
Wyniki ankiety
dotyczącej zagospodarowania terenu kortów tenisowych 

w Gminnym Ośrodku Sportu w Granicy
w Gminie Michałowice



W okresie od 10 do 24 listopada 2020 r. zaprosiliśmy Państwa do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej zagospodarowania terenu
kortów tenisowych w Gminnym Ośrodku Sportu w Granicy. Kwestionariusz ankiety dostępny był on –line na stronie internetowej gminy
oraz w wersji papierowej. W zdecydowanej większości kwestionariusz został wypełniony drogą internetową- 460 (99%), natomiast w 
formie papierowej zostały przekazane 4 ankiety (1%). 

W ankiecie wzięło udział 464 osoby, z czego zdecydowany głos zabrali mieszkańcy Granicy i Nowej Wsi. W przeważającej większości 
wypowiedziały się panie. Respondenci to głównie osoby w wieku 30 – 49 lat systematycznie uprawiający sport, w większości nie grający 
na co dzień w tenisa ziemnego. 
Pełne wyniki ankiety przedstawione zostały poniżej.

Miejsce zamieszkania liczba % udział
Granica 151 32,54%

Nowa Wieś 114 24,57%

Komorów (osiedle) 75 16,16%

Reguły 27 5,82%

Michałowice 23 4,96%

Nie mieszkam w gminie Michałowice 22 4,74%

Komorów (sołectwo) 21 4,53%

Pęcice 10 2,16%

Pęcice Małe 9 1,94%

Sokołów 6 1,29%

Michałowice - Wieś 3 0,65%

Opacz - Kolonia 3 0,65%

Opacz Mała 0 0,00%

Suchy Las 0 0,00%

464 100,00%
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Czy uprawiasz jakikolwiek rodzaj aktywności sportowej?

Nie

Czasami, rekreacyjnie

Tak, systematycznie 1-2 razy w tygodniu

Tak, systematycznie 3 i więcej razy w tygodniu
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Czy jesteś osobą grającą w tenisa ziemnego?

Nie Tak



1. Czy znasz kompleks Gminnego Ośrodka Sportu 
w Granicy?

370

94
0

200

400

tak nie

ODPOWIEDZI

2. Czy kiedykolwiek korzystałaś/eś z obiektów 
sportowych dostępnych w Gminnym Ośrodku Sportu 
w Granicy? (możliwość udzielenia kilku odpowiedzi)
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3. Czy Ty lub ktoś z Twojej najbliższej rodziny 
(współmałżonek, dziecko) w ciągu ostatnich 3 lat grał 
w tenisa?

4. Czy Twoim zdaniem gra w tenisa jest sportem, 
w który powinna inwestować gmina?
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5. Czy Twoim zdaniem gmina powinna inwestować 
w ogólnodostępne korty tenisowe w Granicy? 

6. Czy jeśli korty tenisowe w Granicy zostaną 
zmodernizowane będziesz z nich korzystał?

7. Jeśli TAK to w jakiej formie najchętniej? 
(możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)

8. Jaki rodzaj nawierzchni preferowałbyś/abyś na 
kortach w Granicy? (wybierz jedną odpowiedź)
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9. Jakie funkcje Twoim zdaniem powinny spełniać 
korty w Granicy? (możliwość zaznaczenia kilku 
odpowiedzi)

10. W jaki sposób widziałbyś/abyś funkcjonowanie 
kortów po modernizacji (zaznacz jedną odpowiedź)
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11. Jeśli masz swoje uwagi, które nie zostały poruszone w pytaniach lub inną koncepcję, atrakcyjny pomysł 
na zagospodarowanie terenu kortów w Granicy wpisz je poniżej

• Bardzo fajny pomysł! Dziękuję

• Boisko do siatkówki i koszykówki

• Doskonała inicjatywa. Uważam, że korty powinny mieć gospodarza jeśli będą zadaszone aby pilnować porządku. Różnie ludzie dbają o wspólna własność niestety 

najczęściej tak sobie .... Zadaszenie powinno być z możliwością unoszenia boków w celu wietrzenia i otwierania w ciepła cześć roku. Nawierzchnia ceglana ale pilnowane 

szczotkowanie po każdej lekcji oraz nawilżenie szlauchem w gorące dni. Korty to doskonalą opcja wzbogacenia zajęć WF w szkole. Sam gram w tenisa 3 razy w tygodniu, 

zaczynałem dwa lata temu raz w tygodniu. Dwa razy w tygodniu gram z synem, który uczęszcza juz do 8 klasy. Życzę Państwu aby projekt został zrealizowany, WF, 

gimnastyka są niezbędne do utrzymania dobrej kondycji..... Serdeczne pozdrowienia i życzę zdrowia

