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BRM.0012.5.5.2015.ŁK
Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice.
Data posiedzenia: 18.05.2015 r.
Miejsce posiedzenia: sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.
sala senatu AWF im. J. Kukuczki w Katowicach przy ul. Mikołowskiej
Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 12:00
Godzina zakończenia obrad Komisji: 16:30
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA
Protokolant: Łukasz Koźlik
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 radnych.
Radny nieobecny: Piotr PIETRASZ, Bartosz WYDRA, Andrzej ZYDOROWICZ
Goście obecni na posiedzeniu:
Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice,
Pani Danuta KAMIŃSKA – Skarbnik Miasta Katowice,
Pani Małgorzata KWAPISZ – Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki,
Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury,
Pan Waldemar BOJARUN – Naczelnik Wydziału Promocji,
Pani Katarzyna STAŚ – Naczelnik Wydziału Rozwoju,
Pani Ewelina KAJZEREK – Pełnomocnik Prezydenta do spraw Organizacji Imprez
Strategicznych,
9. Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
10. Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku.
Sportowego w Katowicach,
11. Prof. dr hab. Adam ZAJĄC – Rektor AWF Katowice
12. Pan Krzysztof NOWAK – Pełnomocnik Rektora AWF
13. Pan Wojciech ZDZIEBŁO – Zastępca Kanclerza AWF Katowice ds. administracji,
14. Pan Janusz GRYCNER – Prezes MUKS Naprzód Janów,
15. Pan Zbigniew WÓJCIK – Wiceprezes MUKS Naprzód Janów,
16. Pan Janusz IMIOŁCZYK – Dyrektor Sportowy MUKS Naprzód Janów,
17. Pan Andrzej HALDO – Naprzód Janów,
18. Pan Jakub PIPER – MUKS Naprzód Janów,
19. Pan Dariusz DOMOGAŁA – Wiceprezes HC GKS Katowice,
20. Pan Michał SOWIŃSKI – HC GKS Katowice, Fundacja „Postaw na hokej”
21. Pan Mirosław MINKINA – Prezes Śląskiego Związku Hokeja Na Lodzie
22. Pani Olivia SZUBA – Sport Team Partners Ślaski Związek Hokeja Na Lodzie
23. Pan Piotr GRYCIUK – HUKS Katowice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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24. Pan Marcin PIECUCH – Old Boys Katowice
25. Pan Andrzej LISOWSKI – Sigma Katowice
26. Pan Michał BEDLICKI – TS Sokół Śląsk
27. Pani Anita JAGUSZ – UKŁ SPIN Katowice

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:
Cześć I stacjonarna: godz 12:00 sala 315 Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu
Analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice oraz
sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych w Katowicach za
2014 rok.
1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z
wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok. [DS-134/15] w tym:
◦ Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok.
◦ Informacji uzupełniającej do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu
miasta Katowice za 2014 rok.
◦ Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego
Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2014 rok
◦ Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta
Katowice na lata 2014 - 2035 za 2014 rok.
2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 'Sprawozdania z wykonania
programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku' [DS145/15]

Część II wyjazdowa: godz 14:00 na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 72a.
5. Wizyta w AWF w Katowicach. Współpraca z miastem, nowe inwestycje.
6. Informacja nt. bieżącej sytuacji oraz przyszłości katowickich zespołów hokeja na lodzie
(zespoły amatorskie i zawodowe).
7. Opiniowanie projektów uchwał.
8. Sprawy różne.
9. Wolne wnioski.
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Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu w głosowaniu: - 6 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzym.”, bez uwag przyjęli porządek obrad zaproponowany
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 4/2015 z posiedzenia
komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 20.04.2015r.
Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzym.” przyjęli bez uwag protokół nr 4/2015 z posiedzenia
komisji w dniu 20.04.2015r.
Pkt 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu poprosił
Panią Edytę SYTNIEWSKĄ – Naczelnik Wydziału Kultury o przedstawienie bieżących informacji
w zakresie kultury.
Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury zaznaczyła, iż na komisje
przedłożona została informacja dotycząca ważniejszych imprez i wydarzeń kulturalnych jakie miały
miejsce w okresie 20.04 – 18.05 br. Czas ten to ważne wydarzenia związane z obchodami świąt
Państwowych, jak też wydarzeń związanych ze Śląskiem. I tak 20 kwietnia na cmentarzu przy ul.
Francuskiej uczczono 142 rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego. Obchodzono też dzień 3 Maja, a
także swoją inaugurację miała kolejna edycja Street Art Festiwalu. Zainaugurowany została także I
edycja Festiwalu z cyklu „Katowice Kultura – Natura”, którego organizatorem jest Narodowa
orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia.
Pani Naczelnik wymieniła też Noc Muzeów, która odbyła się w dniach 16-17 maja, gdzie
bardzo bogata ofertę zaprezentowały wszystkie instytucje kultury zarówno te, których
organizatorem jest Miasto Katowice, jak i te dla których organizatorem jest Województwo Śląskie.
Z zapowiedzi Pani Naczelnik wymieniła kolejną edycję „Święta Kwitnących Głogów”, oraz
jubileusz 70-lecia Filharmonii Śląskiej z uroczystym koncertem w dniu 23 maja. W dalszym ciągu
trwa festiwal „Katowice Kultura – Natura”, a 12 czerwca rozpoczyna się 8 edycja „Art Naif
Festiwal”.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
podziękował za udzielone informację, a następnie zwrócił się do Pana Sławomira WITKA –
Naczelnika Wydziału Sportu i Turystyki, o przedstawienie bieżących informacji z zakresu sportu.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki zaznaczył, iż
informacja dotycząca mijających imprez sportowych oraz ich zapowiedzi zostały dostarczone na
piśmie. Informacja ta jak zwykle została uzupełniona o dane z Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji dotyczące imprez jakie odbyły się na jego obiektach jaki budynku MCK. Pan Naczelnik
poinformował także radnych o zbliżającej się gali, na której wręczone zostaną nagrody Prezydenta
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Miasta Katowice w dziedzinie sportu. Gala ta odbędzie się w dniu 2 czerwca o godz 15:00 w sali
audytoryjnej Międzynarodowego Centrum Kongresowego.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
podziękował za udzielone informacje, a w związku z brakiem uwag i pytań w przedmiotowym
punkcie zamknął dyskusję i zaproponował przejście do kolejnego tematu.
Pkt 4. Analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice oraz
sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych w Katowicach za
2014 rok.
Pkt 4.1 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu poprosił
Panią Danutę KAMIŃSKĄ – Skarbnik Miasta Katowice o przedstawienie wykonania budżetu
miasta Katowice w działach, będących przedmiotem zainteresowania Komisji Kultury Promocji i
Sportu.
Pani Danuta KAMIŃSKA – Skarbnik Miasta Katowice na wstępie zaznaczyła, iż
dochody w działach związanych z Kulturą, Promocją i Sportem zostały zrealizowane w kwocie 137
mln zł, co stanowi 8,5% zrealizowanych dochodów ogółem. Na dochody te składają się głównie:





wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach w kwocie 9,6 mln zł;
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (budowa NOSPR i
przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej) w kwocie 59 mln zł
i 100 tys zł;
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Międzynarodowe Centrum
Kongresowe i promocje inwestycyjną miasta „Katowice warto tu zainwestować – III etap”
w kwocie 67 mln zł i 145 tys zł;
inne dochody w kwocie ponad 1 mln zł
Po stronie wydatkowej Pani Skarbnik wymieniła następujące kwoty:
Promocja Miasta:







promocja miasta, na którą w 2014 roku wydatkowano prawie 10 mln zł, z czego:
◦ realizacja zadań wynikających z dokumentu „Strategia Promocji Miasta Katowice”
ponad 4 mln zł;
◦ Europejski Kongres Gospodarczy 600 tys zł;
◦ zakup wydawnictw informacyjno – promocyjnych oraz gadżetów 543 tys zł;
◦ ożywienie centrum miasta, organizacja imprez 164 tys zł;
◦ nadruki, plakaty i zaproszenia 128 tys zł;
promocja miasta na wystawach krajowych i zagranicznych 6,177 mln zł;
Mistrzostwa Świata w Siatkówce Mężczyzn – działania promocyjne ponad 3 mln zł;
organizacja katowickiego etapu 81 Tour de Pologne 470 tys zł;
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Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej w 2016 roku – 100 tys zł;
Kultura:



łącznie wydatkowano w 2014 roku 210 mln zł, z czego:
◦ wydatki bieżące 54 mln, z czego:
▪ wydatki na dotacje 51 mln zł w tym:
 remonty ponad 1 mln zł
▪ wydatki na remonty poza dotacjami 246 tys zł.
◦ wydatki majątkowe 156 mln zł

