
                                                                 
 

 

 

Modernizacja asfaltowych boisk przyszkolnych na bezpieczne boiska 

wielofunkcyjne w miejscowościach Dzierżążno i Kartuzy  

w Gminie Kartuzy. 

 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury  

Sportowej 2017. Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

 

 

Przedmiot projektu:  Modernizacja 3 boisk przyszkolnych na wielofunkcyjne, bezpieczne boiska 

poliuretanowe wraz z wyposażeniem sportowym.  

 Dzierżążno przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie – budowa boiska 

wielofunkcyjnego do w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę (968,0 m2) i tenis260,76 m2. 

Projektowana jest nawierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK.  

 Boisko przy szkole Podstawowej nr 1 w Kartuzach – modernizacja istniejącego boiska 

sąsiadującego z placem zabaw i budynkiem szkoły. Prace polegać będą na wymianie 

istniejącej nawierzchni syntetycznej z asfaltową podbudową w granicach boiska o wymiarach 

22/44 m na poliuretanową wraz z odwodnieniem liniowym. Boisko przeznaczone będzie do 

gry w piłkę ręczną Ponadto  wymieniona zostanie siatka na istniejących piłkochwytach. 

Wymianie ulegnie również wyposażenie sportowe. Planowany jest montaż bramek na stałe, 

oraz nowe oświetlenie. 

 Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach – przebudowa – modernizacja 

istniejącego boiska o wymiarach 24 x 44 m o nawierzchni bitumicznej na boisko 

wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenis o nawierzchni 

poliuretanowej typu NATRYSK. Przewiduje się też wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż 

dłuższych boków, wymianę wyposażenia sportowego oraz montaż ławek. Projekt przewiduje 

wykonanie częściowo nowej nawierzchni boiska z wykorzystaniem istniejącej płyty 

asfaltowej, częściowo na nowej betonowej podbudowie oraz demontaż elementów 

wyposażenia boiska w tym ławek. Ponadto zamontowane zostanie ogrodzenie z bramą  

i furtką. Dodatkowo projekt przewiduje zmianę lokalizacji 3 masztów flagowych szkoły.  

 

Całkowity koszt: 997 260,00 zł 

Źródło dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej: 329 000,00 zł 



                                                                 
Okres realizacji: 2017r.-2018r. 

W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania: 

 

Każde boisko wielofunkcyjne będzie wyposażone w sprzęt do poszczególnych dyscyplin 

mieszczących się na płycie boiska. 

Każde boisko będzie posiadało stojak rowerowy na minimum 5 rowerów. 

Boiska umożliwią odbywanie się zajęć wychowania fizycznego na wolnym powietrzu w 

ramach zajęć lekcyjnych , a także posłużą lokalnej społeczności w spędzaniu aktywnego czasu 

wolnego. 

 

Nawierzchnia asfaltowa zostanie zastąpiona bezpieczną nawierzchnią sportową 

poliuretanową typu NATRYSK. 

 

Cel projektu: przystosowanie istniejących boisk do przepisów bezpieczeństwa. 

 

 


