MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - maj
dyrektor Wojciech Tkacz

Nadzór techniczny
A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Przeprowadzono procedurę o udzielenie zamówienia oraz zawarto umowę z Firmą DREHMETAL z siedzibą
w Katowicach na wykonanie renowacji oraz czynności serwisowych dla zjeżdżalni wodnej w Krytej Pływalni „Aqua
Plant” w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 – realizacja w czasie przerwy technologicznej w 2017r.
2. W ramach zawartej umowy serwisowej zlecono wykonanie naprawy uszkodzonego zasilacza systemu UPS dla
monitoringu wizyjnego zlokalizowanego w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Bandurskiego 1A.
3. Zlecono wykonanie opracowania projektu budowlanego dot. „Przebudowy ściany nośnej dla zabudowania bramy
wjazdowej w budynku zaplecza na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Zawilców 8”.
4. Przeprowadzono procedurę o udzielenie zamówienia oraz zawarto umowę z Firmą WALAWSKI S.C z siedzibą
w Gliwicach na wykonanie prac w zakresie wymiany uszkodzonych płytek ścian niecki basenu sportowego oraz ścian
zbiornika wyrównawczego dla basenu sportowego w Krytej Pływalni „Aqua Plant” w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3
Maja 22 – realizacja w czasie przerwy technologicznej w 2017r.
5. Zlecono Firmie MTX z siedzibą w Łaziskach Górnych opracowanie ekspertyzy budowlanej w zakresie posadowienia
ław fundamentowych budynku zaplecza na terenie boiska LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowa 1a - w aspekcie
możliwości wykonania nadbudowy ww. budynku.
6. Przygotowano zlecenie dla InterHall Sp. o.o. z Katowic dotyczące awaryjnej naprawy podłogi w pomieszczeniu
wc zaplecza szatniowego na terenie Kompleksu Boisk Sportowo Rekreacyjnych „Moje Boisko Orlik 2012” przy
ul. Zawilców 10 w Mikołowie.
7. Przeprowadzono procedurę o udzielenie zamówienia oraz przygotowano zlecenie dla HKS KOMET Sp. o.o. z siedzibą
w Mikołowie na wykonanie schodów do niecki basenowej na terenie OR Planty przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 –
dokonano zgłoszenia montażu ww. elementu w Starostwie Powiatowym w Mikołowie.
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. 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.
2. Realizacja zamówienia na pielęgnację muraw trawiastych boisk piłkarskich tj: LKS „45” Bujaków ul. Szkolna 1C, KS
Burza Borowa Wieś ul. Piaskowa 57, KS Kamionka ul. Dolina Jamny 1, LKS Orzeł Mokre ul. Zamkowa 1A, LKS
Strażak ul. Gliwicka 156A.
3. Realizacja umowy 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 – procedura wypowiedzenia zgodnie z zapisami warunków umowy.
4. W trakcie realizacji zadanie dot. złożonego wniosku do Starostwa Powiatowego w Mikołowie o wydanie zezwolenia na
usunięcie 5 szt. drzew „świerk pospolity” zlokalizowanych na terenie rekreacyjnym w Bujakowie przy ul. Szkolna 1A
przekazanym przez Gminę Mikołów w administrowanie MOSiR.
5. W trakcie realizacji wniosek dot. uzyskania decyzji na wycinkę 3 drzew „brzoza brodawkowata” w rejonie boiska przy
ul. Piaskowa 57 w Mikołowie - uzyskano zgodę na usunięcie ww. od właściciela tj. Gminy Mikołów.
6. Przekazano do UM w Mikołowie wniosek Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Region Południe o zatwierdzenie
aktualizacji miejsca do lądowania, dla śmigłowca ratowniczego LPR, zlokalizowanego w rejonie boiska LKS „Strażak”
przy ul. Gliwicka 156A w Mikołowie stanowiącego własność Gminy Mikołów - otrzymano pisemne zatwierdzenie dla
nowej lokalizacji lądowiska.
7. Przeprowadzono wspólnie z Firmą MTB - GROUP z Myślenic komisyjny przegląd wiat dla zawodników rezerwowych
zabudowanych na terenie LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowa 1A – w ramach zgłoszenia reklamacyjnego i udzielonej
gwarancji jakości wykonanych prac.
8. Rozpoczęto działania mające na celu przywrócenie sprawności technicznej okablowania i uchwytów dystansowych
zlokalizowanego na słupach wokół boiska trawiastego zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1A – teren boiska LKS
Orzeł Mokre.
9. W trakcie realizacji wykonanie kontroli okresowej w zakresie badania drożności i ustalenia stanu technicznego
przewodów kominowych dla obiektów będących w administrowaniu MOSiR – wynikającej z przepisów ustawy Prawo
Budowlane.
10. W trakcie realizacji wykonanie kontroli rocznej i półrocznej w zakresie kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie
środowiska dla obiektów będących w administrowaniu MOSiR – wynikającej z przepisów ustawy Prawo Budowlane.
11. W trakcie realizacji wykonanie kontroli rocznej i półrocznej w zakresie elementów budynku, budowli i instalacji
narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania
– wynikającej z przepisów ustawy Prawo Budowlane.
12. Na wniosek KS Burza Borowa Wieś rozpoczęto realizację zadania związanego z zabezpieczeniem obiektu
zlokalizowanego przy ul. Piaskowej 57 w Mikołowie (wykonanie monitoringu terenu i alarmu dla pomieszczeń