Szczegółowe, dodatkowe informacje w zakresie wydatków związanych z kulturą, można
znaleźć w dodatku „Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję
organu tworzącego za 2014 rok”.
Sport:
W 2014 roku łącznie wydatkowano środki w wysokości 45 mln zł, w tym:



wydatki bieżące w kwocie 28 mln zł;
wydatki majątkowe w kwocie 16 mln zł, w tym:
◦ modernizacja „Spodka” - 2,4 mln zł;
◦ „Miasto Ogrodów” - strefa aktywności i wypoczynku - > 2 mln zł w tym:
▪ realizacja placu zabaw ze strefą fitness w Parku Zadole – 723 tys. zł;
▪ realizacja placu zabaw w Parku „Bolina” - 158 tys. zł;
▪ realizacja placu zabaw przy ul. Nowowiejskiego - 303 tys. zł;
▪ realizacja placu zabaw przy ul. Adamskiego - 25,5 tys zł
◦ budowa zaplecza technicznego hali kortów tenisowych przy ul. Szopienickiej - 2,264
mln. Zł;

Wydatkowano także środki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego i nabycia akcji
spółki GKS GieKSa Katowice S.A. W kwocie 7.1 mln zł. Przyznano również środki w formie
dotacji w kwocie 6,1 mln zł, m.in. na:




zadania zlecone do realizacji klubom sportowym z terenu miasta – 4,124 mln zł;
współrealizację wydarzenia sportowego o charakterze międzynarodowym „Przygotowanie i
przeprowadzenie na terenie miasta Katowice rundy grupowej, rundy kwalifikacyjnej oraz
rundy finałowej Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w 2014 roku” - 2,011 mln zł.
Współorganizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym:
◦ turniej tenisowy Paribas Katowice Open – 500 tys. zł;
◦ bieg „Silesia Półmaraton 2014” - 20 tys. zł
◦ Akademickie Mistrzostwa Świata w szachach - 40 tys. zł

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
podziękował Skarbnik Miasta za udzielone informacji i zwrócił się z pytaniem dotyczącym jak na
przestrzeni ostatnich lat wyglądało wykonanie planu budżetowego w zakresie kultury, promocji i
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sportu. Pan Przewodniczący zapytał czy na chwile obecną miasto jest w stanie precyzyjnie
zaplanować wydatki.
Pani Danuta KAMIŃSKA – Skarbnik Miasta Katowice stwierdziła, iż wykonanie waha
się w granicach 70-100%. Bardzo często wydatki zwiększano w ciągu roku w zależności od
potrzeb. Wydatki bieżące zostały wykonane w 100%, a dotacje ze względu na szczególny rygor
rozliczeń nie zostały w pełni wykorzystane. Wydatki majątkowe są spożytkowane w zależności od
stopnia złożoności inwestycji i nieraz, jak w przypadku MCK, ten proces rozłożony jest na kilka lat.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
podziękował za udzielone wyjaśnienia i wobec braku uwag i pytań zamknął dyskusję w
przedmiotowym punkcie i poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.
Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady
Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Katowice za 2014 rok, jak też wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Skarbnik
Miasta Katowice Panią Danutę Kamińską w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosy „wstrzym.” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Pkt. 4.2 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 'Sprawozdania z wykonania
programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku'.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zwrócił
się z pytaniem do Pani Katarzyny Staś – Naczelnik Wydziału Rozwoju, czy chce uzupełnić dane
przedstawione przez Panią Skarbnik w aspekcie dokumentu „Sprawozdanie z wykonania programu
zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku.
Pani Katarzyna STAŚ – Naczelnik Wydziału Rozwoju zaznaczyła, iż wszystkie ważne
dane związane z wykonaniem budżetu zostały już przedstawione Panom Radnym przez Panią
Skarbnik. Samo sprawozdanie z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych jest
uzupełnieniem tych informacji podanym w rozbiciu na poszczególne dzielnice miasta.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu wobec
braku uwag i pytań zamknął dyskusję w przedmiotowym punkcie i poddał pod głosowanie
przedłożony projekt uchwały.
Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady
Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania programu zadań
społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku”, w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0
głosów „przeciw”, 0 głosy „wstrzym.” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu wobec
wyczerpania porządku części stacjonarnej ogłosił przerwę do godziny 13:45 w celu umożliwienia
przejazdu radnych na część wyjazdową posiedzenia do siedziby Akademii Wychowania Fizycznego
im. J. Kukuczki w Katowicach.
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CZĘŚĆ WYJAZDOWA – AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. J. KUKUCZKI
W KATOWICACH
Punkt 5. Wizyta w AWF w Katowicach. Współpraca z miastem, nowe inwestycje.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu wznowił
obrady posiedzenia komisji o godzinie 13:45 w sali senatu Akadami Wychowania Fizycznego w
Katowicach. Pan Przewodniczący przywitał zgromadzonych gości oraz przedstawił im przyjęty
porządek obrad. Następnie zwrócił się z prośbą do Pana Adama ZAJĄCA – Rektora AWF Katowice
o przedstawienie działalności Akademii, jej współpracy z miastem oraz zamierzeń inwestycyjnych.
Prof. dr hab. Adam ZAJĄC – Rektor AWF Katowice na wstępie przywitał
zgromadzonych gości, dodając iż zawsze jest ona otwarta na takie spotkania, szczególnie te
dotyczące przedsięwzięć sportowych. Przechodząc do meritum sprawy Pan Rektor zaznaczył, iż na
tak duże miasto jakim jest Katowice widać niedoinwestowanie w obiektach sportowych. Sam AWF
jest liderem, jeżeli idzie o ilość zawodników, sekcji sportowych, jak i osiągnięcia, jednakże w
stosunku do innych uczelni, obiekty jakie posiada AWF Katowice są skromne. Pan Rektor
zaznaczył, iż w najbliższy czwartek spotyka się z Panem Ministrem Sportu Andrzejem Biernatem.
Wystosowane tez zostało specjalne zaproszenie dla Pana Wiceprezydenta Miasta Krzysztofa
Mikuły. Oprócz wymiaru politycznego, spotkanie to ma być okazja do rozmowy o możliwościach
sfinansowania nowych inwestycji jakie zamierza zrealizować AWF. Nowe obiekty sportowe
usprawnią proces szkolenia sportowego. Na spotkaniu omawiane też będą kierunki rozwoju sportu
akademickiego, stad też starania AWF-u aby wzmocnić swoja pozycje nie tylko na rynku
edukacyjnym, ale również na polu sportu wyczynowego.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zapytał
jak układają się relacje i współpraca z miastem Katowice na przestrzeni ostatnich lat. Jak dodał Pan
Przewodniczący, Państwo Radni otrzymali zestawienie tabelaryczne inwestycji jakie zrealizował,
bądź będzie realizował AWF, w związku z powyższym poprosił o krótka jej analizę przez
przedstawicieli AWF.
Pan Wojciech ZDZIEBŁO – Zastępca Kanclerza AWF Katowice ds. administracji
zaznaczył, iż w ostatnich latach AWF zrealizował, bądź rozpoczął realizacje następujących
inwestycji:





W 2013 roku, dzięki dotacji Urzędu Miasta Katowice dokonano nadbudowy budynku
dydaktycznego o jedno piętro, co dało dodatkowych 6 sal dydaktycznych i pomieszczenia
biurowe,
Termomodernizacja budynku łącznika (rok 2014) – wartość inwestycji 792.000 zł, przy
czym dotacja Urzędu Miasta Katowice 251.237 zł a dotacja WFOŚiGW 539.994 zł,
Modernizacja Auli wykładowej (2014) – wartość inwestycji 1.020.000 zł, przy czym dotacja
z Urzędu Miasta wyniosła 984.300 zł. Jest to główna aula wykładowa, która mieści 266
osób,
Generalny remont budynku dydaktycznego na stadionie lekkoatletycznym (rok 2014) –
wartość inwestycji 1.500.900. Wyremontowane zostało całe zaplecze, z częścią
dydaktyczną, kompleksem sanitarnym i szatniowym,
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Remont obiektów dydaktycznych i biurowych na ul. Raciborskiej (rok 2014 – październik
2015) – koszt inwestycji 1.174.000 zł,
Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Mikołowskiej (rok 2014 - marzec 2016) – koszt
inwestycji 2.280.344 zł,

Z inwestycji, które AWF zamierza rozpocząć Pan Wojciech ZDZIEBŁO wymienił
następujące pozycje:





Nadbudowa budynku „B” (rok 2015) – koszt inwestycji 2.460.000 zł, z czego dotacja UM
Katowice wynosić ma 2.000.000 zł. Nadbudowa ta pozwoli zwiększyć dostępną
powierzchnię dydaktyczną o następne 600 m2.
Termomodernizacja budynku „B” (rok 2015 – 2016) – koszt inwestycji 1.675.000 zł, z
czego dotacja UM Katowice 500.000 zł,
Termomodernizacja dachu wielofunkcyjnej hali z pływalnią (rok 2016) – koszt inwestycji
2.400.000 zł,
Termomodernizacja budynku Domu Studenta (rok 2016) – koszt inwestycji 5.400.000 zł

Prof. dr hab. Adam ZAJĄC – Rektor AWF Katowice w uzupełnieniu przedstawionej
informacji zaznaczył, iż modernizacja obiektów dydaktycznych jest dla uczelni bardzo ważna, gdyż
znacznie podnosi jakość kształcenia przyszłych nauczycieli, trenerów czy fizjoterapeutów. Z punktu
widzenia całego miasta ważne są modernizacje obiektów stricte sportowych, które służyć mają
także mieszkańcom. Dostępny jest obecnie stadion lekkoatletyczny, gdzie można rozgrywać
zawody sportowe na powietrzu. Są to zarówno meetingi, jak tez zawody dla młodzieży szkolnej.
Obecne rozmowy z Ministrem Sportu maja także otworzyć drogę dla budowy w mieście hali
lekkoatletycznej, gdyż jej brak uniemożliwia pełny proces szkolenia lekkoatletycznego, przez co
zawodnicy poszukując lepszych warunków przenoszą się do innych ośrodków. Taki stadion również
można wykorzystać do przygotowania kondycyjnego w innych dziedzinach sportu, nie tylko
lekkoatletyki. Modernizacja ma tez objąć obiekt dydaktyczno - sportowy na ul. Raciborskiej. Jest to
jedyne miejsce gdzie szkoli się akrobatów na wysokim poziomie. Przez okres remontu Pałacu
Młodzieży był on również udostępniany sekcjom gimnastycznym. Tak więc jest to nie tylko miejsce
gdzie tworzy się wybitnych zawodników na poziomie europejskim, ale także miejsce usprawniania
koordynacyjnego dla wielu innych dziedzin sportów i miejsce dostępne dla mieszkańców. Na ul.
Raciborskiej znajduje się też centrum szkolenia i treningów szermierki.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
podziękował za udzielone informacje i otworzył dyskusję w przedmiotowym temacie. Pan
Przewodniczący zapytał czy kwota wymieniona na nadbudowę budynku „B” tj. 2,5 mln zł będzie
dopiero pozyskiwana przez AWF (Odpowiedź: tak dopiero będzie pozyskana, AWF na chwilę
obecną nie ma tych środków). Pan Przewodniczący kontynuując zaznaczył, iż środki na
wymienione inwestycje pochodzą z różnych źródeł, a jednym nich jest miasto Katowice.
Radny Arkadiusz GODLEWSKI zaznaczył, iż na budżet miasta Katowice łożą jego
mieszkańcy, a nie są to jego własne środki. Pan Radny stwierdził, iż patrząc na ta tabelę można
pomyśleć że uczelni ma się świetnie, gdyż zakres prac obejmuje głównie prace remontowo odtworzeniowe na majątku. Jednak tak nie jest do końca potrzeby AWF są nadal aktualne, co można
zobaczyć na przykładzie stadionu lekkoatletycznego, który nie spełnia wszystkich wymogów, aby
rozegrać tam wszystkie dyscypliny, czy też brak hali lekkoatletycznej, która umożliwiłaby treningi
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niezależnie od warunków atmosferycznych. Pan Radny zapytał, czy oprócz wymienionych
inwestycji polegających na odświeżeniu istniejącej bazy, są też zamiary budowania nowych
obiektów. Jeżeli takowe są, to wtedy Miasto mogłoby się włączyć jako jeden z partnerów, a
dodatkowo można by pozyskać dotacje z ministerstwa sportu. W temacie hali zawsze można
pomyśleć o obiekcie mniejszym lub tzw hali balonowej, których postawienie pociąga mniejsze
koszta. Tak więc Pan Radny chciałby dowiedzieć się o planie strategicznym AWF-u i rozmowach
jakie prowadzone są z Miastem.
Prof. dr hab. Adam ZAJĄC – Rektor AWF Katowice w odpowiedzi zaznaczył, iż przy
podejmowaniu decyzji o rozbudowie obiektów sportowo-dydaktycznych, które odpowiadałyby
standardom europejskim pojawiają się dwa główne problemy. Pierwszych z nich są ograniczone
środki uczelni. Trwały rozmowy z byłym Prezydentem Katowic Panem Piotrem Uszokiem, który
proponował różne rozwiązania w kwestii stadionu lekkoatletycznego i przejęcia kortów tenisowych
Baildonu, jednak tematy te nie ułożyły się po myśli uczelni. Drugim problemem jest także
ograniczenie w kwestiach dostępności gruntów, co widać na przykładzie stadiony przy ul.
Kościuszki, gdzie zminimalizowano zaplecze użytkowe i miejsca parkingowe. Pan Rektor
zaznaczył, iż obecnie nie widać alternatywy dla zamiany tego miejsca na jakiś inny teren, gdzie
można by zrealizować pełnowymiarowy stadion. Koncepcji, owszem było wiele, ale konkretnych
propozycji na dzień dzisiejszy nie ma. Stadion na Muchowcu przestał funkcjonować już kilkanaście
lat temu, a obecnie uczelnia bierze pod uwagę albo rozbudowę istniejących obiektów, albo zamianę
terenu na inny i wybudowania na nim obiektu, który spełniałby wszystkie kryteria pozwalające na
prowadzenie rozgrywek na poziomie międzynarodowym. Jeżeli uda się do końca zmodernizować
wszystkie aktualne obiekty, wtedy uczelnia zakończy cały etap unowocześniania istniejących
obiektów. Plany inwestycyjne, które wybiegają w przyszłość są związane z budową tzw. „Centrum
Zdrowia”, czyli nowoczesnego kompleksu obiektów o charakterze treningowo – rehabilitacyjnym,
w którym mieściłaby się klinka medycyny sportowej. Jest to wyzwanie dla całego województwa,
gdzie funkcjonuje kilka tysięcy sportowców zarówno seniorów jak i młodzieży, a od stycznia 2015
roku muszą oni mieć badania lekarskie zrobione przez uprawnionego lekarza medycyny sportu, a
takich jest obecnie bardzo mało. Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę w tej dziedzinie z wybitnymi
specjalistami w dziedzinie medycyny sportu. W nowym obiekcie znalazłyby się nowoczesne
gabinety odnowy biologicznej, rehabilitacji pourazowej, oraz klinka medycyny sportowej. Są to już
sprecyzowane plany i uczelnia zwróci się do Władz Miasta Katowice z prośba o zaakceptowanie
tego programu i ewentualne wsparcie finansowe. Ten projekt korzyści przyniesie także dla
mieszkańców, gdyż planowane jest przedszkole sportowe, oraz rehabilitacja osób starszych.
Pozwoli to wykorzystać potencjał kształcenia AWF Katowice, gdyż na dzień dzisiejszy uczelnia jest
bardzo dobrze oceniana jeżeli chodzi o kierunek fizjoterapii.
Radny Tomasz MAŚNICA w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Rektora zaznaczył, iż
obiekt krytej hali, o której mówił Pan Rektor, głównie będzie wykorzystywany przez zawodników
sportu wyczynowego i dostępny będzie dla mieszkańców w ograniczonym zakresie. Miasto szuka
rozwiązania pośredniego, czyli postawienia obiektu, który wtopiłby się w otoczenie i był
wykorzystywany w równej mierze przez sport wyczynowy (zawodowy) jak też sport amatorski, w
tym młodzież i dzieci ze szkół.
Prof. dr hab. Adam ZAJĄC – Rektor AWF Katowice w odpowiedzi zaznaczył, iż hala
lekkoatletyczna jest obiektem specjalistycznym, i trudno udostępnić znajdujące się tam urządzenia
do uprawiania sportu wyczynowego dla mieszkańców, głównie ze względów bezpieczeństwa.
Jednak bez takich obiektów trudno jest wyselekcjonować młodych sportowców i namówić ich do
str.9

