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BRM.0012.5.3.2015.ŁK

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta 
Katowice.

Data posiedzenia: 23.03.2015 r.
 

Miejsce posiedzenia: Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:00
Godzina zakończenia obrad Komisji: 14:40
 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA

Protokolant: Łukasz Koźlik 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło wszystkich 10 radnych.

Goście obecni na posiedzeniu:

1. Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice
2. Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki
3. Pani Katarzyna STAŚ – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
4. Pan Adam KOCHAŃSKI – Naczelnik Wydziału Inwestycji
5. Pani Jowita HERCIG – Kierownik Referatu Merytorycznego, Wydział Kultury
6. Pan Piotr ZACZKOWSKI – Dyrektor Instytucji Kultury Katowice „Miasto Ogrodów”
7. Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Katowicach
8. Pani Alicja KNAST – Dyrektor Muzeum Śląskiego
9. Pan Andrzej NAJDROWSKI – Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 

Ligota-Panewniki
10. Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku 

Sportowego.
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Pkt 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjecie porządku obrad.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu, 
powitał  zaproszonych  gości,  oraz  radnych  obecnych  na  posiedzeniu,  po  czym  ogłosił  iż 
komisja posiada niezbędną ilość członków, w związku z czym jej obrady są prawomocne. 
Następnie odczytał zgromadzonym proponowany porządek obrad.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu
4. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia – działalność koncertowa i edukacyj-

na, rola w promowaniu miasta Katowice. Muzeum Śląskie – działalność statutowa (wysta-
wy stałe i czasowe, edukacja, zbiory), zagospodarowanie nowego obiektu i plany na przy-
szłość.

5. Informacje na temat stanu realizacji inwestycji w „Strefie Kultury". Plany na przyszłość 
(nowe obiekty, infrastruktura komunikacyjna, zieleń urządzona).

6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.

7.1. Do wiadomości: pismo Śląskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział 
Miejski w Katowicach, adresowane do Dyrektora MOSiR w Katowicach, zawierające 
prośbę o wyrażenie zgody na umieszczenie na stronie internetowej oddziału i facebo-
ok-u oddziału, oraz wysłania pocztą e-mail powiadomień do wszystkich ratowników 
oddziału mających wymagane kwalifikacje informacji o możliwości zatrudnienia na 
obiektach MOSiR w Katowicach.

• Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa Mi-
kuły w przedmiotowej sprawie z dnia 09.03.2015r.,

• Pismo WOPR z dnia 11.03.2015r., skierowane do Dyrektora MOSiR w Katowi-
cach.

7.2. Do wiadomości: Odpowiedź na zapytanie Przewodniczącego Komisji Pana Tomasza 
Szpyrki z komisji w dniu 23.02.2015r., dotyczące dostępności lodowiska przy 
"Spodku" w sezonie 2014/2015.

7.3. Do wiadomości: Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana 
Krzysztofa Mikuły na wnioski Komisji z posiedzenia w dniu 23.02.2015r.

8. Wolne wnioski

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zazna-
czył, iż otrzymał pismo Pani Joanny Wnuk-Nazarowej – Dyrektor Narodowej Orkiestry Sym-
fonicznej Polskiego Radia, która powiadomiła w nim, iż nie może być obecna na dzisiejszym 
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posiedzeniu komisji ze względu na obowiązki służbowe. Nie mniej prosi również, aby temat 
dotyczący NOSPR przenieść do omówienia na następne posiedzenie komisji. W związku z 
powyższym Pan Przewodniczący zaproponował wykreślenie z pkt 4. części dotyczącej NO-
SPR i przeniesienie go do omówienia na posiedzenie w dniu 20.04.0215r.

Radni,  członkowie Komisji  Kultury,  Promocji  i  Sportu w głosowaniu:  -  9  głosów 
„za”,  0  głosów  „przeciw”,  0  głosów  „wstrzym.”,  przyjęli  porządek  obrad  wraz  ze 
zmianami zaproponowanymi przez Przewodniczącego Komisji Pana Tomasza Szpyrkę.

Pkt 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Pan  Tomasz  SZPYRKA –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
zaznaczył, iż protokół dostępny był na stronach portalu Rady Miasta Katowice, jak tez można 
się z nim było zapoznać w Biurze Rady Miasta. Wobec braku uwag i pytań ze strony Państwa 
Radnych, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 2/2015 z 
posiedzenia komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu  23.02.2015r.

Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu w głosowaniu: 9 głosów „za”, 
0  głosów  „przeciw”,  0  głosów  „wstrzym.”  przyjęli  bez  uwag  protokół  nr  2/2015  z 
posiedzenia komisji w dniu 23.02.2015r.

Pkt. 3 Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu

Pan  Tomasz  SZPYRKA –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
zaznaczył,  iż materiały do przedmiotowego punktu zostały zamieszczone na portalu Rady 
Miasta  Katowice  oraz  rozdane  do  skrytek.  Pan  Przewodniczący  poprosił  Panią  Jowitę 
HERCIG – Kierownik Referatu Merytorycznego Wydziału Kultury o krótkie przedstawienie 
bieżących informacji z zakresu kultury.

Pani  Jowita  HERCIG  –  Kierownik  Referatu  Merytorycznego,  Wydział  Kultury 
stwierdziła,  iż  na  ręce  Państwa  radnych  przekazany  został  obszerny  materiał  dotyczący 
imprez kulturalnych, jakie odbyły się na terenie miasta w terminie od 23 lutego do 23 marca,  
jak również zapowiedzi imprez jakie odbędą się w terminie  od 23 marca do 20 kwietnia. Pani 
Kierownik wymieniła też imprezy jakie odbywać się będą w ramach obchodów 150-lecia 
miasta  Katowice.  Obecnie  trwa wystawa „Apetyt  na  radykalną  zmianę”  w galerii  Miasta 
Ogrodów przy ul. Stanisława. W dniu 27 marca odbędzie się koncert orkiestry kameralnej 
miasta Tychy „Aukso” w Sali koncertowej NOSPR.

Pani  Kierownik  zwróciła  także  uwagę  na  wystawę  Pani  Urszuli  BROLL i  Andrzeja 
Urbanowicza,  która  będzie  miała  swój  początek  w  dniu  9  kwietnia  w  Muzeum Historii 
Katowic przy ul.  Szafranka 9.  W dniu 17 kwietnia  będzie  też  miała  premiera  „Czarnego 
Ogrodu”   -  wariacji  scenicznej  na  motywach  książki  M.  Szejnert,  w  Teatrze  Śląskim w 
Katowicach.

Na zakończenie  Pani  Kierownik  zaznaczyła,  iż  wszystkie  wymienione  jak i  pozostałe 
propozycje są szczegółowo opisane na stronach internetowych.
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Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu wobec 
chęci zabrania głosu przez Pana  Andrzeja NAJDROWSKIEGO – Przewodniczącego Rady 
Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki, zwrócił się do Państwa Radnych z wnioskiem 
o udzielenie głosu dla osoby spoza Rady Miasta.

Radni,  członkowie  Komisji  Kultury,  Promocji  i  Sportu  jednogłośnie  –  9  głosów „za” 
udzielili głosu Panu Andrzejowi NAJDROWSKIEMU – Przewodniczącemu Rady Jednostki 
Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki.

Pan Andrzej NAJDROWSKI – Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 
Ligota-Panewniki zaznaczył, iż w kwestii obchodów 150-lecia miasta Katowice odbyło się 
spotkanie  radnych  RJP  nr  6  Ligota  Panewniki  z  Prezydentem  Miasta  Katowice  Panem 
Marcinem  Krupą,  na  którym  padły  zapewnienia,  iż  planuje  się  imprezy  na  terenie 
poszczególnych dzielnic w tym w amfiteatrze. Pan Przewodniczący spotkał się także z Panem 
Piotrem ZACZKOWSKIM – Dyrektorem Instytucji Kultury Katowice „Miasto Ogrodów” i 
dowiedział się, iż żadna z imprez nie będzie realizowana w amfiteatrze. Pan Przewodniczący 
zaznaczył, iż wystosowano oficjalne pismo w tej sprawie, poprosił także o odniesienie się do 
tych informacji, jak też o interwencje, gdyż jak zaznaczył, obecny Prezydent Miasta w trakcie 
kampanii zaznaczył, iż teraz rozwijane i wspierane będą dzielnice.

Pani  Jowita  HERCIG  –  Kierownik  Referatu  Merytorycznego,  Wydział  Kultury 
stwierdziła,  iż  trudno  jej  się  do  odnieść  do  słów  Pana  Dyrektora  Zaczkowskiego.  Pani 
Dyrektor potwierdziła, iż pismo o którym wspomniał Pan Przewodniczący Najdrowski trafiło 
do  Wydziału  Kultury i  jest  rozpatrywane,  nie  mniej  program obchodów 150-lecia  miasta 
Katowice  zakładał  współpracę  z  dzielnicami  i  cześć  wydarzeń,  szczególnie  tych 
interdyscyplinarnych  miała  być  realizowana  w  dzielnicach.  Głównie  są  to  warsztaty  i 
działania  z  młodzieżą.  Jak  dodała  Pani  Kierownik  sprawa  ta  zostanie  przeanalizowana  i 
zostanie wystosowana stosowna odpowiedź.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu wobec 
braku dalszych pytań ze strony Państwa Radnych do przedstawionej  informacji  z  zakresu 
kultury,  podziękował  Pani  Kierownik  i  poprosił  Pana  Sławomira  WITKA –  Naczelnika 
Wydziału Sportu i Turystyki o przedstawienie bieżących informacji z zakresu sportu.

Sławomir WITEK –  Naczelnik  Wydziału  Sportu  i  Turystyki zaznaczył,  iż  została 
przedstawiona Państwu Radnym stosowna informacja pisemna, nie mniej odbyła się jeszcze 
impreza,  która  w  roku  ubiegłym  ze  względu  na  warunki  pogodowe,  nie  mogła  być 
zrealizowana.  Chodzi  o  Mistrzostwa  Katowic  w  Narciarstwie  Alpejskim  w  szkołach 
gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych.  Pan  Naczelnik  dodał  także,  iż  zostały  wymienione 
terminy spotkań Pierwszego Wiceprezydenta Pana Krzysztofa Mikuły z katowickimi klubami 
sportowymi  w  ramach  formuły  „okrągłego  stołu”  dotyczące  wzajemnej  współpracy  w 
zakresie rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych w mieście Katowice. Pan Naczelnik 
zaznaczył,  iż  na  tym  spotkaniu  może  uczestniczyć  każdy  zainteresowany,  a  najbliższe 
odbędzie się w dniu 25 marca (środa) o godz. 13:00.
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Pan  Tomasz  SZPYRKA –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
zwrócił  uwagę  na  tegoroczny  finał  Intel  Extreme  Masters,  który  przyciągnął  do  Spodka 
rekordową ilość zainteresowanych – prawie 104 tys. osób. Pan Przewodniczący zwrócił także 
uwagę, iż na przyszłość trzeba będzie pomyśleć o bezpiecznym poruszaniu się po obiekcie 
Spodka i MCK, przy tak dużej ilości odwiedzających, szczególnie w kwestii wejścia i wyjścia 
z tych obiektów.

Radny  Tomasz  MAŚNICA podziękował  za  wsparcie  przy  organizacji  Mistrzostw 
Katowic w Narciarstwie Alpejskim,  do których przystąpiło  31 reprezentacji  szkół,  co jest 
bardzo dobrym wynikiem.

Pan  Radny  zwrócił  tez  uwagę  na  termin  spotkań  strony  prezydenckiej  z  klubami 
sportowymi, które godzinowo kolidują z posiedzeniami komisji Rady Miasta Katowice. Pan 
Radny zwrócił także uwagę na fakt iż przesyłki pocztowe z zawiadomieniami o godzinie i 
miejscu spotkania docierają do zainteresowanych stron zbyt późno.

Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki wyjaśnił, iż każdorazowo 
termin takiego spotkania omawiany jest z Pierwszym Wiceprezydentem i zainteresowanymi 
klubami. Wiedząc, iż przesyłka listowana może nie dotrzeć na czas, kluby i zainteresowane 
strony powiadamiane są też w innej formie, tak aby jak największa ilość mogła wziąć udział 
w spotkaniu.

Pan  Tomasz  SZPYRKA –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
zapytał,  czy  z  przedmiotowych  spotkań  sporządzana  jest  stosowna  notatka  w  której 
wyartykułowane są wnioski?

Sławomir  WITEK  –  Naczelnik  Wydziału  Sportu  i  Turystyki wyjaśnił,  iż  każde 
spotkanie jest protokołowane. Jeżeli zaistnieje potrzeba zapoznania się z nimi, mogą one być 
dostarczone Państwu Radnym, także w wersji elektronicznej (e-mail).

Radny Maciej BISKUPSKI zapytał, czy z przedmiotowych spotkań strona prezydencka 
oczekuje konkretnych wniosków, a jeżeli tak to jakie zostaną podjęte działania. Pan Radny 
zapytał, czy można już teraz mówić o jakiś konkretnych wnioskach i celach po spotkaniach, 
które miały już miejsce.

Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice stwierdził,  iż 
konkretne wnioski zapadną po odbyciu się wszystkich zaplanowanych spotkań.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu wobec 
braku dalszych uwag i pytań zamknął dyskusję w przedmiotowym temacie, stwierdzając iż 
Komisja przyjęła bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.

Pkt. 4 Muzeum Śląskie – działalność statutowa (wystawy stałe i czasowe, edukacja, 
zbiory), zagospodarowanie nowego obiektu i plany na przyszłość.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i  Sportu 

str 5



-projekt-

poprosił  obecna  na  posiedzeniu  Panią  Alicję  KNAST  –  Dyrektor  Muzeum  Śląskiego  o 
przedstawienie działalności Muzeum, w szczególności pod kątem zagospodarowania nowego 
obiektu.

Pani  Alicja  KNAST  –  Dyrektor  Muzeum  Śląskiego przedstawiła  prezentacje 
audiowizualną dotyczącą funkcjonowania nowego obiektu Muzeum Śląskiego, zaznaczając, 
iż  obecnie  trwa  jeszcze  wielki  proces  inwestycyjny,  w  który  zaangażowany jest  również 
Urząd  Miasta  Katowice,  a  niedługo  obiekt  będzie  udostępniony  dla  zwiedzających.  Pani 
Dyrektor  zaznaczyła,  iż  nowa  siedziba  to  symbol  i  ukoronowanie  procesu  modernizacji 
regionu po 1989. W nowym budynku funkcjonować będzie galeria jednego dzieła, gdzie Pan 
Tarasewicz wykona instalację, swój hołd dla Śląska. 31 Marca otwarta ma zostać wystawa 
Tadeusza Kantora, który pośrednio związany jest z naszym regionem. W listopadzie zostanie 
otwarta wystawa „Artyści Polscy Muzeum Śląskiemu” która będzie rodzajem uhonorowania 
tego obiektu.

Jak dodała Pani Dyrektor w Muzeum Śląskim będzie 6 wystaw stałych podzielone na 
trzy działy:

• dziedzictwo Górnego Śląska, a w nim galera śląskiej sztuki sakralnej, „Światło 
historii. Górny Śląsk na przełomie dziejów”, oraz galeria sztuki nieprofesjonalnej.

• sztuka polska, a w nim galeria sztuki polskiej do 1945 roku, wystawa 
współczesnej sztuki polskiej, oraz wystawa stała Centrum Scenografii Polskiej 
„Laboratorium przestrzeni teatralnych – przeszłość w teraźniejszości. Rozwój 
polskiej plastyki scenicznej XX-go wieku.”

Kontynuując Pani Dyrektor zaznaczyła, iż rozwój Muzeum nakierowany jest aktualnie 
na kreowanie przestrzeni dla dialogu.

Inauguracja nowego budynku Muzeum nastąpi w dniu 26 czerwca, kiedy zostanie ono 
udostępnione  głównie  dla  mieszkańców regionu.  Oficjalna inauguracja  nastąpi  w dniu  27 
czerwca w sali audytorium. Pani Dyrektor zaznaczyła, iż razem z miastem Muzeum zamierza 
przyczynić  się  do  ożywienia  Załęża.  W programie  merytorycznym przygotowane  zostały 
wystawy czasowe w nowej  siedzibie,  m.in.:  wystawa  dzieł  Leona  Tarasiewicza,  wystawa 
dzieł artystów rodzimych i z zagranicy w ramach projektu „Metropolis”. Wystawy stałe które 
proponować będzie Muzeum, będą dynamiczne, a wystawiane dzieła będą się zmieniały, gdyż 
Muzeum posiada znaczne zbiory, które będzie można obecnie zaprezentować.

Muzeum zamierza także rewitalizować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 
tereny  przyległe  do  nowej  siedziby,  gdyż  bardzo  ważne  jest  miejsce  przebywania  dla 
zwiedzających, a nie tylko przestrzeń wewnątrz obiektów. Osobnym zmartwieniem jest też 
zapewnienie transportu publicznego który dojeżdżałby bezpośrednio pod Muzeum Śląskie,
a najlepszym rozwiązaniem byłaby linia, która swój przystanek miałaby pod mostem na ul. 
Dobrowolskiego.  Ten  przystanek  jest  kluczowy ze  względu  na  to,  iż  pozwala  bez  barier 
dotrzeć  ludziom niepełnosprawnym na teren  Muzeum,  od tamtej  strony dostępna jest  też 
specjalna  winda,  a  liczba  niepełnosprawnych,  którzy  zwiedzać  mogą  Muzeum  Śląskie 
szacowna jest na 37 tys osób. Pani Dyrektor zdaje sobie sprawę, iż przeniesienie obecnego 
przystanku jest sprawą bardzo złożoną, nie mniej liczy na pozytywne zakończenie tej sprawy. 
Dodatkowo Pani  Dyrektor  chce  aby tereny wokół  Muzeum były  otwarte  do  wszystkich, 
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zarówno zwiedzających, spacerowiczów czy tez ludzi jeżdżących na rolkach.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i  Sportu 
zapytał, czy już od dnia inauguracji wejścia na teren Muzeum będą biletowane.

Pani Alicja KNAST – Dyrektor Muzeum Śląskiego w odpowiedzi stwierdziła, iż nie 
będą  wprowadzone  bilety,  gdyż  Muzeum Sląskie  chce  zobaczyć  jak  odbywać  się  będzie 
przemieszczanie ludzi  po obiektach.  Budynek dziennie  może przyjąć  ok 5,5 tys  osób.  W 
trackie inauguracji będzie można przetestować czy faktycznie taka ilość osób to graniczna 
liczba. Ma to powiedzieć jaka liczba zwiedzających, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa, 
będzie mogła przebywać na terenie Muzeum. Potrwa to cały lipiec i dopiero gdy pojawią się 
miarodajne wyniki przepływu ludzi, i wyeliminowane zostaną „trudne miejsca” będzie można 
wprowadzić biletowanie. Cena biletów będzie zróżnicowana, poczynając od 6 zł, a kończąc 
na 23 złotych, przy czym Muzeum honorować będzie wszelkie programy społeczne zarówno 
o randze wojewódzkiej jak i ogólnopolskiej, co przełoży się na tańsze bilety rodzinne czy 
szkolne a także ulgi dla seniorów.

Pani Dyrektor zaznaczyła tez iż będzie zapraszać Państwa Radnych jak też władze 
samorządowe i wojewódzkie na wizyty studyjne, aby opowiedzieć jak funkcjonuje Muzeum i 
jak wyglądać będą wystawy.

Pani  Dyrektor  zapewniła  też  przedstawiciela  jednostek  pomocniczych,  iż  takie 
zaproszenia skierowane będą dla przedstawicieli jednostek pomocniczych. 

Radny Maciej BISKUPSKI zapytał czy Muzeum będzie tez członkiem miejskiego 
programu „Nas Troje i Więcej” (odpowiedź: Tak, Muzeum jest członkiem tego programu). 
Pan Radny zaznaczył  też  aby pamiętać  o  seniorach,  czy oferta  biletowa Muzeum będzie 
uwzględniać  tą  grupę.  (odpowiedź:  Tak,  w  regulaminie  znajdują  się  stosowne  zapisy 
promujące tę grupę społeczeństwa). Pan Radny spytał również, jak Pani Dyrektor zapatruje 
się na współpracę z organizatorami festiwalu Tauron – Nowa Muzyka w przyszłości.

Pani Alicja KNAST – Dyrektor Muzeum Śląskiego w odpowiedzi zaznaczyła, iż 
przedmiotowy festiwal  jest  bardzo  kreatywnym  przedsięwzięciem.  To  właśnie  dzięki  ich 
staraniom, o nowej siedzibie Muzeum Śląskiego stało się głośno jeszcze wtedy, gdy nie było 
ono otwarte. Niemniej kiedy Muzeum posiada już gotowe i wyposażone obiekty i pracuje 
regularnie, a w magazynach są zbiory, wtedy organizacja takiego festiwalu na jego terenie 
przystwarza problemów. Jakakolwiek awaria czy usterka podczas takiej imprezy, wymaga od 
Muzeum  podjęcia  wielu  działań  aby  zabezpieczyć  zgromadzone  dzieła.  Jest  to  trudne 
zagadnienie, ale rozważając charakter tego festiwalu, Pani Dyrektor stwierdziła, iż powinno 
kontynuować się  współpracę  i  organizacje  tej  imprezy.  Biorąc  jednak pod uwagę obecny 
charakter tego miejsca, realizowanie na nim festiwalu wiązać się będzie z wyższymi kosztami 
dla organizatorów (kaucja za ewentualne usterki).

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu wobec 
chęci  zabrania  głosu  przez  Pana  Włodzimierza  ZARODKIEWICZA  –  Wiceprezesa 
Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego, zwrócił się do Państwa Radnych z wnioskiem o 
udzielenie głosu dla osoby spoza Rady Miasta.
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Radni,  członkowie  Komisji  Kultury,  Promocji  i  Sportu  jednogłośnie  –10 głosów „za” 
udzielili głosu Panu Włodzimierzowi ZARODKIEWICZOWI – Wiceprezesowi Miejskiego 
Szkolnego Związku Sportowego.

Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku 
Sportowego zapytał czy nowa siedziba Muzeum Śląskiego przygotowana jest na zagrożenia 
terrorystyczne, jakie miały miejsce niedawno w muzeum w Tunezji, szczególnie w kwestii 
błyskawicznej ewakuacji zwiedzających.

Pani  Alicja  KNAST  –  Dyrektor  Muzeum  Śląskiego w  odpowiedzi  zaznaczyła,  iż 
budynek  został  tak  zaprojektowany,  iż  z  każdego  punkt  można  bezpiecznie  i  szybko 
ewakuować zwiedzających na zewnątrz, mimo iż jego główna część znajduje się głęboko pod 
ziemią.  W  zakresie  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  Muzeum  pozostaje  w  ciągłym 
kontakcie  z  Komendą  Straży Pożarnej.  Dokonano  także  audytu  w zakresie  infrastruktury 
technicznej. Zdarzały się również incydenty związane z wspinaczką na wieżę wyciągową, czy 
też  próbie  popełnienia  samobójstwa,  gdzie  sprawnie  reagowały  odpowiednie  służby.  W 
kwestii  zabezpieczenia  antyterrorystycznego,  Pani  Dyrektor  stwierdziła,  iż  znajdują  się 
bramki do detekcji metalu przy wejściu na ekspozycję, jednakże ma jej już przy wejściu do 
przestrzeni  publicznej.  Mimo  to  Muzeum  nie  przewiduje  wprowadzania  maksymalnego 
poziomu zabezpieczeń,  a  skupi  się  na  uważnym obserwowaniu  zachowań  zwiedzających, 
czemu posłużyć ma rozbudowany system nadzoru wizyjnego. 

Na  zakończenie  Pani  Dyrektor  wspomniała  również  o  potrzebie  zabezpieczenia 
odpowiedniej ilości miejsc na parkingu dostępnym przy NOSPR w dniu otwarcia. W tym celu 
przedstawiciele  Muzeum  Śląskiego  skontaktują  się  z  Urzędem  Miasta  Katowice,  który 
mógłby wesprzeć te działania.

Pan  Tomasz  SZPYRKA –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
podziękował  za  przedstawioną  prezentację  i  udzielenie  wyczerpujących  odpowiedzi  w 
dyskusji Pani Dyrektor. Następnie Pan Przewodniczący zaproponował przejście do kolejnego 
punktu porządku obrad.

Pkt 5. Informacje na temat stanu realizacji inwestycji w „Strefie Kultury". Plany na 
przyszłość (nowe obiekty, infrastruktura komunikacyjna, zieleń urządzona).

 Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu 
poprosił  Panią  Katarzyna STAŚ – Naczelnik  Wydziału  Rozwoju Miasta  o  przedstawienie 
informacji związanych z dalszym zagospodarowaniem oraz rozwojem inwestycji w „Strefie 
Kultury”.

Pani  Katarzyna  STAŚ  –  Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta stwierdziła,  iż 
Miasto znajduje się aktualnie w trakcie prac nad rewitalizacją terenu strefy kultury, ale także 
dzielnicy, stąd też możliwa będzie współpraca z Muzeum Śląskim. Odnosząc się do sedna 
informacji, Pani Naczelnik zaznaczyła, iż materiały dotyczące już zrealizowanych inwestycji 
w  strefie  kultury  zostały  opracowane  i  przekazane  Państwu  Radnym  przez  Wydział 
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Inwestycji. W trakcie realizacji jest wspólny projekt z Muzeum Śląskim, który dofinansowuje 
Miasto w kwocie 7 mln zł, a dotyczy rewitalizacji zabytkowych budynków łaźni głównej i 
stolarni  wraz  z  przyległymi  terenami  dawnej  KWK  „Katowice”.  Dodatkowo  kończą  się 
również  prace  nad  studium  wykonalności  „Rewitalizacji  Parku  Boguckiego”.  Zadanie  to 
zostało  objęte  tegorocznym  budżetem,  jak  tez  został  ujęte  w  Wieloletniej  Prognozie 
Finansowej.  Zakłada  się,  iż  rewitalizacja  ta  zostanie  wykonana  w  latach  2015-2016  i 
kosztować będzie 4.940.000 zł.

Odnosząc  się  do  planowanych działa,  które  nie  mają  jeszcze  określonej  daty Pani 
Naczelnik  zaliczyła  działania  związane  z  rozbudową  układu  komunikacyjnego  czyli 
połączenie  wybudowanej  ul.  Dobrowolskiego  z  ul.  Katowicką.  Drugi  projekt,  który  nie 
doczekał się jeszcze fizycznej realizacji dotyczy budowy parkingu wielopoziomowego. Miał 
on  powstać  na  miejscu  obecnych  parkingów  naziemnych  zlokalizowanych  za  siedzibą 
NOSPR, a  jego koszt  został  wstępnie  oszacowany na  200 mln  zł.  W związku z  tym,  ze 
pozostałe  prace  wymagały  większych  kosztów  niż  to  pierwotnie  zakładano,  nie  podjęto 
decyzji o budowie parkingu wielopoziomowego, realizując parkingi naziemne. Obecnie jest 
to projekt który czeka na pozyskanie w przyszłej perspektywie środków finansowych.

Pan  Adam  KOCHAŃSKI  –  Naczelnik  Wydziału  Inwestycji zaznaczył,  iż  na 
parkingu naziemnym mieści się ok 800 samochodów osobowych. Do tego należy również 
doliczyć miejsca postojowe zlokalizowane wzdłuż dróg nowego układu komunikacyjnego, co 
daje kolejne 200 samochodów. Muzeum Śląskie posiada także własne miejsc postojowe, które 
przynajmniej w części pokrywają ich

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i  Sportu 
podziękował za udzielone informacje i otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.

Radny Tomasz MAŚNICA zapytał  ile  wśród dostępnych w strefie  kultury miejsc 
parkingowych będzie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Pan  Adam  KOCHAŃSKI  –  Naczelnik  Wydziału  Inwestycji w  odpowiedzi 
zaznaczył,  iż  kwestie  ilości  miejsc  parkingowych  dla  niepełnosprawnych  ściśle  regulują 
odrębne przepisy. Zostały one spełnione przy budowie omawianych miejsc parkingowych.

Radny  Arkadiusz  GODLEWSKI zaznaczył,  iż  omawiane  miejsc  parkingowe 
znajdują  się  w  centrum  miasta,  gdzie  zawsze  więcej  jest  chętnych  do  parkowania  niż 
dostępnych miejsc. Zadaniem miasta powinno być raczej zniechęcanie kierowców do wjazdu 
do  centrum  swoimi  samochodami  i  promowanie  komunikacji  publicznej.  Zdaniem  Pana 
Radnego kreowanie dużej ilości miejsc parkingowych przyczynia się nie tylko do korkowania 
centrum miasta, ale także zwiększa ilość zanieczyszczeń.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i  Sportu 
zadał  pytanie  dotyczące  zakończenia  prac  w  budynku  Międzynarodowego  Centrum 
Kongresowego i terminów jego odbioru. Pan Przewodniczący zapytał także kto będzie teraz 
zarządzał obiektem.
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Pan Adam KOCHAŃSKI – Naczelnik Wydziału Inwestycji stwierdził, iż obecnie 
trwa  zamkniecie  procedury  odbioru  obiektu,  jednak  nie  doszło  jeszcze  do  podpisania 
stosownych dokumentów.

Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Katowicach stwierdził, iż dokumentacja techniczna odbioru robót jest tak obszerna, iż musi 
zostać dokładnie sprawdzona. Dopiero wtedy, co prawdopodobnie nastąpi w dniu jutrzejszym, 
będzie możliwe podpisanie dokumentów odbioru robót.

Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice odnosząc się 
do kwestii gospodarowania obiektem zaznaczył, iż za merytoryczne aspekty działalności tego 
obiektu  odpowiadać  ma  wyodrębnione  ze  struktury  Urzędu  Miasta  Convention  Bureau 
Katowice,  czyli  za  imprezy,  obsługę  i  rozmowy  z  potencjalnymi  zainteresowanymi. 
Natomiast technicznym administrowaniem tego obiektu zajmie się Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji.

Pan  Włodzimierz  ZARODKIEWICZ  –  Wiceprezes  Miejskiego  Szkolnego 
Związku Sportowego zaznaczył, iż z pytaniem o miejsca parkingowe zgłosił się do strony 
prezydenckiej w poprzedniej kadencji. W odpowiedzi jaka uzyskał wskazano, iż w centrum są 
jeszcze miejsca parkingowe w Galerii Katowickiej i w Silesia City Center. Jak zaznaczył po 
otwarciu wszystkich instytucji w strefie kultury i nałożeniu się terminów imprez będzie ok 25 
tys  osób  które  przyjadą  do  Katowic.  Może  dojść  do  tego,  iż  samochody  będą  wtedy 
parkowane na terenach zielonych, które zniszczą. Zdaniem Pana Wiceprezesa nie da się tez 
przekonać wszystkich zmotoryzowanych do skorzystania z komunikacji publicznej.

Pan  Tomasz  SZPYRKA –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
podziękował  za  przedstawione  informacje  i  udzielenie  wyczerpujących  odpowiedzi  w 
dyskusji  po czym, wobec barku dalszych pytań i  uwag zamknął dyskusję i  zaproponował 
przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Pkt 6. Opiniowanie projektów uchwał.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu po-
informował Państwa Radnych, iż na przedmiotowe posiedzenie nie skierowano do opiniowa-
na żadnego projektu uchwał. W związku z powyższym Pan Przewodniczący zaproponował 
przejście do kolejnego punktu porządku posiedzenia.

Pkt 7. Sprawy różne.

Pkt 7.1 Pismo Śląskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Miejski w Kato-
wicach, adresowane do Dyrektora MOSiR w Katowicach, zawierające prośbę o wyraże-
nie zgody na umieszczenie na stronie internetowej oddziału i facebook-u oddziału, oraz 
wysłania pocztą e-mail powiadomień do wszystkich ratowników oddziału mających wy-
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magane kwalifikacje informacji o możliwości zatrudnienia na obiektach MOSiR w Ka-
towicach.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu po-
informował, iż do komisji wpłynęła korespondencja dotycząca możliwości zatrudniania ra-
towników na kąpieliskach miejskich. Pan Przewodniczący zaznaczył, iż do tej korespondencji 
dołączono także szczegółowe wyjaśnienia Dyrektora MOSiR.

Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu, przyjęli przedmiotowe pi-
smo do wiadomości.

Pkt 7.2 Odpowiedź na zapytanie Przewodniczącego Komisji Pana Tomasza Szpyrki z ko-
misji w dniu 23.02.2015r.,  dotyczące dostępności lodowiska przy "Spodku" w sezonie 
2014/2015.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu po-
informował,  iż  do wiadomości  komisji  wpłynęło pismo zawierające  obszerne  wyjaśnienia 
związane z pytaniami jakie pojawiły się podczas dyskusji w temacie dostępności obiektów 
sportowych w mieście Katowice, w tym lodowisk na ostatnim posiedzeniu komisji.

Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu, przyjęli przedmiotowe pi-
smo do wiadomości.

Pkt 7.3 Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa Mi-
kuły na wnioski Komisji z posiedzenia w dniu 23.02.2015r.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu po-
informował, iż przedmiotowe pismo również dotyczy wniosków związanych z dostępnością 
obiektów sportowych w mieście Katowice.

Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu, przyjęli przedmiotowe pi-
smo do wiadomości.

Pkt 8. Wolne wnioski.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu 
zapytał Państwa Radnych, czy zgłaszają chęć zabrania głosu w ramach wolnych wniosków.

Radny  Tomasz  MAŚNICA zapytał,  jak  wygląda  zaawansowanie  prac  przy 
modernizacji  skateparku  w  parku  „Zadole”.  Pan  Radny zapytał,  czy  zostanie  on  otwarty 
jeszcze przed wakacjami.
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Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Katowicach zaznaczył, iż prace modernizacyjne powinny się zakończyć w miesiącu czerwcu, 
tym samym obiekt będzie gotowy przed sezonem wakacyjnym.

Pan Andrzej NAJDROWSKI – Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 
6 Ligota-Panewniki zapytał o sytuacje kąpieliska w parku „Zadole”. Jak dodał zdaje sobie 
sprawę, iż zostało ono wytypowane do prac modernizacyjnych, w ramach których w ciągu 
kilku lat powstać ma basen kryty, jednakże można by było wzorem lat ubiegłych oddać do 
użytku w miesiące letnie  nieckę brodzika i  teren do plażowania,  a nieckę dużego basenu 
odgrodzić.

Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Katowicach zaznaczył,  iż  zdaje  sobie  sprawę,  ze  mieszkańcy zostali  pozbawieni  miejsca 
kąpielowego,  jednakże  niecka  małego  basenu  również  jest  nieszczelna  i  przecieka. 
Dodatkowo wycieki te są tak duże,  iż nie można uruchomić systemu zamkniętego obiegu 
wody, tylko należałoby cały czas ja uzupełniać.

Pan Andrzej NAJDROWSKI – Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 
6  Ligota-Panewniki zapytał  także,  czy  w  miesiącach  zimowych  nie  można  na  terenie 
kąpieliska  zamontować  przenośnego  lodowiska,  wzorem  z  Parku  Kościuszki,  z  którego 
mogliby korzystać mieszkańcy.

Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Katowicach stwierdził, iż przenośne lodowisko było w tym roku rozstawione na kąpielisku 
„Bugla”  i  przyciągało  dużo chętnych,  dlatego tez  jego lokalizacja  w tym miejscu  będzie 
kontynuowana w latach następnych. Na Kościuszki przez cały sezon funkcjonowania tego 
lodowiska było ok 2 tysięcy użytkowników, natomiast na Bugli ten stan osiągnięto po jednym 
tygodniu  użytkowania.  Rozłożenie  i  korzystanie  z  tego lodowiska  w sezonie  to  koszt  ok 
40.000 zł. Bilety kosztowały 1zł, a w czasie ferii było ono nieodpłatne. Miejsce na Bugli jest  
dobrze skomunikowane i  posiada odpowiednie parkingi,  oraz serwuje małą gastronomię i 
posiada ogrzewane szatnie. Niestety tej infrastruktury nie można już zapewnić na Zadolu. Pan 
Dyrektor  zaznaczył  również,  iż  nie  wchodzi  wypożyczenie  jeszcze  jednego  lodowiska 
przenośnego ze względu na koszty, a także ze względu na fakt, iż MOSiR posiada tylko jeden 
agregat do obsługi takich lodowisk.

Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice zaznaczył, iż 
będą czynione starania,  aby do następnego sezonu pojawiły się możliwości  udostępnienia 
większej ilości lodowisk przenośnych, tak aby poprawić dostępność takich obiektów. Takie 
przygotowania  wymagają  jednak  pewnych  przemyśleń  i  dyskusji  z  jednostkami 
pomocniczymi, gdyż wszystkim dzielnicom nie będzie można zapewnić takich lodowisk.

Pan Andrzej NAJDROWSKI – Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 
6 Ligota-Panewniki podziękował za zapewnia Pana Wiceprezydenta, dodając jednocześnie, 
iż  dogodnym  miejscem  gdzie  można  by  takie  lodowisko  postawić  jest  przestrzeń  za 
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amfiteatrem na Zadolu.

Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Katowicach zaznaczył,  iż  nie  wszystkie miejsca spełniają warunki techniczne aby można 
było ustawić przenośne lodowisko. Same przyłącze elektryczne powinno mieć moc minimum 
200 kW, a dodatkowo podłoże music utwardzone i płaskie. Na potrzeby lodowiska musi być 
tez bieżąca woda i kanalizacja, gdzie będzie można odprowadzić wodę po stopieniu.

Radny  Arkadiusz  GODLEWSKI zapytał,  czy  istnieje  jakiś  szacunkowy  koszt 
bieżącego remontu niecki małego basenu w parku „Zadole”, który pozwoliłby go udostępnić 
mieszkańcom. Jak dodał  Pan Radny wiadomo,  iż kąpieliska sezonowe nie są dochodowe, 
jednak może koszt takiego bieżącego remontu nie będzie tak dużym obciążeniem dla budżetu.

Kontynuując  Pan  Radny wspomniał  tez,  iż  był  pomysł  umieszczenia  przenośnego 
lodowiska na rynku,  aby ludzie  nie  umykali  z  niego,  a  chcieli  na  chwilę  w tym miejscu 
pozostać. Jednak kiedy już sprawa nabrała rozgłosu medialnego, okazało się jak zwykle, iż 
sprawa jest trudna do realizacji, a samo lodowisko wylądowało w Parku Kościuszki. Tak więc 
temat lodowiska na rynku wygasł, a tymczasem w innych miastach włączając w to Kraków i 
Warszawę takie lodowiska się pojawiają.

Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Katowicach w odpowiedzi stwierdził, iż lodowisko w Centrum miasta było czynne przez dwa 
sezony pod „Spodkiem” i zupełnie nie sprawdziła się jego lokalizacja, gdyż ludzie narzekali 
na spaliny i hałas. Na „Zadolu” był też przygotowany projekt odnowienia istniejących niecek 
basenów, ale koszt tej inwestycji było dość znaczny – ponad 4 mln zł. Jak dodał Pan Dyrektor 
nie można tez łatać tych niecek, nie widząc w jakim stanie znajduje się podłoże pod nimi, 
gdyż  po  napełnieniu  basenu  mogłoby  dojść  do  katastrofy.  Wiercenia  które  zrobiono 
dotychczas potwierdziły, iż pod niecka basenu znajdują się pustki. Odnosząc się do pomysłu 
włączenia  małego  basenu,  Pan  Dyrektor  zaznaczył,  iż  istnieje  pomysł,  aby  jego  nieckę 
wyłożyć specjalna folia jednak koszt tej operacji to ok 100.000 zł.

Radny Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył, iz temat przenośnego lodowiska ciągnie 
się  już  od  13  lat.  Jego  pierwotna  lokalizacja  na  rynku  nie  doszła  do  skutku,  gdyż  w 
międzyczasie pojawiła się kwestia jego remontu,  Kolejną lokalizacją miało być podwórko 
przed liceum im A. Mickiewicza, co jednak było także chybionym pomysłem ze względu na 
lokalizację w pobliżu przystanków autobusowych, kolejna lokalizacja w parku Kościuszki 
była już lepszym wyborem. Jak dodał Pan Radny problem tego lodowiska bierze się tez stąd, 
iż  z  założenia  może  być  ono  mrożone  przy  temperaturze  otoczenia  poniżej  10  stopni 
Celsjusza, czyli powinno pojawiać się w okolicach października. Tymczasem lodowisko te 
mrożono niekiedy dopiero w styczniu a rozmrażano w lutym, i to było najbardziej bolesne dla 
tego obiektu. Lodowisko przy „Spodku” miało słabą frekwencje, gdyż wtedy brakowało tam 
miejsc parkingowych, dlatego trzeba dla niego wybrać przemyślana lokalizację. Jako miasto 
Katowice nie może teraz się wycofać z używania tego lodowiska, gdyż wydało na niego zbyt  
dużo  pieniędzy.  Pan  Radny  stwierdził,  iż  należy  się  zastanowić  czy  nie  przekazać  tego 
lodowiska mieszkańcom Ligoty – Zadola, gdyż jest tam prężne środowisko sportowe, a sama 
dzielnica jest oddalona od centrum i nie każdemu mieszkańcowi Ligoty będzie się chciało 
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jechać na lodowiska na „Bugli”.

Radny Tomasz MAŚNICA zaznaczył, iż koncepcja budowy lodowisk w dzielnicach 
miała  wykluczyć problem miejsc parkingowych,  gdyż z  założenia miały z  nich korzystać 
społeczności lokalne, mieszkające przy tych obiektach, które pieszo dotarły by na ten obiekt. 
Pan Radny rozmawiał tez z dziećmi i ich rodzicami, czy korzystali z lodowiska na Bugli i 
dowiedział się, iż jest one położone zbyt daleko.

Radny Maciej BISKUPSKI zaznaczył, iż dyskutowana na dzisiejszym posiedzeniu o 
ożywieniu północnych dzielnic miasta, więc może dobrym rozwiązaniem byłaby lokalizacja 
przenośnego lodowiska na terenie strefy kultury. Pan Radny odniósł się też do wiadomości 
dotyczących problemów finansowych organizatorów festiwalu FF Cropp – Kultowe. Z tego 
co wiadomo wycofał się główny sponsor i sytuacja nie jest dobra. Pan Radny zapytał jakie 
jest stanowisko Miasta w tej kwestii, gdyż organizatorzy oczekują dodatkowego wsparcia ze 
strony Miasta

Pani Jowita HERCIG – Kierownik Referatu Merytorycznego, Wydział Kultury w 
odpowiedzi stwierdziła, iż przedstawiciele stowarzyszenia które organizuje ten festiwal brali 
udział w konkursie, i przyznano im dofinansowanie na poziomie ubiegłych lat. Nie zgłaszano 
jednak problemów związanych z wycofaniem się głównego sponsora. Być może zaistniały 
okoliczności o których Urząd Miasta jeszcze nie wie. Wydział Kultury sprawdzi ta informację 
i przekaże stosowne wyjaśnienia.

Radny Tomasz MAŚNICA zaznaczył,  iż  skoro jesteśmy miastem które utrzymuje 
dwa  lodowiska  kryte,  to  może  w  końcu  należy  pomyśleć  o  przywróceniu  rywalizacji 
międzyszkolnej. Zdaniem Pana Radnego należałoby wesprzeć ten pomysł np.  wprowadzając 
zawody  w  łyżwiarstwie  szybkim,  gdyż  obecnie  młodzież  nie  ma  gdzie  uprawiać  tej 
dyscypliny.

Pan  Włodzimierz  ZARODKIEWICZ  –  Wiceprezes  Miejskiego  Szkolnego 
Związku Sportowego zaznaczył, iż w Katowicach nie ma chętnych do takiej rywalizacji o 
jakiej  wspomniał  Pan  Radny.  Pan  Wiceprezes  zaznaczył  jednak,  iż  jeżeli  miasto 
postanowiłoby wystawić kilka lodowisk przenośnych byłoby można zorganizować dodatkową 
godzinę zajęć na powietrzu dla młodzieży szkolnej.

Pan  Wiceprezes  nawiązał  tez  do  wniosku  Pana  Łyczki  na  I  komisji  w  obecnej 
kadencji,  który  mówił  o  zwiększeniu  dofinansowania  na  sport  kwalifikowany.  Niestety 
wniosek  ten  nie  uzyskał  poparcia  Państwa  Radnych.  Natomiast  Rada  Miasta  zwiększyła 
dofinansowanie o 4,5 mln na piłkę nożną. Jego zdaniem gdyby takie dofinansowania miały 
inne dyscypliny czy zespoły, mogłyby grac w strefie medalowej.

Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice zaznaczył, iż 
Rada Miasta Katowice podczas ostatniej sesji dokonała zmian w budżecie zwiększając środki 
na sport  kwalifikowany o wnioskowaną kwotę.  Aktualnie  przygotowywany jest  konkurs i 
zostanie on na dniach ogłoszony. Na tej samej sesji zwiększono tez kapitał spółki GieKSa 
S.A.  o  4,5  mln  zł,  co  jednak  jest  zgodne  ze  strategią,  gdyż  miasto  Katowice  jest 
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większościowym  właścicielem  GKS-u  Katowice.  Pan  Wiceprezydent  zaznaczył,  iż  zdaje 
sobie sprawę jak wyglądają budżety drużyn w innych dziedzinach sportowych i finansowanie 
na poziomie GKS starczyłoby w drużynie siatkówki do zajęcia 3-4 miejsca w Plus Lidze. Tak 
więc może być podjęta decyzja Rady, jeżeli  jest  taka wola aby finansować inny klub np. 
siatkarski, który grałby o puchary w „Spodku” ale to jest już decyzja strategiczna.

Radny  Andrzej  ZYDOROWICZ zaznaczył,  iż  otrzymał  e-maila  od  mieszkanki 
Katowic, której syn gra jako junior w HC GKS Katowice, w którym napisał, iż treningi dla tej 
grupy rozpoczynają się o godzinie 21:30. Pan Radny zapytał jak można dopuścić do sytuacji, 
gdzie  młodzież  szkolna  rozpoczyna  treningi  o  tej  godzinie.  Kończą  się  one  nierzadko  o 
godzinie  23.  Świadczy to  o złym zarządzaniu  tym lodowiskiem,  gdzie  drużyny dziecięce 
spycha się w harmonogramie na godziny nocne.

Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki zaznaczył, iż na 
osobiście tą sytuację, gdyż prowadził negocjacje między klubami. Godzina treningu grupy o 
której  mówił  Pan  Radny  został  zmieniona  na  piątek  na  godzinę  19:00.  Cała  ta  sytuacja 
wynikła przy okazji spotkania klubów w kwestii rozdzielenia godzin treningów na lodowisku 
na  Janowie.  Na  tym  spotkaniu  był  też  prezes  tego  klubu,  przyjął  podjęte  ustalenia  do 
wiadomości i wyszedł. Wiązało się to również z tym, iz z informacji otrzymanej od Śląskiego 
Związku Hokeja na Lodzie wynikało, że HC GKS Katowice nie posiadał żadnych drużyn 
zgłoszonych do rozgrywek w lidze młodzieżowej, tak więc nie miał z kim trenować, a w 
związku z czym klub przyjął te godziny do wiadomości. Potem okazało się iż jednak klub 
robi  nabory  i  próbuje  z  nich  skompletować  drużynę,  stąd  też  ich  późniejsza  prośba  o 
przesuniecie tych godzin treningu na Janowie.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu 
stwierdził wyczerpanie porządku obrad, podziękował Radnym za aktywność podczas obrad 
Komisji,  a stronie prezydenckiej, przedstawicielom wydziałów i zaproszonym gościom, za 
udzielanie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował

Łukasz KOŹLIK

Przewodniczący
Komisji Kultury, Promocji i Sportu

Tomasz SZPYRKA
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