Projekt
BRM.0012.5.6.2016.PS
Protokół nr 6/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu
Data posiedzenia: 20.6.2016 r.
Miejsce posiedzenia: Dział Etnologii Miasta-Oddział MHK, ul. Rymarska 4, 40-425 Katowice.
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 12.40
Godzina zakończenia posiedzenia: 14.20
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu Pan Tomasz Szpyrka
Biuro Rady Miasta: Piotr Sawicki.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 radnych (na 10 ogółem).
Radni nieobecni:
1. Arkadiusz Godlewski,
2. Aleksander Uszok,
3. Bartosz Wydra.
Goście obecni na posiedzeniu:
1. Dyrektor Muzeum Historii Katowic- Pan dr Jacek Siebel,
2. Dyrektor MOSiR w Katowicach- Pan Stanisław Wąsala,
3. Wiceprezydent Miasta Katowice- Pani Marzena Szuba,
4. Wiceprezydent Miasta Katowice – Pan Waldemar Bojarun,
5. Naczelnik Wydziału Kultury -Pani Edyta Sytniewska,
6. Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki -Pan Sławomir Witek
7. Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji -Pan Marcin Stańczyk,
8. Kierownik Działu Etnologii Miasta –Pani Bożena Donnerstag,
9. Inspektor w zastępstwie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Katowice ds. Organizacji Imprez
Strategicznych -Pani Marta Chmielewska,
10. Radny Rady Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka; MSZS - Pan Włodzimierz Zarodkiewicz,
11. Radny Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec - Pan Wojciech Brzóska,
12. Mieszkaniec Katowic – Pan R___ R____
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. Przygotowanie do akcji „Lato w mieście”.
5. Wizytacja filii Muzeum Historii Katowic-Dział Etnologii Miasta. Działalność, udostępnione
zbiory, funkcjonowanie działu Etnologii Miasta, promocja Nikiszowca.
6. Przygotowanie i funkcjonowanie obiektów MOSiR, udostępnionych w sezonie letnim.
7. Opiniowanie projektów uchwał.
1) Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie promocji Miasta Katowice jako
Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017.
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8. Sprawy różne.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka powitał zgromadzonych: radnych i gości.
Następnie przedstawił zebranym porządek obrad, proponując zmianę kolejności omawianych
punktów, polegającą na procedowaniu punktu 5 Wizytacja filii Muzeum Historii Katowic -Dział
Etnologii Miasta. Działalność, udostępnione zbiory, funkcjonowanie działu Etnologii Miasta,
promocja Nikiszowca.; zaraz po punkcie 1.
Komisja Kultury, Promocji i Sportu przyjęła jednogłośnie (6 głosów „za”) przedstawiony wyżej
porządek posiedzenia.

Punkt 5.
Wizytacja filii Muzeum Historii Katowic -Dział Etnologii Miasta. Działalność,
udostępnione zbiory, funkcjonowanie działu Etnologii Miasta, promocja
Nikiszowca.
Członkowie Komisji oraz goście dokonali wizytacji budynku Działu Etnologii Miasta-Oddziału
Muzeum Historii Katowic.
Pan Dyrektor J. Siebel na wstępie przedstawił wystawę czasową poświęconą „Grupie Janowskiej”.
Pani Kierownik B. Donnerstag poinformowała, że w budynku dawniej mieściła się publiczna
pralnia i magiel, który pełnił również ważne funkcje społeczne, integrował społeczność lokalną.
Pani Kierownik następnie przedstawiła wystawy stałe, dotyczące historii życia codziennego w
dawnym Nikiszowcu:
· „Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu”; wystawa ta otrzymała
nagrodę w ramach XXXIV edycji konkursu na wydarzenie muzealne SYBILLA 2013,
w kategorii wystaw etnograficznych,
· „U nos w doma na Nikiszu”, wystawa, w której odtworzono wygląd typowego mieszkania
w Nikiszowcu, z okresu lat 30-tych do lat 60-tych XX wieku,
· „Wokół mistrzów Grupy Janowskiej”.
