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Adresatem projektu s¹
jednostki samorz¹du
terytorialnego, które
aplikuj¹ o udzia³ w progra-
mie do w³aœciwych tereno-
wo urzêdów marsza³kow-
skich. Urzêdy marsza³kow-
skie dokonuj¹ wyboru
beneficjentów do progra-
mu, przekazuj¹c ich wykaz
do zatwierdzenia przez
ministra sportu i turystyki.
Wnioski o dofinansowanie
z pe³nym kompletem
za³¹czników sk³adane s¹
do Ministerstwa Sportu i
Turystyki. Zakres rzeczowy
przedsiêwziêcia obejmuje
budowê dwóch oœwietlo-
nych i ogrodzonych boisk:
pi³karskiego i wielofunkcyj-
nego oraz  zaplecza
sanitarno – szatniowego.
Przedsiêwziêcie realizowa-
ne jest na podstawie
szczegó³owo okreœlonych
za³o¿eñ programowo -
organizacyjnych. Zadania
przewidziane do realizacji
w 2009 roku bêd¹ wykona-
ne do 31 grudnia 2009
roku.

GENEZA
U podstaw programu „Moje Boisko – Or-

lik 2012” leg³o przekonanie o braku jasnej
i klarownej koncepcji rozbudowy infrastruk-
tury sportowej w Polsce. Czas to zmieniæ –
uzna³a ekipa Donalda Tuska proponuj¹c w
miejsce chaotycznych niejednokrotnie dzia-
³añ wspólny dla ca³ego kraju program bu-
dowy boisk sportowych.

DATA
Oficjalna zapowiedŸ realizacji ogólnopol-

skiej akcji pad³a 23 listopada 2007 roku.
Program przedstawi³ w swoim expose Pre-
mier Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej Do-
nald Tusk. Polacy poznali wówczas koncep-
cjê budowy ogólnodostêpnych, bezp³atnych
kompleksów boisk sportowych wraz z szat-
niami i zapleczem socjalnym.

CEL
Umo¿liwienie praktycznej realizacji znane-

go powszechnie has³a „Sport to zdrowie”.
Nowoczesne obiekty sportowe stwarzaj¹
dobre warunki do tego.

IMPULS
Przyznanie Polsce i Ukrainie organizacji

Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej w 2012
roku by³o tym wydarzeniem, które narodzi-
ny „Orlika” przyspieszy³o. Jedno z najwa¿-
niejszych wydarzeñ sportowych na œwiecie
to okazja, by propagowaæ zdrowy styl ¿ycia.

DYSTANS
W stosunku do krajów „starej” Unii Euro-

pejskiej pod wzglêdem infrastruktury spor-
towej jesteœmy daleko w tyle. Rz¹dowy pro-
gram powinien zmniejszyæ ten dystans.

MARCIN WĘGIEL, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Żabnie

„Orlik” daje możliwość realizacji programu wychowania fizyczne-
go w doskonałych warunkach. Biorąc pod uwagę wielkość szkoły
„Orlik” niweluje problem, jaki powstaje w wyniku liczebności
klas. Nieporównywalny jest również stopień bezpieczeństwa w
czasie zajęć biorąc pod uwagę, że dotychczas graliśmy na boisku
asfaltowym. Mamy też możliwość organizacji zawodów gminnych
na świeżym powietrzu.

Mój „ORLIK”

sprintem

KOSZTY

250 milionów z³otych przeznaczy  bud¿et pañstwa w 2009 roku na realizacjê

„Orlika 2012”.  W ¯abnie ca³kowity koszty budowy boisk wyniós³ 1,2 miliona z³otych.

Z bud¿et Gminy ¯abno wydano na to 534 tysi¹ce z³otych (43,18 %), bud¿et pañstwa

do³o¿y³ 333 tysi¹ce z³otych (28,41 %), a bud¿et województwa doda³ 333
tysi¹ce z³otych (28,41 %)
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Dru¿yna starszych panów

ALEKSANDRA GAJEK,
Gimnazjum w Żabnie

Sama lubię grać w siatkówkę, a dotychczas możliwości pod tym względem były ograniczone. Dziś
warunki ku temu są naprawdę dobre i już z koleżankami planujemy spędzać tu sporą część wakacji.

