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Interpelacja w sprawie przyszłości rybnickiego lodowiska. 

 

 Szanowny Panie Prezydencie, 

 Lodowisko miejskie, usytuowane na terenie kompleksu Ruda od samego początku 
powstania stwarza problemy w użytkowaniu. Z informacji, które uzyskałem instalacja 
chłodząca przykryta jest warstwą sztucznej trawy, bowiem w okresie wiosna-lato 
funkcjonuje w tym miejscu zwykłe boisko. Tworzy to w oczywisty sposób izolację 
utrudniającą schłodzenie tafli lodu. Drugi aspekt to brak zadaszenia, które  sprawia, że 
trudno trwale utrzymywać taflę w odpowiedniej temperaturze. Już przy niewielkich 
plusowych temperaturach, a także w czasie dni słonecznych i wietrznych lodowisko nie 
nadaje się ona do bezpiecznego użytkowania. Mamy zatem w pewnym sensie do 
czynienia z atrapą lodowiska zbudowaną przez poprzedników, bowiem śnieg, deszcz, 
słońce, ciepły wiatr stwarza zarówno zarządcy czyli Mosir-owi, jak i amatorom łyżew 
spore trudności. Trzeba podkreślić, że to jedyny w Rybniku obiekt do rekreacji zimowej.  
 
 W mediach i w rozmowach z mieszkańcami pojawia się temat możliwości 
zadaszenia lodowiska. Zazwyczaj w dwóch wariantach. Pierwszy wskazuje na 
skorzystanie z przykładów takich miejscowości jak Żory i Pawłowice,  gdzie lodowiska 
funkcjonują w namiotach (zwykły duży imprezowy namiot o stalowej konstrukcji). To 
podobno poprawia warunki utrzymania tafli (chroni przed deszczem, słońcem i wiatrem). 
Koszt zakupu wynosi ok. 300 tys. zł., a tego typu namiot może być wykorzystywany także 
w sezonie letnim na inne wydarzenia miejskie. Drugim rozwiązaniem jest budowa od 
podstaw porządnego lodowiska, które bez przeszkód mógłoby funkcjonować od 
listopada do końca marca. Dobrze zaplanowana i przemyślana finansowo inwestycja 
może następować etapami np. w pierwszym roku tafla + banda, następnie zadaszenie, a 
na koniec zaplecze i wyposażenie obiektu. 
 



 W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania: 
 
1. W jakim stopniu jest wykorzystywane w sezonie letnim boisko ze sztuczną 
nawierzchnią, które w  zimę pełni funkcję lodowiska? 

2. Na podstawie danych z ostatnich lat ile dni lodowisko w Rybniku było zdatne do 
użytkowania i otwarte dla mieszkańców? 
3. Ile łącznie osób korzysta z miejskiego lodowiska w okresie zimowym? 
4. Jakie koszty roczne ponosi Mosir w związku z przygotowaniem i utrzymaniem 
lodowiska? 
5. Czy miasto rozważa likwidację lodowiska w obecnej formie i ograniczenie kosztów 
funkcjonowania MOSIR-u (w regionie znajduje się bowiem profesjonalne lodowisko w 
Pszowie)? 
6. Czy ewentualne zadaszenie lodowiska w postaci namiotu może skutkować poprawą 
jakości tafli i zwiększeniem dostępności tego obiektu dla mieszkańców (pomijam aspekt 
estetyczny konstrukcji)? 
7. Jakie są szacunkowe koszty budowy nowego obiektu, który spełniałby dzisiejsze 
standardy: zaplecze, zadaszenie, tafla, czy tego typu inwestycja w kontekście sytuacji 
budżetowej miasta, nawet rozłożona na lata i budowana etapami jest możliwa oraz czy są 
obecnie dostępne fundusze zewnętrzne na tego typu cel? 
8. Czy znany jest bilans roczny funkcjonowania lodowiska w Pszowie? 
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