MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - listopad
dyrektor Wojciech Tkacz

Nadzór techniczny
A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Zlecono wykonanie naprawy uszkodzonej obróbki blacharskiej attyki dachowej w hali sportowej MOSiR przy
ul. Bandurskiego 1A.
2. Rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zakupu sondy pomiarowej wolnego chloru Dulcotest CLE dla
aparatury pomiarowej instalacji uzdatniania wody oraz zakupu systemu informacji wizyjnej i wyświetlania plików
multimedialnych w Krytej Pływalni „Aqua Plant” przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 – realizacja przez Firmę NTCE z Żor
oraz TT Soft Sp. z o.o. z Rzeszowa.
3. Wdrożono do realizacji zadanie inwestycyjne w zakresie montażu urządzenia dozowania podchlorynu wapnia do
dezynfekcji wody w basenie SPA tj. Easiflo E20 w Krytej Pływalni „Aqua Plant” przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 –
realizacja przez Firmę Wellpool Sp. z o.o. z Mikołowa.
4. Zlecono awaryjną wymianę uszkodzonego łożyska wentylatora sekcji wyciągowej dla centrali wentylacyjnej
zabudowanej w Krytej Pływalni „Aqua Plant” – realizacja umowy serwisowej z Fimą EEA Invest Sp. o.o. z Katowic.
5. Przygotowano zlecenie dotyczące wykonania kontroli okresowej w zakresie sprawdzenia stanu technicznego instalacji
i urządzeń służących ochronie środowiska w hali sportowej MOSiR przy ul. Bandurskiego 1A – realizacja przepisów
ustawy Prawo Budowlane dotyczące kontroli okresowej w terminie do 30 listopada br.
6. Przygotowano zlecenie dotyczące wykonania kontroli okresowej przewodów kominowych w zakresie badania
drożności przewodów wentylacji grawitacyjnej w hali sportowej MOSiR przy ul. Bandurskiego 1A – realizacja
przepisów ustawy Prawo Budowlane dotyczące kontroli okresowej w terminie do 30 listopada br.
7. W ramach umowy serwisowej z Firmą NovoTech Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. zlecono wykonanie czyszczenia
separatora substancji ropopochodnych wraz z wymianą wkładu koalescencyjnego separatora zlokalizowanego na
terenie Krytej Pływalni „Aqua Plant” przy ul. Konstytucji 3 Maja 22.
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Dokonano zakupu węgla na potrzeby ogrzewania budynku zaplecza szatniowego LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowa
1A w Mikołowie.
2. W trakcie realizacji usuwanie usterki zgłoszonej Generalnemu wykonawcy tj. firmie HEFAL SERWIS S.A. dot.
oświetlenia zewnętrznego na terenie wielofunkcyjnego boiska lodowiska - w ramach obowiązującej gwarancji
wynikającej z zapisów umowy nr 154/2010 z dnia 10.03.2010 r.
3. W trakcie realizacji zlecenie przeglądu serwisowego oraz usunięcia usterki w maszynie do pielęgnacji lodu WM
COMPAKT stanowiącej wyposażenie wielofunkcyjnego boiska – lodowiska na terenie OR Planty przy ul. Konstytucji 3
Maja 38 - dotyczącej wadliwie działającego układu hydraulicznego objawiającego się wyciekami oleju silników
hydraulicznych ślimaka pionowego oraz poziomego.
4. Wykonano przegląd i serwis urządzeń dźwigowych w Krytej Pływalni „Aqua Plant” przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 –
realizacja umowy serwisowej z firmą Zakład Usług Dźwigowych „SAB” dot. prowadzenia serwisu i konserwacji
platformy podnośnej typ OR ORION oraz małego dźwigu towarowego typ BKG.
5. W trakcie realizacji zawarta umowa z P.P.H.U „ALG” Andrzej Gasz – w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Zaprojektowanie i budowa odwodnienia drogi dojazdowej wraz z umocnieniem części skarpy” przy parkingu Krytej
Pływalni w Mikołowie ul. Konstytucji 3 Maja 22 – rozpoczęto procedurę odbiorową.
6. W trakcie realizacji wniosek przekazany do Z.I.M w Mikołowie w zakresie możliwości wprowadzenia opomiarowania
ilości wód odprowadzanych do kanalizacji deszczowej dla obiektów Krytej Pływalni „Aqua Plant” przy ul. Konstytucji 3
Maja 22 oraz Wielofunkcyjnego Boiska - Lodowiska na terenie OR Planty przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 celem
rozliczenia wody tzw. „bezpowrotnie zużytej”.
7. W trakcie realizacji postępowanie dot. wniosku do Starostwa Powiatowego w Mikołowie o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew „świerk pospolity” zlokalizowanych na terenie rekreacyjnym w Bujakowie przy ul. Szkolna 1A
przekazanym przez Gminę Mikołów w administrowanie MOSiR.
8. W trakcie realizacji przez służby MOSIR decyzja w zakresie nieodpłatnego usunięcia drzew i konieczności
odtworzenia układu zieleni i rekompensaty dla środowiska do końca 2016r. – na podstawie uzgodnień z Śląskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach w zakresie zaopiniowania nasadzenia zastępczego 11 sztuk
drzew na terenie Parku Planty.
9. Wykonano usługę serwisową w zakresie uzupełnienia czynnika grzewczego dla central wentylacyjnych SKN
zabudowanych na poddaszu w Krytej Pływalni „Aqua Plant” przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 - realizacja w ramach
umowy serwisowej z EEA Inwest Sp. z o.o.
10. Wykonano usługę serwisową w zakresie usunięcia usterek związanych z wykonaną konserwacją instalacji p. poż,
alarmowej i CCTV zabudowanych w hali sportowej przy ul. Bandurskiego 1A w Mikołowie – realizacja umowy
serwisowej zawartej z Firmą ELMAX-HURT ŻYWICKI Sp. J z Tychów – zalecenia w zakresie wymiany zużytych
akumulatorów oraz wymiany czujki termicznej i sprawdzeniem poprawności działania systemu i centrali.
11. W trakcie realizacji postępowanie dotyczące ogłoszenie zamówienia publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja Krytej Pływalni Aqua Plant” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z audytem
energetycznym i uzyskaniem pozwolenia na budowę mającej na celu poprawę efektywności energetycznej obiektu
z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

