
                 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby. 

 

Budowa i modernizacja boisk sportowych w Mysłowicach. 

Przedmiotem projektu jest budowa 5 ogólnodostępnych  obiektów sportowych na terenie 
miasta, w dzielnicach, w których brak jest bazy sportowej o odpowiednim standardzie dla 
mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach projektu wybudowano 
kompleksy sportowe z wielofunkcyjnymi boiskami ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową. 
Boiska te spełniają wszystkie kryteria określone w przepisach poszczególnych związków 
sportowych. Zastosowanie sztucznej nawierzchni pozwala na zminimalizowanie moŜliwości 
występowania urazów i kontuzji w trakcie prowadzonych gier. 

• Boisko na osiedlu Bończyk-Tuwima, które mieści się przy ul. Bończyka,  

w skład, którego wchodzi: 

- boisko do piłki ręcznej, 
- mini piłki noŜnej, 
- boisko do gry w siatkówkę, 
- boisko do street ball’a. 
 

• Boisko na osiedlu: 
� Janów Miejski-Ćmok przy ul. Jodłowej,  
� Wesoła-Ławki przy ul. Krasowskiej, 
� Morgi przy ul. Wybickiego, 
� Brzezinka przy ul. Reja 

  w  skład, którego wchodzi: 

          - boisko do piłki ręcznej, 
        - mini piłki ręcznej, 
        - boisko do gry w siatkówkę, 
        - boisko do gry w koszykówkę. 
 
Łącznie zagospodarowano 11.099,50 m2. Prace związane z realizacja projektu polegały na: 

• umiejscowieniu projektowanych boisk i przygotowanie terenu, 
• wykonaniu odwodnienia liniowego powierzchniowego z korytek betonowych wraz  

z podłączeniem wgłębnym do studni chłonnej typu francuskiego, 
• wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowej, 
• wykonaniu ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej, 
• uporządkowaniu terenów zielonych, 
• montaŜu sprzętu sportowego. 



Celem projektu jest: 
 

• poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez wzrost aktywnych form wypoczynku, 
• zmniejszenie liczby problemów społecznych wśród dzieci i młodzieŜy, 
• wzrost dostępności do ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie 

miasta, 
• poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego,  
• wzrost świadomości społecznej co do roli sportu w Ŝyciu człowieka, jego znaczenia 

dla zachowania zdrowia i sprawności. 
 
 
Łączne nakłady związane z realizacją projektu wynoszą  2. 417 408,13 PLN i w całości 

stanowią koszty kwalifikowane. Mysłowice otrzymały wsparcie finansowe projektu  

w wysokości 82,73% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IX Zdrowie  

i rekreacja, Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa, tj. w wysokości: 

1 999 921,74 PLN. 

Projekt pod względem technicznym został zrealizowany.Za jego realizacje odpowiada Miasto 

Mysłowice, które jest beneficjentem końcowym. 

W świetle wielu przepisów do podstawowych obowiązków samorządów terytorialnych naleŜy 

obowiązek zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej w zakresie kultury fizycznej, dostępu 

do urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych. 

Projekt posiada pozytywny wpływ na politykę równych szans. Obiekty poprzez eliminację 

barier architektonicznych w postaci wszelkiego rodzaju progów i przeszkód dostosowane są 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 

 

 

 

 



Rys.1.Lokalizacja projektu w mieście 

 

 

 
 

 
  

 