• Dzień dobry, Aktywnie gramy i trenujemy. Także moje sugestie i uwagi mogą być bardzo subiektywne. Niemniej jako że od 8 lat jesteśmy 4-6 godzin codziennie na 

treningach tenisowych to warto też poznać nasze zdanie które jest zdaniem zawodnika. (dokładnie to córka trenuje a chodziła do szkoły Marii Dąbrowskiej gdzie 

mieliśmy specjalny tok nauczania)Obecnie, z powodów treningowych, córka mieszka w Hiszpanii. Mogę powiedzieć jak tutaj wygląda różnica w zarządzaniu kortami 

publicznymi i prywatnymi. Niestety jak w każdym kraju widać tę różnicę. Korty publiczne, owszem są dostępne za 3€ za godzinę ale nie są zadbane. Z tego powodu 

najczęściej jest to nawierzchnia twarda bo taka wymaga mniejszych nakładów na pielęgnację. Zwykle korty miękkie są w zarządzaniu innym niż państwowym. Wtedy 

koszt wynajmu to około 8-10€/h. Zadaszenia oczywiście nie potrzebujemy natomiast w Polskim klimacie musi być. Nie tylko jeśli chodzi o sezon zimowy ale też w innych 

miesiącach występują częste opady i wtedy korty są bez użyteczne. Polecam zrobić konstrukcje otwieraną bocznie na sezon poza grzewczy. Wiadomo że w okolicach 

Pruszkowa brak jest twardej nawierzchni. Jest ona na Merze lub na Puławskiej w ECT. Nawierzchnia twarda jest przydatna szczególnie zawodnikom lub po to by 

zmniejszyć koszty utrzymania. Wadą dla szerokiej publiczności jest kontuzjogenność. Starsi ludzie wolą nawierzchnie miękką. Oczywiście jako zawodowiec będę zachęcał 

do zrobienia przynajmniej jednego kortu twardego. Robiąc go trzeba dokładnie rozeznać sprawę nawierzchni bo twarda twardej nie równa. Mocno zachęcam by pójść 

tym torem. Kortów miękkich w okolicy jest sporo. Twardych nie ma. Myślę też że szkole bardziej mogą się przydać korty twarde niż miękkie. można je wtedy 

wykorzystywać do gier i zabaw. A popołudniu mogli by trenować zawodnicy.

• Dzień dobry. Uważam, że warto pomyśleć przy okazji remontu kortu nad budową skoczni w dal, ewentualnie jeszcze skoczni wzwyż dla uczniów. Z doświadczenia wiem, 

iż uczniowie uwielbią skakać w dal i wzwyż. Niestety kompleksy, które zostały wybudowane na terenie Ośrodka uniemożliwiają uprawianie niektórych konkurencji 

lekkoatletycznych. Jest to duża strata dla uczniów. Pozdrawiam, nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP Nowa Wieś.



• Jeśli korty byłyby kryte warto zrobić też boiska do badmintona. Na pewno będą cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem.

• a kiedy powstanie basen?

• Kort musi być kryty i ogrzewany, aby korzystać z kortów w dni deszczowe oraz zimą

• Racjonalne stawki najmu kortów

• Zadaszone i ogólnodostępne korty to super pomysł

• Byłam pierwszym rocznikiem w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, która w ramach wf korzystała z kortów. Super rozwiązanie i świetna dyscyplina ogólnorozwojowa.

