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Protokół  

z wyjazdowego posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki  i Rekreacji 

w dniu 27 lutego 2017 r. 

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.  

2. Wizytacja inwestycji sportowych na terenie Olsztyna, Rędzin i Mykanowa. 

3. Sprawy różne.  

 

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji /6 osób/ 

na 10 Członków Komisji. 

 

Pierwszym etapem wyjazdowego posiedzenia Komisji, była Gmina Olsztyn koło 

Częstochowy. 

Radni zostali zaproszeni do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Członków 

Komisji powitał Wójt Gminy Olsztyn, Pan Tomasz Kucharski . Przedstawił on zarys 

społeczno – gospodarczy gminy. Podziękował Radnym Sejmiku, oraz pracownikom Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za dofinansowania, dzięki którym możliwe było 

wybudowanie dwóch sal gimnastycznych na terenie gminy (w Zrębicach i Kusiętach), oraz 

budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w którym odbyło się posiedzenie Komisji.  

Pani Małgorzata Haładyj, Zast ępca Wójta Gminy Olsztyn , w formie prezentacji 

multimedialnej przedstawiła potencjał turystyczny, oraz rozwój bazy sportowej na terenie 

gminy w ostatnich latach (załącznik do protokołu). 

Członkom Komisji przedstawiony został również plan budowy Term Jurajskich na terenie 

gminy. Największym problemem jest dokonanie 1000 metrowego odwiertu w celu zbadania 

pokładów wody. Koszt takiej inwestycji waha się między 10, a 15 milionami złotych. Jednak 

żaden inwestor nie chce ryzykować takich pieniędzy, gdyż nie ma pewności, że odpowiednie 

pokłady wody znajdują się na terenie planowanej inwestycji. 

Pojawił się program, który być może umożliwi wykonanie takiego odwiertu, w celach 

dostarczenia ciepłej wody na ogrzewanie Sali Sportowej i Szkoły Podstawowej (obecnie 

jeszcze gimnazjum).  

Inwestycja Term Jurajskich była przedstawiana już na Międzynarodowych Targach 

w Monachium, Mediolanie, Cannes, oraz w Poznaniu.  

Pan Maciej Kolon, Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji  

podziękował Pani Wójt za zaproszenie i gorące przyjęcie. Zapytał czy Gmina ma jakiś plan 

inwestycyjny odnośnie Term Jurajskich? 
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Pani Małgorzata Haładyj, Zast ępca Wójta Gminy Olsztyn wyjaśniła, że Urząd Gminy 

ma przygotowany kosztorys, w którego skład wchodzi infrastruktura term wraz z basenem 

wewnętrznym i zewnętrznym, oraz minimum 4* hotel na około 120 miejsc noclegowych 

(koszt ok. 100 milionów złotych). Dodała również, że pojawiły się teraz dofinansowania 

na odwierty badawcze, które być może umożliwią Gminie zbadanie pokładów wody 

termalnej, oraz wydajność źródła.  

Pan Maciej Kolon, Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji zapytał 

także o model turysty, który odwiedza gminę? 

Pani Małgorzata Haładyj, Zast ępca Wójta Gminy Olsztyn wyjaśniła, że zmienia się 

model turysty. Dlatego kłopotliwy wydaje się brak hotelu o standardzie przynajmniej 3-4*. 

Urząd Gminy otrzymuje wiele zapytań od klientów komercyjnych, którzy chcieliby 

zorganizować szkolenia, konferencję na terenie gminy. Obecnie w kwaterach prywatnych 

jest ok. 600 miejsc noclegowych. Sezon dla turysty weekendowego trwa od maja 

do września. A dla turysty komercyjnego mógłby trwać cały rok.  

Pan Stanisław Dzwonnik, Członek Komisji Sportu, Tur ystyki i Rekreacji  wspomniał 

o byłej Harcówce w Złotym Potoku, w której jest ok. 50 miejsc noclegowych. Obiekt ten jest 

w gestii Sejmiku Województwa Śląskiego, więc dobrze byłoby, aby nie przepadł taki ośrodek. 

Pan Maciej Kolon, Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji zapytał 

o potrzeby bazy sportowej? 

Pani Małgorzata Haładyj, Zast ępca Wójta Gminy Olsztyn odpowiedziała, że nie jest 

źle, ale zawsze może być jeszcze lepiej. Zostało już bowiem wybudowana Hala Sportowa, 

boisko Orlik, zewnętrzna siłownia, oraz duże boisko gminne z trybuną. Także w innych 

miejscowościach gminy zostały wybudowane sale i boiska sportowe. Są również w planach 

wybudowanie wielofunkcyjnych boisk sportowych w pozostałych miejscowościach gminy.  

O działaniu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz osiągnięciach lokalnych klubów 

sportowych opowiedział Pan Roman Radecki koordynator ds. sportu,  oraz Pani Edyta 

Czajkowska, kierownik Gminnego O środka Sportu i Rekreacji.  

Wspomniano o wielu sekcjach działających przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. 

Do najliczniejszych należy sekcja piłkarska i badmintona. Odbywają się również obozy 

sportowe drużyn międzynarodowych. W planach jest zbudowanie boiska pełnowymiarowego. 

Pan Stanisław Dzwonnik, Członek Komisji Sportu, Tur ystyki i Rekreacji zapytał 

o dalsze losy gimnazjum? 
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Pani Małgorzata Haładyj, Zast ępca Wójta Gminy Olsztyn wyjaśniła, że gimnazjum 

będzie połączone ze Szkołą Podstawową i będzie działać w dwóch budynkach. Hala 

sportowa będzie nadal wykorzystywana przez dzieci i młodzież.  

