Czy metropolia Szczecin
dogoni gminę Wejherowo?
W 2017 roku Wejherowo otrzymało Nagrodę Ministra Sportu
i Turystyki za inwestycję polegającą na zadaszeniu istniejącego sezonowego lodowiska
przy wejherowskiej „ósemce”.
Nagroda przyznana została
w ramach XXI Edycji Konkursu
„Modernizacja Roku” za rok
2016.
W Szczecinie nikt nie zwrócił na to uwagi
i do tej pory nie skorzystał z tych doświadczeń. A szkoda, bo to gotowa recepta na
wyjątkowo funkcjonalny obiekt. Inwestycja
w Wejherowie polegała na zadaszeniu
boiska, ale sposób, w jaki to zrobiono,
jest naprawdę genialny. Zbudowano
dach, a ściany boczne mają postać
opuszczanych żaluzji. Powstał obiekt
o podobnym komforcie użytkowania
co hala, ale za ułamek ceny. Sprytna
hala w Wejherowie kosztowała tylko
2 miliony złotych. Nic dziwnego, że akurat
to rozwiązanie dostało nagrodę ministra.
W Szczecinie chcemy w dużym stopniu
skopiować ten pomysł. Nasza inwestycja
powstanie na boisku SP nr 35 na osiedlu
Książąt Pomorskich na miejscu starego
zrujnowanego boiska asfaltowego przy
ulicy Pszczelnej.

Szczeciński projekt ewoluował

Mieszkańcy osiedla Książąt Pomorskich
od dawna zabiegali o zagospodarowanie starego „pogierkowskiego” boiska.
W hali gimnastycznej szkoły ćwiczy
dużo grup młodzieży w ramach zajęć
pozalekcyjnych. Wszyscy zastanawiali
się, jak zagospodarować boisko, bo hala
jest zbyt mała.
Wtedy natrafiliśmy na informację o inwestycji z Wejherowa. Pierwsza myśl była
taka, by wykonać dokładną kopię ich
obiektu. Szkoła w osobie pani dyrektor
Sobczyńskiej postawiła bardzo twarde
warunki. Owszem, obiekt na terenie szkoły tak, ale bez żadnej utraty szkolnego
charakteru i szkolnej funkcjonalności.
Interes uczniów szkoły jest na pierwszym
miejscu. Młodsze dzieci potrzebują wyjątkowo przyjaznego obiektu do prostych

Sciany boczne mają postać opuszczanych żaluzji. Sprytna hala kosztowała tylko 2 miliony złotych.
gier i zabaw, a najważniejszą rzeczą jest
ich bezpieczeństwo. Z drugiej strony,
chcieliśmy, by obiekt mógł służyć jak
największej liczbie okolicznych mieszkańców o najróżniejszych zainteresowaniach sportowych. Do tego mieszkańcy
czekali na nowoczesny obiekt, który
będzie służył do organizacji festynów.
Osiedlowe świętowanie Dnia Dziecka to
na Pszczelnej długa tradycja. Strasznie
ciężkie zadanie.
W tym momencie postanowiliśmy zaplanować coś więcej, niż zrobiono w Wejherowie. Impuls wyszedł od Wspólnoty
Mieszkaniowej Pszczelna – zaprawionej
w walce o pierwszą instalację fotowoltaiczną w województwie i Wspólnoty
Mieszkaniowej Warcisława. Wspólnie
opracowaliśmy plan, który zawierał kilka
punktów.

Po pierwsze powierzchnia

W Wejherowie mają boisko, na którym
jest jeden plac do gry. W Szczecinie
postanowiliśmy powiększyć obrys istniejącego boiska o 16 proc. Niby niewiele,
ale zabieg ten umożliwi podział boiska aż
na dwa lub trzy place do gry w zależności
od dyscypliny sportu. Kilka grup będzie
mogło na nim grać lub bawić się w tym
samym czasie.
Pozostał drugi problem: nawierzchnia.
Pogodzenie potrzeb małych dzieci z interesem osób, które wyczynowo lub

półwyczynowo uprawiają sport, to nie
taka prosta sprawa. Do tego mieszkańcy chcieli mieć obiekt nadający się do
uprawiania sportu i organizacji festynów
dla całych rodzin. W ruch poszły telefony.
Obdzwoniliśmy pół Polski. Starzy zajomi
nie zawiedli i… się udało.

Eureka

Zastosujemy specjalną nawierzchnię:
modułową nawierzchnię polipropylenową,
tak zwany stilmat. To też jest absolutna
nowość. Do tej pory w Szczecinie nikt
tego nie stosował. A szkoda, bo to gotowa recepta na sukces. Wykorzystamy
tę wykładzinę w tzw. wersji outdoor, czyli
zewnętrznej. Mimo że wykładzina przeznaczona jest do stosowania na boisku,
to zapewnia lepszy komfort użytkowania
niż większość podłóg w halach i salach
gimnastycznych. Jest wyjątkowo przyja-

zna dla użytkownika. Posiada certyfikaty
do wszystkich gier zespołowych. Interes
dzieci ze szkoły był już zabezpieczony.
Teraz spójrzmy na korzyści innych użytkowników. Nawierzchnia ma jeszcze dwie
cechy, które sprawiają, że jest wyjątkowa:
jest mrozoodporna i odporna na ścieranie!
W tym momencie była już pewność, że
trafiliśmy w dziesiątkę. Te dwie cechy
otwierają zupełnie nowe możliwości. To
będzie jedyne boisko, na którym można
będzie grać we wszystkie gry zespołowe,
tenisa, badmintona, dzieci będą mogły
bawić się w berka, grać w klasy, a także
będzie można po nim jeździć na hulajnogach, rolkach, deskorolkach i rowerach.
Organizacja festynów to pestka.
1800 metrów kwadratowych zadaszonych
boisk wielofunkcyjnych to jest nasz plan.
Poznałeś jego historię.

Jeśli chcesz, by ten obiekt powstał, a Szczecin zaczął gonić Wejherowo, to oddaj dwa głosy (tak, dwa głosy, w tym roku jest taka
możliwość) na projekt nr 33 w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim.
„Pszczelna 2020 – zadaszony kompleks boisk wielofunkcyjnych” w kategorii Wnioski Ogólnomiejskie na stronie
www.sbo.szczecin.eu głosować mogą także dzieci!
Początek głosowania dzisiaj, tj. w piątek 22 listopada o godzinie
12.00, głosujemy do 6 grudnia do godziny 12.00.

Pszczelna zawsze będzie darmowa, Pszczelna
zawsze będzie ogólnodostępna, Pszczelna zawsze
będzie na Ciebie czekać.
Więcej informacji i kontakt na facebook.com/Pszczelna2020

Stare boisko asfaltowe dzięki zadaszeniu i nowej nawierzchni dostanie
drugie życie.

