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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 19 lutego 2021 roku informuję, że budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku
została zatwierdzona do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego dla przedsięwzięcia związanego z rewitalizacją części miasta
Czerska.
Istniejące do tej pory boisko sportowe przy SP nr 1 w Czersku było przeznaczone
wyłącznie do gry w piłkę nożną i ta dyscyplina sportu została uznana za wiodącą, tym samym
determinując rodzaj nawierzchni przyszłego boiska wielofunkcyjnego. Typowe
ogólnodostępne boisko do gry w koszykówkę o nawierzchni poliuretanowej znajduje się na
terenie kompleksu "Moje Boisko – Orlik 2012" w Parku Borowiackim, gdzie w bieżącym roku
planowana jest również budowa boiska do siatkówki plażowej. Na terenie miasta są więc
dostępne obiekty, które z powodzeniem można wykorzystywać na potrzeby różnych gier
zespołowych na świeżym powietrzu, a kolejne powstają – obecnie projektowane jest boisko
wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. w Czersku, na którym dyscypliną wiodącą
będzie piłka ręczna, a rozważana jest nawierzchnia polipropylenowa, sprzyjająca także grze
w koszykówkę. Informuję Pana natomiast, że zgodnie z obowiązującymi standardami do
rozgrywania meczów tradycyjnej piłki siatkowej zalecane są nawierzchnie montowane
w zamkniętych obiektach sportowych, o charakterystyce zmniejszającej przeciążenia stawów
zawodników oraz ryzyko urazów np. podczas wykonywania padów siatkarskich. Dlatego
dyskusja na temat tego czy bardziej do gry w siatkówkę nadaje się nawierzchnia
poliuretanowa czy sztuczna trawa, w tym po ich odśnieżeniu, jest bezprzedmiotowa.
Zwracam Pana uwagę na fakt, że boisko wielofunkcyjne przy SP nr 1 w Czersku jest
i pozostanie boiskiem szkolnym i dlatego przy projektowaniu uwzględniono możliwość jak
najpełniejszego wykorzystania obiektu dla wszechstronnego rozwoju uczniów, którzy będą
z niego korzystali podczas zajęć wychowania fizycznego. Informuję również, że, jak się
wydaje w przeciwieństwie do Pana, Burmistrz nie podważa zawodowej mądrości
i wieloletniego doświadczenia specjalistów o kierunkowym wykształceniu, którzy zajmowali
się projektowaniem przedmiotowego obiektu.
Mając powyższe na uwadze nie przewiduje się zmiany nawierzchni boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku.
Z poważaniem
Podpisano elektronicznie:
Grzegorz Marian Zabrocki
09.03.2021 12:12

189.1/EW/2021
Sporządził(a): Kamil Galikowski

Strona 1