- Obiekty wybudowane w ramach pro-
gramu „Orlik 2012” prezentuj¹ siê oka-
zale, ale w drodze do tego celu trzeba
siê by³o sporo napociæ. Warto by³o?

-  My byliœmy pionierami, przecierali-
œmy œcie¿ki dla tych, którzy teraz roz-
poczynaj¹ budowê. To by³ program pi-
lota¿owy i nie oby³o siê bez problemów.
W naszym przypadku ten najpowa¿niej-
szy problem by³ zwi¹zany z wykonawc¹,
którego opiesza³oœæ spowodowa³a wy-
d³u¿enie siê terminu oddania obiektu
do u¿ytku.

nowaliœmy adaptacjê szatni nale¿¹cej
do szko³y podstawowej, a miejsce pod
przewidywany w projekcie budynek wy-
korzystaliœmy na budowê boiska do
siatkówki pla¿owej.

- Odstêpstwo trochê kosztuje…
- Nie tak du¿o. Urz¹dzenie boiska do

pi³ki pla¿owej to niedu¿y koszt w po-
równaniu z budow¹ szatni od podstaw.
Przy okazji zyska³a natomiast szko³a,
poniewa¿ odnowiliœmy elewacjê stosu-
j¹c kolorystykê charakterystyczn¹ dla
„Orlika”. Dodatkowy koszt wynosz¹cy
mniej wiêcej sto tysiêcy z³otych zwi¹-
zany jest z pracami porz¹dkowymi
wokó³ obiektu, w ramach których wy-
budowaliœmy tak¿e parking przydatny
dla korzystaj¹cych z obiektu.

- Zgoda Ministerstwa Sportu na zmia-
ny w projekcie wymaga³a jakichœ szcze-
gólnych zabiegów?

- Pocz¹tkowo nastawienie do zmian
by³o raczej negatywne, ale potem zro-
zumiano ¿e lokalizacja szatni i po-
mieszczeñ magazynowych ma mniej-
sze znaczenie i warto iœæ na rêkê sa-
morz¹dom w tej sprawie.

- Fina³ inwestycji nie oznacza, ¿e
skoñcz¹ siê wydatki. Co z utrzymaniem
„Orlika”?.

- Koszty z tym zwi¹zane poniesie gmi-
na przekazuj¹c na ten cel dodatkowe pie-
ni¹dze szkole podstawowej, która bêdzie
gospodarzem obiektu. „Orlik” korzysta z
jej szatni i naturaln¹ kolej¹ rzeczy pozo-
stawiono jej opiekê nad obiektem. Dyrek-

Mój „ORLIK”

cja otrzyma fundusze na zatrudnienie tre-
nerów, poniewa¿ „Orlik” jest przeznaczo-
ny do u¿ytku publicznego.

- Bêdzie Pana mo¿na ogl¹daæ graj¹ce-
go w pi³kê na „Orliku”?

- Ze wzglêdów zdrowotnych by³oby to
bardzo wskazane. Tylko z czasem tro-
chê u mnie krucho, ale trzeba bêdzie
coœ wygospodarowaæ. O zdrowie trze-
ba dbaæ.

- Jakieœ regularne mecze wzorem pre-
miera Donalda Tuska?

- Warto to wzi¹æ pod uwagê, ale mu-
sielibyœmy stworzyæ grupê starszych
panów, ¿eby nie goniæ za trzydziesto-
latkami. M³odsze towarzystwo mogli-
byœmy do wspólnej gry dopuœciæ nie-
co póŸniej, gdybyœmy nabrali trochê
kondycji…

- Ma Pan ju¿ kandydatów do dru¿yny?
- Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Krzysztof Wójcik regularnie gra w old-
bojach, wiceprzewodnicz¹cy Robert
Tarcha³a grywa³ niedawno w rozgryw-
kach ligowych, a mój zastêpca Zbi-
gniew Lustofin tak¿e siê pi³ki nie boi…

- No to kiedy inauguracja?
- Zgodnie z harmonogramem. Zapi-

szemy siê w kolejce u gospodarza
obiektu i jeœli siê znajdzie jakieœ miej-
sce, to chêtnie sprawdzimy jak siê gra
na „Orliku”…

My byliœmy pionierami,
przecieraliœmy œcie¿ki dla
tych, którzy teraz
rozpoczynaj¹ budowê.