• Jeśli korty będą miały nawierzchnię twardą profesjonalną lub nawet asfaltową, nie wymagają stałej konserwacji i pilnowania. Mogą sobie po prostu stać i czekać na 

mieszkańców. Właśnie dzięki tego rodzaju kortom dostępnym w parkach i na boiskach przyszkolnych ja i mój mąż nauczyliśmy się grać w tenisa i pokochaliśmy ten sport, 

przekazując też tę miłość dzieciom. Niestety w okolicy Granicy/Komorowa/Pruszkowa nie ma żadnego dostępnego kortu czy boiska, na który mogłyby przyjść dzieci, 

młodzież i wszyscy i inni zainteresowani i uprawiać ten sport bez wydawania bajońskich sum. Korty ceglane wymagają rzeczywiście dozoru, a więc i wysokich opłat, stąd 

wydają się opcją mocno niewskazaną. Prawdą jest też, że w naszym klimacie najczęściej albo właśnie pada, albo jest mokro po deszczu. Zadaszenie pozwoliłoby użytkować 

ten obiekt praktycznie przez cały rok.

• Fajny pomysł , ale wszystko musi być Bardzo dobrze przemyślane , kortami powinny zająć się osoby z mega dużym doświadczeniem, znającym się na prowadzeniu takich 

kortów , co w całe nie jest takie proste ....

• Grabka ładnie zagospodarował . Obecna Pani Wójt też powinna tam coś zrobić. Jakiś park dla nas seniorów, ławeczki, chodniki

• Jest to mały obiekt (2 korty). Jeżeli nie ma w planach jego powiększenia przypuszczam że ciężko będzie znaleźć prywatną firmę do zarządzania. W takiej sytuacji być może 

sprawdzą się jakieś organizacje pozarządowe. Najlepiej do przykrycia kortów sprawdzają się tzw. Balony. Koszt inwestycji nie jest wysoki w porównaniu z tradycyjnym 

budownictwem, a w lecie można otwierać ściany boczne



• Korty zadaszone i całoroczne to świetny pomysł pod katem promocji sportu, także wśród dzieci i pozwala się uniezależnić od pogody. Wiele osób nie przyjdzie jak jest 

wiatr czy chłodno. A tak szansa większa

• Lekcje WF na kortach to mrzonka , 2-3 gra reszta stoi i się patrzy. To jest sport indywidualny wymaga małych grup a nie 25 dzieci które i tak nic się nie naucza. Ale ktoś z 

doświadczeniem może uczyć dzieci po szkole.

• Można by było pomyśleć o zadaszenia kortów nawet specjalnym balonem co umożliwiło by korzystanie z obiektu nawet zimą i w deszczowe dni.

• Korty kryte zapewnią lepsze wykorzystanie obiektu i szansę na pokrycie kosztów przy wykorzystaniu komercyjnym. Będą szansą też dla promocję Gminy jako miejsca 

wspierającego aktywność społeczną, zdrowy tryb życia przez cały rok.

• Korty po przekazaniu w zarządzanie szkole został w ciągu kilku lat zaniedbany. Tak więc remont kortu i pozostawienie go w zarządzaniu szkole, która w tym temacie nie 

ma kompetencji jest nieefektywne. Kort powinien mieć zadaszenie stałe z odsuwanymi ścianami żeby funkcjonował 12 miesięcy bez względu na pogodę. Wspomniane 6 

miesięcy w roku i tak jest ograniczone przed opady deszczu

• Korty potrzebują gospodarza, który będzie o nie na co dzień dbał; potrzebny jest jasny i dostępny system rezerwacji; można wprowadzić opłaty za rezerwację, aby osoby 

rezerwujące przychodziły

• Korty powinny być dla mieszkańców gminy Michałowice, najlepiej bezpłatnie. Oddanie kolejnych terenów pod korty dla prywatnych firm, lub fundacji ogranicza 

możliwość korzystania przez mieszkańców, głównie tych mniej zamożnych, co dzieje się na prywatnych kortach w Komorowie.

• Korty tenisowe winny być max wykorzystane dla pasjonatów i amatorów tenisa ziemnego gminy Michałowice. Stad do południa wykorzystanie dla uczniów szkoły z 

instruktorem celem propagowania nauki tenisa wśród dzieci jest dobrym pomysłem. Dodatkowo winny być zadaszone i ogrzewane zima co wymaga większej inwestycji i 

są kosztochłonne zimą (balon , hale trzeba ogrzać). Myślę, ze sukces Igi Światek z sąsiedniego Raszyna pomoże w promocji tej dobrej inicjatywy. Dodatkowo korty winny 

być zarządzane, rezerwacja, konserwacja, dbanie o właściwe obuwie grających (np. korki mogą zniszczyć nawierzchnie). Uważam, ze zadaszone 2 korty miałyby pokrycie 

w zaspokojeniu potrzeb naszych mieszkańców. Tenis jest dyscyplina szlachetna, póki co wciąż niszowa, ale uprawiona od małego do wieku mocno seniorskiego, 

emerytalnego. Oznacza to, ze ta inwestycja miałaby charakter długoterminowy i z niej mogą korzystać cale rodziny.



