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BRM.0012.5.7.2014.BK  

 

 

Protokół nr 7/2014 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta 

Katowice. 

 

Data posiedzenia: 16.07.2014 r. 

  

Miejsce posiedzenia:  

Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 

 

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 14:00  

Godzina zakończenia obrad Komisji: 16:00 

  

Prowadzący obrady: Wiceprzewodniczący Komisji Pan Tomasz MAŚNICA 

 

Protokolant: Łukasz Koźlik  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło wszystkich 9 radnych (na 10 ogółem). 

Radny nieobecny: Andrzej ZYDOROWICZ 

  

Goście obecni na posiedzeniu:  

1. Pani Krystyna SIEJNA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice. 

2. Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki. 

3. Pani Katarzyna STAŚ – Naczelnik Wydziału Rozwoju. 

4. Pan Adam KOCHAŃSKI – Naczelnik Wydziału Inwestycji. 

5. Pani Ewelina KAJZEREK – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. 

Organizacji Imprez Strategicznych 

6. Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

7. Pan Adam ŁĘSKI -  Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej, Wydział Promocji. 

8. Pani Jowita HERCIG – Kierownik Referatu Merytorycznego, Wydział Kultury 

9. Pani Marta ZAWADZKA – Inspektor ds. Organizacji Imprez Strategicznych 

10. Pani Alina KANTORSKA-BIEGUN – Zastępca Dyrektora Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. 

11. Pan Janusz GAWRON - Główny specjalista ds. budowy i nadzoru rozliczeń 

techniczno-finansowych Nowej Siedziby Muzeum Śląskiego. 

12. Pan Bogusław MARO – Muzeum Śląskie. 

13. Pan Michał WŁODARZCYK - Administrator budowy nowego gmachu Muzeum 

Śląskiego. 

14. Pan Wojciech CZAYKA – Polski Związek Piłki Siatkowej. 

15. Pani Ewa GRZEGORCZYK – Prezes spółki „Polska Siatkówka” 

16. Pan Włodzimierz Z___________ – mieszkaniec Katowic. 

17. Pan Rajmund RAŁ – Prawo i Sprawiedliwość. 

 

 

Pkt 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjecie porządku obrad. 

 

 Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu, powitał zaproszonych gości, oraz radnych obecnych na posiedzeniu. Pan 
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Wiceprzewodniczący ogłosił, iż komisja posiada niezbędną ilość członków, w związku z 

czym jej obrady są prawomocne. Następnie odczytał zgromadzonym proponowany porządek 

obrad. 

 

Porządek Obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

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

4. Inwestycje w strefie kultury: NOSPR, Muzeum Śląskie, Centrum Kongresowe. 

5. Kąpieliska, baseny - stan obiektów, plany nowych. 

6. Przygotowania do MŚ w siatkówce - Spodek, Katowice, promocje. 

7. Korespondencja - w tym opiniowanie projektów uchwał. 

7.1. Odpowiedź na wniosek komisji w sprawie rozeznania możliwości pozyskania przez 

Miasto prawa własności do trzech garaży usytuowanych na nieruchomości przy ul. 

Franciszkańskiej, sąsiadującej z miejskim domem Kultury w Ligocie (wpływ do 

BRM: 10.06.2014r.) 

7.2. Do wiadomości - opracowanie statystyczne danych Biblioteki Śląskiej w Katowicach 

dotyczących bibliotek samorządowych województwa śląskiego za rok 2013. (wpływ 

do BRM: 11.06.2014r.) 

7.3. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Pana Jerzego Forajtera przekazujące 

do wiadomości informację Naczelnika Wydziału departamentu Ochrony Zabytków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w sprawie dotacji  

udzielonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzymskokatolickiej 

Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. (wpływ do BRM: 

13.06.2014r.) 

8. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu w głosowaniu: - 7 głosów 

„za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzym.”, przyjęli porządek obrad 

zaproponowany przez Wiceprzewodniczącego Komisji Pana Tomasza Maśnicę, bez 

uwag. 

 

 

Pkt 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
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Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu, 

zaznaczył, iż protokół z poprzedniego posiedzenia komisji dostępny był do wglądu na 

stronach internetowych. Pan Wiceprzewodniczący poddał protokół nr 6/2014 z posiedzenia 

Komisji Kultury, Promocji i Sportu z dnia 04.06.2014r., pod głosowanie 

 

Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu w głosowaniu: - 9 głosów 

„za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzym.”, przyjęli protokół nr 6/2014 z posiedzenia 

Komisji Kultury, Promocji i Sportu z dnia 04.06.2014r.,, bez uwag. 

 

 

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

Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu, poprosił Panią Jowita HERCIG – Kierownik Referatu Merytorycznego Wydziału 

Kultury, o przedstawienie przygotowanej informacji z zakresu kultury. 

Jowita HERCIG – Kierownik Referatu Merytorycznego Wydziału Kultury na 

wstępie zaznaczyła, iż dla Państwa Radnych opracowany został materiał,  w którym 

wymienione zostały najważniejsze wydarzenia kulturalne, jakie odbyły się w dniach 04.06 – 

16.07 br. Kolejne zestawienie dotyczy zapowiedzi zgłoszonych imprez w dniach 16.07 – 

27.08 br. Jak dodała Pani Kierownik większość informacji dotyczących wymienionych 

imprez można znaleźć na stronach internetowych, nie mniej zarówno w miesiącu lipcu jak i 

sierpniu dostępna będzie bogata oferta ciekawych wydarzeń kulturalnych. Obecnie rozpoczął 

się „16 Letni Ogród Teatralny” jak również cykl koncertów promenadowych „Od Bacha do 

Beatlesów” które odbywać się będą w parku im. T. Kościuszki. Z innych imprez Pani 

Kierownik wymieniła „Lato w Filharmonii” jak też kolejne edycje „OFF Festivalu” 

„TAURON – Nowa Muzyka” czy Ogólnopolskiego Festiwalu Promocyjnego – „Sierpień 

Talentów”. 

Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu, wobec braku pytań ze strony Państwa Radnych, poprosił Pana Sławomira WITKA – 

Naczelnika Wydziału Sportu i Turystyki, o przedstawienie przygotowanej informacji z 

zakresu sportu. 

Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki, zaznaczył, iż dla 

radnych jak dotychczas przygotowane zostało zestawienie dotyczące imprez sportowych jakie 

odbyły się w dniach 04.06 – 16.07 br., oraz zapowiedzi imprez sportowych i rekreacyjnych 

jakie odbywać się będą w dniach 17.07 – 27.08 br. Informacja zawiera również wykaz imprez 

sportowych i rekreacyjnych organizowanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Katowicach oraz zapowiedzi imprez sportowych, rekreacyjnych i targowych, a 

także koncertów, jakie odbędą się w mieście Katowice w dniach 17.07 – 27.08 br. Jak dodał 

Pan Naczelnik do informacji zostało dołączone zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice, 

które przedstawia wybór, w ramach postępowania konkursowego, ofert zajęć sportowych dla 

dzieci i młodzieży w ramach „AKCJI LATO 2014”, oraz organizacji imprez sportowych i 

turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014r. 
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Kontynuując Pan Naczelnik poinformował, iż w dniu 27 czerwca 2014 r. został 

ogłoszony otwarty konkurs ofert dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 

publicznych w zakresie upowszechniania sportu i turystyki na realizacje zadań publicznych 

pn. „Organizacja uprawiania sportu w 2014 r. – II edycja”, na który przeznaczono kwotę 

1.650.000 zł. Od dnia ogłoszenia konkursy zainteresowane podmioty przez 21 dni mogą 

składać oferty na realizację powyższych zadań, tj. do 18.07.2014r. Rozstrzygnięcia zapadną 

na początku sierpnia. 