Patrz¹c tak z czysto sportowego punk-
tu widzenia powodów do zadowolenia
chyba nie brakuje?

-  Mamy boiska spe³niaj¹ce standar-
dy stawiane dziœ tego typu obiektom,
co z pewnoœci¹ pozwoli sensownie za-
gospodarowaæ wolny czas.

- Obiekt nieco odbiega od projektu rz¹-
dowego…

- Doszliœmy do wniosku, ¿e budynek
przeznaczony na szatnie i zaplecze ma-
gazynowe powinien byæ solidny. W pro-
jekcie przewidywano wolnostoj¹cy bu-
dynek drewniany, który nie wydawa³
nam siê najbardziej trwa³y. Zapropo-
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W obecnoœci licznych zaproszonych
goœci dochodzi do tradycyjnego wbicia
pierwszej ³opaty.

SZATNIE
Analiza kosztów prowadzi do wnio-

sku, ¿e zamiast budowy osobnego
budynku przeznaczonego na szatnie i
zaplecze magazynowe ³atwiej by³oby
wykorzystaæ do tego celu istniej¹ce
szatnie w szkole podstawowej. Decy-
denci z Warszawy pomys³owi samorz¹-
dowców mówi¹ „tak”.

PLA¯A
Idea wybudowanie boiska do siat-

kówki pla¿owej w miejsce standar-
dowego kontenera znajduje uznanie
w oczach potencjalnych u¿ytkowni-
ków. W paŸdzierniku sprawa wydaje
s iê  p r zes¹dzona.  Wiadomo,  ¿e
wiosn¹ rusz¹ prace przy zagospoda-
rowaniu tego terenu w tym celu.

PERTURBACJE
Niezbyt sprzyjaj¹ca pogoda i zwi¹-

zane z tym opóŸnienie powoduj¹, ¿e
„Orlik” bêdzie s³u¿y³ dzieciom nie,

DECYZJA
W czerwcu 2008 roku samorz¹do-

we w³adze postanawiaj¹ ubiegaæ siê
o pieni¹dze na realizacjê kompleksu
boisk spor towych w ramach rz¹dowe-
go programu „Orlik 2012”. Rozpoczy-
naj¹ siê prace nad przygotowaniem
wymaganego wniosku.

KWALIFIKACJA
Po z³o¿eniu koniecznych dokumen-

tów nastêpuje ocena poszczególnych
propozycji. Ofer ta Gminy ¯abno w lip-
cu 2008 r. zyskuje uznanie w oczach
decydentów i trafia na listê projektów
przeznaczonych do realizacji.

WYKONAWCA
Wskutek przetargu wy³oniona zosta-

je firma, która wybuduje „Orlika” w
¯abnie. Nastêpuje podpisanie umowy
i nic nie stoi ju¿ na przeszkodzie, by
rozpocz¹æ prace.

£OPATA
Mi³y dla inwestora moment inaugu-

racji robót wyznaczono na wrzesieñ.

Krok po kroku
jak zak³adano, jeszcze w 2008 roku,
ale kilka miesiêcy póŸniej. Gminne
w³adze do koñca mia³y nadziejê, ¿e
pierwotnego terminu uda siê dotrzy-
maæ, ale z poœpieszaniem wykonaw-
cy wola³y siê wstrzymaæ. W koñcu
lepiej finalizowaæ budowê póŸno, ale
na maksymalnie wysokim poziomie.

RADOŒÆ
Maj 2009 roku przynosi zdecydo-

wanie optymistyczne wieœci. Naj-

M
ój

 „
O

R
LI

K
” KRYSTIAN SKALAK, nauczyciel ZSPiGP w Niedomicach

Ważne, by boisko było przede wszystkim dla młodzieży.
Takie „Orliki” powinny być w każdej większej miejscowości,
ale zdaję sobie sprawę, że państwa na to nie stać. Dobrze, że
udało się postawić pierwszy krok i mam nadzieję, że na tym
się skończy. Nie chodzi już nawet o tak duże kompleksy jak
w Żabnie, ale przydałyby się także mniejsze boiska choćby w
Niedomicach, gdzie jest na to miejsce.
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Boisko 1
• przeznaczenie: pi³ka no¿na
• wymiary: szerokoœæ 26,00 m,

d³ugoœæ: 56,00 m
• nawierzchnia: trawa syntetyczna

koloru zielonego z liniami segregacyj-
nymi wklejonymi w nawierzchniê z
wype³nieniem z piasek kwarcowy i
granulatu gumowego, przepuszczalna
dla wody

