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Interpelacje i zapytania radnych
Radny MAREK POLICHAŃCZUK
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, mam pytanie. Cieszymy
się bardzo z tego awansu do III ligi Klubu Sportowego „Lewart”. W związku z tym
wiemy, że rodzą się pewne zobowiązania, chociażby techniczne. Ja bym chciał zapytać jak
w związku z tym wygląda sytuacja z budową, czy z projektami dotyczącymi budowy
obiektów. Nadal nie dochodzą do nas żadne informacje dotyczące tej sprawy. Na jakim
etapie są projekty dotyczące budowy hali chociażby obiektu kubaturowego. Wiem, że
pozwolenia na budowę boisk są. Druga rzecz, jakby o atmosferę panującą w MOSiR.
Coraz częściej dochodzą do mnie głosy od rodziców i od innych stowarzyszeń
współpracujących z MOSiR, takie informacje, że pewne rzeczy są jakby nierobione na
czas, czy robione nie tak jak powinny być. Wiem, że MOSiR powstałe też w celu
budowy obiektów, ale również jakby z racji sytuacji wtedy „Lewartu” stowarzyszenia
piłkarskiego. Lewart przejął grupy młodzieżowe i szkolenie młodzieży. Dochodzą do nas
takie informacje zarówno od rodziców dzieci trenujących w MOSiR jak i od rodziców
i trenerów trenujących w Orliku, że są jakieś problemy z boiskami, że jest trawa
niewykoszona na czas, że są bramki aluminiowe nie wystawiane tylko metalowe.
Chciałem się dowiedzieć, czy Panom Burmistrzom znana jest ta sytuacja i jakie zamierzają
kroki podjąć żeby tą sytuację rozwiązać. Ja rozumiem, że Pan Dyrektor oprócz wielu
obowiązków jest także organizatorem życia sportowego na terenie miasta i powinien
współpracować ze stowarzyszeniami i im jakby ułatwiać funkcjonowanie. Nie chciałbym
mówić o szczegółach. Nie jest to czas i miejsce. Dochodzą takie głosy, że jakby wręcz
się utrudniało niektórym stowarzyszeniom funkcjonowanie. Dziękuję.
Z-ca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
No i MOSiR, zawansowanie. Zacznę od Pana radnego Marka Polichańczuka. Troszczy się o
projekty, tak jak już Pan Burmistrz mówił tę dokumentację projekt budowlany mamy
już gotowy, dwa pozwolenia, jeśli chodzi o boiska już mamy na budowę. Myślę, że już
niedługo będzie pozwolenie na budynek kubaturowy, który ma powstać. Taki jest plan,
jeśli chodzi o projekty. Następnie, że docierają do Pana radnego informacje o złej
atmosferze w MOSiR, narzekaniach czy rodziców czy trenerów. Faktycznie gdzieś tam są
niedociągnięcia, one do mnie też docierają. Ostatnio też z Panem Dyrektorem
rozmawiałem i jak również z jednym z rodziców. Tam po prostu gdzie coś się robi no
zawsze jakieś nieporozumienia powstają. Także na bieżąco będziemy reagować, jeżeli
będą jakieś nieprawidłowości i podejmować takie decyzje.
Ja się bardzo cieszę tym, że wszyscy są zainteresowani, że Lewart awansował i tym, że
są potrzebne środki. Cieszę się, że nie jest to tylko sprawa Burmistrza, ale Rada widzę
gorąco tym problemem żyje, stowarzyszenie piłkarskie jakim jest Lewart również, więc
tylko może być dobrze. Nie jest to sprawa Burmistrza tak jak tu na jednej z komisji
było, że to jest problem Burmistrza, Burmistrz musi to tamto itd. a za chwile co powinno
być zapewnione. Powiedziałem wyraźnie to jest sprawa nas wszystkich. Nie możemy się
cieszyć z sukcesu nie dając nic. Sukces, awans kosztuje. Też byłem prezesem w latach
2003-2005, też i awansowaliśmy i spadliśmy za chwilę z tej prawda III ligi i też były
potrzebne środki. Ja wtedy też, tak powiem, jako prezes nie mogłem liczyć na pomoc

miasta a oczekiwania i kibiców i piłkarzy były takie, że trzeba było grać i graliśmy.
Także tutaj zaangażowanie stowarzyszenia o czym tutaj Pan Burmistrz mówił powinno
być. Wspominałem również, że takie spotkanie się odbyło i faktycznie wczoraj, nie
przed wczoraj, przepraszam już nie pamiętam, mogę już nie pamiętać o tej porze. W
każdym razie w ostatnich dniach przed tą komisją ostatnią odbyło się spotkanie z
Dyrektorem MOSiR i z Panem Prezesem Maćkiem Jaworskim Lewartu po to, żeby
podjąć jak najszybciej w tym kierunku działania, że tak powiem i podzielić obowiązki.
