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lJrząd Miasta Katowice
Biuro Prasorvc

W narviązaniu dtl spotkania w ran]ach konsultacii społccznych dotyczącl'ch budorłv
kornpleksu spońo\\ego prz1 ulic-r' Asnyka w Kalorvicach. które odb1.'ło sie 2j kwietnia br. lv
Zespole Szkół Poligraticztio _ Mechaniczn.vch. w inlieniu Baseballorł'ego Kllrbu Sportowego Rawa
Katowice pragnę odpo\\'iedzieć na zobrazÓ\\'anc nicdonlówicnic dotyczącc naszcj prośby o btldorł'ę
boiska baseballo\Yego na lłrv. obiekcie. .Iako iŹ na rłsponrnianvm spotkaniu jednyn z głtiiłn1'"ch
tenrató\Ą' b1'lo połączerrie trzeclr lirnkcji głównego lroiska: lrieŻrri leklioatletycznej. boiska
pilkarskiego or.]Z boiska baseballowegt'l. pragniem} przedst.twić zmodylikowany prr|ekt. ktilry rv

przykładow.l sposób pokazujc.iak połącz1'c rvszvstkic te funkc.ie. lnfbrlnujerłry także że rłvmiary
boiska baseballo\\cgo mogą byc różne (Nlininlalne na bokaclr - 75 netrrirł'). drrstosorvanc do
otaczaj ącej irrfiastruktur-v..'

Z porł'aŹaniem.
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Kontakt - konl.: 79j-ó2ó-842. ę-maiI: rau,a'katorvicei2glmail.cclnl
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Załqcznik 70

Uchwała Nr XIY/12/14
Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice-Ochojec

z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach

Na podstawie $ 6 pkt. 6, 7 i 13 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec nadanego
uchwałą Rady Miasta Katowice Nr VIII/113/07 z dniaŻ6 marca 200'l r. w sprawie nadarria Statutu

Jednostce Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec
(Dz. Urz. Woj. Sląskiego Nr 73 

' 
poz. 1503)

Rada Jednostki Pomocniczej Nr 19
uchwala:

$ 1. Wskazaó jako kierunek zagospodarowania terenu kompleksu sportowego przy ul. Adama
Asnyka w Katowicach _ budowa kompleksu piłkarskoJekkoatleĘcznego z pełnowymiarową
bieź:rria oraz zapleezem 1ogistyczno-parkingowym.

$ 2' Uchwałę przesłaó na ręce Prezydenta Katowic i Przewodniczącego Rady Miasta Katowice

$ 3. Wykonanie uchwały powier zyć Przewodruczącemu Zaruądu Jednostki Pomocniczej.

$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załqcznik 11

Katowice 04.05.2014

Do: Urząd Miasta Katowice

LODOWISKO PIOTROWICE

Południowe dzielnice Katowlc to,,mała aglomeracja. W tej części miasta mieszka prawie 70 tys

osób.Jednak przeciętny mieszkaniec klasy średnie nie ma możliwości Za relatywnie małe nakłady

finansowe przYjemnie spędzić czasu wolnego. Aby tego dokonać musijechać do centrum miasta lub

na dzieInice północne. PrzeleŻdża kolejne kilo!netry aby pobiegać,pojeźdz!ć na łyżwach,

pospacerować,zaznać szeroko pojętej rekreacji lub zaszczepić pas.ję oraz zająć czas dIa swoje

pocie chy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom miasto chcę zbudować oblekt sportowy W

miejscu gdzie aż prosi się o sport. Na terenach dawnego K5 Kolejarza' Było by to miejsce gdzie

prŻeciętny ,,Kowa Iski ,' z południa mógł by ciekawie spędzić czas oraz stać się uczestnikiem sportu,

Mało kto Wie że Katowice to miasto hokeja na lodzie. Jesteśmy jedynym miastem W Polsce gdzie z

różnym skutkiem działają dwa ktuby hokejowe które nie tylko występują w ekstraklasie ale iszkolą

młodzież oraz pełnią funkcje społeczne, prozdrowotne oraz zaszczepiają zamiłowanie do kultury

fizycznej iz dobrym wynikiem wygrywają nie równą waIkę z konsolaml do gier' Ponadto miasto

posiada głębokie tradycje hokejowe. Trzy razy odbywały się Mś w Spodku gdzie frekwencja była

bardzo duża,a kluby hokejowy były prawie w każdej dzielnicy. W lllidze wstępowała drużyna

KoLEJARZA a meczy były rozgrywane przy UL. Asnyka.

Pomysł na powstanie lodowiska Wywodzi się z pasji do hokeja ,tradycji oraz chęci poprawienia

sytuac'ji dyscypliny w Polsce oraz misji propagowania aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży

oraz przeciętnego mieszkańca na terenach potudniowych Katowic'

Na dwóch istniejących już w naszym mieście pełnowymia rowych lodowiskach jest bardzo duże

Zapotrzebowanie na lód. Drużyny hokejowe (Naprzód iGKs)ledwo mieszczą się w harmonogramie a

ponadto dochodzą jeszcze łyżwiarze figurowi oraz curling i około 6 drużyn hokejowych amatorskich.