Następnie Pan Dyrektor J. Siebel omówił główne zagadnienia dotyczące bieżącej działalności
placówki. Radni zapoznali się także z układem przestrzennym budynku; m.in. zwiedzili pracownie,
piwnice i magazyny. Pan Dyrektor poinformował, że magazynach znajduje się ponad 5 tysięcy
eksponatów; z czego opisanych jest 85%. Ogółem w muzeum znajduje się 130 tys. przedmiotów.
Na tym Komisja zakończyła wizytację budynku Działu Etnologii Miasta–Oddziału MHK w Katowicach
i przeszła do sali konferencyjnej w celu kontynuowania posiedzenia.
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Punkt 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Komisja Kultury, Promocji i Sportu przyjęła jednogłośnie (7 głosów „za”) protokół nr 5/2016
/BRM.0012.5.5.2016/ ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Kultury, Promocji
i Sportu w dniu 11.05.2016 r.

Punkt 5. (ciąg dalszy)
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Szpyrka podziękował Panu Dyrektorowi J. Siebelowi za
umożliwienie przeprowadzenia posiedzenia Komisji na terenie Działu Etnologii Miasta oraz za
przedstawione informacje.
Następnie poprosił Pana Dyrektora o kilka słów podsumowania i ewentualne wskazanie głównych
problemów i bolączek z jakim boryka się Dział Etnologii Miasta.
Pan Dyrektor J. Siebel poinformował, że Dział Etnologii Miasta rocznie zwiedza około 13-14 tysięcy
osób; dla zwiedzających placówka przygotowuje rocznie ponad 40 wydarzeń. Opinie o działalności
są pozytywne.
Pan Dyrektor dodał, że od 2013 roku, Dział Etnologii Miasta jest częścią składową Szlaku Zabytków
Techniki oraz wskazał, że działalność Działu Etnologii Miasta wiążą się z promocją całej dzielnicy
Janów-Nikiszowiec. Dla rozwoju placówki znaczenie mają także inne przedsięwzięcia, które mają
miejsce w dzielnicy, jak m.in. Jarmark na Nikiszu.
Do problemów placówki Pan Dyrektor zaliczył:
· brak klimatyzacji w budynku,
· brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym.
Ze względu na brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych, pracownicy sami wykazują inicjatywę
i pomoc dla osób poruszających się na wózkach.
Pani Kierownik B. Donnerstag zwróciła uwagę na harmonijną współpracę oraz wzajemną pomoc i
działania promocyjne pomiędzy Działem Etnologii Miasta, a innymi podmiotami i stowarzyszeniami
działającymi na terenie dzielnicy, m.in: Rzymskokatolicka Parafia Św. Anny, Centrum Zimbardo,
Fundacja Nowy Nikiszowiec, Galeria Szyb Wilson, Stowarzyszenie- Razem dla Nikiszowca.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawione informacje.
Wobec braku pytań i uwag ze strony Radnych, Pan Przewodniczący zaproponował przedłożenie
Panu Prezydentowi wniosku Komisji, dotyczącego możliwości ułatwienia dostępu do Działu
Etnologii Miasta- Oddziału MHK w Nikiszowcu, dla osób niepełnosprawnych.
Pan Dyrektor J. Siebel nadmienił, że droga dojazdowa prowadząca do głównego wejścia do
placówki jest własnością Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach.
Pan Prezydent W. Bojarun poinformował, że Miasto prowadzi rozmowy z HGSM w tej sprawie.
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Komisja Kultury, Promocji i Sportu zwraca się do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem
o zmodernizowanie kostki brukowej, w celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym wjazdu do
Działu Etnologii Miasta- Oddziału MHK w Katowicach-Nikiszowcu.
