
Posiedzenie Komisji Budżetu i 

Rozwoju Miasta

Puszczykowo 12.10.2009, sala Rady Miasta



CEL PREZENTACJI

• Przedstawienie historii koncepcji  zagospodarowania  
terenu byłego Miejskiego Ośrodka Sportu w kontekście 
sytuacji zarządzania wszystkimi terenami sportowo-
rekreacyjnymi w mieście 

•Propozycja Miasta dotycząca rozwiązania sprawy 
optymalnego wykorzystanie i nadzorowania terenów 
byłego MOSIR i pozostałych terenów sportowo-
rekreacyjnych w mieście



Historia koncepcji zagospodarowania terenu 

sportu i rekreacji w centrum miasta

1. Rok 2002 – na zamówienie burmistrza powstaje koncepcja 

przygotowana przez  firmę: Ferma Kresek

2. 2005  r- koncepcja  - zamówienie burmistrza  na koncepcję u  

architekta p. Wrzeszcza - nie zrealizowana

3. Marzec 2006 – na zamówienie Burmistrza powstają wariantowe  

koncepcja firmy Archi Studio

- dyskusja w komisjach Rady- brak rozstrzygnięcia

- kontr koncepcja studencka – na zajęciach prof.. Weigta- nie zyskała 

akceptacji

4. Rok 2007 – qusi konkurs ogłoszony w Echu Puszczykowa na 

koncepcję terenów sportowo rekreacyjnych w centrum miasta ( dwie 

prace)



Krótka historia koncepcji zagospodarowania 

terenu sportu i rekreacji w centrum miasta c.d

5. Rok 2007 – rozmowy z SARP na temat ogłoszenia konkursu- duże koszty, 

brak szczegółowych założeń

6. Rok 2008 – zlecenie dla Wydziału Architektury opracowania koncepcji 

zagospodarowania terenów rekreacyjnych – do czerwca 2008  wpłynęło od 

studentów kilkadziesiąt prac (były prezentowane w starej szkole, wybrano 4 

jako źródło inspiracji dla projektantów)

7. Rok 2008 – luty, ogłoszenie konkursu dla młodych architektów –

- wpłynęły 3 prace, komisja konkursowa nagrodziła 2 – podstawa do 

przygotowania założeń do przygotowania ostatecznej koncepcji.

8. Rok 2009 – luty- zapytanie ofertowe na stronie internetowej o cenę i 

założenia na przygotowanie  ostatecznej koncepcji. Kilkanaście ofert, 

wybrane 3, które poproszono o „ projekty na koncepcję” . KUA wybrała 

ofertę p. Krzepkowskiego

9. Rok 2009 – marzec- publikacja I koncepcji w Echu Puszczykowa- prezentacja 

na połączonych Komisjach Rady , uwagi radnych, mieszkańców

10. Rok 2009- czerwiec , publikacja II poprawionej koncepcji na podsatwie 

otrzymanych uwag, dalsza dyskusja, konsultacje z Radą d.s Sportu i KUA



HISTORIA UŻYTKOWANIA TERENÓW SPORTOWO-

REKREACYJNYCH W CENTRUM MIASTA

1. Lata 1978 – 1991 - funkcjonuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

stadion lekkoatletyczny, boisko do piłki nożnej, Motel Puszczyk i 

domki campingowe zarządzane przez  ZHP

2. 1992- 2007 – kilku użytkowników:

- płyta do gry w piłę + pawilon (zaplecze socjalne) - Klub piłkarski 

LAS –

- korty tenisowe obsługiwane przez Motel Puszczyk, domki 

wynajmowane przez Motel Puszczyk (dzierżawca)

- trybuny, scena, asfaltowe boisko i teren parku leśnego- zarządzane 

przez Miasto (dni Puszczykowa i inne imprezy)

3.  2008 – rok rozbiórka domków, obiekty sportowe dostępne  bez zmian

4.  2009 – rozbiórka motelu- obiekty sportowe dostępne bez zmian



ANALIZA STANU POSIADANIA I STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW 

SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH W PUSZCZYKOWIE

1. boisko sportowe przy ul. Nowe Osiedle – klepisko, nowe bramki

2. plac zabaw przy ul. Nowe Osiedle, ostatnio wzbogacony o nowe 

elementy, brak zieleni,

3. plac zabaw przy ul. Czarnieckiego, dobrze wyposażony, konfliktowa 

lokalizacja,  

4. plac zabaw przy ul. Kościelnej, ciągle doposażony, popularny, brak 

możliwości rozwoju,

5. plac zabaw przy ul. Sobieskiego, zapomniany, przy Sali Angie 

6. korty tenisowe przy ul. Kościelnej, dobrze utrzymane, brak zaplecza,

7. korty tenisowe przy SP2 ul. Kasprowicza, brak dobrej opieki i nadzoru,

8. "siłownia pod chmurką" na terenie boiska przy SP1, bez zaplecza, mało 

wykorzystana, brak animatora zajęć 

9. boisko sportowe przy ul. Kościelnej - boisko zadbane, użytkowane tylko 

przez klub LAS, brak ekranu od strony ul. Słonecznej, trybun  

10. boisko ORLIK przy ul. Jarosławskiej, nowy pokazowy obiekt, wysoki 

standard techniczny



Stan obecny zarządzania obiektami sportowymi i 

terenami rekreacyjnymi należącymi do Miasta:

• Zatrudnieni opiekunowie niektórych obiektów  (na umowy zlecenia), 

przy czym wykorzystanie tych obiektów pozostaje całkowicie poza 

jakąkolwiek kontrolą miasta. Opiekunowie zajmują się utrzymaniem 

porządku ale nie są odpowiedzialni 

za stan techniczny obiektów.

•Opiekunowie nie przekazują również do Urzędu, będącego 

właścicielem i instytucją finansującą, informacji o potrzebach 

wynikających z obserwacji użytkowanych obiektów (czego brakuje, 

dlaczego, w którym miejscu, co przeszkadza, co pomaga jakie są 

zachowania użytkowników, jeśli niekorzystne,to co można zrobić, by 

było lepiej) 

• Pełnomocnik ds. sportu w Urzędzie jest animatorem imprez 

sportowych w szkołach i imprez międzyszkolnych ale również  nie ma 

bezpośredniego wpływu na stan urządzeń i obiektów sportowych w 

mieście



• Utrzymaniem stanu technicznego i wyposażenia obiektów zajmuje się 
Referat Gospodarki Komunalnej lub w przypadku nowych inwestycji 
Referat Inwestycji

• Nie ma  kompleksowego, długofalowego  planu urządzania terenów 
sportowych i rekreacyjnych w mieście, a w szczególności największego 
terenu sportowo-rekreacyjnego w centrum miasta

• Nie ma zgody społecznej co do sposobu zagospodarowania terenów 
sportowych i rekreacyjnych

• Nie ma bieżącej kontroli nad wydatkami, a w każdym razie jest 
rozproszona. Brak jest jednego planu, jednego koordynatora 

• ORLIK- najnowszy, jedyny miejski obiekt sportowy o wysokim standardzie 
nie ma formalnie zarządzającego



Do czasu zakończenia inwestycji

– odpowiedzialna za obiekt  kier. Referatu ds. Inwestycji, p. Mulczyńska

- obecnie zatrudnieni: trener środowiskowy, stróżo-sprzątaczka, firma 

do czesania trawy i opieki nad zielenią

- zarządzanie z Urzędu, brak kompleksowego nadzoru

ORLIK  i jego zarządzanie



WNIOSEK

Istnieje pilna potrzeba rozwiązania problemu zarządzania 

obiektami sportowymi i terenami rekreacyjnymi w 

mieście.

- brak centrum animacji sportu

- brak budynku, w którym takie centrum mogłoby się 

mieścić

- brak zgody co do sposobu zagospodarowania 

największego terenu rekreacyjnego w centrum miasta



MOŻLIWOŚCI 

ZAGOSPODAROWANIA 

BYŁEGO MOSIR

-Analiza terenu

-Efekty konkursów urbanistycznych

-Propozycje rozwiązań





























KONCEPJE ZAGOSPODAROWANIA 

TERNÓW SPORTOWO-

REKREACYJNYCH W CENTRUM 

MIASTA

- EFEKTY KONKURSÓW 

URBANISTYCZNYCH



Koncepcja 1 





Koncepcja 2





Proponowane koncepcje 

zagospodarowania

są kompilacją wcześniejszych pomysłów, które zyskały aprobatę 

Komisji konkursowej i Komisji Architektoniczno Urbanistycznej



Propozycje rozwiązań – I wersja (marzec 2009)



Propozycje rozwiązań – I wersja – wizualizacja

(marzec 2009)



Propozycje rozwiązań – II wersja (czerwiec 2009)



Propozycje rozwiązań - II wersja - wizualizacja 

– Budynek Centrum Animacji Sportu  (administracyjny) i ewentualny 

budynek hotelu/ kręgielni



Propozycje rozwiązań – II wersja  - wizualizacja 

(czerwiec  2009) – widok z góry



Propozycje rozwiązań – II wersja – wizualizacja-aleja spacerowa



III wersja – układ przestrzenny wraz za zachowaniem istniejących 

boisk, kortów i planowanym budynkiem CAK (lipiec 2009)