• Obawiam się, że wybór lokalnej organizacji pozarządowej nie odbędzie się w sposób transparentny.

• Podział: Rano - zajęcia w-fu, po południu i w weekend otwarte dla wszystkich, rezerwacja np. On line. Opiekę mógłby sprawować pan, który ogarnia boisko.

• sprawa do szybkiego załatwienia, korty niszczeją a jest duże zapotrzebowanie na każdą formę wspierania zdrowia może warto byłoby powołać w ramach UKS Komorów 

sekcji tenisowej ? chodzi mi o wykorzystanie istniejących już w Gminie kompetencji w zakresie organizacji sportu

• Wnioskuję o budowę basenu

• Tenis jest bardzo elitarnym sportem, dlatego udostępnienie kortów nie tylko uczniom szkoły, ale także mieszkańcom gminy, uważam za wspaniały pomysł. Moim 

zdaniem, zdecydowanie należałoby wyremontować korty docelowo, jako ZADASZONE!

• W każdym sołectwie są inne dostępne miejsca do uprawiania sportu, w Granicy póki co jest tylko boisko a drugim takim miejscem były by korty, dlatego powinny być 

one np w godzinach szkolnych wykorzystywane do lekcji wf, a po godzinach, mogliby z nich korzystać mieszkańcy Granicy, z kartą mieszkańca potwierdzającą tożsamość. 

Myślę, ze organizacje pozarządowe, nie będą w pierwszej kolejności myślały o dobrze mieszkańców Granicy, a w końcu to właśnie oni oddali tereny na boisko i korty, co 

za tym idzie rezerwacja kortów dla mieszkańców byłaby trudna.

• w pierwszej kolejności korty powinny być dla dzieci w ramach zajęć wf, byłaby to wspaniała odmiana dla zajęć w sali gimnastycznej, szczególnie dziewczynek. Chłopcy 

maja alternatywę- do dyspozycji wspaniałe boisko obok. Dopiero w dalszej kolejności- po lekcjach i w weekendy -powinny być udostępniane zewnętrznie. Może za 

preferencyjna opłata dla lokalnych mieszkańców.

• Obiekt powinien mieć charakter wielofunkcyjny i służyć różnym grupom. Jednak wielokrotnie obserwowałem jak bardziej zorganizowane grupy zagarniały grafiki na całe 

miesiące i indywidualni użytkownicy rzadko lub wcale mogli korzystać. Stąd proporcje powinny być zachowane A rezerwacje odbywać się w cyklach 2-4 tygodniowych.

• W tygodniu korty powinny być dostępne dla uczniów w ramach lekcji w-fu i zajęć świetlicowych. Popołudniami i w weekendy powinny być ogólnodostępne dla 

mieszkańców.



• Korty powinny być ogólnodostępne niestety przez to ze były prywatne nikt z nich nie korzystał

• Zarządzanie - najważniejsze jest sprawne wykorzystanie inwestycji, tak aby inwestycja gminna służyła dzieciom, mieszkańcom, i nie została zmarnowana. Wydaje się ze firma prywatna 
mająca doświadczenie jest dobrym rozwiązaniem, lecz istotna jest transparentność rozliczeń.

• Nawierzchnia - jeżeli korty mają pozostać niezadaszone, to sugeruję nawierzchnię ze sztucznej trawy (taki kort jest dostępny przy Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w 
Nadarzynie) lub asfaltową. Nawierzchnia ceglana jest wymagająca pod względem przygotowania, a dodatkowo dostępność bardzo ograniczają warunki pogodowe. Zadaszenie - ciekawą 
opcją są korty na Skarżyńskiego w Warszawie.

• Była by super reaktywacja , a tak na marginesie obok boiska przydał by się mały Orlik do piłki nożnej proszę o tym pomyśleć Czy jesteś osobą grającą w tenisa ziemnego? Ale jak 
reaktywują pewnie się skuszę

• Wobec ogromnych trudności w rezerwacji kortów prywatnych w Komorowie i Pęcicach (droższych niż W_wie) dojeżdżam na kortu Woli lub Ochoty niepotrzebnie wspomagając "korki 
uliczne". Ale korty powinny być dostępne nie tylko dla mieszkańców GM: oczywiście komercyjnie.

