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Interpelacja 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

Zwracam się do Pana w sprawie Klubu Sportowego Nadwiślan. Obecnie stan 

zabudowań klubowych przedstawia raczej smutny widok. Miejsce gdzie jeszcze kilka lat temu 

było miejscem treningu gwiazd światowego tenisa, nie posiada odpowiedniego standardu dla 

szkolenia młodzieży. W sekcji tenisa, uprawia ten sport ponad 60 osób, z czego kilka jest 

bardzo obiecujących. Niestety przez dużą część roku, mogą korzystać jedynie z dwóch kortów, 

które przykryte są na zimę balonem. To dla rozwoju sportowców i tej dyscypliny pod Wawelem 

zdecydowanie za mało. Natomiast szkółka piłkarska, prowadząca zajęcia dla dzieci i młodzieży 

pochodzących głównie w dzielnicy I Stare Miasto również tuła się przez część sezonu po 

szkołach i wynajmowanych halach, które niestety nie pozwalają na przeprowadzenie szkolenia 

we właściwy sposób. Część terenu, na którym działa klub zajęta jest przez stare, nadające się 

do rozbiórki trybuny. Ich stan techniczny jest katastrofalny. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Mając na względzie fakt, iż przygotowanie budżetu dla budowy nowych obiektów 

sportowych, w postaci np. hali tenisowej (czy też wielofunkcyjnej) jest trudne i wymaga wielu 

miesięcy prac i przede wszystkim znalezienia odpowiednich środków, może warto byłoby iść 

metodą małych kroków, z których pierwszy, to wyburzenie starej nieczynnej trybuny i w jej 

miejsce urządzenie małego boiska z nawierzchnią wielofunkcyjną spełniającą wymogi zarówno 

dla sekcji tenisowej jak i szkółki piłkarskiej. Poprawi to znacząco stan bazy sportowej. 

Szacunkowy koszt rozebrania starej trybuny i wywiezienia gruzu i ziemi to ok. 35-40 tys. Zł. 

Dodatkowo konieczne byłyby środki na budowę boiska. Lokalizacja takiego boiska nie 

kolidowałaby z budową w przyszłości hali, gdyż znajdować się ono będzie na terenie 

wyłączonym spod zabudowy kubaturowej wyznaczonym w planie miejscowym. Oczywiście 

optymalny plan przewidywać powinien docelowo wybudowanie reprezentacyjnego obiektu 

wielofunkcyjnego, który może stać się kolejną wizytówką miasta zaś jego lokalizacja w pobliżu 

wzgórza wawelskiego wymaga odpowiedniego zagospodarowania tego terenu. 

  

 Zwracam się do Pana z prośba o przeanalizowanie możliwości podjęcia działań w celu 

poprawy infrastruktury Klubu Sportowego Nadwiślan tak aby w 2023 roku kiedy będzie 

obchodzić 100 - lecie istnienia mógł pochwalić się przynajmniej w części nowoczesną bazą 

sportową. 

 

Z poważaniem 

Aleksander Miszalski 


