformacie ogólne:

Mieisce s potka n ia:

Miejski Domu Kuitury,,Potudnie" Filia w Protrowicach, ul. Gen. Jankego 136, sala nr 22

TelUn.

30 stycznla 2oIĄ r' godz. 17 .30

OrAa nizatorzv:

Biuro Prasowe UrzędU Miasta Katowice na podstawie zarządzenia nr I9Ił2o13 Prezydenta

M iasta Katowice z dnia 31.L2.201.3 r.

U czestn icv:

przedstawiciele organizacji i klubów sportowych, W tym uczniowskich klubów sportowych
(9 osób)

Ze stronV Urzędu Midsla Katowice:

p' Sławomir Witek naczelnik WydZiał SDortU iTurYstyki, p. Patrycja N1arszałek inspektor BiUro

Prasowe, p. Anna Pomykata inspektor Biuro Prasowe

Podiete działania infornlacyine przed spotl<aniem:

Zaproszenie na spotkanie Wystosowano w formie plsma, którego skan Został przesłany pod

adresv majIowe organizacji iklubór,v spCi^towych dostępnych na stronach internetowych W/W

instytucji.

tl Pjłellęe'spalkalrą

1' Powitanie uczestn ikóW'

Moderator spotkania przedstawił osoby repr-'zentujące Urząd N,4iasta Katowice. Następnie
prŻypomniano kto był zaproszony na spotkanie i w jakl sposób vvystosowano zaproszenia oraz
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2.

4.

przedstaWił sobie WZajemnie UczestnikóW spotkania' Poinformowano róWnież

zgromadzonych o n agrywa n iu spotkania

P rzed st awien ie celu s porka r ia.

Moderator wskazał cel Spotkania zdobycie informacji o potrzebach i oczekiwaniach

organizac]i i klubów sportowych względem przyszłego kompleksu sportowego przy ul'

Asnyka, które naStępnie zostaną zebrane iprzedstawione mieszkańcom w kolejnym etapie

kons u ltacji.

P rzedstawie n ie prze blegu spotkania
uczestnicy zostali zapoznani z ramowym czasem trwanla spotkania oraz jego planem.

Wprowadzenie do konsu ltacji społecznych.

Moderator pokrótce przyblizył uczestnikom spotkania temat konsu|tacji W mieście Katowice.

opiSano kto jest odpowiedZiaIny Za organiZację procesów konsultacyjnych oraz wskazano

podstawę prawną takich działań. Następnie zaznajomiono wszystkich z ideą partnerstwa,

zawiązanego Ze Stowarzyszeniem Aktywności obywatelskiej Bona Fides na rzecL realizacji

projektu 'Wzmocnienie mechaniZmu konsultac1i społecznych w Katowicach" oraz

przedstawiono założenia i działania Samego Projektu' W następnej ko|e.1ności

Zaprezentowano proces konsuItacyjny dotyczący kompleksu Sportowego przy u|. Asnyka.

omówiono podstawę prawną oraz poszczególne etapy procesu'

Takres inwesl ycri - wProwadzenie.
Prowadzący spotkanie zapoznał UcZeStnikóW z moz|iwym zakresem inwestycji, tak aby

wyposaŹyc rozmówców w wiedzę niezbędną do dyskusji' Poruszono kwestie:

7d ku pu d/ialek pod ' nwes lyc lę;
_ zapisÓw miejscowego pJanu Zagospod a rowa n ia przestrzennego W kontekście omawianego

terenu, możliwości i ograniczeń wynikających z w/w zapisów;

- infrastruktury drogowei przy omawianym terenie;

- przyszłego zar ządzającego obiektem;

moŹliwości fina nsowych dot. inWeStycji.

Wypowiedzi przedstawicieli organizacji i klubów sportowych'

5.

6.

