6WRO RADY MIASTA KATOWICE

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Ewa Kołodziej

Katowice, dnia 12 lutego 2015 r.
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W związku z interwencj ą skierowaną do mojej osoby dotycz ącą planów
budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Katowicach, zwracam si ę do Pana Prezydenta z pro śbą
o udzielenie poparcia inicjatywie budowy nowego obiektu sportowego przy SP nr 12
i uwzgl ędnienie jej w planach rozwoju i inwestycji miasta Katowice.
Na wstępie podkre ślić trzeba, że Szkoła Podstawowa nr 12 w Katowicach
bardzo potrzebuje nowego obiektu sportowego dla zapewnienia w łaściwego
rozwoju fizycznego uczniów SP nr 12, a w szczególno ści uczniów klas sportowych,
które szkol ą młodych koszykarzy. Z dum ą możemy obserwowa ć sukcesy, jakie
odnoszą uczniowie SP nr 12 w skali nie tylko naszego miasta, ale tak że województwa
czy ca łego kraju. Jednak że,

żeby treningi mogły odbywa ć się w miejscu

odpowiadaj ącym współczesnym standardom sportowym konieczna jest budowa
nowej pełnometra żowej, wielofunkcyjnej hali sportowej, która w przysz łości byłaby
miejscem treningów sportowców z pozosta łych dyscyplin sportowych i mogłaby by ć
podstaw ą do tworzenia nowych klas sportowych, z których z pewno ścią również
niejednokrotnie byliby śmy dumni. Nie jest tajemnic ą, że odpowiednie zaplecze
treningowe w postaci nowoczesnej hali sportowej jest podstaw ą skutecznych
treningów m łodych sportowców, którzy b ędą mieli jeszcze większą motywacj ę do
rozwiania swoich sportowych pasji, co by ć może w przysz łości przełoży się na
kolejne sukcesy sportowe uczniów z naszego miasta.
W dalszej kolejno ści wskazuj ę, że SP nr 12 w Katowicach mie ści się
w centralnej cz ęści dużego osiedla mieszkaniowego, co w przypadku wybudowania
nowej hali sportowej przy SP nr 12 mog łoby mieć wpływ na mieszka ńców, którzy
edukacj ę maj ą już dawno za sob ą. Kolejnym argumentem przemawiaj ącym za
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powstaniem nowej hali jest tak że możliwość jej wynajmowania na zasadach
komercyjnych, co stanowiłoby dodatkowe środki finansowe dla Szkoły Podstawowej
nr 12. Niemniej jednak najistotniejszym celem jest zapewnienie nowoczesnego
miejsca do treningów dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej, albowiem
obecnie, pomimo, że w okolicy funkcjonuje wiele obiektów sportowych, brak jest
miejsca, które byłoby na tyle wielofunkcyjne i nowoczesne, aby odbywały się w nim
treningi różnych dyscyplin sportowych.
Wreszcie wspomnie ć należy, że pomysł budowy nowej hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 12 w Katowicach nie jest pomys łem nowym, albowiem
w przeszłości pomysł ten był pozytywnie odbierany przez poprzedniego Prezydenta
Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka. Jednak że prowadzone wówczas du że
inwestycje w mie ście, zwłaszcza w rejonie tzw. Strefy Kultury skutecznie
uniemożliwiały podejmowanie konkretnych kroków zmierzaj ących do realizacji
inicjatywy budowy nowej hali sportowej przy SP nr 12. Obecnie, kiedy najwa żniejsze
inwestycje prowadzone na terenie miasta zmierzaj ą ku końcowi, zasadnym wydaje
się ponowienie stara ń o budowę nowej hali sportowej w mie ście Katowice.
Maj ąc na względzie rozwój sportu szkolnego i młodzieżowego w dzielnicy,
jak równie ż w całym mieście Katowice, uprzejmie prosz ę Pana Prezydenta
o ustosunkowanie si ę do inicjatywy budowy nowej hali sportowej zg łaszanej przez
społeczność Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach. Ze swojej strony deklaruj ę
pełne poparcie inicjatywy budowy nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 12 w Katowicach i g łęboko wierz ę, że inicjatywa ta uwzgl ędniona zostanie
w planach bud żetowych miasta Katowice.
r--

Załączniki:
1. Pismo Rady Rodziców z dnia 19.01.2015 r.
2. Pismo Dyrektora Szko ły z dnia 19.01.2015 r.

