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Sportowo-

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny – Leśna w Dobiegniewie
adres: ul. Leśna 2, 66-520 Dobiegniew
tel. 95 76 11 541 (do godz. 15:30)
Charakterystyka obiektu: Wielofunkcyjny, kameralny kompleks
sportowy usytuowany w otoczeniu zieleni lasku miejskiego.
Obiekt rozbudowany w 2012 roku składa się z czterech
pełnowymiarowych trawiastych boisk piłkarskich, hali
sportowej, infrastruktury lekkoatletycznej, a także
skateparku, boiska wielofunkcyjnego i dwóch kortów tenisowych.
Cześć lekkoatletyczną stanowi sześciotorowa bieżnia o długości
110 m, skocznia do trójskoku i skoku w dal, rzutnia do
pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem, a także rzutnia do
rzutu oszczepem. W sąsiedztwie infrastruktury lekkoatletycznej
znajduje się wielofunkcyjne boisko o nawierzchni
poliuretanowej przeznaczone do rozgrywek piłki ręcznej,
siatkówki i koszykówki. Obok boiska znajdują się dwa korty
tenisowe oraz skatepark wraz ze ścianką wspinaczkową.
Całość ośrodka dopełniają cztery trawiaste boiska piłkarskie,
z których boisko główne posiada wymiary 101 x 73 m. Boisko to
zostało zmodernizowane w 2012 roku, a w ramach tej
modernizacji boisko zostało wyposażone w sztuczne oświetlenie
o natężeniu 470 lux i nowoczesny, automatyczny system
nawadniający.
Do boiska przylega również trybuna z 860 miejscami siedzącymi
oraz budynek z zapleczem szatniowo-sanitarnym, gospodarczym i
administracyjnym.
Drugie boisko (tzw. treningowe) posiada wymiary 90 x 60 m i
zostało w pełni zmodernizowane w 2014 r.
W ramach tej modernizacji wykonano wymianę nawierzchni
trawiastej wraz z założeniem nowoczesnego, automatycznego
systemu nawadniania. Pozostałe dwa boiska piłkarskie posiadają

wymiary 95 x 65 każde, w pełni przebudowane w roku 2009. W
ramach tej przebudowy wykonano całkowitą niwelację terenu wraz
z profilowaniem podłoża oraz wymianą nawierzchni trawiastej.
Boiska te wykorzystywane są całorocznie podczas rozgrywek
piłkarskich Klubu Sportowego Błękitni Dobiegniew,
stanowią również główną bazę sportową w czasie rozgrywania
Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej
Dobiegniew Cup im. Kazimierza Górskiego.
Korzystanie z boisk jest możliwe tylko poprzez wcześniejsze
zgłoszenie oraz po uiszczeniu stosownych opłat podanych
poniżej.
Cennik opłat za korzystanie (zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza
Dobiegniewa nr 61/2012 z dnia 31.05.2012 r.):
– wynajem boisko piłkarskie – 200 zł/h,
– wynajem boisko piłkarskie z zapleczem socjalnym (szatnie,
natryski) – 250 zł/h,
– wynajem boisko piłkarskie z oświetleniem – 300 zł/h,
– wynajem boisko piłkarskie z zapleczem socjalnym (szatnie,
natryski) i oświetleniem – 350 zł/h,
– wynajem boisko wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka, piłka
ręczna) – 50 zł/h,
– kort tenisowy – 12 zł/h,
– skate park, ścianka wspinaczkowa – bezpłatnie,
– wynajęcie kręgu ogniskowego – 20 zł/3h,
– wynajem pow. reklamowej – 15 zł/m2
Dzieci do lat 5 uprawnione są do bezpłatnego korzystania z
obiektu.
Dzieciom, młodzieży i studentom uczącym się przysługuje 50%
zniżka za okazaniem ważnej legitymacji.
Hala Sportowa
adres: ul. Leśna 3, 66-520 Dobiegniew
tel. 95 76 11 541 (po godz. 15:30)
Charakterystyka obiektu: obiekt wielofunkcyjny, w którym
znajduje się sala sportowa (koszykówka, siatkówka), siłownia

męska i siłownia damska,
a także sala do tenisa stołowego i sala bilardowa.
W hali sportowej przez cały rok odbywają się zajęcia sportoworekreacyjne prowadzone przez dwóch wykwalifikowanych
instruktorów sportu.
Korzystanie z hali jest możliwe codziennie w godz. 16:00 –
21:00.
Cennik opłat za korzystanie (zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza
Dobiegniewa nr 61/2012 z dnia 31.05.2012 r.):
– sala sportowa – 40 zł/h,
– siłownia – 5 zł/h,
– siłownia karnet miesięczny – 35 zł/m-c,
– tenis stołowy – 8 zł/h,
– sala konferencyjna 100 zł/h
Dzieci do lat 5 uprawnione są do bezpłatnego korzystania z
obiektu.
Dzieciom, młodzieży i studentom uczącym się przysługuje 50%
zniżka za okazaniem ważnej legitymacji.
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny ORLIK w Dobiegniewie
adres: ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew
Charakterystyka obiektu: obiekt wybudowany w 2008 r., w jego
skład wchodzą:
boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej (pow. 60
x 35 m) oraz boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki.
Kompleks posiada również zaplecze sanitarno-szatniowe.
Korzystanie z obiektu Orlik jest bezpłatne.
Orlik jest otwarty codziennie w godz. 15:00 – 20:00.
Boisko sportowe w miejscowości Rolewice
Charakterystyka obiektu: pełnowymiarowe boisko trawiaste w
pełni przebudowane w 2014 roku,
wykorzystywane jest cało-rocznie podczas rozgrywek piłkarskich
Klubu Sportowego Zorza Rolewice,
stanowi również bazę sportową w czasie rozgrywania

Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej
Dobiegniew Cup im. Kazimierza Górskiego.
Boisko sportowe w miejscowości Mierzęcin
Charakterystyka obiektu: pełnowymiarowe boisko trawiaste
zmodernizowane w 2015 roku,
wykorzystywane jest cało-rocznie podczas rozgrywek piłkarskich
Klubu Sportowego Arka Mierzęcin.