Podczas spotkania zgłaszano iomawiano następująCe kwestie ZWiąZane z zagospodarowaniem

teren u przy ul. Asnyka:

. Skate areny, skate parku, trasy dia rolkarzy

ZwaŻYwszy na możliwości terenowe budowa skate areny 'jest niemożliwa' Najbliżej

użytkowany jest kryty skate park w Parku Śląskinr, co miesiąc korzysta z niego około 1500

osób. W 200O roku na terenie Parku Zadole poWstał skate park, który w chwili obecnej

ze względu na Zły stan techniczny powinien być zamknięty' Proponuje się

Wyremontowanie tego obiektu 1ub przeniesierrle go na teren przyszłego komp|eksu przy

ul.Asnyka.Drugąpropozyc.1ą,którabyłabydużymułatwieniemdlarolkarzy,to
połączenle trasami Parku Zadole z terenem przy ul' Asnyka. lstniejące aIejki potrzebują

remontU, natomiast ewentualne St\ /orzenie mieisca dla rolkarzy z przeszkodami

terenowymj wymagałoby dobrego oświetlenia terenu.
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Fnsbee
W ostatnich ]atach w Katowicach obserlvuje Sję duże Za]nteresowan]e tynl sportem.

Priorytetem dla iel dyscypliny sporto\ive.l w Katowicach iesi kryta hala. N"linimalne

parametry dla boiska to 40 na 2O metróW imożlirłośc odkręcania bramek- Boisko Iak

najbardzie] może być wielofunkcyjne, lączące no' futsaI i pi1kę ręczna, lvażną kwestią ]est
wiaściwe d]a tej ovscypliny pop rovraijzc:n ie linli' Peinowynriarowe boisko do {risbee ma

wymiary 1OO rra 37 me[rów, pruy rozgrywaniu igi 1oka1nej nawierzchnią może

być sztuczna t-rawa (kategoria mistrzotvska - n^'urawa).

Baseball
Uprawiający tę dyscyplinę obecnle uzytllują teren dawnego obiektu l(olejarza'

W Katowicach nie ma innego boiska' na którynl zawodnicy mogą rozgrywac mecze,
jedynie na RapicizIe lstnieje turlel ic cwiczeń dla tej dyscypliny' Przedstawiony

na spotkaniu projekt zakłada \^/ymiary bo]5k3 137 na 124 metry.

Piłka nozna
okoliczne szkoły i kluby sportowe z chęcią będą korzystały z oferty kompleksu

sportowego. Wskazany tercn (laje rnożliwośc trĆnowania kiIku sekcji róulnocześnie, przy

załoŹeniu, ze obok duzegc stadionu powsianą rłałe boiska treningcwe'

Pom y'sł zadaszenia boiska

W Polsce spotyka się ha|e kryte Z na\łierzchnią piłkarską. Dobrze się lo sprawdza np.

w Warszawie' gdzie haIa jest V/Ykorzystywana prZeZ caty sezotl' Doświadczenia

negatywne przy złym wykonaniu takiego zadaszenia - niewydolna k]inlatyzacja w okresie

letni m oraz nie\^/ystarczające ogrze'wanie'"v okresie zi mowym'

Nawierzchnla
Podczas dVskusii o nalvierzcilni oTl"o\,"J ono nlltlusy n:v',ieTzchni naturaIne], gdzie ilclść ok'

1-2 godzirt tygocnioivo to maksyrnainle 1ej obciązenie, co ma przełoŹenie na niewielką

iiość godzin, vi jakiej można korzysLać l boiska' Wymaga też więcej zabiegów
p ieięgn acy.jnych jak na przyklad koszenje, odśnieżanie, nawadnianie' sZtucZna

nawierzchnia rnoze być \Ą/y kc rzy jtyv,'a l-'] a dowoLn ie, a1e jeSt kO ntU Z.jogen n a.

