
                                                          Załącznik do protokołu Nr 43/2014  

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej  

                                                                           w dniu 23 września 2014 roku 

 

Członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej wraz z Burmistrzem dokonali przeglądu 

boisk sportowych i ich infrastruktury w klubach LZS naszej gminy. 

Przegląd obiektów sportowych dotyczył działających obecnie LZS – ów tj.: 

- LZS Kadłubiec, 

- LZS Leśnica, 

- LZS Poręba, 

- LZS Zalesie Śląskie 

oraz nie biorąca udziału w żadnych rozgrywkach drużyna LZS Raszowa. 

Wizytacja odbywała się w obecności gospodarzy w/w obiektów. 

Wizytowane obiekty, ich stan i zaplecze sanitarno - gospodarczo – sportowe należy ocenić w 

skali 

 1 – 6 na trzy plus. 

Najlepsze wrażenie wywarło boisko i otoczenie klubu LZS Kadłubiec.  

Na każdym z wizytowanych klubów stan zaplecza obiektów tj. szatni i sanitariatów budzi wiele 

zastrzeżeń. Do tego celu bowiem wykorzystywane są (eksploatowane) już wcześniej 

barakowozy i dlatego ich stan jest taki, a nie inny. Wymagają one dużych nakładów 

finansowych, a właściwie budowy nowych szatni. 

Jako średni należy określić stan płyt boisk, a najgorzej sytuacja wygląda w Porębie (duży 

spadek terenu) oraz w Zalesiu Śląskim (zniszczenie po dożynkach oraz widoczne nierówności). 

Radny Teodor Jahn wskazał na stan bardzo zaniedbanego boiska w Raszowej. Stwierdził, iż w 

przypadku zawieszenia udziału w rozgrywkach, kosztem murawy tych obiektów powinna zająć 

się gmina, która jest prawowitym właścicielem tych terenów. 

 

Uwagi, wnioski i propozycje: 

1. Zły stan murawy boisk w Porębie i w Zalesiu Śl. – nowo wybrana Rada Miejska 

powinna się zastanowić nad kompleksowym rozwiązaniem tego problemu (chodzi o 

skutki finansowe). 

2. Rozwiązać należy problem utrzymania bądź konserwacji (koszenie) boisk, które 

czasowo nie są wykorzystywane (Raszowa, Łąki Kozielskie). 



3. Remontu wymaga szatnia z zapleczem sanitarnym w Leśnicy. 

4. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo placu zabaw i boiska w Zalesiu Śląskim 

wymagane jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytków; wykonanie wyższego 

ogrodzenia bądź piłkochwytów. 

5. Pilnego rozwiązania wymaga sprawa zbyt słabej aktywności organów Gminnego 

Stowarzyszenia LZS. 

 

Przewodniczący Komisji 

Infrastruktury Społecznej 
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