-projekt-

profesjonalnego uprawiania sportu. Konkurencja takich obiektów jest coraz większa, a sportowiec
uprawiający bieg przez płotki lub skok o tyczce, musi mieć minimum pół roku zajęć na hali, gdyż
warunki klimatyczne nie pozwalają kontynuować im treningów na zewnątrz. Bez takiego obiektu
trudno będzie pozyskać nowych adeptów lekkoatletyki. AWF ma długa tradycje w kształceniu
lekkoatletów i dawniej korzystało z dostępnych obiektów, w tym stadionu na Muchowcu, gdzie
odbywały się zawody na wysokim poziomie, jednakże teraz nie ma takich obiektów nawet na to aby
przeprowadzić zawody sportowe wśród młodzieży szkolnej.
Pan Krzysztof NOWAK – Pełnomocnik Rektora AWF w nawiązaniu do wypowiedzi
Pana Rektora zaznaczył, iż obecnie przy rozgrywaniu zawodów lekkoatletycznych o randze
Mistrzostw Śląska, zawodnicy wyjeżdżają albo do Spały gdzie znajduje się Ośrodek Przygotowań
Olimpijskich lub do Brzegu. Zdaniem Pana Pełnomocnika stolica Górnego Sląska jaką są Katowice,
zasługuje na to aby mieć u siebie obiekt lekkoatletyczny z prawdziwego zdarzenia,
pełnowymiarowy. Jak zaznaczył na ostatniej Olimpiadzie w Londynie, było aż 8 lekkoatletów
pochodzących z Katowic. Byli to ludzie którzy trafili już ukształtowani na studia, ale to pod okiem
tutejszej kadry mogli podnieść swoje umiejętności i pojechać na olimpiadę. Pan Nowak dodał, iż
chodzi o to aby mając odpowiednie obiekty, kształcić ludzi z Katowic i to już od najmłodszych lat,
co pozwoli w przyszłości reprezentantom naszego Miasta zajmować czołowe miejsca danej
konkurencji sportowej. Istnieje program ministerialny - „Lekkoatletyka dla każdego” w ramach
którego można pozyskać dotacje, jednak potrzebne są odpowiednie warunki. AWF próbował
wdrożyć ten program, jednakże przychodziła niewielka ilość osób, a większe zainteresowanie
wykazywano siatkówka, czy koszykówka. Dodatkowo przez pół roku tym ludziom nie można było
zaproponować miejsca gdzie mogli by się szkolić.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
zaznaczył, iż posiada informacje, że oprócz lekkoatletyki toczą się również rozmowy z władzami
miasta w kontekście wybudowania pełnowymiarowej, 50 metrowej pływalni krytej. Jak dodał Pan
Przewodniczący w kampanii Pana Prezydenta jest postulat realizacji trzech obiektów basenowych
25 metrowych, stąd tez zamierzenie aby przekonać Pana Prezydenta, aby jedną z tych lokalizacji
przeznaczyć na basen 50 metrowy.
Pan Krzysztof NOWAK – Pełnomocnik Rektora AWF w odpowiedzi zaznaczył, iż
jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu lobbowany był pomysł budowy aquaparku z basenem 50
metrowym. Obecnie powstać maja 3 baseny 25 metrowe, jednak warto zastanowić się nad tym czy
jeden z nich nie miałby mieć docelowo 50 metrów. Z miast w Polsce które posiadają
pełnowymiarowe baseny Pan Pełnomocnik wymienił m.in. Jaworzno, Gliwice, Opole, Wrocław,
Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Olsztyn czy Lublin.
Akademia Wychowania Fizycznego wyszkoliła bardzo silną sekcję pływacka, na własnej
pływalni jednak do wyczynowego pływania potrzebny jest basen 50 metrowy. Jak zaznaczył koszty
utrzymania takiego obiektu nie są dużo większe. Dodatkowo dzięki możliwości podziału, oraz
aranżacji dna basenu można go dostosować do rożnych zajęć. Jeżeli jednak w trakcie obecnego
procesu inwestycyjnego zostaną zbudowane 3 baseny 25 metrowe, to wtedy na okres
kilkudziesięciu lat temat basenu 50 pozostanie zamknięty. Tak więc obecnie będzie to zależało od
władz Miasta, czy można zrobić jeden 50 metrowy basen w dogodnej lokalizacji, gdzie prócz
codziennego korzystania, będzie można na nim rozgrywać zawody o randze międzynarodowej,
takie jakie miały miejsce w Poznaniu.
Prof. dr hab. Adam ZAJĄC – Rektor AWF Katowice dodał, iż AWF z bardzo przeciętnej
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sekcji pływackiej wykreował najlepszą sekcje pływania w kraju. Kilkoro członków ekipy
olimpijczyków, która pojedzie na olimpiadę do Rio pochodzi właśnie z AWF. Pan Rektor zaznaczył,
iż wstydzi się, że musi wysyłać zawodników na treningi do innego miasta. Jak dodał dla Katowice
powinny być ważne imprezy o randze międzynarodowej, które przyciągną ludzi. Nowoczesny
basen 50 metrowy ma możliwość dowolnej aranżacji, zupełnie inaczej niż w przypadku starych
basenów, umożliwiając na nim rozgrywanie wszelkich dyscyplin i konkurencji związanych z wodą.
Radny Maciej BISKUPSKI zaznaczył, iż 3 baseny 25 metrowe, które maja powstać w
Katowicach, to baseny głównie przeznaczone dla mieszkańców. Gdy powstanie basen 50 metrowy,
z racji na swoje możliwości będzie wykorzystywany głównie przez uczelnie i zawodników,
ograniczając dostęp mieszkańcom. Pan Radny zapytał, czy w związku z tym mieszkańcy będą
mogli liczyć na rekompensatę w postaci szerszej dostępności obiektów sportowych uczelni. Pan
Radny zadał tez pytanie jak wyglądać będzie termomodernizacja domu studenta i z jakich środków
zostanie ona przeprowadzona, oraz jak wygląda obłożenie akademików. Pan Radny spytał też czy
władze uczelni w ramach konsorcjum są zainteresowane powstaniem kampusu akademickiego w
centrum Katowic.
Prof. dr hab. Adam ZAJĄC – Rektor AWF Katowice w odpowiedzi zaznaczył, iż w
kwestii użytkowania basenu przez zawodników, to nie będzie to zmniejszało jego dostępności dla
mieszkańców. Treningi odbywają się najczęściej o godzinie 6:00 – 8:00, a potem jest on dostępny.
Odnosząc się do posiadanych miejsc w akademiku Pan Rektor zaznaczył, iż dostępne jest 280
miejsc obłożonych co roku w 100%. Atutem tego akademiku dla zawodników jest jego bliskość
względem obiektów sportowych. Uczelnia bardzo chętnie włączy się też w proces tworzenia
kampusu akademickiego, gdyż głównym celem jest pozyskanie studentów zagranicznych. Obecnie
Katowice pod tym względem znacznie odstają od Poznania czy Wrocławia. Musimy zatem
stworzyć dobre warunki i zachęcać obcokrajowców do studiowania w Katowicach.
Pan Wojciech ZDZIEBŁO – Zastępca Kanclerza AWF Katowice ds. administracji
dodał, iż Akademia ze względu na fakt, iż koszt modernizacji budynku akademików jest wysoki i
waha się w granicach 2,5 mln zł, liczy na dofinansowanie z Ministerstwa Ochrony Środowiska.
Budynek ten posiada głównie elewacje szklaną, a dochodzi do tego także zastosowanie azbestu. Do
roku 2025 wszystkie budynki zawierające azbest muszą być oczyszczone. W tum roku Akademia
zamierza aplikować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z
wnioskiem dotyczącym likwidacji azbestu. Sam budynek usytuowany jest na wzniesieniu, co daje
podstawy do zastosowania kolektorów słonecznych, czy baterii fotowoltaicznych, co umożliwiłoby
znaczne obniżenie kosztów ogrzewania tego budynku. Z racji tego, iż w 2013 roku ukończona
została budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska i odzysku ciepła, Akademia myśli o
połączeniu tych dwóch inwestycji. Pozwalałoby to odzyskać ciepło które zgromadzone zostało w
orurowaniu zatopionym w tartanie podczas okresów zimowych, oraz schładzać powietrze podczas
okresu letniego. Po zakończeniu tej inwestycji Akademia liczy na szybki zwrot poniesionych
kosztów w postaci oszczędności na ogrzewaniu.
W toku dalszej dyskusji Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury
Promocji i Sportu zaproponował aby komisja wystosowała wniosek dotyczący przeanalizowania na
etapie projektowania budowy jednego basenu pełnowymiarowego (50m).
Radny Tomasz MAŚNICA zapytał o ile wzrosły by koszta inwestycji, gdyby władze
miasta zdecydowały się wybudować obiekt 50 metrowy.
