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BRM.0012.5.10.2016.PS    
Protokół nr 10/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu 
 

Data posiedzenia: 14.11.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: ORW Zadole, ul. Wczasowa 8 Katowice, Park Zadole. 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia:   13.00. 
Godzina zakończenia posiedzenia:  15.00. 
 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu -Tomasz Szpyrka. 
Biuro Rady Miasta: Piotr Sawicki. 
 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 6 radnych (na 10 ogółem). 
 

Radni nieobecni: 
1. Arkadiusz Godlewski, 
2. Piotr Pietrasz,  
3. Adam Skowron, 
4. Andrzej Zydorowicz. 

 

Goście obecni na posiedzeniu: 
1. Wiceprezydent Miasta Katowice – Waldemar Bojarun, 
2. Naczelnik Wydziału Kultury -Edyta Sytniewska, 
3. Naczelnik Wydziału Inwestycji- Adam Kochański, 
4. Zastępca Naczelnika Wydziału Sportu i Turystyki –Iwona Szreter-Kulisz, 
5. Dyrektor MOSiR-Stanisław Wąsala, 
6. Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki –Andrzej Najdrowski, 
7. Radny Rady Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka; MSZS - Włodzimierz Zarodkiewicz,  
8. Radny Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki –Tomasz Kozłowski, 
Media:  
9. Katowice 24.info- Szymon Kosek. 

 
 

Punkt 1. 
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka powitał zgromadzonych radnych oraz  gości obecnych na 
posiedzeniu. Następnie przedstawił zebranym porządek obrad. Komisja Kultury, Promocji i Sportu, 
jednogłośnie–5 głosów „za”, przyjęła porządek posiedzenia przedstawiony przez Przewodniczącego 
Komisji: 
 
 

Porządek posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu: 
 

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. Stan zaawansowania prac związanych z budową trzech krytych, miejskich basenów w 

Katowicach. 
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5. Przyszłość parku „Zadole”-inwestycje, działania rewitalizacyjne, stan infrastruktury 
parkowej, w tym skateparku. 

6. Przygotowania do akcji „Zima w mieście”. 
7. Dyskusja nad wstępnym projektem planu pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu na 2017 

rok. 
8. Opiniowanie projektów uchwał. 

1. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „Stworzenie koncepcji 
utworzenia Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w ramach Muzeum Śląskiego w 
Katowicach". 

9. Sprawy różne. 
1. Pismo Fundacji SILESIA PRO ACTIVE dotyczące uwzględnienia w budżecie Katowic 

współorganizacji PKO Silesia Marathon. -dw. Komisji. 
10. Wolne wnioski. 

    

       
 

Punkt 2. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku uwag ze strony Radnych, poddał pod 
głosowanie projekt protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja Kultury, Promocji i Sportu, 
jednogłośnie-5 głosów „za”, przyjęła protokół nr 9/2016 (BRM.0012.5.9.2016) z posiedzenia Komisji 
Kultury, Promocji i Sportu w dniu 17.10.2016 r. 
 
 
 

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

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka poprosił Naczelnika Wydziału Kultury -Panią E. Sytniewską 
o zabranie głosu. 
 

Pani Naczelnik E. Sytniewska omówiła najistotniejsze wydarzenia kulturalne, jakie miały miejsce  
w okresie od 17.10.2016 r. do 14.11.2016 r. oraz najważniejsze nadchodzące wydarzenia kulturalne.  
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawione informacje i wobec braku 
pytań i uwag, poprosił  Zastępcę Naczelnika Wydziału Sportu i Turystyki -Panią Iwonę Szreter-Kulisz 
o zabranie głosu. 
 

Pani Naczelnik Iwona Szreter-Kulisz omówiła bieżące oraz nadchodzące wydarzenia sportowe w 
Mieście.  
 

Pan Radny T. Maśnica w uzupełnieniu, wspomniał o Mistrzostwach Polski (młodzików) w judo, 
które odbyły się w Katowicach, w dniach 22-23.10.2016 r. 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/kkk.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/pkt 3 sport mosir.pdf
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Pan Radny  JP nr 6  T. Kozłowski poinformował o turnieju koszykówki, który odbył się  we wrześniu 
b.r. z inicjatywy radnych RJP nr 6, przy wsparciu UM Katowice. 
 