• zalety: bezpieczne dla graj¹cych, nie
wymaga koszenia

• pielêgnacja: czesanie za pomoc¹
specjalistycznego sprzêtu œrednio
raz w roku

Boisko 2
• przeznaczenie: koszykówka, siatków-

ka, tenis ziemny, pi³ka rêczna
• wymiary: szerokoœæ 15,10 m,

d³ugoœæ 28,10 m
• wyposa¿enie: dwa stojaki na kosze

do koszykówki z regulacj¹ wysoko-
œci, siatka wraz ze s³upkami do
tenisa (jeden komplet)

• nawierzchnia: poliuretanowo –
gumowa, warstwa elastyczna
wykonywana z maty gumowej
elastycznej prefabrykowanej przykle-
janej do pod³o¿a klejem poliuretano-
wym, nawierzchnia przepuszczalna
dla wody, kolor warstwy u¿ytkowej –
ceglasty lub zielony

• zalety: obiekt bezpieczny dla
graj¹cych nawet w razie upadku

Boisko 3
• przeznaczenie: siatkówka pla¿owa
• wymiary: szerokoœæ 8,00 m,

d³ugoœæ 16,00 m
• nawierzchnia: piasek dobrej jakoœci
• zalety: bezpieczne dla graj¹cych,

Oœwietlenie
Lampy wyposa¿one w ¿arówki
o mocy od 400 W umieszczo-
ne na oœmiu s³upach sto¿ko-
wych o wysokoœci 12 m z
fundamentem
i poprzeczkami na projektory
oraz instalacj¹ odgromow¹.
Maksymalne natê¿enie
oœwietlenia na boisku pi³kar-
skim wynosi 119 lx, a na
boisku do koszykówki 136 lx.
Pozwala to na komfortowe
u¿ytkowanie boisk tak¿e noc¹.

Ogrodzenie
Montowane jest na s³upkach
stalowych mocowanych na
podmurówce betonowej.
Wype³nienie z siatki stalowej.
Wysokoœæ wynosi  4m, a za
bramkami 6m. Rozstaw
s³upków to 2,5 m.

KATARZYNA BASTA,
Szkoła Podstawowa
w Żabnie

Oświetlenie jest jak na
prawdziwym boisku.
Cieszę się z niego tym
bardziej, że będzie się
tu można umawiać na
mecze z koleżankami.

Mój „ORLIK”

KRZYSZTOF ZIAJA,
Szkoła Podstawowa
w Żabnie

Do tej pory graliśmy na
batonie – było niesamowi-
cie gorąco, a nogi bardzo
bolały, gdy się dłużej
pograło. Ja nastawiam się
głównie na piłkę nożną
i siatkówkę.

pierw pojawia siê zielona murawa,
potem ceglasta nawierzchnia boiska
do koszykówki i wiadomo ju¿, ¿e dru-
gi termin jest niezagro¿ony. Na bo-
isko wychodz¹ dzieci ze szko³y pod-
stawowej i gimnazjum. Dla nauczy-
cieli nastaj¹ czasy komfor tu nauki.
Przesada? Zapytajcie ich sami…
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Dialog dyrektorski

Renata Kwaœniak, dyrektor
Szko³y Podstawowej w ¯abnie

Stefania Domañska, dyrektor
Publicznego Gimnazjum w ¯abnie

„Orlik” jest jeden, a szko³y w s¹siedz-
twie – dwie. Trzeba siê bêdzie jakoœ
dogadaæ w sprawie korzystania z tych
boisk?

Renata Kwaœniak: Pani dyrektor po-
stawi kawê i nie bêdzie problemu…
Stefania Domañska: A dlaczego ja
mam stawiaæ kawê? O, nie… To bo-
isko dla dzieci i ja niczego stawiaæ nie
bêdê.
Renata Kwaœniak: Tak tylko ¿artowa-
³am…
Stefania Domañska: Ja te¿

A bez ¿artów, to jak to zostanie roz-
wi¹zane?