 

Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu, podziękował za przedstawienie informacji i otworzył dyskusję w przedmiotowym 

temacie. 

 

Radny Józef ZAWADZKI zapytał, czy Klub Sportowy „Rozwój” dostanie jakieś 

środki z Miasta na swoją działalność. 

 

Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki, zaznaczył, iż środki 

przyznawaną są przez miasto w ofercie konkursowej, i na chwilę obecną nie może złożyć 

żadnych deklaracji co do otrzymania ich przez K.S. „Rozwój”. Wcześniej klub uzyskiwał 

takie dotacje, więc jeżeli złoży propozycje w tym konkursie, a wiadomo, iż poziom 

wyszkolenia sportowego jest w „Rozwoju” wysoki, to na pewno, po spełnieniu niezbędnych 

warunków, takie środki zostaną mu przyznane. 

 

Radna Stanisława WERMIŃSKA poprosiła o informacje, jak wyglądają 

przygotowania do „Tour de Pologne 2014”. 

 

Pani Ewelina KAJZEREK – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. 

Organizacji Imprez Strategicznych poinformowała, iż tak jak w roku ubiegłym „Tour de 

Pologne” zawita do Katowic. Na dzień 6 sierpnia została przygotowana trasa, która jest 

podobna jak ta z roku ubiegłego. Z uwagi na fakt, iż w Katowicach występuje wiele zmian 

organizacji ruchu, spowodowanych przebudową strefy Rondo – Rynek, miasto stara się aby 

organizacja tej imprezy dodatkowo nie skomplikowała sposobu poruszania się po mieście. 

Sama trasa nie dotyka centrum miasta, a meta znajduje się, wzorem lat ubiegłych, przy 

spodku. Rozpoczęła się już również szeroka akcja informacyjna skierowana dla mieszkańców, 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i zakładów pracy, znajdujących sie 

wzdłuż trasy wyścigu. Wysyłane są informacje i ulotki, natomiast plakaty i informacje 

prasowe będą dostępne w nieco późniejszym czasie. Najbardziej optymalnym czasem będzie 

ostatnie 10 dni przed samym wydarzeniem. 

 

Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu, podziękował za udzielone odpowiedzi, a wobec braku dalszych pytań zamknął 

dyskusję w przedmiotowym temacie i zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku 

posiedzenia. 

 

 

Pkt. 4 Inwestycje w strefie kultury: NOSPR, Muzeum Śląskie, Centrum Kongresowe. 

 

Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu poprosił Panią Alinę KANTORSKĄ-BIEGUN – Zastępcę Dyrektora Narodowej 
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Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, o przedstawienie informacji 

dotyczącej funkcjonowania NOSPR w nowym budynku. 

 

Pani Alina KANTORSKA-BIEGUN – Zastępca Dyrektora Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na wstępie zaznaczyła, iż obecnie rozpoczęła 

się sprzedaż abonamentów na nowy sezon artystyczny. Do dnia dzisiejszego sprzedano 1085 

abonamentów na różne typy koncertów. Co tydzień odbywać się będzie koncert NOSPR, a do 

syzm tego istnieje bogata oferta koncertów kameralnych. Abonamenty dotyczą czwartków, 

piątków i niedzielnych poranków oraz specjalny abonament AUKSO. Odnosząc się do 

najbliższych imprez wymienione zostały: koncert inauguracyjny 1 października (orkiestra 

NOSPR pod dyrekcją Pana Alexandra Liebreicha oraz udziałem chóru Radia Bawarskiego i 

solisty Krystiana Zimermana), cykl koncertów otwarcia trwających cały październik, jak tez 

szereg koncertów znanych orkiestr jak: Wiener Philharmoniker, London Symphony 

Orchestra, czy też Ennio Morricone, Rawa Blues festiwal – symfonicznie, itp. Zdaniem Pani 

Alina KANTORSKA-BIEGUN oferta jest naprawdę bogata i każdy znajdzie cos dla siebie. 

Dodatkowo odbywać się będą koncerty edukacyjne dla dzieci uczęszczających do szkół 

podstawowych gimnazjów i liceów, oraz oferta dla rodzin małymi dziećmi (niedzielne 

poranki), gdzie na czas koncertu dzieci będą miały zapewnioną fachową opiekę 

przeszkolonych pedagogów z certyfikatami szkół Yamaha czy Suzuki.  

Radnym zostały też pokazane różnice w ulotkach z programem jaki był przygotowany 

na zeszły sezon artystyczny i na nadchodzący. Podkreślono znaczący wzrost ofert w 

repertuarze NOSPR zarówno w koncertach na scenie kameralnej jak i na dużej Sali. 

Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu, podziękował za przedstawienie informacji i otworzył dyskusję w przedmiotowym 

temacie. 

 

Radna Stanisława WERMIŃSKA zapytała czy prezentowane ulotki otrzymają także 

Radni (Pani Alina Kantorska-Biegun – Zastępca Dyrektora Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach zapewniła, iż prezentowane ulotki zostaną 

dostarczone Państwu Radnym). Kontynuując Pani Radna zapytała jak będzie wyglądać 

promocja skierowana do mieszkańców miasta Katowice, a jak dla mieszkańców miast 

ościennych i samego województwa. Pani Radna zapytała także ile abonamentów NOSP 

zamierza sprzedać docelowo. 

 

Pani Alina KANTORSKA-BIEGUN – Zastępca Dyrektora Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w odpowiedzi zaznaczyła, iż promocja opiera 

się na bilbordach, które zostały stworzone wraz z miastem Katowice, jak również reklama 

poprzez radio i telewizję. Dodatkowo informacja zamieszczona jest na panelach reklamowych 

typu „citylight” oraz na przystankach. Mocno reklamowany będzie sam festiwal otwarcia 

NOSPR. Abonamenty rozdzielone zostały na poszczególne koncerty, przy czym na każdy z 

nich przypada 600 abonamentów, gdyż reszta biletów musi funkcjonować w wolnej 

sprzedaży. Polityka biletowa NOSPR zakład bowiem, żeby bilety były zróżnicowane cenowo 

i dostępne dla każdego. 

 

Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu zapytał jak kształtować się będą ceny biletów i ceny abonamentów, które dostępne 

będą w ofercie NOSPR. 
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Pani Alina KANTORSKA-BIEGUN – Zastępca Dyrektora Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w odpowiedzi zaznaczyła, iż bilety 

jednorazowe kształtować się będą w cena od 20 do 35 zł, przy czym planowane są zniżki dla 

emerytów i studentów. Wejściówki na salę kameralną mają kosztować nawet 5 zł. Na stronie 

internetowej NOSPR wymienione są wszystkie oferty wraz z podaną ceną, są dostępne 

pakiety rodzinne, które nie nadwyrężą budżetu typowego mieszkańca Katowic. 