Pan Przewodniczący RJP nr 6 A. Najdrowski w nawiązaniu do powyższej informacji, zaapelował  
o poparcie działań zmierzających do organizacji turnieju w kolejnych latach. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku pytań i uwag, stwierdził wyczerpanie punktu 
3 porządku posiedzenia. 
 

  
 

Punkt 4. 
Stan zaawansowania prac związanych z budową trzech krytych, miejskich basenów w 
Katowicach. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka poprosił o zabranie głosu, Naczelnika Wydziału Inwestycji- 
Pana Adama Kochańskiego.  
 

Pan Naczelnik A. Kochański poinformował na wstępie, że wszystkie trzy baseny mają ten sam 
wysoki priorytet i inwestycje będą realizowane równolegle. Miasto jest przygotowane do 
ogłoszenia przetargu. Dodał, że założenie jest takie, by przeprowadzić jedno postępowanie, 
ponieważ przyszłemu użytkownikowi będzie łatwiej zarządzać obiektami o równorzędnych 
parametrach. Przewidziano 24-miesięczny cykl robót; a planowany termin oddania do użytku to 
najprawdopodobniej wiosna 2019 r.  
Pan Naczelnik przedstawił plan zagospodarowania terenu  w rejonie  ul. Wczasowej oraz omówił 
szczegóły dotyczące kompleksu basenowego, który będzie zlokalizowany w rejonie ORW Zadole. 
Inwestycja ta będzie się charakteryzowała odmiennymi rozwiązaniami w przeciwieństwie do dwóch 
pozostałych lokalizacji. Po pierwsze przewidziano wyjście na zewnątrz, ponadto zamiast siłowni 
zaplanowano funkcje fizjoterapii.  
Ponadto kompleks basenowy obejmować będzie m.in. jacuzzi, masaże wodne, sauny, brodzik dla 
małych dzieci. Dodatkowo powstanie sala gimnastyczna o charakterze rekreacyjnym.  
Niepełnosprawni będą korzystali ze zwykłych wejść na basen wg kryterium płci. Nie planuje się 
odrębnego wejścia, aby nie stygmatyzować tych osób. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawione informacje i otwierając 
dyskusję zapytał o możliwość pogłębienia niecki w jednym z basenów, w celu umożliwienia skoków 
do wody z trampoliny 3 metrowej. 
 

Pan Naczelnik A. Kochański stwierdził, że niestety nie ma takiej możliwości.   
 

Pan Radny T. Maśnica zapytał o liczebność widowni i ewentualną infrastrukturę o charakterze 
handlowym (gastronomia, sklep sportowy). 
 

Pan Naczelnik A. Kochański odpowiedział, że widownia liczyć będzie ok. 100 miejsc. Dodał, że 
przewidziano powstanie bufetu na terenie kompleksu. 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/baseny.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/baseny.pdf
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Pan W. Zarodkiewicz zapytał o ilość osób, które jednorazowo będą mogły korzystać z obiektu. 
Wskazał dalej na możliwe problemy z parkowaniem w rejonie basenu i prawdopodobne protesty 
mieszkańców dotyczące utrudnień w dotarciu do swoich posesji.  
Zapytał także, czy przewidziano wydzielenie strefy dla osób uczących się pływać oraz o możliwość 
rozgrywania zawodów szkolnych na sali gimnastycznej, odniósł się także do wymiarów ww. sali  
i wskazał na konieczność zapewnienia odpowiedniej odległości linii boiska od ścian budynku, ze 
względów bezpieczeństwa. Zapytał ponadto czy przewidziano boisko do siatkówki plażowej,  
w strefie otwartej. 
 

Pan Dyrektor S. Wąsala  zaznaczył, że sala gimnastyczna będzie mieć charakter rekreacyjny (nie 
wyczynowy). 
 

Pan Naczelnik A. Kochański oświadczył, że nie przewidziano boiska do siatkówki  plażowej. 
 