Ponadto Komisja Kultury, Promocji i Sportu zwraca się do Prezydenta Miasta Katowice
z wnioskiem o przekazanie informacji dotyczących toczących się rozmów i uzgodnień z HutniczoGórniczą Spółdzielnią Mieszkaniową w Katowicach, w sprawie wykonania odpowiedniej drogi
dojazdowej do Działu Etnologii Miasta- Oddziału MHK w Katowicach-Nikiszowcu. Wniosek został
przyjęty jednogłośnie: 7 głosów „za”.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku uwag i pytań ze strony Radnych, stwierdził
wyczerpanie punktu 5.

Punkt 3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka poprosił Naczelnika Wydziału Kultury Panią E. Sytniewską
o przedstawienie informacji.
Pani Naczelnik E. Sytniewska omówiła w skrócie imprezy kulturalne, które miały miejsce w okresie
maj/czerwiec b.r. oraz przedstawiła najważniejsze (trwające i zbliżające się) wydarzenia m.in.: Letni
Ogród Teatralny oraz IX edycję Art. Naif Festiwal.
Pani Naczelnik poinformowała również, że 30 czerwca b.r., o godzinie 19.00 w Oddziale Muzeum
Historii Katowic - Dziale Etnologii Miasta, odbędzie się koncert z okazji 80 urodzin Erwina Sówkiostatniego żyjącego przedstawiciela Grupy Janowskiej.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował Pani Naczelnik za przedstawione informacje i
otworzył dyskusję.
Pan Radny B. Pronobis zapytał, czy wzorem lat poprzednich, będą odbywały się letnie koncerty
w Parku Kościuszki.
Pani Naczelnik E. Sytniewska oznajmiła, że koncerty będą się odbywały począwszy od lipca b.r.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku innych pytań, poprosił Naczelnika Wydziału
Sportu i Turystyki Pana S. Witka o przedstawienie informacji w zakresie sportu.
Pan Naczelnik S. Witek omówił nadchodzące wydarzenia sportowe, a także te, które miały miejsce
w maju i pierwszej połowie czerwca b.r. Ponadto zaprosił Radnych do wzięcia udziału w gali
wręczenia nagród Prezydenta miasta Katowice w dziedzinie sportu, która odbędzie się 22 czerwca
b.r. w Miejskim Domu Kultury w Giszowcu.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował Panu Naczelnikowi za wypowiedź i wobec
braku uwag i pytań ze strony Radnych, stwierdził wyczerpanie punktu 3.
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Punkty 4 i 6 (omawiane łącznie).
Przygotowanie do akcji „Lato w mieście”. Załącznik nr 1; Załącznik nr 2
Przygotowanie i funkcjonowanie obiektów MOSiR, udostępnionych w sezonie
letnim.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka przekazał głos Naczelnikowi Wydziału Sportu i Turystyki
Panu S. Witkowi.
Pan Naczelnik S. Witek poinformował, że jak co roku akcja Lato w mieście przebiega dwutorowo.
Prezydent ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu
i turystyki. W dniu 8 czerwca b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej wnioski
złożone na realizację przedmiotowych zadań publicznych.
Ponadto w akcji bierze udział MOSiR w Katowicach, poprzez przygotowanie i udostępnianie swoich
obiektów.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka przekazał głos Dyrektorowi MOSiR Panu S. Wąsali.
Pan Dyrektor S. Wąsala przedstawił w skrócie przedmiotowe informacje. Oznajmił, że wszystkie
obiekty są przygotowane, a jedyny mankament z jakim boryka się MOSiR to niewystarczająca
liczba ratowników. W chwili obecnej jest to zabezpieczenie na poziomie minimalnym. W sumie
docelowo brakuje ok. 15 osób.
Działania, które są podejmowane nie przynoszą wystarczających skutków. Zainteresowane osoby
często po podpisaniu umów, rezygnują z pracy.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka odnosząc się do faktu, iż w Spodku i MCK-u od maja b.r.
działa nowy operator, zapytał czy wysokość stawek dla podmiotów, które chciałyby korzystać z
obiektów zarządzanych przez operatora, nie powoduje w konsekwencji większego obłożenia na
innych obiektach.
Pan Naczelnik S. Witek oznajmił, że jest taka tendencja. Odnosząc się do kwestii poruszonej przez
Pana Dyrektora S. Wąsalę dodał, że problem z niewystarczającą liczbą ratowników ma szerszy
charakter i dotyczy także innych miast w Polsce, w tym miast nadmorskich.
Nadmienił, iż w trakcie sezonu wiele osób posiadających odpowiednie uprawnienia wybiera wyjazd
za granicę, gdzie ratownikom oferowane są lepsze warunki zatrudnienia.
Wspomniał ponadto o współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach, polegającej
na możliwości kierowania studentów do pracy w tym charakterze.
Pan Dyrektor S. Wąsala dodał, że w niedalekiej przyszłości, w perspektywie zakończenia inwestycji
i otwarcia trzech nowych basenów miejskich, będzie potrzeba zatrudnienia nie mniej niż 50
nowych ratowników, aby spełnić właściwe wymogi.
Pan Prezydent W. Bojarun nadmienił, że Miasto będzie czynić starania aby ten problem
zminimalizować poprzez współpracę z AWF. Ta oferta współpracy ma charakter długofalowy.
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Jeśli student posiadający uprawnienia ratownicze podejmie pracę w sezonie, to po zakończonej
edukacji będzie mieć zagwarantowane stałe zatrudnienie. Efekty tego pomysłu będzie można
ocenić po 2,3 sezonach.
Pan Radny T. Maśnica zapytał Pana Dyrektora S. Wąsalę, czy nie warto byłoby wrócić do
poprzedniej koncepcji i reaktywować drużynę ratowniczą MOSiR.
Pan Dyrektor S. Wąsala oznajmił, że to trudne zadanie z uwagi na brak ludzi z uprawnieniami.
Dodał, iż również młodzież „nie garnie się” do tego zajęcia.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka zwrócił się do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem
o przedstawienie informacji dotyczącej stanu i perspektyw odpowiedniego zabezpieczenia
obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych (basenów), poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby
ratowników wodnych oraz informacji dotyczącej współpracy w tym zakresie z Akademią
Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Następnie Pan Przewodniczący przegłosował udzielenie głosu Radnemu RJP nr 12 i Wiceprezesowi
MSZS w Katowicach, Panu Włodzimierzowi Zarodkiewiczowi.
Pan W. Zarodkiewicz poinformował, że temat dotyczący kadry ratowników w mieście Katowice,
podjął w zeszłym roku w rozmowie z ówczesnym Wiceprezydentem Panem Krzysztofem Mikułą.
Dodał, że to problem dla miasta; a sytuacja może się dodatkowo pogorszyć po otwarciu w Tychach
Aquaparku, gdzie ma znaleźć zatrudnienie minimum 60 ratowników.
Nadmienił, że w Szkole Podstawowej nr 53 w której uczy, jest zatrudnionych 3 ratowników i żaden
z nich, nie jest z Katowic.
W jego opinii rozwiązaniem byłoby zainicjowanie programu szkolenia w szkołach, gdzie funkcjonują
baseny. W ten sposób, w perspektywie 5-7 lat można by wychować grupę ratowników. Pan
Zarodkiewicz zaoferował swoją pomoc w tym zakresie.
Dodatkowo, jego zdaniem warto byłoby zainicjować rozmowę w tym temacie również z Prezesem
Zarządu Śląskiego WOPR lub Oddziału Miejskiego WOPR.
Na koniec zapytał, czy będzie czynna przystań na Dolinie Trzech Stawów.
Pan Dyrektor S. Wąsala poinformował, że przystań już jest czynna. MOSiR podpisał stosowną
umowę z prywatnym podmiotem.
Pan Prezydent W. Bojarun wyraził aprobatę do pomysłu Pana W. Zarodkiewicza oraz gotowość do
dalszych rozmów w tym zakresie. Nadmienił, że środki finansowe na szkolenia młodzieży są,
natomiast brak jest podmiotu, który podejmie się ich organizacji.
Dodał, że problem nie jest wynikiem pasywności Miasta w tym względzie; brak jest odpowiednich
przeszkolonych ludzi; w sezonie letnim, większość wybiera wyjazd za granicę i pracę na warunkach,
z którymi Miasto nie jest w stanie konkurować.
Pan Dyrektor S. Wąsala stwierdził, że w przeszłości został popełniony błąd strukturalny, polegający
na podzieleniu ratowników na kategorie ratowników: basenowych, plażowych i innych.
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Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka zauważył, że w następnym roku zaplanowano otwarcie
pierwszego z basenów miejskich i Miasto ogłosi nabór na stanowiska ratownicze. Jak wspomniał
Pan Dyrektor będzie to około 50 stanowisk pracy. Stwierdził, że w tej sytuacji należałoby
zintensyfikować działania miasta.
Pan Naczelnik S. Witek nadmienił, iż w tym przypadku będzie perspektywa stałego, całorocznego
zatrudnienia na etat. Oferta skierowana do studentów AWF jest dobra. Dodał, iż niewykluczone, że
pracę znajdą również osoby z miast ościennych.
Pan Radny T. Maśnica wskazał na konieczność wypracowania rozwiązania systemowego, ponieważ
temat kadry ratowniczej „wraca” w dyskusjach co roku. Pan Radny dodał, że odnosi wrażenie, iż
podejmowane działania nie są skoordynowane i „nie spotkały się nigdy razem”.
W jego ocenie, w celu rozwiązania tej sprawy, warto było by zorganizować spotkanie wszystkich
zainteresowanych środowisk.
Pan Prezydent W. Bojarun zauważył, że to środowisko stanowi wąska grupa ludzi, którzy
zazwyczaj się znają. Część kadry katowickiego WOPR, jest jednocześnie pracownikami naukowymi
AWF. Współpraca z ww. uczelnią wydaje się właściwym rozwiązaniem systemowym.
Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Pana Dyrektora S. Wąsali potwierdził, że system szkolenia
i nowe przepisy, które weszły w życie kilka lat temu, mocno zawyżyły wymogi i kryteria. Dodał, że
wypracowania wymaga kwestia szkolenia od podstaw dzieci i młodzieży. Środki finansowe w
budżecie Miasta na to przedsięwzięcie są przewidziane.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku innych uwag, podziękował za dyskusję i
stwierdził wyczerpanie punktu 4/6.

Punkt 7.
Opiniowanie projektów uchwał: Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
promocji Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce
Siatkowej Mężczyzn 2017.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka poprosił Pana Prezydenta W. Bojaruna o przedstawienie
projektu uchwały.
Pan Prezydent W. Bojarun poinformował, że projekt uchwały dotyczy zaangażowania miasta
Katowice w promocję wydarzenia o randze międzynarodowej.
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017, rozgrywane będą w czterech miastach, w
tym w Katowicach zostanie zorganizowana faza I i II turnieju. W ramach promocji imprezy, Miasto
Katowice zostanie gospodarzem meczy Ligi Światowej w roku 2017 i 2018 z udziałem Reprezentacji
Polski. Jest to promocja kilkuletnia; projekt będzie podobnie realizowany, jak wcześniej w
przypadku Mistrzostw Świata w 2014 roku.
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Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka zapytał, czy wyznaczono termin na przekazanie przez
Miasto środków finansowych.
Pan Prezydent W. Bojarun poinformował, że wg harmonogramu, przygotowania do mistrzostw
mają nastąpić w tym roku kalendarzowym. Intensyfikacja działań będzie możliwa od września b.r.
Pan Prezydent zwrócił ponadto uwagę, że poprzednia uchwała Rady Miasta Katowice podjęta przy
okazji Mistrzostw w roku 2014, uruchamiała pewne działania ze strony Miasta znacznie wcześniej.
Zaowocowało to dobrym projektem promocji siatkówki wśród dzieci i młodzieży, a także
rozpoczęciem starań, by drużyna GKS (d. Czarni) Katowice rozgrywała swoje mecze w wyższej klasie
rozgrywkowej.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka zapytał kiedy zapadnie decyzja o rozszerzeniu PlusLigi oraz
o możliwość rozgrywania niektórych meczów w Spodku.
Pan Prezydent W. Bojarun poinformował, że formalnie decyzja prawdopodobnie zapadnie 28
czerwca b.r. Dodał, że zamiarem Miasta jest, by najlepsze mecze odbywały się w katowickim
Spodku; są prowadzone rozmowy z koncesjonariuszem w tym zakresie, choć jest pewna
komplikacja, ponieważ operator zgodnie z wymogami, musi z wyprzedzeniem przygotować
kalendarz imprez, a nie jest znany jeszcze kalendarz rozgrywek PlusLigi.
Pozostałe mecze mogą być rozgrywane w Hali w Szopienicach, po uprzedniej modernizacji obiektu
w zakresie poszerzenia pojemności i zamontowania odpowiedniego oświetlenia.
Pan Radny K. Pieczyński odnosząc się do rozgrywek Ligi Światowej zapytał, czy z trzech dwumeczy
w danym kraju wszystkie trzy odbędą się w Katowicach, czy tylko jeden. Ponadto zapytał czy
organizator (PZPS) będzie płacił za wynajem hali Spodek.
Pan Prezydent W. Bojarun poinformował, że jest to przedmiotem ustaleń, ponieważ zmienił się
system rozgrywek. Odnośnie kwestii wynajmu, jest to również w trakcie uzgadniania. W trakcie
negocjacji wskazano, że jest inna sytuacja i gospodarzem hali Spodek jest operator a nie MOSiR.
Pan Radny T. Maśnica biorąc pod uwagę wydatek kwoty 5 mln zł., zwrócił uwagę na konieczność
podjęcia dodatkowych programów promocyjnych skierowanych dla mieszkańców, oprócz samego
faktu zaistnienia imprezy.
Pan Prezydent W. Bojarun nadmienił, że Miasto z pewnością skorzysta ze swoich doświadczeń
nabytych przy okazji MS (siatkówka) w 2014 roku, czy ME (piłka ręczna) w 2016 roku (projekt
Kocham Ręczną). Przekaz promocyjny ukazujący Katowice jako miasto, które zostaje w grze, jeśli
chodzi o siatkówkę na najwyższym poziomie, ma zostać wzmocniony udziałem drużyny GKS
Katowice w PlusLidze.
Pan Radny T. Maśnica zapytał czy inne, nowopowstające obiekty w pobliżu Katowic, jak np. Hala
Podium GLIWICE, nie będą stanowiły w przyszłości konkurencji dla Katowic.
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Pan Prezydent W. Bojarun zwrócił uwagę na możliwość organizacji dużych wydarzeń w dwóch
halach, tak jak to miało miejsce w Katowicach i Krakowie, przy okazji Mistrzostw Świata w hokeju
na lodzie w 2016 roku.
W opinii Pana Prezydenta, Gliwice nie powinny stanowić znaczącej konkurencji ponieważ oprócz
Piasta Gliwice, nie ma tam drużyny, która byłaby stałym dostarczycielem sportowych wydarzeń
cyklicznych.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony radnych,
poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie promocji Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce
Siatkowej Mężczyzn 2017, w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos
„wstrzymujący”, pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Punkt 8.
Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka zwrócił się do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem
o przedstawienie informacji dotyczącej możliwości rozważenia drobnej modyfikacji w jednym z
projektów inwestycji (budowa 3 basenów miejskich), poprzez pogłębienie niecki basenu
(prawdopodobne pogłębienie z 1,8 m. do 3,6 m. na odcinku ok. 5 metrów) aby umożliwić
treningi skoków do wody.

Punkt 9.
Wolne wnioski.
brak

Punkt 10.
Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował Radnym, Wiceprezydentom: Pani Marzenie
Szubie i Panu Waldemarowi Bojarunowi oraz przedstawicielom wydziałów za czynny udział w
posiedzeniu. Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący Komisji Kultury,
Promocji i Sportu
Tomasz Szpyrka
Protokołował
Piotr Sawicki

9