D − inne:
1. Wprowadzanie danych w zakresie monitorowania zużycia energii elektrycznej i mediów do aplikacji KEGEMS dla
obiektów będących w administrowaniu MOSiR tj. Hali Sportowej przy ul. Bandurskiego 1A, Krytej Pływalni „Aqua
Plant” przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 oraz Ośrodka Rekreacyjnego Planty przy ul. Konstytucji 3 Maja 38.
Zespół Kompleksu Boisk
A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Przygotowanie trasy oraz nadzór techniczny przy organizacji Activlab Tour – Pierwszego Ogólnopolskiego Wyścigu
w Kolarstwie Przełajowym
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Kontynuujemy bieżące prace związane z przygotowaniem obiektów do treningów, sparingów, meczów ligowych oraz
imprez sportowo-rekreacyjnych.
D - inne:
1. Nie było żadnych.
Zespół Obiektów Rekreacyjnych
A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Nasadzenia 11 nowych drzew na terenie parku Planty.
2. Nawiązanie współpracy z Kinder Pinguin przygotowanie akcji nauki jazdy na łyżwach.
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Przygotowania do nowego sezonu otwarcia lodowiska na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Planty
2. Współpraca w organizacji prac gwarancyjnych na terenie wielofunkcyjnego boiska lodowiska Ośrodka Rekreacyjnego
Planty – naprawa oświetlenia, koryt odwadniających, nawierzchni kostki brukowej, topielnika w garażu rolby.
3. Współorganizacja X edycji Amatorskich Mistrzostw Polski w pływaniu FAMILY CUP – Kryta Pływalnia.
4.
Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie w realizacji Programu Aktywiza i Integracja –
organizacja prac społecznie użytecznych dla uczestników programu.
5. Współorganizacja zawodów Activlab Tour - I Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Burmistrza
Mikołowa - III seria Pucharu Polski.
6. Uczestnictwo w kampanii „Radość z Pływania” Kinder + Sport.
7. Udostępnianie parkingu przy Krytej Pływalni na potrzeby prowadzenia badań w ramach profilaktyki zdrowia kobiet.
8. Organizacja akcji MOSiR „Pływaj na odległość” w Krytej Pływalni.
9. Przegląd sprzętu zimowego będącego na wyposażeniu wypożyczalni lodowiska – zlecenie naprawy łyżew – Ośrodek
Rekreacyjny „Planty”.
10. Zabezpieczenie parkingu na potrzeby transportu grup szkolnych korzystających z krytej pływalni.
D - inne:
1. Nie było żadnych.
Zespół Obiektów Sportowych
A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Przygotowanie obiektu do imprez organizowanych i współorganizowanych przez MOSiR w miesiącu październiku
2. Współorganizacja rozgrywek ligowych oraz szkolnych odbywających się w obiektach MOSiR
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Konserwacja i bieżące naprawy w hali sportowej i sali gimnastycznej.
2. Stała obsługa grup sportowych korzystających z obiektów MOSiR
D - inne:
1. Kontynuowanie akcji charytatywnej Fundacji „Kasperek” – „Nakrętki pomagają’.