Na tym spotkaniu ustaliliśmy, że oczywiście tą odpowiedzialność za pewne działania
można w każdym momencie zmienić. Ustaliliśmy, że po stronie MOSiR będzie zakup
materiałów jeśli na podwyższenie tego ogrodzenia, płyty boiska, bo to ogrodzenie trzeba
podwyższyć do 1,20 m a ma w tej chwili 1 m. Tego jest ok. 430 m bieżących, są tam
przęsła które, trzeba ....Ogólnie materiału będzie potrzebnego ok. gdzieś w granicy 1000
m bieżących. Ja nie chcę mówić tutaj o koszcie, ale mniej więcej to jest ok. 20 tys. zł.
Wygrodzenie następnie sektora dla kibiców, gości, z czym się wiążą prace ziemne:
koparka, zakup i montaż brakujących elementów ogrodzenia, usługi spawalnicze, słupki,
siatka. Przeniesienie segmentu 40 krzesełek do tego sektora gości. Też trzeba będzie
wykonać jakieś tam działania ślusarskie. Zamontowanie krzesełek zamiast ławek w
tych wiatach zawodników rezerwowych. To już mniejszy problem, bo tam chodzi o takie
krzesełka z LZPN. Następnie stworzenie stanowiska dla noszowych, zadaszona wiata i
trzy miejsca siedzące. Stworzenie jednego punktu kasowego dla kibiców, gości. To też
nie jest wielkim problemem. Stworzenie trzech punktów depozytowych dla kibiców,
czyli przechowywania jakichś ostrych narzędzi, siekierek, łańcuchów i innych
przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu na stadionie. Zmiana otwierania
kierunku bram wejściowych. One w tej chwili otwierają się do środka a ze względu na
przepisy BHP winny na zewnątrz. Więc trzeba będzie też przespawać te zawiasy.
Pomalowanie bramek, przejść, renowacja oczywiście płyty boiska z nawożeniem i
niezbędnymi opryskami. Tyle ustaliliśmy na tym spotkaniu, jeśli chodzi po stronie
MOSiR. Natomiast po stronie Klubu „Lewart” wynajem i podłączenie kontenera
sanitarnego, szatniowego. Jest taki kontener niezbędny o pow. 30 m2 z natryskami. Koszt
takiego kontenera to jest mniej więcej ok. 30 tys. zł. więc chyba w tych pierwszych
miesiącach, przynajmniej do końca roku chyba będzie dzierżawa, chociaż jeszcze się
zastanowimy. Znalezienie firmy spawalniczej, cięcie elementów i spawanie tutaj
prosiliśmy Klub bo im łatwiej będzie i szybciej zdobyć spawaczy. Nagłośnienie tam jest,
praktycznie to wymaga poprawienia, bo to było nagłośnienie, które kiedyś działało a nie
wiem, dlaczego ono w tej chwili nie działa. Ale to też nie jest jakiś duży koszt i działacze się
zobowiązują do tego. Wynajęcie rozstawionych płotków bezpieczeństwa, czyli wyjścia od
szatni do boiska. Nie może to być tak jak w tej chwili tutaj jest przestrzeń otwarta tylko
musi być wydzielona i ogrodzona. Ponumerowanie miejsc siedzących, też jest taki wymóg.
Te siedziska, które są te zielone krzesełka muszą być ponumerowane w tym dla vipów i
gości taki sektor też będzie wydzielony pewnie pod tym daszkiem. Takie są niestety
wymogi. Zorganizowanie tablic dla zespołów do prezentacji taktyki. To też nie jest wielki
problem. W szatni muszą być takie tablice. Wynajem toalet dla kibiców na mecze. Co
prawda toalety jakieś tam są, ale to jest za mało na taką ilość więc będą wymagane TOI
TOI. Mniej więcej pokrótce takie są nasze obowiązki. To byłoby w granicach mniej
więcej 100 tys. zł. Ja nie chcę Państwa zamęczać, bo na następne pismo, gdzie Lewart
przedłożył kosztorys ja tylko powiem, że chcą na różne działania związane i z
wynagradzaniem trenerów, piłkarzy, koszty transportu, zakupu sprzętu, posiłki podczas
wyjazdów, koszty związane z tworzeniem i utrzymywaniem różnych rezerw, tak samo
koszty zatrudnienia kierownika Klubu, nigdy takiego stanowiska nie było ale widzę, że jest
taka potrzeba. Razem na to stowarzyszenie potrzebujemy 150.200 zł. odejmując te

środki, które jeszcze mają do dyspozycji o czym mówił Pan Burmistrz mówił tj. ok.
40.000 zł., tak przynajmniej mam tu napisane. Na dzień dzisiejszy mniej więcej jest
potrzebnych 110.200 zł. Problem tak jak powiedziałem na tej komisji, problem
finansowy jest a nie problem organizacyjny. Organizacyjnie na pewno to udźwigniemy.
Żebyśmy wspólnie mogli pomóc Klubowi a myślę, że jesteśmy tym zainteresowani, żeby
pomóc trzeba pewne decyzje tutaj podjąć. Pewne środki tak jak Pan Burmistrz mówił trzeba
będzie przesunąć, jeśli chcemy pomóc. Ja bym miał tyle.