 

Radny Marek SZCZERBOWSKI w nawiązaniu do przedstawionych informacji 

zapytał jak kształtować się będzie ilość osób przychodzących na występy w sezonie, jakie 

planowane są przychody oraz jak kształtować się będą koszty, oraz czy przy wykupie biletów 

będzie brana pod uwagę uchwała Rady Miasta Katowice dotycząca programu„Nas Troje i 

Więcej”. 

 

Pani Alina KANTORSKA-BIEGUN – Zastępca Dyrektora Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w odpowiedzi zaznaczyła, iż liczba widzów 

jaka zakłada się w przyszłym sezonie artystycznym ma wynieść 119 070 (wzrost o 544% w 

stosunku do poprzedniego sezonu). Przychody i wydatki zostały ujęte w opracowanym 

studium wykonalności. Są to jednak dane szacunkowe, i na pewno mogą się różnić od danych 

faktycznych. W przychodach zawarto także informacje o wpływach za wynajem 

komercyjnych sal koncertowych, oraz studia nagrań. Faktyczne zestawienie liczbowe, 

zostanie przygotowane i  dostarczone Panu Radnemu. 

 

Pani Krystyna SIEJNA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice w 

uzupełnieniu dodała, iż z wprowadzeniem NOSPR do programu „Nas Troje i Więcej” miasto 

Katowice się wstrzyma. W obecnej chwili Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 

tzw. „Kartę Dużej Rodziny”, w której enumeratywnie wyliczone są zniżki do instytucji 

państwowych. Jako, ze obiekt NOSPR w części współfinansowany był przez Ministerstwo 

Kultury, trzeba zobaczyć, czy nie występuje on na tej liście. Może się okazać, ze ulgi jakie 

obowiązują w „Karcie Dużej Rodziny” na zakup biletu rodzinnego w NOSPR, mogą być 

korzystniejsze, niż te obowiązujące w programie miasta „Nas Troje i Więcej”. Tak więc 

Miasto musi oszacować co będzie lepsze dla rodzin i dopiero wtedy podejmie odpowiednie 

decyzje. 

 

Radny Marek SZCZERBOWSKI zaznaczył, iż korzystniejsze dla Miasta byłoby 

promowanie instytucji jaka jest NOSPR, za pomocą lokalnych instrumentów, jak uchwała 

„Nas Troje i Więcej”. NOSPR jest instytucją, która ze względu na charakter występów, 

artystów, powinna otworzyć się na mieszkańców Katowic w sposób ponadstandardowy, a 

uchwała Rady Miasta Katowice właśnie temu służy. 

 

Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu zaznaczył, iż zgłoszenie do udziału dyskusji wyraził mieszkaniec miasta Katowice 

Pan Włodzimierz Z. W związku z powyższym Pan Wiceprzewodniczący poddał pod 

głosowanie wniosek o umożliwienie zabrania głosu w dyskusji osobie spoza rady. 

 

Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu w głosowaniu – 9 głosów „za” 

pozytywnie zaopiniowali wniosek o umożliwienie zabrania głosu w dyskusji osobie spoza 

rady. 

 

Mieszkaniec Miasta Pan Włodzimierz Z. w nawiązaniu do przedstawionej 
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informacji zaznaczył, iż wartość robót budowlanych przy siedzibie NOSPR wyniosła ponad 

283 mln zł. Mieszkaniec zapytał czy w tą kwotę wliczone jest równie wyposażenie wnętrz, 

czy też sprzęt będzie kupowany z innej puli. Mieszkaniec zwrócił również uwagę że na 

widowni która pomieści 1572 osoby, jest tylko 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych, co daje 

wynik poniżej 0,5%. Jak będzie wyglądała organizacja w tym wypadku koncertów 

charytatywnych dla osób niepełnosprawnych, lub z ich udziałem, czy hala będzie do tego 

przygotowana. Ostatnie pytanie dotyczyła miejsc parkingowych w podpiwniczeniu budynku. 

Mieszkaniec zapytał, czy ich ilość wynosząca 112, jak też miejsca na parkingach wokół 

budynku, są adekwatne dla tej ilości widzów jaką pomieścić ma  budynek, przy równoczesnej 

organizacji innych imprez np. w „Spodku” 

 

Pani Alina KANTORSKA-BIEGUN – Zastępca Dyrektora Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w odpowiedzi znaczyła, iż liczbę miejsc dla 

osób niepełnosprawnych założono w projekcie i spełnia ona założone normy dla tego typu 

budynków. 

 

Pan Adam KOCHAŃSKI – Naczelnik Wydziału Inwestycji w odpowiedzi na 

pytania dotyczące miejsc parkingowych zaznaczył, iż miejsca parkingowe w podpiwniczeniu 

budynku są miejscami technicznymi i służbowymi i nie będą one przeznaczone dla 

publiczności. W samej strefie kultury na chwilę obecną wybudowane jest ponad 700 miejsc 

parkingowych na dwóch parkingach znajdujących się powyżej hali NOSPR i między halą 

NOSPR a budynkami nowego Muzeum Śląskiego. Do tego dochodzi także kilkadziesiąt 

miejsc parkingowych zlokalizowanych wzdłuż ciągów komunikacyjnych na terenie strefy. 

Odnosząc się do wyposażenia budynku NOSPR, Pan Naczelnik zaznaczył, iż w kwocie jaka 

wymienił mieszkaniec mieści się tzw. wyposażenie stałe budynku, które trwale jest z nim 

związane. Wyposażenie ruchome będzie leżeć już w gestii orkiestry. 

 

Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu podziękował za głosy w dyskusji i udzielone odpowiedzi i poprosił przedstawicieli 

Muzeum Śląskiego o zabranie głosu. 

 

Pan Michał WŁODARZCYK - Administrator budowy nowego gmachu Muzeum 

Śląskiego na wstępie poinformował, iż na chwilę obecną udało się zakończyć realizację 

obiektu nowego Muzeum Śląskiego. Sam gmach już funkcjonuje, jednak nie został 

dopuszczony do zwiedzania, gdyż musi być wydana decyzja urzędu marszałkowskiego. 

Planowane otwarcie ma nastąpić w przyszłym roku. Obecnie trwa przeprowadzanie działów i 

pracowników z dawnej siedziby przy ul. Korfantego, jak tez toczą się przetargi dotyczące 

wyposażenia ww. obiektu, oraz trwa wiele innych prac związanych z wystawami stałymi, i 

przenosinami zbiorów do magazynów. Do dyspozycji Muzeum Śląskiego została jeszcze 

przestrzeń na północ od nowych obiektów. Udało się pozyskać środki w ramach funduszy 

norweskich dla rewitalizacji dwóch obiektów pokopalnianych wraz z budową parkingu, jak 

też we współpracy z Miastem, Muzeum Śląskie zamierza przeprowadzić procedurę adaptacji 

wieży wodnej w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Pan Michał Włodarczyk 

podkreślił rolę Miasta w procesie powstawania nowej siedziby muzeum, szczególnie w 

aspekcie realizacji nowego układu drogowego, jaki i uzbrojenia terenu w niezbędne media. 