zaplecza szatniowego) - dokonano zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Mikołowie przystąpienia do wykonania
robót budowlanych.
13. Wdrożono do realizacji zadanie w zakresie wykonania pomiarów instalacji elektrycznych wraz z opracowaniem
protokołów z wykonanych badań w roku 2017 dla obiektów administrowanych przez MOSiR w Mikołowie – realizacja
w uzgodnionych terminach przez służby techniczne MOSiR legitymujące się uprawnieniami „SEP” do wykonywania
pomiarów w zakresie „E” i „D”.
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:
Przygotowanie obiektu do Turnieju charytatywnego na rzecz Jarosława Belki
1. Przygotowanie obiektu oraz współorganizacja XX Mikołowskiej Powiatowej Spartakiady Abstynenckiej
2. Przygotowanie obiektu do Finału miejskiego XXIII edycji zawodów dziecięcych „ Czwartki Lekkoatletyczne”
3. Przygotowanie obiektu do X Spartakiady Przedszkolaków
4. Przygotowanie obiektu do turnieju Ochotniczych Straży Pożarnych
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Kontynuujemy bieżące przygotowania obiektów do treningów, meczy ligowych oraz imprez
lekkoatletycznych.
2. Koordynujemy prace pielęgnacyjno-porządkowe wykonywane przez uczestników Centrum Integracji
Społecznej
D - inne:
1. Nie było żadnych.
Zespół Obiektów Rekreacyjnych
A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Nie było żadnych
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Przygotowanie Ośrodka Planty do sezonu letniego. Zaplanowanie prac związanych z odnawianiem sprzętu,
malowaniem niecek basenowych oraz przygotowaniem boiska wielofunkcyjnego - kontynuacja
2. Przygotowanie do montażu nowych schodów wejściowych do niecki basenu sezonowego Ośrodka Planty.
3. Organizacja XVII edycji „Pływaj na odległość” w Krytej Pływalni.
4. Prowadzenie standardowych działań związanych prawidłowym funkcjonowaniem obiektów rekreacyjnych.
5. Przygotowanie Krytej Pływalni do przerwy technologicznej, ocena stanu technicznego obiektu i urządzeń,
zaplanowanie niezbędnych prac remontowych - kontynuacja

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 czerwiec
2. Współorganizacja rozgrywek ligowych oraz szkolnych odbywających się w obiektach MOSiR
3. Przygotowanie harmonogramów obiektu
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Konserwacja i bieżące naprawy w hali sportowej, sali gimnastycznej, sali lustrzanej i siedzibie MOSiR