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Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki zaznaczył, iż
problemem nie jest wybudowanie takiego obiektu, ale jego późniejsze utrzymanie. Koszty
wybudowania większego obiektu nie będą dwukrotnie wyższe, przy tym trzeba mieć na względzie
kubaturę takiego obiektu, oraz jego późniejsze wykorzystanie.
Radny Arkadiusz GODLEWSKI zaznaczył, iż zgadza się z tezą wniosku dotycząca
przeanalizowania budowy takiego basenu, ale jeszcze w fazie projektowej, a nie już po ich
zaprojektowaniu i umiejscowieniu.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
uwzględniając głosy w dyskusji zaproponował następującą treść wniosku:
Komisja Kultury Promocji i Sportu w nawiązaniu do dyskusji dotyczącej współpracy z
Akademią Wychowania Fizycznego oraz inwestycji w infrastrukturze sportowej, zwraca się z
wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice aby w programie budowy 3 krytych basenów 25
metrowych, ująć w założeniach projektowych powstanie jednego basenu pełnowymiarowego
50 metrowego, wraz z podaniem jego kosztów. Basen taki pozwoli na rozgrywanie w
Katowicach pływackich imprez sportowych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, a
dodatkowo stanowić będzie bazę treningową dla kadry pływackiej AWF Katowice, która już
teraz odnosi znaczące sukcesy w tej dziedzinie.
Powyższy wniosek został przyjęty przez radnych w głosowaniu: 7 głosów „za”,
0 głosów ”przeciw” 0 głosów „wstrzymał się”.
Pan Przewodniczący zwrócił się do władz Akademii Wychowania Fizycznego, aby aktywnie
włączyły się do etapu projektowego wspomnianego basenu, i współdziałały w tej sprawie z
władzami miasta Katowice.
Radny Arkadiusz GODLEWSKI zapytał o sekcje koszykówki AZS AWF Katowice, której
klub połączył się z drużyną koszykówki KKS Mickiewicz Romus Katowice. Pan Radny zapytał o
szczegóły tego wydarzenia.
Prof. dr hab. Adam ZAJĄC – Rektor AWF Katowice w odpowiedzi zaznaczył, iż
zgodnie z sugestiami Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa Mikuły,
związany z powstaniem jednej silnej drużyny koszykarskiej i ciągłości szkolenia zawodników,
powstał nowy klub AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice. AZS AWF wywalczył awans, a na
mocy porozumienia z Mickiewiczem jego sekcja koszykarska została przeniesiona do drugiego
katowickiego klubu. Nazwa nowego zespołu powstała oczywiście z połączenia nazw obu
dotychczasowych ekip. Nowa drużyna grac będzie w pierwszej lidze, a pozostałe drużyny
młodzieżowe będą szkoliły wychowanków do pierwszego składu. Drużyny młodzieżowe trenować
będą na małej hali spodka a seniorzy na hali AWF.
Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku.
Sportowego w Katowicach zaznaczył, iż w kwestii budowy 50 metrowego basenu można tez
podjąć decyzję o wyposażeniu go w odpowiednie skocznie, które wykorzystywane by były przez
sekcje skoków do wody. Jeżeli basen byłby budowany w systemie skandynawskim, wtedy istniała
by możliwość jego szybkiego aranżowania stosownie do potrzeb zawodów. Taka sekcja funkcjonuje
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w Pałacu Młodzieży, ale jeździ na treningi do Tychów, gdyż w Katowicach nie ma takiego obiektu.
Prof. dr hab. Adam ZAJĄC – Rektor AWF Katowice zaznaczył, iż popiera taki głos,
gdyż dążeniem uczelni jest współpraca i integracja wszystkich środowisk sportowych w mieście.
Jako przykład Pan Rektor podał basen w Odensee, gdzie mogły trenować wszystkie sekcje
związane z wodą, łącznie z sekcją raftingu i kajakarstwa górskiego.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki zaznaczył, iz jeżeli
powstałby taki obiekt, którego odpowiednika nie ma w okolicy wtedy ministerstwo sportu mogłoby
współfinansować jego powstanie, nie mniej koszty utrzymania takiego obiektu w przyszłości będą
ogromne.
Radny Maciej BISKUPSKI zaznaczył, iż obecna dyskusja zaczyna się rozwijać w
kierunku obiektów, których nie ma obecnie nawet w fazie zamierzeń, w związku z tym
zaproponował aby poczekać na oficjalne stanowisko Prezydenta w przedmiotowej sprawie i na tym
etapie zakończyć dyskusję.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
uwzględniając wniosek Pana Radnego zamknął dyskusję w przedmiotowym temacie i
zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku posiedzenia.
Pkt. 6 Informacja nt. bieżącej sytuacji oraz przyszłości katowickich zespołów hokeja na lodzie
(zespoły amatorskie i zawodowe).
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
przekazał powadzenie obrad Panu Krzysztofowi Pieczyńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Komisji
Kultury, Promocji i Sportu.
Pan Krzysztof PIECZYŃSKI -Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i
Sportu przywitał zgromadzonych gości – przedstawicieli katowickich klubów hokeja na lodzie i
zaproponował aby Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK dokonał krótkiej
prezentacji zespołów.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki zaznaczył, iż
informacje co do funkcjonowania klubów najlepiej przedstawią zaproszeni goście. W informacji,
jaka została dostarczona radnym przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące
przedmiotowych klubów. Na chwilę obecną Miasto posiada dwa kluby hokejowe w rozgrywkach
ekstraklasy tj. MUKS „Naprzód Janów” oraz HC GKS KATOWICE. Oprócz klubów zwiazanych
ze sportem zawodowym, istniej jeszcze Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy GKS Katowice,
który zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży i tworzeniem grup młodzieżowych.
Dodatkowo w Katowicach funkcjonują również amatorskie hokejowy kluby sportowe,
których drużyny biorą udział w rozgrywkach Śląskiej Amatorskiej Ligi Hokeja
Odnosząc się do obecnego stanu hokeja Pan Naczelnik stwierdził, że przy rozdziale środków
na dwie drużyny grające w ekstraklasie nie są one wystarczające, i wyniki tych drużyn są takie a nie
inne. Najważniejsze jest jednak to, iż oprócz hokeja zawodowego, funkcjonuje hokej amatorski
gdzie szkoli się dzieci i młodzież, a największe w tym zasługi mają drużyny MUKS, które zajmują
czołowe lokaty w swoich rozgrywkach.
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Następnie Pan Krzysztof Pieczyński poprosił o wzięcie udziału w dyskusji przedstawicieli
poszczególnych klubów.
Pan Janusz GRYCNER – Prezes MUKS Naprzód Janów zaznaczył, iż głównym
problemem są środki pieniężne na utrzymanie klubu. Jak dodał, klub latami pracował na osiągnięcie
obecnych wyników, jednak utrzymanie minimum jednej drużyny w każdej kategorii wiekowej
kosztuje ok 450 tys zł, przy dotacji z miasta rzędu 100 tys zł. Reszta pieniędzy pochodzi ze składek
rodziców i sponsorów, którzy powinni sponsorować de-facto pierwszą drużynę. Pan Prezes
zaznaczył, iż obecne środki nie są wystarczające, aby osiągnąć przyzwoity wynik sportowy.
Zaskoczeniem jest tez spadek aż o 25% udziału finansowego miasta w szkoleniu dzieci i młodzieży.
Trzy lata temu była to dotacja w wysokości 145 tys zł, natomiast obecnie wynosi ona jedynie 110
tys zł. Jeżeli taka dotacja pozostanie, wtedy drużyny będą miały problem, gdyż tylko jeden wyjazd
w lidze centralnej juniorów pochłania ok 10% dotacji. Jakość szkolenia można zobaczyć na
podstawie tego, iż klub posiada 3 reprezentantów w drużynie U18 hokeja na lodzi i 2 w drużynie
U20. Jak dodał Pan Prezes szkolenie dzieci i młodzieży w miastach ościennych jeżeli chodzi o
hokej jest bardziej profesjonalne (większe pieniądze, etaty, sprzęt). Powoduje to, iż niektórzy