Dodam również że ruch amatorski cały czas się rozrasta a nowe drużyny rosną jak grzyby po deszczu.

GeneraInie zapotrzebowanie na hokej na lodzie w Katowicach jest bardzo duże'



-Propagowanie kuttury fizycznej oraz profilaktyka chorób układu somatycznego.

-lntegracja środowiska dzielnic południowych.

-Promocja hokeja na lodzie łyżwiarstwa figurowego.

-odciążenie istniejących lodowisk.

-Dobry PR dla MIASTA KATOWICE.

BUDOWA LODOWISKA

LokaIlzacja 8dzie mogło by stanąć lodowisko to mlejsce gdzie starego drugie8o boiska do piłki

nożne.j przy. Ul. Asnyka Iub przesunięcie go bardziej w stronę starych kortów.

Lodowisko pełnowymiarowe do gry w hokeja na lodzie mieściło by się pod |ekką konstrukcia

balonową' W zależności od ustaIeń mogła by to być konstrukacja stata_drewniana (pokryta

płachtą)lub konstrukcja pneumatyczna (utrzymywane za pomocą tłoczonego powietrza ).Sprawilo by

to że konstrukcja była by bardzo tania W budowie oraz eksploatacji.

Płyta lodowiska wraz z bandami była y konstrukcją stałą. W lato po rozmrożeniu |odu obiekt pełnił

by funkcję jedynego w PL rolkowiska. Hokej na rolkach również cieszy się coraz większą

popularnością oraz jest bardzo pomocnym narzędziem w szkoleniu młodych hokeistów.

Dzisiejsze agregaty są bardzo ciche więc działanie lodowiska nie zakłócało by spokoJu mieszkańców.

Do obsługi lodowiska są potrzebne pomieszczenia socjalne oraz 80spodarcze' Mogło by one być

kompatybilne z pomieszczeniami obsługującymi resztę oblektu. Problem małej ilości szatni można

rozwiązać przenośnymi kontenerami. W ten sam sposób mogło by być rozwiązanie pomieszczenie dla

maszyny frezująco-czyszczącej (rolby).

Cechy lodowiska:

-Tanie w budowie oraz eksploatacji.

_ciche oraz przyjazne dla środowiska.

-Estetycz n e

-wielofunkcyjne



Wykonawcą lodowiska została by firma ,,nowelodowisko.pl" które po uprzednim

sprawdzeniu rynku lodowisk posiada fachową wiedzę oraz niezbędne Wieloletnie

doświadczenie.

Po przeprowadzonych rozmowach ze specjalistami z szHL (śląski Związek Hokeja na Lodzie),sztuczne

lodowisko pozwolil by na lepsze szkolenie młodzieży oraz na ich ogó|ną większą i|ość zawbdników

trenujących hokej na lodzie'

Plany związane z lodowiskiem.

-Program 0-3 oraz szkolenie dzieci i młodzieźy:

Ewentualna budowa lodowiska wiązała by się z powstaniem Międzyszkolnego Klubu sportowego lub

stowarzyszenia które dzierżawiło by lodowisko i prowadziło ,,lekcje WF" na |odzie w ramach

programu ,,0-3" gdzie dzieci z okolicznych szkól uczyły by się podstaw jazdy na \żwach. Z w/w

programu dobrze rokujące dzieci były by zachęcane do udziału w dodatkowych zajęciach gdzie

zaczynały by swoją przygodę z hokejem oraz uczyĘ się hokejowego abecadła. Duża ilośc

społeczeństwa żyła by tym wydarzeniem. Zajęcia takie cieszą się z dużym zainteresoWaniem w

sztuczne pełnowymiarowe

lodowisko do hokeja na lodzie.



dzielnicach : Nikiszowiec ' 
Giszowiec gdzie na tego typu zajęcia organizowane przez MUKS"Naprzód

Janów,, przychodzi około 400 dzieci. oczywiście zajęcia proWadŻone będą przez wykwalifikowaną i

doświadczoną kadrę trenerską.

-Hokej amatorski:

W hokeja na lodzie gra coraz więce.j osób w Katowicach a co roku powstają nowe drużyny które

ubiegają się o godziny lodowe na lodowskach ,,Jantor" oraz,,Spodek" podczas gdy są one

maksymalnie eksploatowane.

_ślizgawki o8ólnodostępne;

Godziny lodowe przeznaczne odpłatnie dla mieszkańców w ramach sportu powszechnego'

_Łyźwiarstwo Figurowe

Lodowisko w Piotrowicach będzie dla mieszkańców nie tada atrakcją.środowisko na

pewno się zintegruje oraz mieszkańcy zaczną odczuwać większą przynaleźność do swojego

mie!sca zamieszkania. Dzieci będą mogły aktywnie iw relatYwnie tanio spędzić czas a to

wszystko sprowadzi się do lepszego wizerunku M|ASTA wśród mieszkańców oraz lepszego

rozwoju dzieci oraz młodzieży na południowych dzielnicach ilepszej kondycii hokeja na

górnym śląsku.

Marcin Penczek

instruktor hokeja na lodzie