Informacje szczegółowe dotyczące terminu otwarcia będą pojawiały się sukcesywnie 

na stronie internetowej Muzeum Śląskiego, jak też w miejscach publicznych. 

 

Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu, podziękował za przedstawienie informacji i otworzył dyskusję w przedmiotowym 



-projekt- 

str. 8 
 

temacie. 

 

Radny Marek SZCZERBOWSKI zapytał, czy Muzeum Śląskie posiada pozwolenie 

na użytkowanie obiektu, jaką zakłada liczbę zwiedzających w danym roku, jakie są 

planowane dochody i wydatki, oraz czy będą tu funkcjonować zapisy programu „Nas Troje i 

Więcej”. 

 

Pan Michał WŁODARZCYK - Administrator budowy nowego gmachu Muzeum 

Śląskiego  w odpowiedzi stwierdził, iż Muzeum Śląskie posiada pozwolenie na użytkowanie, 

które to jest ważne od października 2013r. Muzeum szacuje, iż w przeciągu roku odwiedzi je 

ok 120.000 osób. Jeżeli chodzi o dochody i wydatki, to aktualnie na spotkaniu nie ma takiego 

dokumentu, jednakże jeżeli będzie taka potrzeba zostanie on opracowany. Dochody i wydatki 

zostały ujęte w studium wykonalności, jednakże obecnie są już wstępne przesłanki jak w 

dzisiejszej rzeczywistości kształtować się będzie rynek usług kultury i jakie są tendencje 

rozwoju muzeów w Polsce. 

 

Pani Krystyna SIEJNA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice zaznaczyła, iż 

Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski ogłosił własną kartę dużej rodziny. Dodatkowo 

wytyczne przygotowuje też Śląski Urząd Marszałkowski. Tak więc wszystkie instytucje 

kultury których założycielem jest województwo będą miały odgórnie narzucone 

wprowadzenie zapisy „Karty Dużej Rodziny”. Jeżeli jednak nie zostaną one objęte tymi 

zapisami, Miasto negocjować będzie wprowadzenie programu „Nas Troje i Więcej”. 

 

Radny Marek SZCZERBOWSKI zaznaczył, iż wybudowane zostały bardzo duże i 

ważne obiekty użyteczności publicznej. Zdaniem Pana Radnego bardzo ważne jest to jak się 

ułoży proporcja kosztów do ilości ludzi, którzy skorzystają z tych obiektów. Tak więc ważnej 

jest oszacowanie wszystkich tych danych (ilości ludzi, dochodów i wydatków) nie tylko na 

etapie studium wykonalności, ale na etapie, gdzie obiekt będzie już zarządzane przez 

operatora. Najważniejsza jest analiza bieżących kosztów utrzymania i ich wielkości które 

mogą być rzędu kilku, kilkunastu, czy kilkudziesięciu milionów złotych. 

 

Pan Janusz GAWRON - Główny specjalista ds. budowy i nadzoru rozliczeń 

techniczno - finansowych Nowej Siedziby Muzeum Śląskiego w nawiązaniu do 

wypowiedzi Pana Radnego zaznaczył, iż w przypadku Muzeum Śląskiego na etapie studium 

wykonalności koszty utrzymania obiektu wynosiły ok 18 mln zł, a w rzeczywistości będzie to 

około 20 mln zł. Dochody muszą zrównoważyć koszty, więc będą podobne, gdyż przychody 

Muzeum wyniosą jedynie kilkadziesiąt tysięcy. Same Muzeum nie jest instytucją dochodową, 

nie wytwarza zysku, a to co dostanie musi spożytkować na działalność statutową. Po oddaniu 

całości obiektu do użytkowania i wszystkich wystaw, koszty mogą ulec zmianie, gdyż 

obecnie nie ma pełnego zakresu ochrony obiektu, jak tez pełnego wykorzystania mediów. 

 

Pani Krystyna SIEJNA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice dodała, iż 

każda instytucja kultury działa na podstawie dotacji podmiotowych i przedmiotowych, 

przekazywanych przez organ założycielski. Dotacje te stanowią od 85-98% procent budżetu 

instytucji. Niewielkie procenty wypracowuje jednostka ze swoich przychodów jak np. 

sprzedaż biletów, wynajem powierzchni czy inne. Jeżeli więc jakaś instytucja publiczna 

decyduje się na budowanie dużego obiektu kultury, musi mieć świadomość, że koszty stałe 

będą cały czas po jej stronie. 

 

Radny Marek SZCZERBOWSKI zaznaczył, iż budując takie obiekty należy też 
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wziąć pod uwagę racjonalizację kosztów bieżących takiej instytucji. 

 

Pani Krystyna SIEJNA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice stwierdziła, iż 

Miasto zamierza racjonalizować koszty, dlatego właśnie z uporem i konsekwencją szuka 

rozwiązań w procedurze Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP). Ta procedura umożliwi 

bowiem w trakcie eksploatacji obiektu odciążyć gminę od wydatków bieżących. Zdaniem 

Pani Prezydent miasto będzie musiało coraz odważniej sięgać po tego typu rozwiązanie i 

wdrażać je w coraz większej ilości dziedzin. 

Radny Marek SZCZERBOWSKI zapytał, czy kumulacja wydatków bieżących 

może doprowadzić do tego, iż Miasto będzie musiało szukać inwestora prywatnego w formule 

PPP, także dla nowo powstałych obiektów kulturalnych, który przejmie na siebie część 

kosztów, np. w przypadku domów kultury. 

 

Pani Krystyna SIEJNA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice stwierdziła, iż 

należy jasno określić co rozumiemy pod pojęciem administratora obiektu. Dopiero wtedy 

będzie można mówić o przerzuceniu na niego jakichkolwiek obciążeń. 

 

Pani Alina KANTORSKA-BIEGUN – Zastępca Dyrektora Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w nawiązaniu do pytania Pana Radnego 

dotyczącego dochodów, zaznaczyła, iż w większości składają się na nie tak jak w przypadku 

Muzeum Śląskiego dotacje. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, muzeum 

otrzymuje dotację 12 mln na rok. Dodatkowo Polskie Radio przekazuje na NOSPR dotację w 

wysokości 2 mln zł, oraz Miasto Katowice w wysokości 1,9 mln zł. Na obecnym etapie 

trudno będzie oszacować jakie będą wpływy z biletów, niemniej dotacje zaspokajają ok 80% 

kosztów. 

 

Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu podziękował za głosy w dyskusji i udzielone odpowiedzi i poprosił przedstawicieli 

strony prezydenckiej o przedstawienie informacji dotyczącej Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego (MCK). 

 

Pan Adam KOCHAŃSKI – Naczelnik Wydziału Inwestycji na wstępie zaznaczył, 

iż Wydział Inwestycji opracował szczegółową informację dotyczącą wspomnianej inwestycji, 

która została Państwu Radnym rozdana. Planowane zakończenie inwestycji wypada na 

miesiąc grudzień i obecnie nie ma jakichkolwiek sygnałów lub zagrożeń, które rzutowałyby 

na dotrzymanie tego terminu. Dodatkiem do przedmiotowej informacji jest status 

postępowania w zakresie wyboru koncesjonariusza. Na 25 lipca została wyznaczona ostatnia 

runda negocjacyjna, a całe postępowanie ma być ukończone pod koniec września. 