zawodnicy w pewnych grupach wiekowych odchodzą do innych klubów sportowych. Z problemów
Pan Prezes wymienił również brak logiki w opłatach za korzystanie z obiektów MOSiR, gdyż z
100.000 zł na szkolenie, klub oddaj 50.000 za używanie lodowiska, we wszystkich grupach
wiekowych. Wcześniej jak lodowisko Jantor zostało oddane do użytku była jedna stawka za
wszystko wynosząca 5 zł za godzinę. Później dokonano”machinacji” w stawkach i obecnie za 1
godzinę użytkowania lodu przez drużynę juniorską płaci się 50 zł, co przy dwunastu drużynach jest
bardzo konkretna kwotą. Jeżeli miasto nie chce hokeja młodzieżowego to niech to ogłosi oficjalnie,i
wtedy kluby zrezygnują z takiego szkolenia. Obecnie klub zajęciami obejmuje dzieci od
najmłodszych lat do pełnoletności, razem prawie 600 osób. Klub prowadzi tez program dla dzieci
ze szkół podstawowych 51 i 53 to jest około 300 osób, które mają zajęcia poza godzinami WF. Sam
transport tych osób ze szkoły na Giszowcu to ponad 10 tys zł. Owszem można to zrzucić na
rodziców i podnieść stawki, ale wtedy będzie to skutkowało to tym, iż nie będzie ich stać i
zrezygnują, a klub straci młodzież, która potem z racji braku zajęcia, będzie „wystawała w bramach
na Ni kiszowcu”
Pan Dariusz DOMOGAŁA – Wiceprezes HC GKS Katowice zaznaczył, iz głównym
problemem z którym boryka się jego klub to brak większej dostępności lodowiska przy „Spodku”.
W ostatnim sezonach klub wracał na lód w miesiącach listopadzie i grudniu, a czynne były
odpowiedni do marca. Tak więc klub mógł korzystać 2,5 do 3 miesięcy z lodu. Klub współpracuje z
szkołami w szkoleniu młodzieży, jednak przy tak krótkiej dostępności lodu nie jest w stanie dobrze
zorganizować przedmiotowych zajęć. Nie da się bowiem prowadzić zajęć w jednym miesiącu dwa
czy raz na tydzień, a w kolejnym dowiedzieć się, iż z powodu wystawy psów nie można z niego
korzystać. Bolączką jest to, iż klub zmuszony jest większą część sezonu korzystać z lodowiska na
Jantorze. Gdy zaczynają się tam zajęcia, dzieci przechodzą do innych klubów. Doprowadziło to do
tego, iż klub posiadał w ostatnim sezonie jedna drużynę juniorską, która pod koniec trzeba było
wycofać. W miesiącu styczniu klub zaczął robić nabór dzieci i młodzieży, gdzie było
zainteresowanych ok 50 dzieci które chodziły w sobotę i niedzielę na naukę jazdy na łyżwach, ale
od 15 marca można im już było zaoferować tylko przejazdy na lodowisko „Jantor”. Gdyby jeszcze
miasto zaoferowała pomoc przy dowozie tych dzieci spod „Spodka” na „Jantor” to wtedy może
byłoby większe zainteresowanie. Wiemy jednak, iż lodowisko „Jantor” też ma ograniczone
możliwości. Tak więc nie można mówić, iz Katowice posiada dwa sztuczne lodowiska. Posiada
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jedno całoroczne i drugie otwarte na 3 miesiące. Jeżeli dostępność lodowiska przy „Spodku” dalej
będzie taka jak jest, wtedy trzeb będzie się zastanowić nad zlikwidowaniem klubu. Trzeba się
zastanowić czy miasto chce mieć hokej w takim wydaniu jak obecnie czy go dokapitalizować jak to
ma miejsce w Sosnowcu czy Tychach.
Pan Krzysztof PIECZYŃSKI -Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i
Sportu zaznaczył, iż Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Krzysztof Mikuła zapewnił
członków komisji, iż lód będzie dostępny od początku września.
Pan Dariusz DOMOGAŁA – Wiceprezes HC GKS Katowice dodał, iż sezon rozgrywek
dla juniorów zaczyna się 4 września i dzieciaki muszą gdzieś trenować. Jeżeli znowu ma być taka
sytuacja iż drużyny wyrywają sobie na „Jantorze” wzajemnie godziny to dlaczego „Spodek” nie
może być mrożony już od miesiąca sierpnia. Pan Prezes zaznaczył, iż ma sygnały, że Targi
Górnicze nie będą korzystać podczas imprezy z powierzchni lodowiska.
Kolejną sprawą poruszoną przez Pana Prezesa były umowy z MOSiR, gdzie za
pomieszczenia klubowe, które wcześniej przez 20 lat były udostępniane klubowi, teraz ten ma za
nie wnosić opłaty i to w kwocie 9 tys/rok, co przy ich lokalizacji (są to piwnice) i przeznaczeniu
(głównie chodzi o przechowywanie sprzętu) jest nie do zaakceptowania, tym bardziej iż faktycznie
korzysta się z nich tylko podczas dostępności lodowiska tj – 3,5 miesiąca. Dla porównania dotacja
na szkolenie młodzieży wyniosła 10 tys zł.
Pan Piotr GRYCIUK – Prezes HUKS Katowice zaznaczył, iż potwierdza słowa swojego
przedmówcy, że 3,5 miesiąca dostępności lodu na „Spodku” to za mało by poprawnie szkolić
młodzież. Pan Prezes zapytał też dlaczego w miesiącach kiedy nie ma lodu nie można tam zrobić
toru do jazdy na rolkach. Obecnie szkolenie młodzieży w HC GKS nie istnieje, gdyż jest to, cytując
dyrektora MOSiR, taka „klubowa ślizgawka”. Ci którzy zaczynali tam szkolenie teraz są w innych
klubach, a poziom drużyny HUKS Katowice na samym początku był fatalny. Same rozgrywki
zostały zakończone przedwcześnie, żeby oszczędzić dzieciakom upokorzenia przy wysokich
porażkach.
Pan Andrzej LISOWSKI – reprezentujący Sigma Katowice zaznaczył, iż jest tutaj razem
z kolegą z zespołu Old Boys Katowice. Jak zaznaczył są to dwie drożyny, które trenują ze sobą
ponad 10 lat, efektem czego jest zajęcie czołowych miejsc w Amatorskiej Lidze Hokeja. W
ubiegłym sezonie udało się wygrać ligę. Zespoły te nie potrzebują pieniędzy, gdyż otrzymują się ze
składek. Jedyne czego potrzebują to dostęp do lodowiska, najlepiej 2 razy w tygodniu przez godzinę
czy półtora. Mówiąc o lodowisku ma na myśli lodowisko w którym są szatnie dla drużyn, prysznice
i podstawowe rzeczy, oczywiście za odpłatnością. Niestety w Katowicach takie możliwości są
ograniczone, gdyż drużyna zaczęła treningi w listopadzie, wcześniej jeżdżąc nawet do Czech.
Treningi były możliwe do marca, a później trzeba było błagać o jakiekolwiek godziny na lodowisku
na „Jantorze”, co w drodze wyjątku udało się do godz 22:00. W ościennych miastach lodowiska
czynne są znacznie dłużej, co w Katowicach jest nie do pomyślenia, a w przypadku przekroczenia
godziny 22 o parę minut dochodzi do scysji z osobą pilnująca obiekt. Tak więc jedynym życzeniem
drużyny jest możliwość korzystania z lodowiska w Katowicach, jego większa dostępność.
Pani Anita JAGUSZ – UKŁ SPIN Katowice zaznaczyła, iż reprezentuje, odmiennie niż
pozostali prelegenci łyżwiarstwo figurowe. Zaznaczyła, iż aby móc trenować do dyspozycji klub
ma godzinę 6:30 rano a później godzinę 13:00. Jako, że większość zawodników – uczniów ma w
tym czasie zajęcia, jest to źle przyjmowane w szkołach do których chodzą. Problemem, który
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poruszyła jest brak dostępności lodu w większym wymiarze czasu w tym w miesiącach letnich i
kwestia opłat ponoszonych za wynajęcie lodowiska.
W dalszej dyskusji przedmówcy podkreślili,iż podstawowym problemem w Katowicach jest
bark szerszej dostępności, jeżeli chodzi o miesiące i o godziny otwarcia, lodowiska przy Spodku.
Zaznaczono, iż podczas spotkań ze stroną prezydencka padła propozycja mrożenia lodu już od
miesiąca sierpnia. Pozostała ona bez rozpatrzenia. Dodatkowo poinformowano, iz na sprzedaz
wystawiony został drugi obiekt lodowiska na Jantorze, który wczesniej dzierżawiła prywatna firma.
Jednym z postulatów rozmówców było wykupienie go przez miasto Katowice. Jak dodał
przedstawiciel MUKS Naprzód Janów oni jak i inne zespoły, mogą zagwarantować pełne
obsadzenie tego obiektu od godz 6 do 24. Padły także zastrzeżenia co do możliwości zaparkowania
przy „Spodku” podczas gdy dany klub trenuje na lodowisku, tym bardziej, iż z góry opłacił on
możliwość korzystania z lodu.
Radny Maciej BISKUPSKI zaznaczył, iż dyskutowano o budowie basenu 50 metrowego,
teraz padają jeszcze propozycje przejęcia 3 obiektu lodowiska. Dodatkowo oczekiwania Naprzodu
jak i GKS co do finansowania przez miasto są duże, a to już znaczne obciążenie dla budżetu.
Zdaniem Pana Radnego należy się obecnie skupić na tym co mamy, czyli na większej dostępności
lodowisk. Stan faktyczny jest obecnie taki, iż lodowisko w Spodku nie jest wykorzystywane w
takim stanie, w jakim mogłoby być. Komisja już wcześniej wystosowała wniosek do Prezydenta
Miasta, i ma takie zapewnienie, iż będzie ono dużo dłużej czynne niż obecnie. Kupno trzeciego
obiektu a później wyremontowanie go i utrzymanie będzie pochłaniało olbrzymie środki. Radni
muszą z budżetu miasta wybrać to co jest najistotniejsze dla rozwoju miasta i jego mieszkańców.
Dlatego teraz trzeba rozmawiać bardziej o źródłach finansowania klubów. Dodatkowo trzeba się
skupić bardziej na dostępności lodowiska przy „Spodku” szczególnie w aspekcie problemów
zgłoszonych przez kluby uczniowskie i amatorskie. Pan Radny zapytał też jakie pomysły maja
kluby na finansowanie drużyn młodzieżowych, oraz na rozgrywanie meczy w najwyższej lidze
hokejowej przez dwa kluby, które są średnio finansowane z budżetu gminy w kontekście ich
możliwego połączenia w jeden zespół.
W dyskusji przedstawiciele podkreślili zwiększenie środków na szkolenie młodzieży. Co do
finansowania klubów to zaproponowano zwiększenie dotacji na kluby, lub połączenie się klubów w
jeden twór, przy czym zaznaczono, iż należy wziąć pod uwagę kwestie środowiska kibiców i
wzajemnych animozji. Dodatkowo zaznaczono, iż Katowice chcąc mieć drużynę hokejową w
strefie mistrzowskiej musiałyby zainwestować znaczne większe środki niż dotychczas.
Pan Mirosław MINKINA – Prezes Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie zaznaczył, iż
obecnie funkcjonujący model hokeja w Katowicach jest niedoskonały. Jeżeli Katowice chcą
postawić na hokej na wysokim poziomie należy obecny projekt przebranżowić. Nie ma obecnie
miejsca na dwie drużyny hokejowe w najwyższej lidze w Katowicach, gdyż są one słabe. Aby mieć
mocną drużynę hokejową musi ona dysponować budżetem wartości ok 5 mln zł. Dla porównania
Pan Prezes zaznaczył, iż koszt takiej drużyny w innych sportach to koszykówka – 15 mln zł,
siatkówka 25 mln zł i piłka nożna – 60 mln zł. Pan Prezes zaznaczył, iż aby ożywić hokej w rejonie,
należałoby postawić na Spodek, gdzie stworzono by Śląskie Centrum Sportów Lodowych, które
postawiłoby na hokej i na łyżwiarstwo figurowe. Spodek stałby się arena gdzie mieściłyby się dwa
lodowiska, a w miarę potrzeb w ciągu 12 godzin można by go dostosować do potrzeb danej
imprezy.
Pan Prezes dodał, iż należy wziąć pod uwagę fakt, iż w Gliwicach powstaje nowoczesna
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hala widowiskowo-sportowa, która zabierze część publiczności Spodkowi. Zatem już teraz trzeba
pomyśleć o stworzeniu jednej silnej drużyny, ale drużyny rejonu, która swoja gra przyciągałaby do
Spodka ludzi i nazwać ją np Silesia Katowice. Drużyna ta miałaby w swoim skłądzie
reprezentantów poszczególnych miast, i mogłaby być dotowana przez poszczególne gminy. Tak
więc jest potrzebny podmiot, a resztę załatwi drużyna, która grać będzie w najwyższej klasie
rozgrywek i przyciągnie nie tylko mieszkańców Katowic, ale też regionu.
Pan Prezes zaznaczył, iż hokej jest popularnym sportem czego przykład można było oglądać
na mistrzostwach świata w hokeju w Mińsku. W ciągu dwóch tygodni przewinęło się tam 640 tys
ludzi. Taką grupę ludzi trzeba zagospodarować, ale trzeba mieć na to pomysł. Zdaniem Pana
Prezesa spodek to jedyny taki obiekt w regionie, gdzie możnaby centrum sportów lodowych
stworzyć.
Radny Tomasz MAŚNICA zaznaczył iż hokej jest dyscypliną, którą należy jak najszerzej
upowszechnić, tym bardziej w Katowicach, które mają bardzo bogatą tradycję, jeżeli chodzi o
rozgrywki hokejowe. Dlatego trzeba hokej w Katowicach poukładać tak, aby drużyna która grać
będzie w ekstraklasie mogła walczyć o czołowe pozycje. Nawiązując do propozycji odkupienie
obiektu drugiego lodowiska na Jantorze Pan Radny zaznaczył, iż zgadza się z Radnym Biskupskim,
że budżet miasta nie jest nieograniczony i trzeba w nim uwzględnić wszystkie potrzeby
mieszkańców i miasta. Jak dodał wielokrotnie apelował na forum rady, aby maksymalnie
wykorzystać obiekty sportowe w mieście. W przypadku lodowisk po rozłożeniu odpowiednich mat
możliwe będzie korzystanie z lodowiska także przez rolkarzy.
Kontynuując Pan Radny zaznaczył, aby w chwili obecnej skupić się na tym co obiecał
Wiceprezydent Miasta Pan Krzysztof Mikuła i maksymalnie wydłużyć czas otwarcia i dostępności
lodowiska przy „Spodku”, i żeby obiekt ten służył celom do jakich faktycznie został zbudowany.
Niedopuszczalnym jest aby amatorskie drużyny hokeja z Katowic, musiały jeździć aż do
Bohumina, żeby tam potrenować.
Na koniec Pan Radny zwrócił się do przedstawicieli dwóch czołowych drużyn hokejowych
w Katowicach, czy obecnie przy maksymalnym wykorzystaniu dwóch dostępnych w Katowicach
lodowisk, będą zdolni stworzyć jedną drużynę ponad podziałami, która reprezentowałaby Katowice
w ekstralidze.
Pan Janusz GRYCNER – Prezes MUKS Naprzód Janów zaznaczył, iż będą się w stanie
porozumieć, jednak czy miasto zapewni odpowiednie finansowanie dla klubu. Jak zaznaczył, w
dyskusji padły kwoty, jakie potrzebne są do zapewnienia drużynie hokejowej czołowych miejsc w
rozgrywkach. Kluby takich pieniędzy nie mają, mogą dać jedynie doświadczenie, zaangażowanie
kadry trenerskiej. Pan Prezes dodał także, iż przy obecnym budżecie, gdyby jego zespół grał w
siatkówce, stać by go było jedynie na grę w czołówce 1 ligi i tylko 1 ligi. Przy tak skromnym
budżecie jaki ma dziś „Naprzód” Janów jest on w stanie zapewnić każdorazowo obecność
minimum kilkuset kibiców, co na meczach siatkówki nie jest już tak oczywiste. A trzeba wizać pod
uwagę fakt, iż takie widowisko odbywa się kilkadziesiąt razy w roku.
Pan Dariusz DOMOGAŁA – Wiceprezes HC GKS Katowice stwierdził, iż na pierwszym
spotkaniu tzw okrągłego stołu ds hokeja z Wiceprezydentem Krzysztofem Mikułą dowiedzieli się,
iż Miasto Katowice chce postawić na dwie dyscypliny sportu, które dość mocno mają być
dokapitalizowane. Pan Wiceprezydent dodał, iż daną dyscyplinę ma reprezentować klub który
będzie w stanie powalczyć o mistrzostwo Polski. Zgodnie z nowymi przepisami miałby to być
nowy klub o charakterze spółki akcyjnej, przy czym nazwą jest rzeczą drugorzędną. Ma to być też
drużyna, która wykorzysta w swoich rozgrywkach „Spodek”. Kluby hokejowe w dalszym ciągu pod
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własnym szyldami prowadziłyby szkolenie dzieci i młodzieży. Jak dodał Pan Prezes kluby
dogadane są dogadane w 90% co do stworzenia wspólnego klubu, jednak potrzebne będzie bardzo
zdecydowane wsparcie miasta, przy czym należy pamiętać, iż hokej jest dyscypliną, gdzie
utrzymanie zespołu w ekstraklasie kosztuje relatywnie mniej, niż w innych dyscyplinach
zespołowych. Jak dodał może to być pierwszy krok aby z Katowic zrobić polską stolicę hokeja na
lodzie. Dodatkowo należy pamiętać o tym, iż drużyna która będzie w stanie walczyć później w
rozgrywkach europejskich, będzie znakomitą promocją dla miasta.
Pan Mirosław MINKINA – Prezes Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie dodał, iż hokej
jest najtańszą alternatywą dla miasta. Na początek potrzebne by było wsparcie Miasta na poziomie