Stefania Domañska: Do koñca roku
trzeba sobie bêdzie radziæ spontanicz-
nie. Z dnia na dzieñ bêdziemy usta-
laæ, kto z czego korzysta i kiedy. A w
przysz³ym roku trzeba bêdzie od razu
uwzglêdniæ to w podziale godzin.

Renata Kwaœniak: Usi¹dziemy ra-
zem z nauczycielami wychowania fi-
zycznego i wymyœlimy coœ, co bêdzie
korzystne dla wszystkich uczniów
obu szkó³.

To chyba dobrze, ¿e w ogóle jest taki
problem.

Renata Kwaœniak: Radoœæ jest na-
prawdê du¿a, bo to znacznie popra-
wia komfort prowadzenia lekcji, umo¿-
liwia szersz¹ ofer tê zajêæ, a dzieci
maj¹ do dyspozycji rzeczywiœcie bez-
pieczny obiekt. Ciesz¹ siê z niego nie-
samowicie.
Stefania Domañska: Dziêki temu
mamy teraz wiêcej mo¿liwoœci takie-
go u³o¿enia zajêæ, by czas by³ jak naj-
lepiej wykorzystany. Przy jednej sali
gimnastycznej trudno by³o unikn¹æ du-
blowania siê zajêæ w ró¿nych klasach.
Poza tym mo¿emy wreszcie poœwiêciæ
wiêcej miejsca na uprawianie ró¿nych
dyscyplin.

Doprawdy nie ma ¿adnych powodów do
zmartwieñ?

Renata Kwaœniak: Szczerze mówi¹c
bojê siê, ¿eby osoby, które tu bêd¹
przychodzi³y nie niszczy³y otoczenia
szko³y. Na pewno trzeba bêdzie szko-
³y lepiej pilnowaæ, bo ruch wokó³ niej
znacznie siê zwiêkszy.
Stefania Domañska: Poradzimy sobie.
W koñcu s¹ osoby, które zajmowaæ siê
bêd¹ utrzymaniem porz¹dku na tere-
nie obiektu. Poza tym mamy monito-
ring, a przed kamer¹ nic siê nie ukry-
je. Mamy ju¿ pod tym wzglêdem do-
bre doœwiadczenia.

M
ój „O

R
LIK

”

GERARD WYBRANIEC,
Gimnazjum w Żabnie

Zobiektu korzystać będzie
nie tylko szkoła, ale także
kluby sportowe i niezrzesze-
ni, którzy chcą zwyczajnie
pograć w piłkę, kosza czy
siatkówkę. W ramach zajęć
szkolnych więcej lekcji
będzie się mogło odbywać
na wolnym powietrzu, a
okoliczni mieszkańcy będą
mieli dodatkową ofertę
spędzania wolnego czasu. Ja
mieszkam w bloku, gdzie
boisko zostało zastąpione
parkingiem. „Orlik” na
pewno zrekompensuje jego
brak.

DARIA LECHOWICZ,
Szkoła Podstawowa w Żabnie

Bardzo się cieszę, że powstało
takie boisko w naszej gminie
i to w dodatku tak blisko
naszej szkoły. Będę mogła
grac z koleżankami w koszy-
kówkę, siatkówkę i w piłkę
nożna, w którą naprawdę
lubię grać. Bardzo dobrym
pomysłem jest urządzenie
boiska do siatkówki plażowej.
Zamierzam z niego korzystać,
bo będę się wtedy czuła
jakbym była na plaży nad
morzem.



7

1. Obiekt jest w³asnoœci¹ Gminy ¯abno
pozostaj¹c¹ w administracji Dyrekcji
Szko³y Podstawowej im. Stanis³awa
Wyspiañskiego w ¯abnie

2. Boiska dostêpne s¹ do u¿ytku co-
dziennie w godzinach od 8.00  do
22.00

3. Pierwszeñstwo w korzystaniu z obiek-
tu przys³uguje grupom szkolnym Szko-
³y Podstawowej i Publicznego Gimna-

zjum w ̄ abnie, które pod opiek¹ na-
uczyciela realizuj¹ swoje zajêcia

programowe z zakresu wychowa-
nia fizycznego.