 

Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu, podziękował za przedstawienie informacji i otworzył dyskusję w przedmiotowym 

temacie. 

 

Radny Marek SZCZERBOWSKI zapytał, jakie Miasto poniesie koszty po wyborze 

koncesjonariusza i czy w ramach negocjacji są prowadzone rozmowy dotyczące ilości 

przedsięwzięć jakie mają być organizowane w obiektach „Spodka” i Międzynarodowego 

centrum Kongresowego. 

 

Pani Krystyna SIEJNA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice stwierdziła, iż 

do czasu zakończenia postępowania związanego z wyborem koncesjonariusza nie może 
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udzielić wiążących odpowiedzi. Pani Wiceprezydent dodała jednak, iż ilość przedsięwzięć 

jakie mają być organizowane w ramach koncesji jest „ogromna”, powyżej 100 w pierwszym 

roku. Imprezy te są podzielone ze względu na swój charakter i wielkość. 

 

Radna Stanisława WERMIŃSKA zapytała jak przedstawiać się będzie dalszy etap 

realizacji układu komunikacyjnego na analizowanym obszarze, gdyż z informacji wynika, iż 

na chwilę obecną nie można określić wiążących dat. 

 

Pani Krystyna SIEJNA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice w odpowiedzi 

zaznaczyła, iż władze miasta mają świadomość, że układ drogowy musi być dalej 

rozbudowany i doprowadzony do ul. Katowickiej w śladzie ul. Dobrowolskiego, jednakże 

termin tej inwestycji uzależniony jest od możliwości budżetowych miasta. 

 

Radna Stanisława WERMIŃSKA kontynuując, zapytała przedstawicieli Muzeum 

Śląskiego co będzie się działo z starym budynkiem muzeum przy Al. Korfantego. Czy dalej 

będzie on funkcjonował po przeprowadzce całego muzeum. 

 

Pan Janusz GAWRON - Główny specjalista ds. budowy i nadzoru rozliczeń 

techniczno - finansowych Nowej Siedziby Muzeum Śląskiego w odpowiedzi zaznaczył, iż 

na chwile obecną do nowej siedziby przenoszone są tylko niektóre działy muzeum, a reszta 

dalej zostanie przy Al. Korfantego. Na terenie nowej siedziby znajdują się też 4 budynki 

zabytkowe, które w przyszłości Muzeum Śląskie również zamierza wykorzystać. Jeżeli uda 

się doprowadzić te budynki do stanu użytkowego, wtedy przeniesiona będzie całość działów 

Muzeum Śląskiego i wszyscy pracownicy z Al. Korfnatego. Dopiero wtedy można się będzie 

zastanowić co zrobić z budynkiem (oddanie w dzierżawę lub sprzedaż). 

 

Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu, podziękował za udzielone odpowiedzi, a wobec braku dalszych pytań zamknął 

dyskusję w przedmiotowym temacie i zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku 

posiedzenia. 

Pkt 5. Kąpieliska, baseny - stan obiektów, plany nowych. 

 

 

 Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu, poprosił stronę prezydencką o przedstawienie informacji jaką radni otrzymali w 

materiale do omawianego punktu. 

 

 Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki na wstępie 

zaznaczył, iż materiały zawierają wykaz wszystkich obiektów basenowych i kąpielisk w 

mieście. Jak dodał po zmianach w ustawie Prawo Wodne, jakie nastąpiły w 2010 roku, 

nastąpiło zmniejszenie ilości kąpielisk, gdyż muszą one obecnie spełniać pewne normy, jak 

też zapewnione musi być ich finansowanie. Tak więc obecnie kąpielisk w mieście Katowice 

nie ma, są za to „miejsca przeznaczone do kąpieli”, które jednak też muszą spełniać określone 

standardy. Obecnie miejsca do kąpieli wyznaczono w rejonie stawu kąpielowego w Dolinie 

Trzech Stawów, oraz na Stawie Morawa. Jednak ze względu na ilość ratowników, która 

zgłasza się do pracy, obsadzone są tylko miejsca w rejonie Doliny Trzech Stawów. Na Stawie 

Morawa wymieniono jednak piasek, zrobiono nowy pomost, jak też zadbano o zaplecze 

sanitarne i osobę sprzątającą. Informacje związane z basenami zarządzanymi przez MOSiR są 

szczegółowo przedstawione w dostarczonych informacjach. 
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 Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu, podziękował za przedstawione informacje i otworzył dyskusję w przedmiotowym 

temacie. Pan Wiceprzewodniczący poruszył też kwestię nieczynnego basenu na Zadolu, który 

wcześniej cieszył się dużym powodzeniem, pytając o jego obecny stan, jak też możliwość 

udostępnienie dla mieszkańców terenów zielonych wokół basenu gdzie mogliby 

wypoczywać. 

 

 Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

odpowiedzi zaznaczył, iż tereny zielone wokół basenu były czynne dopóki funkcjonował 

mały basen (brodzik). Jednakże w ubiegłym roku doszło także do rozszczelnienia niecki i 

tego basenu i zaczęła ona tracić dużo wody. Obecnie jednak nie można otworzyć udostępnić 

terenów zielonych, gdyż pozostawienie niecek basenowych, z których jedna ma 1,8 metra 

głębokości, bez nadzoru mogłoby doprowadzić do tragedii. Odnosząc się do stanu samego 

obiektu Pan Dyrektor zaznaczył, iż obecnie rozstrzygnięty został konkurs na 

zagospodarowanie tego obiektu. 

 Radni mogli zapoznać się z koncepcją obiektu, którą Pan Dyrektor przedstawił 

podczas posiedzenia. 

 Jak dodał Pan Dyrektor, obecnie projekt ten będzie analizowany do końca bieżącego 

roku. Warunkiem było zaadaptowanie istniejącej już na tym terenie infrastruktury (stacja 

uzdatniania wody) która jest w dobrym stanie. Następnym krokiem będzie rozpisanie 

konkursu na realizację tej adaptacji, jednak będzie to uzależnione od tego, czy zadanie te 

zostanie ujęte w budżecie na przyszły rok. 

 

 Na pytanie dotyczące możliwości uzyskania kopi projektu aranżacji basenu na Zadolu, 

Pan Dyrektor zapewnił, iż wszystkim zainteresowanym radnym dostarczy kolorowe ksero 

tego dokumentu. 

 

 Radny Marek SZCZERBOWSKI zaznaczył, iż obecnie dużo mówi się o 

alternatywnych metodach zarządzania obiektami kulturalnymi i sportowo rekreacyjnymi, czy 

Miasto widzi zatem potrzebę ogłoszenia już dziś konkursu na wyłonienie operatora dla 

obiektów basenowych (odkrytych) w Katowicach. Zdaniem Pana Radnego jest to szansa dla 

miasta w zakresie obniżenia kosztów eksploatacji tych obiektów jak i ich optymalnego 

wykorzystania. 

 

 Pani Krystyna SIEJNA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice w odpowiedzi 

zaznaczyła, iż baseny odkryte funkcjonują przez 4 miesiące w roku, tak więc rozsądniej 

byłoby formułę przedstawioną przez Pana Radnego zastosować dla obiektów sportowych, 

które mogły by być w administrowaniu innych podmiotów, na odmiennych, niż w przypadku 

instytucji miejskich, zasadach, odciążając tym samym Miasto. 