ok 3-4 mln złotych na rok.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki stwierdził, iż w chwili
obecnej należałoby poczekać do sierpnia kiedy zacznie być mrożone lodowisko na „Spodku”.
Będzie przedłużony czas pracy obu lodowisk i pojawią się dodatkowe godziny dla zespołów. Takie
same rozstrzygnięcia dotyczyć będą miejskich kortów tenisowych. Jak zaznaczył Pan Naczelnik, w
obecnym budżecie miasta na pewno nie ma środków aby można było pozyskać obiekt drugiego
lodowiska na Jantorze.
Pan Naczelnik podsumował też dotychczasowe rozmowy klubów na spotakniach w
Urzędzie Miasta co do możliwości połączenia dwóch drużyn. Środowisko Pana Prezydenta dało
jasny sygnał, iż chce jednej silnej drużyny w ekstraklasie, przy czym nie mówi się od razu o
mistrzostwie. Obecnie na komisji padły zapewnienia o chęci połączeni i utworzenia spółki, ale do
dzisiaj żadnych konkretów w tej sprawie strona prezydencka oficjalnie nie uzyskała. Pan Naczelnik
zaznaczył, iż posługiwanie się przykładami innych miasta w rejonie jak Sosnowce i Tychami jest
błędne, gdyż te miasta też obecnie mają swoje problemy. Każde miasto ma swój model
funkcjonowania takiego klubu, ale żadne z tych miast nie miało dwóch środowiskowych klubów
hokejowych w ekstraklasie. Z jednej strony „Naprzód” Janów z olbrzymią dorobkiem, który
kibiców ma w każdym pokoleniu. Z drugiej strony HC GKS z tradycją i marką. Nikt z miasta nie
mówi o pogrzebaniu hokeju, ale o tym by działał on w takiej formie, która każdemu będzie
odpowiadać. Nowy klub nie może powstać na zasadzie jeszcze większego zwaśnienia środowisk
kibiców, ale ma przyciągnąć nowego kibica, także z miast ościennych.
W dalszej kolejności dyskusja poruszyła temat wcześniejszej dostępności lodowiska w
Spodku, oraz możliwości wykorzystania go także do jazdy na rolkach. Zaznaczono, iż w trakcie
korzystania z płyty lodowiska przez rolkarzy mogłoby dojść do zniszczenia jej nawierzchni, dlatego
potrzebne są specjalne panele. W kwestii terminu rozpoczęcia mrożenia płyty stosowne zapytanie
przekazane zostanie stronie prezydenckiej.
Pan Krzysztof Pieczyński – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
zaznaczył, iż Prezes Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie wrócił właśnie z kongresu w Pradze,
gdzie Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie zdecydowała o przyznaniu Polsce organizacji
przyszłorocznych MŚ Dywizji 1A. Pan Wiceprzewodniczący poprosił o kilka słów Pana Prezesa.
Pan Mirosław MINKINA – Prezes Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie zaznaczył, iż
niewątpliwie jest to sukces, gdyż pierwszy raz zdarzyło się żeby ten sam kraj organizował dwa razy
z rzędu mistrzostwa. Pan Prezes podkreślił słabą frekwencję podczas meczów grupowych, ostatnich
mistrzostw, które odbywały się na Arenie w Krakowie. W rejonie aglomeracji katowickiej jest 7
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klubów, jednak ceny wyjazdu do Krakowa wielu kibiców zniechęciły. Obecnie jest druga szansa i
można ją wykorzystać organizując mistrzostwa w Katowicach, dla których byłaby to wielka
promocja. Obecnie Śląski Związek Hokeja na Lodzie lobbuje za tym aby finały tych mistrzostw
odbyły się w Katowicach. Co prawda nie ma tu tak nowoczesnej hali jak w Krakowie, ale jest
potencjał. Pan Prezes zaproponował aby władze miasta i radni włączyli się czynnie w te
przygotowania i zorganizowali wizje lokalną w najbliższym możliwym czasie, gdyż jest
konkurencja innych miast. Pozostaje też kwestia tego, ile miasto może przeznaczyć na promocję.
Gdyby te mistrzostwa odbyły się w Katowicach byłyby one trampoliną do promocji tej dyscypliny i
stworzenia regionalnego zespołu. Oprócz tych mistrzostw Śląski Związek Hokeja na Lodzie
zabiegał właściwie o każdy turniej jaki jest do wzięcia przez Polaków. Udało się uzyskać
zapewnienie o organizacji dwóch turniejów EIHC, w których biorą udział drużyny takich państw
jak Włochy, Francja, Austria, Kazachstan. Tak więc tutaj też miasto może się włączyć. W końcu
zostaje także możliwość organizacji w Katowicach Pucharu Polski, na który w ostatnich meczach
przychodziło po 12 tys kibiców. W kwesti organizacji mistrzostw dywizji 1A w najblizszy czasie do
miasta zwróci się przedstawiciel Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki stwierdził, iż
organizacja mistrzostw dywizji 1A wymagać będzie konkretnego finansowania i z biegu nie można
stwierdzić czy miasto stać na takie wydatki. Najpierw trzeba będzie przeprowadzić wizję lokalną.
Radny Tomasz MAŚNICA w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Naczelnika Sławomira
Witka o braku konkretnej propozycji zespołów co do chęci połączenia się w jeden klub, zapytał czy
takie dokumenty będą w najbliższym czasie przez zespoły dostarczone stronie prezydenckiej. Pan
Radny zapytał czy były też propozycje objęcia patronatem klasy sportowej w jednej z katowickich
szkół i czy jest zainteresowanie tym tematem.
Pan Dariusz DOMOGAŁA – Wiceprezes HC GKS Katowice stwierdził, iż kilka lat temu,
była zgoda Pana Prezydenta na utworzenie takiej klasy w gimnazjum nr 10 w Bogucicach, gdzie
miał też powstać ośrodek szkolenia dzieci i młodzieży. Nie mniej z powodu braku zawodników
trzeba było od tego pomysłu odstąpić. Nie mniej nieodzowne jest prowadzenie szkolenia w każdym
typie szkół, aby zachować ciągłość dopływu zawodników.
Pan Janusz GRYCNER – Prezes MUKS Naprzód Janów dodał, iż ze strony naprzodu
jest taka wola. Dwa lata temu stosowne porozumienie miało być zawarte z Szkołą Mistrzostwa
Sportowego, ale nie doszło do porozumienia na pewnych szczeblach.
Pan Dariusz DOMOGAŁA – Wiceprezes HC GKS Katowice kontynuując poinformował,
iż w kwestii podpisania umowy dotyczącej współpracy przy utworzeniu jednego klubu, do końca
tygodnia zostanie zorganizowana konferencja prasowa, gdzie oficjalnie przedstawiciele obu klubów
podpiszą stosowny dokument.
Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku
Sportowego w Katowicach zaznaczył, iż na ostatniej Komisji Edukacji była rozmowa o Szkole
Mistrzostwa Sportowego. Pan Wiceprezes zapytał czy przedstawiciele klubów są za tym, aby
powstały stricte klasy sportowe o poszerzonym programie wychowania fizycznego w szkołach
podstawowych i gimnazjalnych, czy wystarcza im to co jest w chwili obecnej.
Pan Janusz IMIOŁCZYK – Dyrektor Sportowy MUKS Naprzód Janów odpowiedzi
zaznaczył, iż jak najbardziej zespół jest zainteresowany, ale wymaga to stałego dostępu do obiektu
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sportowego, bo w chwili obecnej nie mielibyśmy miejsca na ich szkolenie. Wymaga to też
dodatkowych nakładów i środków finansowych.
Pan Krzysztof Pieczyński – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
podziękował za przybycie przedstawicielom klubów, oraz zabranie głosu. Wobec braku dalszych
zgłoszeń Pan Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję i zaproponował przejście do kolejnych
punktów posiedzenia.
Ad. 7 Opiniowanie projektów uchwał.
Ad. 8 Sprawy różne.
Ad. 9 Wolne wnioski.
Pan Krzysztof Pieczyński – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
poinformował, iż na obecne posiedzenie nie wpłynęły projekty uchwał do opiniowania Komisji.
Pan Wiceprzewodniczący wobec braku wolnych winsoków i zgłoszeń do dyskusji stwierdził
wyczerpanie porządku obrad, podziękował Radnym za aktywność podczas obrad Komisji, a
zaproszonym gościom i przedstawicielom wydziałów, za udzielanie wyczerpujących wyjaśnień w
zakresie analizowanych zagadnień.
Na tym posiedzenie zakończono.
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