Basen kontra pa rkin gi

Z racji niewie1kie1 przestrzeni do kubaturowego zagospodarowania pacł pomysł

wybudowania basenu pod przyszlą halą' ZreaIizowanie poziomu -1 moze się teŹ okazać

konieczne mając na uwadze zabezpieczenLe duzej 1iczby miejsc parkingowych dIa

kompleksu' Zgłoszono potrzebę sprawdzenia cZV !V tyrn terenie jest moŹliwośc wykonania

takre rrw?slyc ji

Za p lecze
Zeby ZabeZpiecZyć bezkorlflikto'.łle użytkcWarl]e przyszłego obiektu konieczne będzie
zapewnienie odpowiedniej liczby szatni' Duzynl ułatv;ieniem dla k]ubÓw będzie również

niewielka przestrzeń magaZyno' a do składowania splZętu. ZapleCZe sanitarno

szatniowe mozna utządzic np' tcd ii'yburrarni bcliska. Dodatkowym atUtem Żaplecza

byłaby tez siłownia l saIa dc odnoivy biolcgiczrle.;'

Teren zaiesiony przv kornpleksie sportowyin
PoniewaŹ moż1iwości adaptaĆ,"'jne dla tego terenu Są ograniczone Lrsta\Ą/owc
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zaproponowano kilka rozwiązań. Na terenie lasu mozna zamontować kosze do disc golfa,

ta dyscyplina sportowa może być uprawiana przez osoby w kaŹdym wieku' KaŹdy

z pewnością mógłby skorzystać również ze ścieżki zdrowia wzbogacone.j o elementy

do ćwiczeń, którą można pokonywać cŻy to pieszo czy na rowerze. Miejsce to byłoby

WykorŻystywane podczas treningóW piłkarskich. Kolejnym pomystem była realizacja parku

linowego.

lll. Zakończenie spotkania:

Moderator podziękował biorącym udział w dyskusji, przypomniał o tyrn W jaki sposób zostaną

wykorzystane pozyskane informacje, po czym 5potkanie zamknięto.

ProwadzącV spotka n ie konsultacyjne:

Anna Pomykała

Sporządził:

str. 4



Załqcznik 5

tlBtĄD lilll$1l KlI0ll l c t
Birrro Prosowe

Rynek 13 40-003 Kctowice
rst. (s2) 25S t8 51 lar (02) 2!3 80 61

Katowice, 4 luty 2014 r.

NoTATKA sŁUZBoWA

W dniu 3 lutego o godzinie 13.00 odbyło się spotkanie w Panem Piotrem Szyma|ą - przedstawicielem

Wojewódzkiego stowarzyszenia sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych sTART KAToWlcE.

Spotkanie było jednym z działań prowadzonych w ramach prowadzonych przez Urząd Miasta Katowice

konsultacji społecznych budowy kompleksu sportoWe8o przy ul' Asnyka w Katowicach.

Celem spotkania była dyskusja nt' potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych względem

przedmiotowego kompleksu.

Ustalenia - propozycje:

. Stadionlekkoatletyczny.
o Boisko do gry w Boccia (sportowa dyscyplina paraolimpijska wywodząca od włoskiej gry w

bule). Ze względu na cha ra kte rystycz ną dla większości gier ''bu|owych'' prostotę zasad,

relatywnie do innych sportów tani sprzęt i niewie|kie wymagania w zakresie miejsca do gry,

boccia polecana jest róWnleż jako gra integracyjna.

. Podjazdy dla o5ób nlepełnosprawnych.

. Toalety iszatnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

BlUĘo-PnAsoB}
i lu |\h jn\]LĄ
lnsp€naip'tryr' Maf'ż'tćł



lJRZĄD [1lllsTl l(lT0lłlcE
Biuro Prosowe

Rvnek 1 3 40-OO3 Kotowice
trl, (ll) 25S 08 51 hx (02) 250 t0 6l

Spotkanie z przedstawicielem środowiska osób niepełnosprawnych ruchowo w ramach
konsultacji spolecznych doĘczących budowy kompleksu sportowego prry ul. Asnyka
w Katowicach.