 

 Radny Marek SZCZERBOWSKI kontynuując zaznaczył, że jednak interesują go 

obiekty basenowe, tym bardziej, iż takie rozwiązania funkcjonują już w innych miastach w 

Polsce. Gminy wydzierżawiają prywatnemu operatorowi obiekty otwartych basenów, których 

roczne koszty utrzymania wahają się od kilkuset tysięcy do miliona złotych, tak aby na czas 

ich funkcjonowania nie dokładać do nich, a nawet na nich zarobić. Prywatny inwestor ma 

szersze pole w kwestii wykorzystania kadry, jak i sezonowego zatrudniania pracowników. Pan 

Radny poprosił, aby Miasto rozważyło wykonanie takiego opracowania, gdzie porównałoby 

funkcjonowanie obiektów typu „Rolna” i „Bugla” w innych miastach, gdzie zarządzają nimi 

prywatni operatorzy. 
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 Pani Krystyna SIEJNA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice w nawiązaniu 

do wypowiedzi Pana Radnego stwierdziła, iż Miasto wypróbowało formułę zarządzania o 

jakiej mówił Pan Radny w przypadku jednego obiektu na terenie osiedla Tysiąclecia. Obecnie 

basen jest zamknięty, gdyż nie ma chętnych. Pani Wiceprezydent zaznaczyła jednak, iż 

jednostki miejskie przeanalizują jak funkcjonują obiekty w innych miasta, gdzie wyłoniono 

prywatnych operatorów. 

 

 Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu nawiązując do przedstawionej wstępnej koncepcji zagospodarowania nieczynnego 

basenu na Zadolu, zapytał czy brane jest pod uwagę zastosowanie technologii, które 

wydłużyłyby okres funkcjonowania tego obiektu. 

 

  Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

odpowiedzi zaznaczył, iż jeżeli są dogodne warunki pogodowe, to baseny otwierane są już od 

1 maja. Jednak dopóki trwa rok szkolny, to na basenach nie ma dużej ilości użytkowników, 

jedynie w weekendy, gdy dopisze pogoda jest ok pół tysiąca ludzi. W obecnym sezonie 

kąpielisko „Rolna” oddano do użytku z początkiem czerwca, a w pierwszy upalny weekend 

było na nim jedynie 80 osób w sobotę i 150 w niedzielę. W latach ubiegłych upały były 

jeszcze wcześniej i z kąpielisk w tygodniu korzystało po 20-30 osób, przy czym na kąpielisku  

„Bugla” tylko 20% użytkowników to mieszkańcy Katowic. Niestety nie ma obecne chętnych, 

tym bardziej iż w miesiącach maj – czerwiec woda w basenach nie ma jeszcze optymalnej 

temperatury, i jej nagrzewanie uzależnione jest od czynników atmosferycznych. Jak 

podkreślił Pan Dyrektor nawet najlepiej ułożony plan finansowy dla takiego obiektu 

zawiedzie, gdy nie dopisze pogoda. Obecnie także należy brać pod uwagę fakt, iż stopa 

życiowa mieszkańców wzrosła i duża część z nich wybiera się na wakacje w inne rejony 

Polski czy zagranicę, a to też wpływa na ilość użytkowników tych basenów. Najwięcej 

mieszkańców jest na basenie pod koniec wakacji, zanim jeszcze rozpocznie się rok szkolny, 

wtedy widać nawet kilkuset procentowy wzrost w stosunku do poprzednich weekendów. Pan 

Dyrektor odniósł się te do pomysłu lokowania małych obiektów gastronomicznych na terenie 

basenów, w tym punktów z możliwością sprzedaży piwa, stwierdzając, iż owszem zwiększają 

one atrakcyjność obiektu, jednakże przy słabym sezonie pogodowym, i one nic nie wskórają. 

 

 Radna Stanisława WERMIŃSKA zapytała jak wyglądają kwestię dotyczące godzin 

otwarcia tych obiektów, czy zamykanie basenu o godzinie 18 nie jest zbyt wczesną porą. 

 

 Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

odpowiedzi stwierdził, iż godziny działania basenów dostosowuje się do warunków 

atmosferycznych. Jeżeli są one sprzyjające, to kierownik obiektu podejmuje decyzje o 

przedłużeniu godzin otwarcia do godziny 20, przy czym ratownicy schodzą o godz. 19. 

Gdyby pracowali dłużej, to zgodnie z kodeksem pracy, muszą dostać dodatkowe 

wynagrodzenie, lub wybrać godziny w innym dniu. Jeżeli wybiorą czas wolny, wtedy skraca 

się czas ich obecności w dniu następnym. Tak więc z basenu można skorzystać do 19 a z 

samego kąpieliska do 20, później ukształtowanie terenu jak i rosnące drzewa zasłaniają 

słońce. 

 

 Pan Włodzimierz Z. – mieszkaniec Katowic w nawiązaniu do toczącej się dyskusji 

zaznaczył, iż w Katowicach znajdują się trzy podmioty, które kształcą ratowników, i dziwnym 

jest że nie można na dany sezon zorganizować pełnej obsady ratowników. Mieszkaniec 

zwrócił także uwagę na fakt, iż nieczynna jest wypożyczalnia sprzętu pływającego na Dolinie 
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Trzech Stawów, mimo iż miasto wyremontowało w tym miejscu pomost. Jak dodał w Parku 

Śląskim funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu wodnego, i cały czas są chętni do korzystania z 

niego. Na przedmiotowym stawie w Dolinie Trzech Stawów istnieje zakaz pływania, nie musi 

być obsady ratownika, więc tym bardziej umiejscowienie tam działającej wypożyczalni 

sprzętu wodnego jest uzasadnione. 

 

  Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

odpowiedzi zaznaczył, że aby taka wypożyczalnia przyniosła zysk, musi być uruchomiona 

minimum 10 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. Obsada musi być 4 osobowa, w tym 

ratownik z dodatkowymi uprawnieniami bosmana i sternika motorowodnego. Pracowników, 

którzy spełniają takie wymogi jest w MOSiR 8, którzy pracują na dwóch kąpieliskach, 

natomiast pozostali ratownicy mają za małe doświadczenie. Tak więc na chwilę obecną nie 

można otworzyć obiektu, nie będąc w stanie zagwarantować bezpieczeństwa korzystającym z 

niego. Tak więc MOSiR od strony technicznej jest zabezpieczony, ale nie posiada wymaganej 

ilości ludzi, którzy poprowadzili by wypożyczalnie sprzętu wodnego. Większość ratowników, 

którzy posiadali stosowne uprawnienia odeszli z MOSiR, a tym którym proponuje się 

poprowadzenie takiej wypożyczalni, nawet z wyższym wynagrodzeniem, nie są 

zainteresowani, gdyż oprócz dozorowania tam musieliby nosić sprzęt i czyścić go. Zdaniem 

Pana Dyrektora ważniejsze jest zabezpieczenie kąpiących się na stawie obok, gdzie w 

pogodne dni może być nawet 2000 osób, niż otworzenie wspomnianej wypożyczalni. 