2. Stała obsługa grup sportowych korzystających z obiektów MOSiR
3. Uszczelnienie dachu w sali lustrzanej i sali gimnastycznej
4. Nowe nasadzenia wokół siedziby 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przygotowania do współorganizacji imprezy „X Spartakiada Przedszkolaków z Hektorem”
Przygotowania do współorganizacji imprezy „Puchar Śląska w rugby na wózkach – II eliminacje”
Przygotowania do współorganizacji imprezy „Streetball Week” – zajęcia koszykarskie oraz turniej
Przygotowania do organizacji „Pływaj na odległość” – podsumowanie XVII edycji
Przygotowania do organizacji „Lato dla aktywnych” – zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji
Przygotowanie do organizacji imprezy „Turniej dzikich drużyn – szkoły podstawowe i gimnazjalne”
Przygotowania do organizacji imprezy „Turniej dzikich drużyn – kat.open”
Przygotowania do organizacji imprezy „Mini Strongman” – IX edycja zawodów dla siłaczy

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

11,18,23 maj - „Czwartki Lekkoatletyczne” – XXIII edycja ogólnopolskich zawodów dziecięcych w LA
25 maj - „Czwartki Lekkoatletyczne” – XXIII edycja ogólnopolskich zawodów dziecięcych w LA – Finał Miejski
13 maj - „XIV Mikołowski Rodzinny Rajd Rowerowy”
13-14 maj - „Puchar Śląska w rugby na wózkach”
13 maj - „XIII Grand Prix Mikołowa w tenisie stołowym – finał”
20 maj - „Polska biega – biegi przełajowe dla dzieci – VIII edycja akcji ogólnopolskiej”
19-21 maj - „Zjazd harcerski – Hufiec Ziemi Mikołowskiej”
27 maj - „XX Mikołowska Powiatowa Spartakiada Abstynencka”
26-27 maj - „Piknik integracyjny”
1 czerwiec - „Gry i zabawy z okazji Dania dziecka na Orlikach”
3 czerwiec - „IX Zawody pływackiej z okazji Dnia Dziecka” dla uczniów szkół podstawowych
3-4 czerwiec – Turniej finałowy minisiatkówki „Kinder+Sport”

D - inne:
1. Nie było żadnych.
Organizacja sportu kwalifikowanego

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1. Wprowadzenie zmian w terminarzach rozgrywek sekcji piłki nożnej klubów Gminy Mikołów w oparciu o Komunikaty
Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Przygotowanie tabel klasyfikacyjnych po zakończeniu sezonu rozgrywkowego drużyn sekcji tenisa stołowego klubów
AKS Mikołów, LKS Strażak, LKS Bujaków i KS Burza Borowa Wieś.
3. Przygotowanie zapytań cenowych u ubezpieczycieli na zawarcie polis ubezpieczeniowych dla zawodników sekcji
sportowych planujących wyjazdy na obozy sportowe.
4. Przygotowanie dla przewoźników harmonogramów wyjazdów grup sportowych na obozy.
5. Organizacja wyjazdów zawodników sekcji szermierki, szachowej, speedrowera, karate na zawody organizowane
przez Polskie Związki Sportowe zgodnie z Kalendarzami Zawodów.
6. Analiza wniosków klubów sportowych związanych z zatrudnianiem trenerów i instruktorów.
B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:
1. Kontynuujemy zadania związane z organizacją rozgrywek ligowych sekcji, siatkówki, mini siatkówki i piłki nożnej w
sezonie 2016/2017.
2. Kontynuujemy zadania związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży w rywalizacji szkolnej organizowane za
pośrednictwem UKS Trójka.
3. Kontynuujemy zadania związane z rozliczaniem kosztów ponoszonych przez kluby sportowe na działalność statutową.
4. Kontrolujemy rejestry czasu pracy trenerów i instruktorów zgodnie z zapisami w zawartych umowach zleceniach.

5. Koordynujemy zakupy sprzętu sportowego, odzieży sportowej, butów, wody mineralnej, środków medycznych,
artykułów chemii gospodarczej dla sekcji sportowych w klubach sportowych.

D - inne:
1. Nie było żadnych

