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W odpowiedzi na interpelację z dnia 06.08.2019 r. w sprawie zdarzenia jakie miało miejsce                  
w brodziku na obiekcie ORW ROLNA przy ul. Nasypowej 65 w Katowicach w dniu 30.07.2019 r., po 
wnikliwym zbadaniu sprawy, przedstawiam poniżej przebieg zdarzenia oraz jakie dodatkowe czynności 
podjęto w celu podniesienia bezpieczeństwa osób korzystających z brodzika.  

W czerwcu 2018 brodzik był remontowany i w trakcie prac jego niecka została pokryta 
specjalistyczną farbą do malowania basenów. W sezonie letnim 2018 nie odnotowano w brodziku żadnego 
niebezpiecznego zdarzenia. 

W dniu 30.07.2019 r. przed otwarciem obiektu brodzik został umyty Randklarem (specjalistyczny 
środek do czyszczenia basenów) i zalany świeżą wodą. Fakt ten został odnotowany w książce pracy. 
Wykonana czynność eliminuje przypuszczenia, że dno brodzika mogło być śliskie z powodu glonów. Dodaję, 
że w dni słoneczne brodzik jest codziennie myty i zalewany świeżą wodą. Natomiast w dni deszczowe brodzik 
jest myty i pozostaje pusty, oczekując na zalanie przy poprawie pogody. Ponadto do wody basenowej 
regularnie dozowany jest Glon Chem (specjalistyczny środek do zwalczania glonów i grzybów). 

Po przejrzeniu monitoringu zainstalowanego na Ośrodku, przedstawiam chronologiczny zapis 
zdarzenia z dnia 30.07.2019 r.: 

 godz. 13:52 i 30 sek. - kobieta z dwójką dzieci podchodzi do brodzika, 

 godz. 13:52 i 35 sek. - dziewczynka w wieku ok. 7 lat stojąc na murku o wysokości 32 cm okalającym 
brodzik, samodzielnie wskakuje obunóż do brodzika i przewraca się, 

 godz. 13:52 i 42 sek. - chłopczyk w wieku ok. 3 lat stojąc na tym samym murku, samodzielnie wskakuje 
obunóż do brodzika, przewraca się i uderza głową w betonową konstrukcję brodzika. W tym czasie 
kobieta stoi między dziewczynką a chłopczykiem, 

 godz. 13:54 i 07 sek. - powiadomiony przez osoby postronne pracownik ochrony udaje się z kobietą                   
i chłopczykiem do woprówki, 

 godz. 13:54 i 20 sek. - kobieta z chłopczykiem wchodzą do woprówki, 

 godz. 13:54 i 34 sek. - do woprówki wbiega dwoje ratowników wodnych, 

 godz. 14:08 i 52 sek. - wejście do woprówki dwóch ratowników medycznych z karetki pogotowia,  

 godz. 14:11 i 55 sek. - ratownicy medyczni z kobietą i chłopczykiem wychodzą z woprówki. 
Podkreślam, że powyższe zdarzenie było pierwszym odnotowanym niebezpiecznym przypadkiem                  

z udziałem dziecka w bieżącym sezonie. 
Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom korzystającym z brodzika 

podjęliśmy nadzwyczajne działania prewencyjne. Po zaistniałym zdarzeniu brodzik został wyłączony                
z użytkowania i poddany pracom remontowym. Dno brodzika zostało zeszlifowane i pokryte specjalistyczną 
farbą do malowania niecek basenowych, do której dodano środek antypoślizgowy. Ponadto w centralnej 
części wejścia do brodzika jego dno wyłożono matą antypoślizgową. Wyżej opisane prace remontowe              
w istotny sposób podniosły bezpieczeństwo osób korzystających z brodzika. 



 

Ponadto należy nadmienić, iż MOSiR Katowice spełnia wszystkie ustawowe uregulowania dot. ilości 
zatrudnionych ratowników. Zatrudnienie dodatkowego ratownika wodnego do pracy przy ochronie brodzika,        
w którym poziom wody nie przekracza 25 cm jest bezzasadne. 

W godzinach otwarcia obiektu na każdej zmianie przebywa 5 ratowników, z czego dwóch                     
w odległości 30 m od brodzika, z którymi jest bezpośredni kontakt wzrokowy. Nie mniej jednak, MOSiR 
Katowice zobowiązał ratowników wodnych do zwrócenia większej uwagi na teren wokół brodzika. 

 
 
 
 
 
 
        Z poważaniem 
        Wiceprezydent Miasta Katowice 
                Waldemar Bojarun 
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