Termin spotkania:
3luĘ 2014 r'

Miejsce spotkania:
Stowarzyszenie Ałtywne Życie, z siedzibą przy ul. Parrewnickiej 321Dl2 ,40-773 Katowice

osotly uczestniczące w spotkaniu:
Prezes Zatządu Stowarzyszenia Aktyłvne Zycie _ Pan Marcin Mikulski
Pracownik Biura Prasowego Urzędu Miasta Katowice _ Pani Anna Szary

Cel spotkania:
Zasięgnięcie opinii przedstawiciela organizacji pozarządowej, któIej cele Statutowe
uwzględniają prowadzenie działai na rzecz popu\asyzowania i wspomagania sportu osób
niepełnosprawnych w odniesieniu do:

o dotychczasowej oceny działań związutych z prowadzeniem zajęó, treningów oraz
organizacją wydarzeń spońowych realizowanych na terenie miasta Katowice.

o potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych skupionych wokół dyscypliny sportowej,
jakąjest Rugby na Wózkach;

. oczekiwań rugbystów wobec kompleksu sportowęgo' który miałby zostać
zaprojeltowany, a następnie wybudowany przy ul. Asnyka;

Na wstępie pracownik Biura Prasowego przekazał informacj e o trwających konsultacjach
społecznych dot. budowy kompleksu spońowęgo przy ul. Asnyka (szczegółowe informacje,
w t}ryn treśó Zarządzenla prezydenta Miasta Katowicę i harmonogram konsultacji są dostępne
pod adresem: wrł'w.konsultacje.katowice.eu).

W Planie Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na rok 2014 uwzględnia
zabezpieczenie środków finansow}'ch w wysokości 400 000 zł na opracowanie koncepcji
architektoniczno _ urbanistycznej oIaZ wstępnego studium wykonalności dla kompleksu
sportowego przy ul. Asnyka.

PŹed przystąpieniem prac projektowych' prezydent Miasta Katowice zadecydował o
uruchomieniu konsultacji społecznych, w wyniku których powstanie raport z wnioskami
pokonsultacyjnymi, które po dokonaniu analizy merytorycznej, mogłyby Stanowió podstawę
do opracowania koncepcji (sformułowane zostałyby wytyczne do koncepcji).

Pan Marcin Mikulski pozytywnie wypowiedział się na temat ośrodka Sportowęgo
Szopienice, przy ul. 11 Listopada 16 w Katowicach w odniesieniu do dyscypliny, którą
reprezentuj e (rugby na wózkach), wskazuj ąc zalety: tj. drewniany parkiet będący najlepszą
nawierzchnią dla osób poruszających się na wózkach. odpowiednie wynriary samego boiska



halowego, brak barier architektonicznych na terenie ośrodka sportowego (w części ogólnej,
szatniowo _ sanitamej, halowej) ofaz istnienie klimatyzacji, która dla osób z poraŻeniem
czterokończynowym (tetraplegią) jest niezmiemie ważna brak klimatyzacji przy wysiłku
fizycznym u osób Z w/w przypadłością jest o wiele bardziej odczuwalne niż u osób
pełnosprawnych).

Pan Mikulski zaznaczył, że hala w Szopienicach w pełni nadaje się do rozgr1.wania zawodów
z w/w d;sc1pliny i jest w1korzystyvana przy organizacji w1darzeń Sportow}ch o zasięgu
ponadlokalnym.

Hala w Szopienicach - z uwagi na nowoczesnośó i funkcjonalność i brak konturencj i _ jest
intensywnie eksploatowana czasowo przez uŻ}.tkowników (wypełniony harmonogram zajęć),
co sprawia, że nię można organizowaó w niej wszystkich rozgrywek, również tych o
charakterze ogólnopolskich. Należy zaznaczyć' że w województwie śląskim oprócz druŻyny
Rugby na Wózkach _ Dragons, funkcj onują 4 irLne fomacje. W cĄm kraju jest ich ponad
20.

Katowiccy rugbyści trenują w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 9, przy ul.
Panewnickiej 172. Plusem sali treningowej jest parkiet, brak barier architektonicznych i wc
dostosowane do osób niepełnosprawnych, minusami brak pełnowymiarowego boiska, duŻej
szatni i klimatyzacj i.

Nowy obiekt mógłby stanowiÓ bazę treningową.

Polska Liga Rugby na Wózkach organizuje turnieje ligowe w Radomiu. Budowa hali przy u1.

