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MATERIA Ł   
na Komisj ę  Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice, która odbędzie się  w dniu  
14 listopada 2016 r. dotyczący punktu 6 porządku obrad pod nazwą  "Przygotowania do 

akcji Zima w mieście".  

1. W listopadzie 2016 r. zostanie og łoszony otwarty konkurs ofert na realizacj ę  zada ń  
w zakresie upowszechniania sportu i turystyki. W ś ród zada ń  przeznaczonych do 
realizacji w przedmiotowym konkursie wymienione zostanie min. zadanie pod 
nazwą  "AKCJA ZIMA 2017 r.- organizacja zajęć  sportowych dla dzieci i m łodzieży", 
na realizacj ę  którego przeznaczona zostanie kwota 30.000 zł . 

2. Informacja na temat Akcji Zima w mie ście 2017 r. organizowanej przez Miejski 
Oś rodek Sportu i Rekreacji w Katowicach stanowi załącznik do niniejszego 
materia łu. 
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Przygotowanie do akcji „Zima w mie ście 2017" 

W ramach  akcji  „Zima  w  mieście 2017" Miejski O ś rodek Sportu  i  Rekreacji  w  Katowicach 

udostępni obiekty sportowe, z których b ędzie mo żna korzysta ć  wed ług  wcze śniej 

ustalonego harmonogramu uwzgl ędniaj ąc następuj ące bloki sportowe: 

-koszykówka, 
~siatkówka, 

-pi łka no żna, 
-gimnastyka artystyczna, 

-zapasy, 

-capoeira, 

-tenis sto łowy, 

-łyżwiarstwo rekreacyjne 

Zajęcia stacjonarne z poszczególnych dyscyplin b ędą  się  odbywa ły  na obiektach o ś rodka 

zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Dla  mieszka ńców  Katowic, MOSiR 

oferuje takie obiekty  jak: 

-ORW „Zadole"-- siłownia, tenis sto łowy, 

-OS Hetman- boisko pe łnowymiarowe oraz treningowe do  gry w  piłkę  nożną, boisko 

wielofunkcyjne do gry w koszykówkę  oraz siatkówkę  

-OS Szopienice- hala wielofunkcyjna, boisko treningowe, 

-OS Słowian- boisko treningowe do gry w pi łkę  nożną, dwo boiska tartanowe, tenis sto łowy, 

-Hala Józefowska- si łownia, dwie sale treningowe, 

-OS Kolejarz-hala sportowa, siłownia, boisko treningowe, 

-Boisko piłkarskie Rapid- boisko pe łnowymiarowe, boisko treningowe, 

-Boisko piłkarskie Podlesianka- boisko pe łnowymiarowe, boisko treningowe, 

-Boisko piłkarskie Boya Żeleńskiego- boisko pe łnowymiarowe, 

-Lodowisko „Jantor" 

-korty tenisowe ul. Szopienicka 
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