Do wiadomo ści:
Tomasz Szpyrka — przewodnicz ący Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta
Katowice
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Dotyczy: hali spoi
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach

zwraca się z uprzejmą prośbą o rozważenie budowy hali sportowej na terenie naszej szko ły.
Od lat nasza szkoła należy do czołowych szkó ł miasta Katowice tak pod wzgl ędem
poziomu dydaktycznego, jak równie ż wysokiego poziomu sportowego reprezentowanego
przez naszych uczniów.
W naszej szkole funkcjonuj ą klasy sportowe o profilu koszykówki (dziewczęta
i chłopcy). Odnoszą one znaczące sukcesy na poziomie województwa i kraju:
• rok szkolny 2012/2013: II miejsce dziewcz ąt i chłopców w Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej woj. śląskiego w minikoszykówce,
•

rok szkolny 2013/2014: I miejsce dziewcząt i IT chłopców w Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej woj.

śląskiego w minikoszykówce oraz V miejsce dziewcz ąt

w Mistrzostwach Polski
•

absolwentka klasy sportowej reprezentowa ła nasz kraj w Mistrzostwach Europy
Kobiet w kategorii KU-16 i KU-18.
Jesteśmy jedyną w ostatnich latach szkołą w województwie śląskim, która w finale

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w minikoszykówce by ła reprezentowana przez dru żyny
dziewcząt i chłopców.
Pełnowymiarowa hala sportowa z pewną ilością miejsc dla kibiców byłaby dla nas
ogromnie pomocna w celu poprawy jakości szkolenia, ale również jako element promocji
koszykówki i sportu w dzielnicy.

Nadmieniamy, że sprawę zgłaszaliśmy już Pańskiemu poprzednikowi, który odniósł
się do sprawy życzliwie, ale nie mo żna było rozpocząć działań w w/w sprawie z racji trwania
ważnych inwestycji miejskich (NOSPR, Mi ędzynarodowe Centrum Kongresowe itd.).
Liczymy, że w tej rozpoczynaj ącej się kadencji Pan Prezydent uwzgl ędni w planach
rozwoju i inwestycji naszego miasta budow ę hali sportowej dla naszej placówki.
Z góry dziękujemy za życzliwo ść w przedmiotowej sprawie w imieniu całej
społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Katowicach.
Na rozpoczęty właśnie rok 2015 życzymy Panu Prezydentowi samych sukcesów
w Życiu osobistym i zawodowym.
Z poważaniem
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Rada Rodziców działaj ąca przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Katowicach zwraca si ę z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości
budowy hali sportowej (pe łnometrażowej, wielofunkcyjnej) przy tutejszej szkole. Od kilku lat
w szkole działaj ą klasy sportowe z zakresu koszykówki. Uczniowie — zawodnicy odnosz ą
sukcesy w skali miasta, województwa i kraju. S ą członkami kadr wojewódzkich i kadr
szkolenia centralnego.
Naszym zdaniem profesjonalny sport nie mo że się rozwijać bez nowoczesnej,
spełniaj ącej dzisiejsze standardy infrastruktury. Dlatego pro śba o wyrażenie zgody na budowę
pełnometrażowej, wielofunkcyjnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 jest w pe łni
uzasadniona.
Przedstawiaj ąc Panu Prezydentowi argumenty za budow ą hali podkreślamy przede
wszystkim ogromną popularność w dzielnicy dyscyplin sportowych, w tym siatkówki,
koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej. Ponadto stwierdzamy, że mimo działaj ących
w dzielnicy obiektów sportowych, wyst ępuje brak dostatecznej, nowoczesnej,
wielofunkcyjnej bazy do dalszego, właś ciwego rozwoju dyscyplin sportowych. Ponadto nowy
obiekt przyczyni si ę w istotny sposób do rozwoju sportu szkolnego i m łodzieżowego
w dzielnicy, jak i całym mieście.
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