 

 Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu w nawiązaniu do powyższej wypowiedzi zaznaczył, iż potrzeba skorzystania ze 

sprzętu wodnego wśród mieszkańców Katowic jest ogromna, czy nie można zatem zlecić tego 

zadania prywatnemu inwestorowi, który zabezpieczyłby obsadę tej wypożyczalni. Na tym 

akwenie jest także stanica Uczniowskiego Klubu Sportowego „4″ Katowice, czy nie można 

by im zlecić zarządzanie tym sprzętem. 

 

 Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

odpowiedzi stwierdził, iż jest to propozycja do rozważenie, gdyż tutaj pogoda nie ma aż tak 

istotnego wpływu na frekwencję ludzi korzystających ze sprzętu wodnego. Dodatkowo w tym 

przypadku to inwestor prywatny będzie odpowiedzialny za zapewnienie kadry z wymaganymi 

uprawnieniami. Nawiązując do informacji o stanicy UKS „4” Pan Dyrektor zaznaczył, że ich 

działalność ogranicza się jedynie do szkolenia dzieci i młodzieży. Miasto nie ma także 

wsparcia od działającego w tym rejonie WOPR, którego działalność ogranicza się do 

jeżdżenia quadami po dolinie i kontrolowania pracujących tam ratowników MOSiR. Pan 

Dyrektor podkreślił również, iż przez stopniowanie posady ratownika WOPR doprowadził do 

tego, że trzeba skończyć kilka kursów zanim zostanie się ratownikiem. MOSiR w tym roku 

zorganizował nieodpłatne szkolenia dla ratowników (kurs KPP) pod warunkiem 

odpracowania dwóch miesięcy na kąpielisku, upoważnienie KPP ważne jest przez dwa lata, a 

koszt kursu to wydatek 1200zł. Ogłoszenia o tych szkoleniach wisiały od stycznia i zgłosiło 

się jedynie 6 pracowników. 

 Pan Dyrektor na koniec zapewnił, iż w przyszłym sezonie MOSiR będzie się starał 

otworzyć wypożyczalnie sprzętu wodnego w oparciu o wydzierżawienie jej inwestorowi 

prywatnemu. 

 

 Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu, podziękował za udzielone odpowiedzi, a wobec braku dalszych pytań zamknął 

dyskusję w przedmiotowym temacie i zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku 

posiedzenia. 
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Pkt 6. Przygotowania do MŚ w siatkówce - Spodek, Katowice, promocje. 

 

 

 Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu, poprosił stronę prezydencką o przedstawienie informacji jaką radni otrzymali w 

materiale do omawianego punktu. 

 

 Pani Ewelina KAJZEREK – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. 

Organizacji Imprez Strategicznych na wstępie zaznaczyła, iż na komisję zostały zaproszone 

również osoby reprezentujące Polski Związek Piłki Siatkowej Panią Ewę GRZEGORCZYK i 

Pana  Wojciecha CZAYKĘ, którzy chętnie udzielą odpowiedzi na pytania Państwa Radnych. 

Pani Pełnomocnik pokrótce określiła jak wyglądały przygotowania dotyczące organizacji 

mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn, kładąc nacisk na akcje społeczną „Lubię 

Siatkę”, która towarzyszyła tym przygotowaniom. Radni mogli zapoznać się z prezentacją 

multimedialną, na której zaprezentowane zostały poszczególne etapy przygotowań, jak też 

działania promocyjne jakie będą miały miejsce bezpośrednio przed rozpoczęciem mistrzostw. 

Szczególnie podkreślono działania promujące tą dyscyplinę sportu wśród katowickiej 

młodzieży szkół podstawowych. Jak dodała Pani Pełnomocnik bezpośrednim działaniem akcji 

objętych zostało prawie 20 tys. osób, a poprzez media internetowe i telewizyjne, mogły się z 

nią zapoznać tysiące ludzi. 

 

  Pani Krystyna SIEJNA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice w 

nawiązaniu do zaprezentowanego pokazu multimedialnego zaznaczyła, iż podczas finału akcji 

społecznej który odbył się w spodku, rozgrywany był mecz między TKKF Czarni Katowice a 

FC Barcelona w systemie Ligi Światowej. Był symulowany doping, pełna oprawa i branding, 

co pozwoliło dzieciom, które przez trzy lata brały udział w akcji społecznej, poczuć atmosferę 

mistrzostw. Miasto zyskało za to młodych ludzi, których zaraziło pasją siatkówki i którzy na 

przygotowania są do profesjonalnego kibicowania. 

 

 Pani Ewa GRZEGORCZYK – Prezes spółki „Polska Siatkówka” podkreśliła 

profesjonalne przygotowanie miasta Katowice do organizacji mistrzostw, dodając, iż jest ono 

stawiane jako wzór w wykorzystaniu środków i działań promocyjnych. Pani Prezes doceniła 

również zaangażowanie w promowaniu siatkówki wśród młodzieży szkolnej, co nie ma 

miejsca na taką skalę w innych miastach. Dodała także, iż cieszy się że finał odbędzie się w 

Spodku w Katowicach, gdyż dotychczas współpraca miasta z PZPS, jak też atmosfera jaka 

towarzyszyła poprzednim wydarzeniom była znakomita. 

 

 Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu, podziękował za przedstawione informacje i otworzył dyskusję w przedmiotowym 

temacie. 

 

 Radny Marek SZCZERBOWSKI zapytał ile kosztowała akcja promocyjna w 

Katowicach związana z organizacją tych mistrzostw. 
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 Pani Ewelina KAJZEREK – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. 

Organizacji Imprez Strategicznych w odpowiedzi zaznaczyła, iż na akcje promocyjną, 

która objęła też akcję społeczną, rocznie przeznaczano 250 tys. zł. Jednak finał akcji 

społecznej który odbył się w Spodku wymagał zaangażowania dodatkowych środków (ok 100 

tys. zł), co jednak odbyło się w porozumieniu z PZPS. Wśród kosztów tego wydarzenia Pani 

Pełnomocnik wymieniła między innymi zakup koszulek dla wszystkich dzieci. Celem tej 

akcji było głównie promowanie piłki siatkowej w szkołach i obudzenie w dzieciach chęci 

kibicowania, co szczególnie ważne będzie podczas meczów mistrzostw. Ważne jest także to, 

iż dzieci będą zapisywać się do  klubów siatkarskich, by dalej zgłębiać tą dyscyplinę. Cały 

koszt akcji bilboardowej wyniesie ok 600 tys. zł, jednak wymagał bardzo dużego 

zaangażowania ze strony ludzi zaangażowanych w ten projekt przez ostatnie pół roku, 

szczególnie w kwestiach negocjowania cen związanych z zamieszczeniem billboardów w 

danych miejscach. 

 

 Pani Ewa GRZEGORCZYK – Prezes spółki „Polska Siatkówka” dodała, iż oprócz 

wymienionych działań promocyjnych, były także wyświetlane spoty w trakcie meczy 

eliminacji do mistrzostw, oraz na stronach międzynarodowych związanych z mistrzostwami. 

 

  Radny Marek SZCZERBOWSKI zapytał także, jakie PZPS podejmie działania aby 

reprezentacja Polski w piłce siatkowej zawitała do Katowic. 