Asnyka mogłaby Spowodowaó prŹeniesienie rozgrywek do Katowic.

Pan Miku1ski chciałaby również organizowaÓ rozgryr,vki ligowe dla tzw. ,,niskopunktowców''
czyli dla zawodników o niższe punktacji sprawnościowej '

Ponadto p. Mikulski zaznaczył, że kompleks spoltowy obejmujący halę i boisko Kolejarz,
zlokalizowany przy ul. Alfreda 1 (Wełnowiec _Józefowiec) po modemizacji nie stwarza
barier architektonicznych wobec niepełnosprav,nych ruchowo widzów/kibiców. Natomiast
występują bariery architektoniczne w odniesieniu do niepełnosprawnych zawodników by
dotrzeó na boisko halowe, ttzeba by skorzystać z windy dla niepełnosprawnych, bo
nawierzchnia spońowa ha1i wyniesiona jest ponad poziom samego wejścia (holu), szatni i
toalet. Winda w tym Samym czasie może przewieźó tylko jednego zawodnika, więc dla dwóch
drużyn złożonych z niepełnosprawnych Sportowców czas przetranspońowania jest znacznie
wydłużony _ przez co naleŹy uznać obiekt za nieplzystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych'

Jeżeli kompleks sportowy przy ul. Asnyka, obejmowałby budowę hali powinrra ona
przypominaó halę w Szopienicach, tzn.

o posiadać klimat;zację:
. byó pozbawiona barier architektonicznych;
r pełnowymiarowy parkiet boiska do rugby na wózkach dla umożliwienia treningów i

rozgryłvek powinien mieć łącznie wymiary nie mniejsze niż 38x21 m (bezwzględnie
wymagane wymiary boiska do rugby w graniach linii to 28x15 m + dodatkowe meĘ
z kaŻdej strony' umożliwiające przemieszczanie się zawodników na wózkach),



ideałem było by' gdyby wymiary parkietu pozwalały na wyznaczenie dwóch boisk
plus niezbędne margineSy' czyli ok. 40r35m;

. drewniananawierzchniaparkietowa;

. boisko wielofuŃcyjne powinno uwzględniać linie do gry w rugby.

Teren przylegający do otwartego stadionu, przy ul. Asnyka mógłby zostaó zagospodarowany,
w sposób uwzględniający potrzeby spoftowe i rekreacyjne osób niepełnosprawnych w sposób
następujący:

. zaprojektowanie i budowa asfaltowego toru wyścigowego wokół lasu (opcjonalnie
również przez tereny leśne), po których osoby poruszające się na wózkach mogłyby
współzawodniczyó w wyścigach (tor mógłby mieÓ przebieg pętli, jednakże bez
stromizn, ostrych zakrętów. Cała trasa mogłaby mieó przebieg ok. 1 km, min.
szerokość toru wynosiłaby 2 m);

. trasy mogłyby być rozbudow1'wane (obejmujące trasy na krótszy i dłuŻszy dystans)
lub łączone ze ścieżkami rowerowymi, pod warunkiem, Że te nie byłyby utwardzane
kostka brukową _ moŻna byłoby organizować wyścigi półmaratońskie, zawody w
1eździe na wozkach na orientację, itp.;

o bieżnia lekkoatletyczna wokół otwartego stadionu mogłaby również byó
wykorzystywana przez niepełnosprawnych spońowców, równieŹ w zakresie
rywalizacji w formie wyścigów sprinterskich na wózkach;

o na terenie przyległym do stadionu, w części której nie można stawiaó obiektów
kubaturowych, mogłyby powstaó końy tenisowe, z których korzystają również osoby
niepełnosprarrme:

o można wybudowaó plac zabaw o charakterze integracyjnym, z lrządzeniami z których
mogą korzystaó także niepełnosprawne dzieci;

o instalacja siłowni na rvolnym powietrzu' ustawienie stołów do ping-ponga
. adaptacja terenu pod uprawienie łucznictwa.

Soorzadzila:


