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Przewo 'cz ący Komisji 

Kultury,  Pro  •  cji i  Sportu 

W odpowiedzi na wniosek Komisji Kultury, Promocji i Sportu z łożony na posiedzeniu w dniu S grudnia 

2016 r. dot. przedstawienia informacji nt. realizacji prac w budynku hali  JANTOR  II przy ul. Na łkowskiej 11 

w Katowicach oraz budowy lodowiska przy ul. Bielskiej la uprzejmie informuj ę , iż  dokładamy wszelkich stara ń , by 

w jak najszybszym czasie wykona ć  wszystkie prace adaptacyjne budynku przy ul. Na łkowskiej 11 w Katowicach 

i uruchomi ć  w nim lodowisko.  Do  chwili obecnej wykonano prace  demonta żowe  i porządkowe po by łej hurtowni 

oraz prace przygotowawcze do po łożenia instalacji mro żeniowej. Obecnie  trwaj ą  prace monta żowe instalacji 

mro żeniowej oraz prace instalacyjne i przy łączeniowe do sieci elektroenergetycznej niezb ędne do pod łączenia 

agregatu a tak że budowa band lodowiska. Do wykonania pozosta ło jeszcze dokończenie monta żu band, boksów dla 

zawodników i s ędziów, wykonanie instalacji o świetleniowej na konstrukcji stropu, sukcesywne zalewanie p łyty, 

położenie linii boiska hokejowego i curlingowego. W chwili obecnej uruchomiono ju ż  instalację  mro żeniową . MOSIR 

planuje uruchomienie lodowiska w terminie do 30 grudnia 2016 r.  Ostateczny  termin uzale ż niony jest od czasu 

mro żenia lodu. MOSiR czyni starania, by zosta ł  maksymalnie skrócony tj. do dnia 24 grudnia 2016 r. Po 

uruchomieniu lodowiska zostanie sporz ądzony harmonogram zaj ęć  w uzgodnieniu z zainteresowanymi klubami 

sportowymi. 

Odnoszą c się  do pytania o zakres i harmonogram prac budowy lodowiska przy ul. Bielskiej la w dzielnicy 

Murcki informujemy, i ż  na dzie ń  dzisiejszy: uporz ądkowano teren pod budow ę  lodowiska (usuni ęto wszystkie 

elementy zagra żające bezpiecze ństwu u żytkowników), naprawiono bandy,  zawarto  umowę  na tymczasowe 

podłączenie obiektu do zasilania w energi ę  elektryczn ą , pod łączono oświetlenie. 

Trwaj ą  prace porz ądkowe w budynku obok lodowiska. Do wykonania pozosta ło przewiezienie i ustawienie 

kontenera socjalno-magazynowego, kontenera gara żowego dla agregatu i rolby, roz łożenie instalacji mro żeniowej, 

monta ż  band, pod łączenie  i  uruchomienie instalacji mro żeniowej i budowa lodu. Przewidywany termin 

uruchomienia lodowiska to pierwsza dekada stycznia 2017 r. 
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