Pan Przewodniczący RJP nr 6 A. Najdrowski wyraził pogląd, że przewidziana liczba 92 miejsc 
parkingowych będzie niewystarczająca, zwłaszcza po powstaniu tężni solankowej. Zasygnalizował 
konieczność wydzielenia parkingu dla użytkowników basenu lub wypracowania innych właściwych 
rozwiązań w tym zakresie. W szczególności zaproponował rozważenie realizacji powierzchni 
parkingowej po przeciwległej stronie, która to realizacja nie wymagałaby wycinki drzew. 
Poprosił ponadto o przypomnienie perspektywy czasowej dotyczącej działań inwestycyjnych. 
 

Pan Prezydent W. Bojarun odpowiedział, że inwestycja będzie się mieścić na terenie parku i każda 
ingerencja odbyłaby się jego kosztem. Dodał, że nigdy nie uzyska się takich parametrów, by 
przestrzeń parkingowa była w nadmiarze. 
Odnosząc się do poruszonego problemu bezpiecznej odległości linii boiska od ścian, oznajmił, że 
jest to kwestia odpowiedniego wymalowania boiska; nadmienił ponadto, że każde odgrodzenie 
przestrzeni przeznaczonej do pływania będzie powodowało utrudnienia w  korzystaniu z basenu  
i  wskazał dalej, że szkolenie dla dzieci i młodzieży będzie się odbywać w godzinach porannych,  
w których będzie mniejsze „obłożenie” obiektu. 
Pan Prezydent nawiązując do wypowiedzi Pana Przewodniczącego T. Szpyrki dodał, że  pogłębienie 
niecki basenu w celu dostosowania go do skoków z trampoliny, wiązałoby się z koniecznością 
zapewnienia infrastruktury w zakresie odpowiedniego dotlenienia wody od spodu, co stanowiłoby 
gigantyczną ingerencję w projekt. 
W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Przewodniczącego  Najdrowskiego nadmienił, że będą czynione 
starania, aby na etapie realizacji wykorzystać możliwą przestrzeń do powiększenia parkingu bez 
ingerencji w park.  
 

Pan Naczelnik A. Kochański odpowiadając na pytanie Pana Przewodniczącego A. Najdrowskiego 
poinformował, że w grudniu 2016 r. zaplanowano ogłoszenie przetargu, w marcu 2017 r. 
podpisanie umowy. Planowane oddanie do użytku –wiosna 2019 r. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku innych pytań, zamknął punkt 4 porządku 
posiedzenia i  zaprosił zebranych na obchód Parku Zadole i wizytację infrastruktury parkowej. 
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Punkt 5.  
Przyszłość parku „Zadole”-inwestycje, działania rewitalizacyjne, stan infrastruktury parkowej, w 
tym skateparku. (informacja Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej), (informacja Dyrektora MOSiR). 
 

Radni oraz zgromadzeni goście na wstępie dokonali wizytacji skateparku. 
Pan Radny T. Maśnica wskazał, że jest to pierwszy skatepark jaki powstał w Katowicach. Wymaga 
on renowacji, w szczególności wymiany nawierzchni. Dodał, że dokonując zmian warto pamiętać  
o dostosowaniach dla osób niepełnosprawnych. 
 

Pan Dyrektor S. Wąsala nadmienił, że koszt wymiany nawierzchni to ok. 350  000 zł. Na pełną 
renowację potrzeba ok. 600 000 zł, ponieważ po rozebraniu nawierzchni, nie ma możliwości 
złożenia infrastruktury z powrotem.   
Pan Dyrektor dodał, że tory dla niepełnosprawnych i pełnosprawnych, niewiele się różnią.  
 

Pan Prezydent W. Bojarun wskazał, że kompleksowe odnowienie skateparku to kwestia na kolejne 
lata. Niebawem powstanie w pobliżu tężnia solankowa, która może być bodźcem do dalszych 
działań, w tym renowacji skateparku, czy kortów tenisowych. 
 