4. Wejœcie na p³yty boisk do-
zwolone jest wy³¹cznie w miêkkim

obuwiu sportowym.
5. Nad prawid³owym korzystaniem z

urz¹dzeñ i boisk sportowych czuwaj¹
osoby wyznaczone przez administra-
tora i s¹ one upowa¿nione do wyda-
wania poleceñ u¿ytkownikom obiektu.

6. W czasie ogólnodostêpnym osoby nie-
letnie mog¹ korzystaæ z boisk pod
opiek¹ osób doros³ych (rodzic, trener,
nauczyciel).

7. Korzystaj¹cy z obiektu zobowi¹zani s¹
do bezzw³ocznego zg³oszenia admini-
stratorowi (opiekunowi) zaistnia³ych
uszkodzeñ lub tych ujawnionych po
poprzednich u¿ytkownikach.

8. Administrator nie ponosi odpowie-
dzialnoœci za zaistnia³e wypadki w
trakcie korzystania z obiektu oraz za
rzeczy pozostawione na jego terenie.

9. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa
u¿ytkownikom i korzystania z boisk
zgodnie z ich przeznaczeniem:

REGULAMIN

PAWEŁ IRLA, nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim

Liczę, że jakieś zawody zostaną zorganizowane w Żabnie, bo tak na co
dzień, to na pewno będą to obiekty wykorzystywane przez mieszkańców
Żabna. Ja mam nadzieję, że uda mi się potrenować trochę na boisku do
piłki plażowej. W okresie przygotowawczym taki trening byłby bardzo
pomocny. Do dyspozycji są tam szatnie, więc warunki ku temu byłyby
bardzo dobre. Sam obiekt robi naprawdę dobre wrażenie. Już w trakcie
prac budowlanych podobało mi się to, co widziałem, a efekt po zakończe-
niu prac jest przecież nieporównanie bardziej przemawiający do wyobraź-
ni. Wierzę, że znajdzie się jakiś ciekawy sposób na wykorzystanie boisk
dla jak najszerszego grona osób.

REZERWACJA Tomasz Wróbel tel. 668 370 109
Marcin Wêgiel tel. 696 163 708

ZABRANIA SIÊ
1. u¿ywania butów na twardej pode-

szwie, kolców, stalowych korków i in-
nych z elementami stalowymi, a w
przypadku boisk wielofunkcyjnych
(nawierzchnia poliuretanowa) rów-
nie¿ butów z protektorami i korkami
gumowymi;

2. wprowadzania psów i innych zwie-
rz¹t;

3. jazdy rowerami, motorowerami, mo-
tocyklami, ³y¿worolkami, wózkami
dzieciêcymi, itp. po p³ycie boisk;

4. wnoszenia ognia, palenia tytoniu i
spo¿ywania alkoholu;

5. wnoszenia butelek i innych przedmio-
tów szklanych;

6. wchodzenia na konstrukcje urz¹dzeñ
sportowych i ogrodzenia, zaœmieca-
nia, rzucania wszelkimi przedmiota-
mi;

7. przeszkadzania w prowadzeniu zajêæ
grup zorganizowanych;

8. wszelkich innych dzia³añ niezgodnych
z przeznaczeniem i mog¹cych nega-
tywnie wp³ywaæ na stan techniczny
obiektu lub bezpieczeñstwo jego u¿yt-
kowników.

Niezastosowanie siê do niniejszego re-
gulaminu rozpatrywane bêdzie w dro-
dze postêpowania karno-administra-
cyjnego (z art. 51§ i 2 KW, art. 54
KW), a w szczególnych wypadkach w
drodze postêpowania karnego (z art.
193 KK).

Podlegaæ bêdzie równie¿ zakazowi dal-
szych wstêpów na teren obiektu.

korzystania
z obiektu

Mój „ORLIK”
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Marzenie wszystkich pokoleñ
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” - Gra³ Pan na ró¿nych obiektach. Jak

na ich tle prezentuje siê „Orlik”?
- Taki obiekt to marzenie i starszych, i
m³odszych. Nawierzchnia – znakomi-
ta, miejsca mnóstwo. Ka¿dy mo¿e tu
znaleŸæ coœ dla siebie. Jest boisko do
pi³ki no¿nej, do koszykówki i siatków-
ki, a nawet do siatkówki pla¿owej. Dla
mnie to rewelacja. Moje pokolenie by³o
wychowane w jednej sali gimnastycz-
nej u pana Paw³a Domañskiego i tam
siê uczyliœmy grania.