• Chętnie widziałabym gdzieś na terenie gminy siłownie dla dzieci na świeżym powietrzu. Taki dziecięcy odpowiednik siłowni dla dorosłych.

• Korty powinno się zadaszyć by można było korzystać w dni deszczowe jak również w zimie.

• Turnieje i lekcje tenisa

• Super pomysł. Bardzo potrzebne jest zróżnicowanie dyscyplin sportowych a w tenisie osiągamy przecież sukcesy w przeciwieństwie do innych dyscyplin co na pewno przełoży się na 
zainteresowanie dzieciaków.

• Korty powinny być ogólnodostępne dla mieszkańców, inaczej przez większość czasu marnują się zamknięte pod kluczem.

• Korty powinny umożliwiać rozgrywanie turniejów dla uczniów. Warto więc uwzględnić miejsce dla niewielkiej widowni.



• Bo to sport elitarny, dla małej grupy. Wątpię że będą jakieś zajęcia,

• Budowa, rozwój i utrzymanie między innymi kortów tenisowych, ale też innych obiektów sportowych powinna być w gestii prywatnych podmiotów. Jedyny wyjątek to 

obiekty przyszkolne, przeznaczone głównie na potrzeby uczniów.

• Jest wiele innych ważniejszych zadań do zrealizowania przez gminę.

• Co to znaczy, że korty będą ogólnodostępne? Boisko jest ogólnodostępne i jest na ogół zajęte Dla kogo i na jakich warunkach przy tak dużej liczby mieszkańców? Moim 

zdaniem niewykonalne. Szkoda pieniędzy gminnych.

• Czy naprawdę nie ma ważniejszych spraw do załatwienia? Czy nowe inwestycje będą realizowane tylko w obrębie Komorowa i ,Granicy. Czy będzie jakaś propozycja dla 

Nowej Wsi.

• Jest to sport dla małej grupy osób, tzn kort zajmują 2_4 osoby. Preferuje miejsca do gier zespołowych.

• Jest wiele miejsc w które warto zainwestować. Na przykład Zalew w Komorowie

• Korty powinny być wynajmowane podmiotowi, który zostanie wyłoniony w przetargu. 

• Korty są w Komorowie, są w Pęcicach, są w Pruszkowie, są w drodze do Nadarzyna. Korty wymagają utrzymania i pracy przy nich. Korty ogólnodostępne niestety łatwo 

niszczeją. Lepszym rozwiązaniem są boiska i skate parki, boiska do koszykówki/ siatkówki. Ostatecznie powinna to być nawierzchnia pogodoodporna - np. beton, lub 

uniwersalna z dobrym odwodnieniem, umożliwiająca uprawianie na tym terenie innych sportów. Może warto zrobić na miejscu jednego kortu - kort do padła (jest to 

bardzo popularna gra i łatwa w grze i popularna wśród tenisistów i młodych i starszych (jest to trochę polaczenie tenisa i squasha)Może być oczywiście na świeżym 

powietrzu. http://lowcywrazen.pl/blog/grac-padla-warszawie-pierwsza-lekcja-lowcow-wrazen/ Takie korty są np. na Merze w Warszawie. Inwestowanie w tenis to dla 

mnie np. programy zajęć w tenisa na okolicznych kortach.

12. Jeśli w pkt 5 odpowiedziałeś „Raczej nie” lub „Zdecydowanie nie” – napisz dlaczego tak sądzisz 



• może czas pomyśleć o najmłodszych osobnikach

• Obecnie zdecydowanie bardziej przyda się szybsze podłączenie wszystkich posesji do światłowodu.

• posiadamy drużyny koszykarskie , które trenują na hali szkoły na jednym boisku , a przydałoby się im boisko dodatkowe np . na zewnątrz wzorem z Komorowa

• Sama nie korzystam z kortów i wydaje mi się, że niewielu mieszkańców korzysta z tego obiektu, ale oczywiście mogę się mylić.