 

 Pan Wojciech CZAYKA – Polski Związek Piłki Siatkowej zaznaczył, iż działania są 

podejmowane od kilku lat, głównie w sferze jak najlepszego przygotowania kondycyjnego i 

technicznego drużyny. Promocja miasta poprzez mistrzostwa świata w piłce siatkowej jest 

bezsprzecznie najbardziej opłacalną formą reklamy. Każda złotówka zainwestowana przez 

miasto w to wydarzenie sportowe, przyniesie 3 krotny zwrot. Są to bardzo dobrze 

zainwestowane pieniądze, a Katowice spostrzegane są jako gospodarz mistrzostw świata i 

organizator finałów tej imprezy. PZPS przygotowywał się do tej imprezy przez wiele lat, 

jeżdżąc po całym świecie, na imprezy rangi europejskiej i światowej. Jednak tam promocja 

nie była tak widoczna jak w naszym kraju, a już szczególnie w Katowicach. 

 Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu, zapytał jak będzie przedstawiała się organizacja strefy kibica, czy oprócz tej która 

usytuowana będzie bezpośrednio przy spodku planowane jest rozmieszczenie dodatkowych 

telebimów w innych częściach miasta, np przy dworcu. 

 Pani Ewa GRZEGORCZYK – Prezes spółki „Polska Siatkówka” odpowiedziała, 

iż nie są planowane inne strefy kibica niż ta przy Spodku. Zdaniem Pani Prezes strefa kibica 

przy Spodku jest na tyle duża i przyjazna zarówno pod względem infrastruktury jak i 

umiejscowienia, że wszystkie działania PZPS podczas mistrzostw skoncentrowane będą 

wokół niej. 

 Radna Stanisława WERMIŃSKA zapytała, czy będą jakieś udogodnienia dla 

młodych ludzi, szczególnie w kwestii finansowej, przy zakupie biletów na mistrzostwa. 

 Pani Ewa GRZEGORCZYK – Prezes spółki „Polska Siatkówka” odpowiedziała, 

iż stawki biletów są tak przemyślane, że będzie na nie stać zarówno tych zamożniejszych 

kibiców, jak i tych mniej zamożnych. Kwoty będą się wahać od 20 do 50 zł. PZPS razem z 
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miastem zaplanowało sprzedaż biletów pakietowych, aby mogły one dotrzeć do rodzin 

wielodzietnych, młodzieży szkolnej i seniorów. Ceny tych biletów będą tak dostosowane aby 

mieszkańcy dysponujący mniejszą ilością środków, także mogli brać udział w tym 

wydarzeniu. 

 Pan Włodzimierz Z. – mieszkaniec Katowic zapytał, czy po zakończeniu mistrzostw, 

szkoły, które brały udział w akcji społecznej będą mogły otrzymać jeden z banerów 

reklamujących te mistrzostwa. 

 

  Pani Ewelina KAJZEREK – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. 

Organizacji Imprez Strategicznych w odpowiedzi zaznaczyła, iż przewidziana jest pula 

banerów reklamowych, które po mistrzostwach zostaną rozdane szkołom, a odpowiednia 

informacja trafi do zainteresowanych. 

 

 Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu, podziękował za udzielone odpowiedzi, a wobec braku dalszych pytań zamknął 

dyskusję w przedmiotowym temacie i zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku 

posiedzenia. 

 

Pkt.7 Korespondencja - w tym opiniowanie projektów uchwał. 

 

 

  Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu zaznaczył, iż w okresie między posiedzeniami komisji wpłynęła następująca 

korespondencja: 

 

1. Odpowiedź na wniosek komisji w sprawie rozeznania możliwości pozyskania przez 

Miasto prawa własności do trzech garaży usytuowanych na nieruchomości przy ul. 

Franciszkańskiej, sąsiadującej z miejskim domem Kultury w Ligocie (wpływ do 

BRM: 10.06.2014r.) 

 

 Radna Stanisława WERMIŃSKA zaznaczyła, iż chodzi o teren przylegający do 

budynku Miejskiego Centrum Kultury w Ligocie, który warto by pozyskać, co umożliwiłoby 

rozwój tego ośrodka. Na dodatkowej działce można by wybudować kolejne pomieszczenia, 

czy urządzić parking, gdzie mogliby zaparkować mieszkańcy korzystający z centrum kultury, 

szczególnie podczas organizacji większych imprez, kiedy to samochody zajmują miejsca, z 

których na co dzień korzystają tamtejsi mieszkańcy. Pani Radna zaznaczyła iż można się 

zastanowić nad zaproponowaniem właścicielom tych garaży obiektów zamiennych. W 

związku z powyższym Pani Radna zaproponowała, aby komisja w punkcie wolne wnioski, 

jeszcze raz wysłała wniosek do Pana Prezydenta w tym temacie. 

 

2. Do wiadomości - opracowanie statystyczne danych Biblioteki Śląskiej w Katowicach 

dotyczących bibliotek samorządowych województwa śląskiego za rok 2013. (wpływ 

do BRM: 11.06.2014r.) 

 

3. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Pana Jerzego Forajtera przekazujące 



-projekt- 

str. 17 
 

do wiadomości informację Naczelnika Wydziału departamentu Ochrony Zabytków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w sprawie dotacji  

udzielonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzymskokatolickiej 

Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. (wpływ do BRM: 

13.06.2014r.) 

 Radni, członkowie Komisji Kultury Promocji i Sportu przyjęli do wiadomości pisma 

przedstawione przez Wiceprzewodniczącego Komisji Pana Tomasza Maśnicę. 

Pkt 8.Wolne wnioski. 

 Radna Stanisława WERMIŃSKA przedstawiła wniosek związany z możliwością 

wykupu terenu przylegającego do działki na której umiejscowiony jest Miejski Dom Kultury 

w Ligocie, o treści jak niżej. 

 

Komisja Kultury Promocji i Sportu w nawiązaniu do wniosku z posiedzenia Komisji w 

dniu 17.04.2014r., znak: BRM.0012.5.4.2014.BK dotyczącego uregulowania spraw prawnych 

własności garaży na terenie Miejskiego Domu Kultury „Ligota”, oraz udzielonej na ww. 

wniosek odpowiedzi Sekretarza Miasta Katowice Pana Janusza Waląga z dnia 09.06.2014r., 

zwraca się do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą o rozważenie możliwości 

zaproponowania właścicielom przedmiotowych garaży zamiany terenu, jak też zakupu terenu 

sąsiadującego z Miejskim Domem Kultury (nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. Nr 

52/17 o pow. 1168 m2, identyfikator KW: KA1K/00049387/3), co pozwoliłoby zwiększyć 

powierzchnię terenu, na którym Miejski Dom Kultury „Ligota” będzie mógł prowadzić swoje 

działania statutowe. 

 

 Powyższy wniosek został przyjęty przez radnych w głosowaniu: 6 głosów „za”,  

0 głosów ”przeciw” 0 głosów „wstrzymał się”. 

Pkt 9. Zakończenie posiedzenia. 

   

 Pan Tomasz MAŚNICA – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i 

Sportu podziękował Radnym za aktywność podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej, 

przedstawicielom wydziałów i zaproszonym gościom,za udzielanie wyczerpujących 

wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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