Następnie radni oraz goście przeszli w miejsce w którym powstanie tężnia solankowa. W dyskusji  
z Panem Prezydentem Bojarunem, przedstawiciele RJP nr 6 poruszyli temat przemieszczenia placu 
zabaw po powstaniu tężni oraz terminu oddania jej do użytku.   
Następnie Radni oraz  goście przeszli do amfiteatru, a następnie powrócili na teren ORW Zadole w 
celu kontynuowania dalszej części posiedzenia. 
 

 
 
Punkt 6.  
Przygotowania do akcji „Zima w mieście”. informacja Wydziału Kultury, informacja Wydziału 
Sportu i Turystyki i MOSiR. 

  
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka przekazał głos Panu Dyrektorowi S. Wąsali i Pani Naczelnik 
E. Sytniewskiej, którzy omówili ww. informacje. 
 

Pan Dyrektor S. Wąsala poinformował ponadto  o planach uruchomienia lodowiska  na katowickim 
Rynku w ramach jarmarku świątecznego. Lodowisko o wymiarach 300 m2 czynne będzie 
prawdopodobnie do końca marca. Dodatkowo, trwają także przygotowania płyty lodowiska na Hali 
Jantor 2. 
 

Pan Przewodniczący RJP nr 6 A. Najdrowski zwrócił się z  zapytaniem o możliwość uruchomienia 
ślizgawki na terenie Ligoty-Zadola. 
 

Pan Prezydent W. Bojarun oznajmił, że na chwilę obecną, możliwość uruchomienia ślizgawki na 
terenie Ligoty Zadola nie jest rozważana. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku innych pytań i uwag, zamknął punkt 6 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/skan001.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/MOSiR - park zadole-1.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/zima w miescie  WK.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/zima w miescie WS i MOSiR.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/zima w miescie WS i MOSiR.pdf
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porządku posiedzenia. 
 
 
 

Punkt 7.  
Dyskusja nad wstępnym projektem planu pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu na 2017 rok. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka poprosił radnych o zgłaszanie propozycji tematów do planu 
pracy Komisji na rok 2017. Przypomniał, że plan zostanie przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 
5.12.2016 r. 
 
 
 
Punkt 8. 
Opiniowanie projektów uchwał. 
 

1. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „Stworzenie koncepcji 
utworzenia Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w ramach Muzeum Śląskiego w 
Katowicach". 

 
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka przekazał głos Pani Naczelnik E. Sytniewskiej, która 
omówiła założenia projektu. Zarząd Województwa Śląskiego zwrócił się z prośbą o udzielenie 
pomocy finansowej w wysokości 2 500,00 zł na realizację ww. zadania. Zaangażowane  
w stworzenie koncepcji są m.in. takie podmioty jak: Górnośląski Związek Metropolitalny, Śląska 
Izba Lekarska w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku pytań i uwag, poddał pod głosowanie ww. 
projekt uchwały. 
 

Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta  
Katowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego  
na realizację zadania pn.: „Stworzenie koncepcji utworzenia Muzeum Historii Medycyny i 
Farmacji w ramach Muzeum Śląskiego w Katowicach", w głosowaniu: 6 głosów „za”, 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 
 
 
Punkt 9. 
Sprawy różne. 
 

1. Pismo Fundacji SILESIA PRO ACTIVE dotyczące uwzględnienia w budżecie Katowic 
współorganizacji PKO Silesia Marathon. -dw. Komisji. 

 

Pan Prezydent W. Bojarun poinformował, iż ww. przedsięwzięcie zostało włączone w planowane 
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wydatki budżetowe Miasta na rok 2017. 
 
 
Punkt 10. 
Wolne wnioski. 
 

Pan Przewodniczący RJP nr 6 A. Najdrowski zaapelował o poparcie wniosków Rady Jednostki 
Pomocniczej nr 6 do budżetu na 2017 rok, dotyczących m.in. wsparcia cyklicznych imprez 
kulturalnych w amfiteatrze w Parku Zadole. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku innych zgłoszeń, stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad, podziękował Radnym oraz gościom za udział w posiedzeniu.  Na tym posiedzenie 
zakończono. 
 
 

 Przewodniczący Komisji Kultury,  
  Promocji i Sportu 
 
   Tomasz Szpyrka 
 
 

 
Protokołował  
Piotr Sawicki 