• Są inne dyscypliny które wymagają dofinansowania np boiska do gier zespołowych

• tenis jest bardzo kosztownym sportem, wymaga dużych nakładów finansowych. Wielu ludzi nie stać na to. Moim zdaniem warto zainwestować środki podatników w 

rozwój sportów bardziej przystępnych finansowo, tak aby większość mogła skorzystać a nie jedynie zamożni mieszkańcy.

• Tenis jest sportem indywidualnym. Z zajęć może korzystać w jednym czasie jedna, dwie osoby - niewielka grupka. Koszty zajęć plus infrastruktura - są wysokie w 

odniesieniu do liczby osób korzystających. Korty tak, ale nie ogólnodostępne, a zarządzanie komercyjnie. Jak szkoły np. tańca dla dzieci .

• Tenis jest sportem bardzo indywidualnym wymagającym znacznych nakładów finansowych. Ogólny rozwój dzieci i młodzieży jest bardziej priorytetowy. Miejsce na 

aktywne spędzanie czasu w różnej formie byłoby bardziej przydatne.

• Tenis to nie to, to sport dla bogatych i mało osób może korzystać.

• Uważam za pilniejsze zaspokojenie potrzeby stabilnego łącza światłowodowego dla okolic, które zostały pominięte w ubiegłorocznym projekcie realizowanym przez 

Orange. Ten temat jest akurat krytyczny zwłaszcza w obecnej sytuacji. Jako osoba pracująca i wychowująca dzieci na zdalnym nauczaniu nie jesteśmy w stanie 

normalnie funkcjonować i realizować swoje zadania codzienne. Okolica sprzyja rożnym aktywnościami sportowym, a władze Gminy powinny wspomóc to co jest 

mieszkańcom pilnie potrzebne, a nie to co jest tzw nice to have.

• Uważam, że w czasie pandemii nie powinniśmy wydawać pieniędzy na rzeczy niepotrzebne. Skupmy się na osobach, miejscach które bardziej potrzebują pomocy. Te 

pieniądze można przeznaczyć inaczej.



• Korzystanie z kortów tenisowych przez dzieci w godzinach przedpołudniowych jest czystą fikcją. Obawiam się, że za środki gminne ( wspólne ) zostanie wykonany 
remont a beneficjentem będzie ewentualny najemca. Zakładam, że warto inwestować w infrastrukturę sportową dla dyscyplin które uprawia duża liczba osób lub 
będzie dostępna dla szerszego kręgu osób Np. dodatkowe boisko piłkarskie, boisko do koszykówki i siatkówki, skatepark. Niestety tenis ziemny jest dyscypliną 
niszową i niestety kosztowną.

• Lepiej aby inwestowali w skatepark. Lepiej inwestować w inne dyscypliny, ponieważ korty już były rewitalizowane a teraz rośnie tam trawa.

• Lepiej zainwestować w boisko do koszykówki piłki ręcznej nożnej, siłownie plenerowa tenis nie przyciąga dużej ilości osób. No i na korcoen2-4 osoby maksymalnie

• Lepszy byłby bardziej uniwersalny obiekt

• Można zainwestować w coś innego związanego ze sportem

• Z doświadczenia wiem, że mieszkańcy innych sołectw są wypraszani z wszelkich zajęć i innych aktywności odbywających się w Granicy. Więc założenie, że korty będą 
ogólnodostępne jest błędne. Żaden regulamin nie pomoże, bo w Granicy zawsze tłumaczą, że zajęcia są oblegane przez ich własnych mieszkańców. Dlatego 
inwestowanie w korty w Granicy jest nieekonomiczne, bo duże środki zostaną przekazane tylko dla jednego sołectwa. Teren można zagospodarować na park z 
siłownią sportową., co będzie działaniem proekologicznym.

• Zainteresowanie gra w tenisa jest małe

• Zamiast kotów tenisowych przydałaby się w tym miejscu siłownia plenerowa

• Zdecydowanie jestem za inwestowaniem w obiekty do gry zespołowej np. Siatkówka koszykówka, lub obiekty gdzie młodzież może pojeździć na rolkach, hulajnoga 
deskorolkach, z kortów będzie korzystać ograniczona liczba osób

• W Gminie są kluby sportowe dla których można stworzyć boiska na zewnątrz do piłki nożnej jest ale dla koszykówki nie. Może pomyśleć o boisku do piłki koszykowej 
na tym terenie z Nowej Wsi jest klub sportowy.