III wersja – układ przestrzenny wraz za zachowaniem istniejących 

boisk, kortów i planowanym budynkiem CAK (lipiec 2009)

UWZGLĘDNIONE ZMIANY

•Ustalenia zgodne z projektem opracowywanego MPZP

• 10 metrowy pas zieleni

•Obszar boiska w ramach obecnie istniejącego ogrodzenia

•Korty przesunięte w kierunku obecnej bieżni



IV wersja – schematyczne rozmieszczenie ewentualnych obiektów 

sportowych 



IV wersja – schematyczne rozmieszczenie obiektów sportowych

•Wizualizacja powstała w efekcie zaleceń Rady ds. Sportu

•Prace nad budynkiem administracyjnym (CAS) nie były 

kontynuowane z uwagi na brak zgody co do lokalizacji i co do funkcji j



Opinie mieszkańców o 

zagospodarowaniu MOSIR

Ryc. 21. Odpowiedzi mieszkańców Puszczykowa odnośnie nowej koncepcji zagospodarowania terenu dawnego MOSIR - u.



Proponowane rozwiązania organizacyjne 

dotyczące funkcjonowania sportu:

Wariant 1. 

Powołanie pełnomocnika ds. organizacji sportu a następnie powołanie z 
dniem 1 stycznia 2010 roku jednostki budżetowej - Centrum Animacji 
Sportu (CAS) 

Zadaniem pełnomocnika w okresie przejściowym będzie przygotowanie 
koncepcji funkcjonowania przyszłego CAS w oparciu o posiadane przez 
Miasto obiekty (tereny MOSiR, boisko przy u. Nowe Osiedle, boisko 
„Orlika 2012”, istniejące 4 place zabaw), 

Rozwiązanie przewiduje zatrudnienie 1 osoby pełnomocnika), Zadania 
związane z administrowaniem obiektami pozostaną w dotychczasowej 
formule (głównie w gestii Referaty  Gospodarki  Komunalnej) do czasu 
powołania nowej jednostki. 



Wariant 2 

Powołanie przy Urzędzie gospodarstwa pomocniczego, którego zadaniami 
będą zarówno przygotowanie koncepcji funkcjonowania przyszłego CAS, ale 
również przejęcie zadań związanych z zarządzaniem obiektami sportowo 
rekreacyjnymi, a następnie powołanie z dniem 1 stycznia 2010 roku jednostki 
budżetowej CAS. 

W tym rozwiązaniu można do końca roku przeprowadzić konkursy na 
poszczególne stanowiska (a następnie przenieść pracowników do przyszłego 
CAS po jego powołaniu. 

Rozwiązaniem docelowym będzie powołanie przez Radę Miejską 
jednostki budżetowej, której zadaniami będzie:

- zarządzanie miejskimi obiektami sportowo – rekreacyjnymi, 

- projektowanie i nadzorowanie budowy czy modernizacji obiektów sportowych

- organizowanie i koordynowanie organizacji imprez sportowych. 

Rolę inwestora przy realizacji poszczególnych inwestycji będzie w dalszym 
ciągu pełnił Urząd Miejski.

Proponowane rozwiązania organizacyjne 

dotyczące funkcjonowania sportu:





Proponowane rozwiązania przestrzenno- organizacyjne: wariant 1 

- pawilon typu Orlik – siedziba CAS



Opinia Rady ds. sportu 

i Komisji urbanistyczno-architektonicznej 

1. Akceptacja dla otwarcia przestrzeni i projektowania alei 

spacerowej jako osi łączącej, a nie dzielącej teren na dwie 

części, 

2. Akceptacja  rekreacyjnego zagospodarowania części parku 

leśnego 

3. Akceptacja dla tymczasowego pawilonu CAS z 

uwzględnieniem lokalizacji po stronie byłego motelu





Proponowane rozwiązania przestrzenno - organizacyjne: wariant 2 

- pawilon typu Orlik – siedziba CAS



Przykładowe  funkcje pawilonu



Szacowane koszty budowy pawilonu 

i alei spacerowej

1. Pawilon – 100 000 – 120 000 tys. - realizacja do końca 2009

2. Aleja spacerowa wraz z pergolami – 100 m- 600 000 tys. -

realizacja do września 2010

3. Alejka asfaltowa do jazdy na rolkach w części parkowej, pętla 300 

m – 300 000 zł - realizacja do końca września 2010



Dziękuję za uwagę