Na terenie gminy są jeszcze dwa Zespoły Szkół z oddziałami przedszkolnymi, oraz 

samodzielne przedszkola.  

Członkowie Komisji zwiedzili hale sportową, oraz pozostałe pomieszczenia przeznaczone 

do tenisa stołowego, do gimnastyki i aerobiku, siłowni, a także jogi. Znajdują się tam również 

szatnie w pełni wyposażone z natryskami.  

Obiekt posiada pełnowymiarową płytę boiska z profesjonalną podłogą, trybunami, 

oświetleniem 

i nagłośnieniem. 

Przy budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie znajduje się kompleks 

boisk „Orlik 2012”. W przyszłości Gmina planuje wybudowanie kortów tenisowych. 

Podczas wizyty w Gminie Olsztyn koło Częstochowy, Członkowie Komisji odwiedzili także 

stadion przy ulicy Zielonej oraz boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Olsztynie. 

Zobaczyli również centrum Olsztyna z lodowiskiem na rynku, oraz ulicę Zamkową wiodącą 

do ruin zamku olsztyńskiego. 

 

Kolejnym etapem wyjazdowego posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku 

Województwa Śląskiego, była Gmina Rędziny.  

Członkowie Komisji odwiedzili Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Rędzinach, gdzie Pani 

Dyrektor  Agnieszka Rydecka , oprowadziła gości po budynku szkoły, oraz po sali 

gimnastycznej, która pełni także funkcję kulturalną (na scenie odbywają się liczne 

przedstawienia i akademie okolicznościowe). 

Radnych Sejmiku przyjął również Wójt Gminy R ędziny, Pan Paweł Militowski, który 

zaprosił Członków Komisji do Szkoły Podstawowej nr 2 w Rędzinach – Osiedlu. Pan Wójt 

w przygotowanej prezentacji przedstawił planu Gminy na dalsze inwestycje sportowo – 

rekreacyjne, które mogłyby podnieść atrakcyjność okolicznych miejscowości. Jednym 

z terenów objętych w przyszłości rewitalizacją, jest kamieniołom Lipówka - Rudniki. Jednak 

teren, który ma być poddany przekształceniu, jest własnością firmy Cemex Polska Sp. z o.o. 

otwartą na współpracę z Gminą. 

W planach jest otwarcie tam kompleksu boisk, w tym także pełnowymiarowego 

i całorocznego. Kolejną inwestycją byłby most na linach o długości 280 metrów przerzucony 

nad kamieniołomem (na wysokości 32 metrów). Planuje się również wybudowanie zjazdu 

na linie typu Tyrolka. Zaproponowano również zjazdy narciarskie np. na igielicie. 
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Złożono również plany budowy placu zabaw dla dzieci. 

Do istotnych planów inwestycyjnych należy również budowa najgłębszego basenu w Europie 

(osoba prywatna jest zainteresowana tym przedsięwzięciem). Chodziłoby o dobudowanie do 

zbocza kamieniołomu tzw. rynnę do nurkowania o głębokości 45 metrów (w Brukseli jest 

Basen Nemo z największą głębokością 32 metrów). Wszystko zależne jest od warunków 

geologicznych.  

W planach jest także zbudowanie strzelnicy krytej.  

Od kilku lat organizowane są tam Mistrzostwa XC Eliminator Rędziny i Puchar Pump Track 

Battle, które cieszą się dużym zainteresowaniem.  
W planach jest również wybudowanie ZOO, które zwiedzałoby się z góry, z wyciągu.  
Pan Maciej Kolon, Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji  zapytał się 

jaki jest łączny koszt inwestycji?  

Wójt Gminy R ędziny, Pan Paweł Militowski  odpowiedział, że aby to sfinansować 

budowę chociaż kilku obiektów, należałoby przeznaczyć ok. 10 milionów złotych. 

Dodał również, iż są plany budowy na terenie Gminy Rędziny, toru żużlowego. 

Pan Maciej Kolon, Przewodnicz ący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji zapytał jaki 

jest roczny budżet gminy? 

Wójt Gminy R ędziny, Pan Paweł Militowski odpowiedział, że budżet gminy został 

podniesiony do 43 milionów złotych. 

Członkowie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku Województwa Śląskiego udali się 

do Kamieniołomu Lipówka w Rudnikach, aby na własne oczy zobaczyć możliwości 

rekreacyjne tego terenu.  

Radni Sejmiku przybyli również na boisko sportowe klubu LKS LOTNIK KOŚCIELEC, który 

obchodził 50 – lecie istnienia. Zwiedzano zaplecze treningowe, oraz niedawno 

wyremontowany budynek klubowy. 

Ostatnim etapem wyjazdowego posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku 

Województwa Śląskiego, była Gmina Mykanów. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy 

Mykanów, Pan Dariusz Pomada.  

Członkowie Komisji udali się do Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mykanowie, gdzie 

oglądali starą salę gimnastyczną wymagającą remontu. Obok budynku szkoły znajduje się 
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boisko sportowe, oraz nowo wybudowana Hala Sportowa Gminy Mykanów. Została 

ona uroczyście otwarta we wrześniu ubiegłego roku. Służy nie tylko uczniom pobliskiej 

szkoły, ale również pozostałym mieszkańcom Gminy Mykanów. 

Przy Gminnym Centrum Muzyki i Tańca działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów, 

Dziecięca Orkiestra Dęta, a także 4 grupy Mażoretek. 

 

 

 

Maciej Kolon 

Przewodniczący 

Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła 

Małgorzata Wojtczyk    