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych
A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania
1. Przygotowania do organizacji „IX Mikołowska Jesień z Badmintonem” – turniej dla uczniów szkół powiatu
mikołowskiego
2. Przygotowania do współorganizacji akcji „Bezpieczne Miasto”
3. Przygotowania do organizacji „IX Mikołajkowe Zawody Pływackie” dla uczniów szkół podstawowych
4. Przygotowania do organizacji „Mikołajki na lodzie - otwarcie sezonu na lodowisku”
5. Przygotowania do organizacji „VIII Turniej Halowy w Piłce Nożnej” dla uczniów klas 1-3 mikołowskich szkół
podstawowych
6. Przygotowania do organizacji „VI Turniej mini – hokeja na lodzie” o Puchar Dyrektora MOSiR
7. Przygotowanie do współorganizacji „VII Mikołajkowe Zawody w Akrobatyce Sportowej”

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. 14 – 16 październik - Seminarium Aikido
2. 22 październik - XI Gminny Festiwal Piłki Siatkowej
3. 23 październik - Activlab Tour I Ogólnopolski wyścig w kolarstwie przełajowym o Puchar Burmistrza Mikołowa III seria
Pucharu Polski
4. 29 i 30 październik - Otwarty Puchar Europy Kong Sao
5. 5 listopad - Amatorskie Mistrzostwa Polski w pływaniu „Family Cup 2016”
D - inne:
1. Nie było żadnych.
Organizacja sportu kwalifikowanego

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Analiza wyników sportowych osiąganych przez zawodników poszczególnych sekcji sportowych w mikołowskich
klubach i stowarzyszeniach.
2. Organizacja wyjazdów zawodników sekcji sportowych klubów sportowych Gminy Mikołów na zawody zgodnie
z kalendarzami imprez opracowanymi przez Polskie i Śląskie Związki Sportowe.
3. Przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia corocznej lustracji sprzętu sportowego i odzieży sportowej
będącego w ewidencji ilościowej klubów sportowych w celu likwidacji zużytych i wyeksploatowanych środków
niskocennych.
4. Analiza budżetów klubów sportowych w celu dostosowanie wydatków do wysokości środków finansowych będących
w dyspozycji klubów do końca bieżącego roku.
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Kontynuujemy zadania związane z rozliczaniem kosztów ponoszonych przez kluby sportowe na działalność statutową.
2. Koordynujemy zakupy sprzętu sportowego, odzieży sportowej, butów, wody mineralnej, środków medycznych,
artykułów chemii gospodarczej dla sekcji sportowych w klubach sportowych.
3. Kontynuujemy zadania związane z organizacją wyjazdów zawodników sekcji sportowych na zawody ligowe, turnieje,
sparingi, mecze Pucharu Polski (zlecenia na transport, delegacje) oraz zadania związane z organizacja zawodów
rozgrywanych jako gospodarz (opłaty sędziowskie, licencyjne)
D - inne:
1. Nie było żadnych

