
 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  - realna 

odpowiedź na realne potrzeby” 
 

Projekt pn. ”Sport bez granic – przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Steinkellera 

w Żarkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia etap I” współfinansowany przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 

2007-2013.  

 

 

 

Nowa murawa dla piłkarzy, nowe siedziska dla kibiców to tylko dwa z wielu nowych 

elementów na stadionie miejskim przy ul. Steinkellera w Żarkach. 

 

W dniu 20 grudnia 2010 r. dokonano odbioru robót w ramach przebudowy kompleksu 

sportowego przy ul. Steinkellera w Żarkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia etap I.  

 

W komisji uczestniczyli: przewodniczący komisji burmistrz Klemens Podlejski oraz 

kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Joanna Zamorska, kierownik 

Zakładu Usług Komunalnych Krzysztof Szczerba, prezes LKS Zieloni Żarki Jakub 

Grabowski, inspektor nadzoru Andrzej Doroszuk.  

 

-  Po zapoznaniu się z dokumentami odbiorowymi i dokładnym zbadaniu zakresu robót 

wykonanych w czasie od dnia  14 czerwca do 5 grudnia 2010 r.  według. zapisów w dzienniku 

budowy komisja stwierdziła, iż roboty wykonane na stadionie miejskim pod względem 

technicznym są w sposób właściwy z odpowiednich materiałów i bez usterek – mówi 

burmistrz Klemens Podlejski. 

 

Modernizacja była realizowana w ramach zadania pt. „Sport bez granic – przebudowa 

kompleksu sportowego przy ul. Steinkellera wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia etap 

I.” Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2007-2013.  

 



- Atuty przebudowanego stadionu będzie można poznać tak naprawdę dopiero wiosną – mówi 

Anna Stodółkiewicz, kierownik Klubu LKS Zieloni Żarki. – Mamy zapewnione warunki do 

funkcjonowania IV ligowego klubu sportowego Zieloni Żarki i piłkarskich drużyn 

młodzieżowych funkcjonujących przy klubie.  

 

Co zmieniło się na stadionie miejskim? Oprócz nowej murawy i siedzisk. 

W ramach zadania zrobiono odwodnienie boiska, wymieniono całą darń na boisku głównym, 

powstały 3 nowe trybuny, część jednej z trybun jest zadaszona, zamontowane zostały krzesła 

plastikowe, oraz nowe boksy dla zawodników rezerwowych, zakupiono 3 urządzenia do 

pielęgnacji trawy: kosiarkę, wózek samo podlewający, skaryfikator, ponadto zostało 

zamontowane nowe ogrodzenie i ułożony został chodniki z kostki brukowej – dojście do 

boiska. 

Przebudowana infrastruktura posłuży do zainicjowania lokalnego programu „Sport bez 

granic”. Objęcie całej Gminy specjalnym programem w oparciu  

o kompleks sportowo – rekreacyjny w Żarkach może wpłynąć w sposób znaczący na poprawę 

sprawności fizycznej, a tym samym poprawę stanu zdrowia mieszkańców nie tylko naszej 

Gminy ale i całego regionu.   

 



 

 



 

 



 

(przygotowała i fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)  