- Metra¿ „Orlika” jest spory. Trzeba siê
bêdzie przy nim nachodziæ…

- Ale trawy nie trzeba bêdzie kosiæ i to
jest w tym wszystkim du¿y plus. A
mówi¹c powa¿nie, to ja siê t¹ du¿¹
powierzchni¹ z przyjemnoœci¹ zajmê.
Na takim obiekcie mi³o siê pracuje.

- Mieszka Pan ledwie dwa kroki od
boisk. To trochê tak jakby Pan by³ non
stop w pracy…

- Nie bêdê sam. Œmiejê siê z ¿ony, ¿e
mieszka tak nieprzyzwoicie blisko szko-
³y, ¿e niemal mieszka w pracy. No to
teraz do niej do³¹czê i razem zamiesz-
kamy w pracy. Bêdzie nam raŸniej.

- Zamierza Pan tu czasem pograæ?
- Oczywiœcie, mamy ju¿ ekipê starszych
panów (ci m³odsi niech siê nie obra-
¿aj¹) i w pi¹tek o dwudziestej rezerwu-
jemy termin dla siebie.

- Co bêdzie, jeœli „Orlik” bêdzie œwie-
ci³ pustkami?

- Taka ewentualnoœæ nie istnieje. Ju¿
od pocz¹tku roku jest zainteresowa-
niem tym obiektem. Nie mog¹ docze-
kaæ siê dzieci, m³odzie¿ i doroœli,
ch³opcy i dziewczyny, mê¿czyŸni i ko-
biety…

 - Jako prezesa klubu Polan ¯abno
pewnie Pana to nie martwi?

- Taki scenariusz cieszy mnie podwój-
nie. Zawsze mo¿na tu jakiœ talent wy-
³apaæ, ale przede wszystkim s³u¿y to
rekreacji. Lepiej, ¿eby m³odzie¿ by³a
tu ni¿ szuka³a innej, niekoniecznie m¹-
drej rozrywki.

- Dla juniorskich sekcji pi³karskich z
klubów dzia³aj¹cych w gminie znajdzie
siê tutaj miejsce?

- Je¿eli tylko bêdzie mo¿liwoœæ i wol-
ne terminy, to chcia³bym, by dru¿yny
klubowe tak¿e mog³y czasem skorzy-
staæ. Polan ¯abno ma piêæ dru¿yn i
na naszych obiektach jest ju¿ ciasno,
a gdzie indziej s¹ podobne problemy.

– To bêdzie k³opot, bo mo¿e siê oka-
zaæ, ¿e Orlikiem wszystkich chêtnych
obdzieliæ siê nie da?

- Wolê siê martwiæ nadmiarem chêt-
nych ni¿ brakiem chêtnych. Na pewno
znajdzie siê rozwi¹zanie satysfakcjo-
nuj¹ce wszystkich.

MAŁGORZATA KALITA, nauczyciel ZSPGPiP w Otfinowie

Dobrze byłoby, gdyby  odbywały się tutaj rozgrywki międzysz-
kolne, bo warunki do tego są wspaniałe. Dla osób indywidual-
nych „Orlik” to rozwiązanie wyśmienite. Wystarczy, że grupa
osób się zorganizuje i można korzystać, a do tej pory nie było to
możliwe. Wśród dzieci to rzecz bardzo pożądana. Czekały na
finał tej inwestycji jak nigdy wcześniej. W Otfinowie też by się
taki obiekt przydał…

LESZEK BŁACHUTA, nauczyciel ZSPiGP w Niedomicach

Dobrze, że wybudowano te obiekty w sąsiedztwie dwóch
szkół, bo to naturalne miejsce gwarantujące, że z boisk
będzie jak największy pożytek. Sportowe życie rozpoczyna
się od najmłodszych lat, a przy okazji użytkownicy będą się
uczyć szanować wspólne mienie. Myślę, że w Żabnie będzie
się teraz organizowało więcej imprez sportowych o zasięgu
gminnym. Warunki do tego są znakomite.

Mój „ORLIK”


