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Protokół Nr 25/2017 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 21 czerwca 2017 r. 
 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni - członkowie Komisji oraz 
zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Obrady prowadziła radna Stefania 
Szyp – przewodnicząca Komisji, która powitała wszystkich zebranych i przedstawiła 
następujący porządek obrad:  
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Omówienie bieżącej działalności MOK-u, MOSiR-u i Biblioteki Publicznej. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało  12 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 24/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 24 maja 2017 r. przyjęto          
jednogłośnie – głosowało 12  radnych. 
 
Ad. 3 
W materiałach na sesję nie było branżowych uchwał dot. Komisji. 
 
Ad. 4  
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała,                         
że filia biblioteczna w Palowicach została przeniesiona, przez co mieszkańcy mają 
teraz do niej łatwiejszy dostęp. Podziękowała Dyrektorowi ZGM za wykonane prace.  
Poinformowała, że 25 maja odbyły się warsztaty z cyklu Sztuka Młodego Czytelnika 
w ramach programu „pre_teskt: od książki do sztuki”. Poprowadziła je pani 
Aleksandra Cieślak – autorka i ilustratorka książek dla dzieci. Z kolei w ramach 
ścieżki tematycznej Sztuka Poruszania Emocji 23 czerwca odbędzie się spotkanie 
autorskie z Januszem L. Wiśniewskim. Spotkanie będzie zorganizowane w ramach 
programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Promocja czytelnictwa 
2017". 
 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że odbyły się następujące 
imprezy kulturalne: 

 Koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia zespoły Zyg Zag. 

 Plener malarski na familokach w ramach obchodów  55-lecia nadania praw 
miejskich Czerwionce i Leszczynom. 

 Dni Japonii, w ramach których zostały zorganizowane warsztaty w szkołach                                   
i    przedszkolach. 

 Plenery w Leszczynach.  

 Festyn misyjny i dzień sąsiada w Palowicach. 

 XV  festiwal Around the rock. 

 Industriada. 

 Festiwal orkiestr dętych. 

 Powiatowy przegląd zespołów artystycznych. 
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 Zakończenie roku akademickiego na UTW. 

 Leszczyniada. 

 Zakończenie sezonu artystycznego. 
W najbliższym czasie odbędą się następujące imprezy: 

 Plener w Czuchowie. 

 Plener w Przegędzy. 

 Gala Disco Polo w Bełku. 
Następnie przedstawiła wakacyjne propozycje przygotowane przez MOK. 
 
Dyrektor MOSIR Michał Cichoń poinformował, że zawodnicy klubu szachowego 
Skoczek Czerwionka w ostatnim czasie zdobyli szereg medali: 

 Złoto w mistrzostwach Polski w kat. do lat 6. 

 Złoto w mistrzostwach śląska w kat. do lat 9. 

 Brąz w Mistrzostwach Śląska w kat. do lat 11. 
Poinformował, że odbył się XVIII Rajd rowerowy powiatu mikołowskiego.  
Jeżeli chodzi o remonty to trwają one na obiekcie w Palowicach i Leszczynach.                    
Na obiekcie w Bełku została utwardzona nawierzchnia, z funduszu sołeckiego został 
zrobiony wjazd. 
Po pożarze w Stanowicach prace budowlane są na ukończeniu. 
Na obiekcie w Leszczynach, Czuchowie i Stanowicach zostaną wymienione bramki. 
Od września ruszą prace w Dębieńsku, zostaną wymienione m.in. piłkochwyty. 
Przypomniał, ze w lipcu kryta pływalnia będzie nieczynna, z kolei 24 czerwca nastąpi 
otwarcie kąpieliska przy ul. Furgoła.  
 
Ad.5 
Przewodniczący RM poinformował, że żaki z Palowic wzięły udział                                           
w międzynarodowych zawodach piłkarskich o puchar Bawarii. Walczyło tam                         
60 drużyn w 3 katy. wiekowych. W kat. U-21 młodzi zawodnicy doszli do finału,                   
w którym przegrali ze Stalową Wolą. Poprosił o wsparcie finansowe dla tej drużyny. 
 
Dyrektor MOSiR powiedział, że przy nowym okresie dotacyjnym, we wniosku                       
o dotację klub powinien wpisać tą informację. Oni jako MOSIR nie zatrudniają 
trenerów, mogą sfinansować tylko np. nagrody ale nie inne koszty. Klub może 
wystąpić także do Ministra Sportu o dofinansowanie, można uzyskać 10 tys. zł. 
 
Radna Grażyna Strzelecka przedstawiła 3 pisemne wnioski złożone przez Radnego 
Wacława Brózdę. 
 
Dyrektor MOSiR odpowiadając na nie powiedział,  że MOSiR nie opłaca żadnemu 
klubowi etatów trenera. Ma zatrudnionego instruktora, który prowadzi zajęcia                        
w Leszczynach dla rocznika 2009, a następnie dzieci te automatycznie przekazuje 
klubowi KS Leszczyny. Oczywiście  porozumieniu z prezesem. 
Co do remontu obiektu w Leszczynach to proponuje zrobić tam we wrześniu 
spotkanie i zobaczyć jakie prace zostały wykonane. Obiekt jest piękny. 
Jeśli chodzi o wydawkę posiłków na tym obiekcie, to odbyło się spotkanie z panią, 
która wygrała na to zadanie przetarg. Firma ma powiedziane, że jeżeli nie będzie 
utrzymywała tam porządku, to OPS nie podpisze z nią umowy. Na dzień dzisiejszy 
wszystko jest w porządku. Jest on w stałym kontakcie z prezesem klubu i nie 
zgłaszał on żadnych uwag. Jeżeli chodzi o zrobienie tam dodatkowych drzwi,                       
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to prace remontowe prowadzone są na podstawie zatwierdzone projektu i trudno jest 
teraz coś zmieniać. Najpierw odbierzmy obiekt, a potem zobaczymy.  
Poinformował także, że odpowiadając na wniosek Komisji z poprzedniego 
posiedzenia, orlik w Leszczynach podczas wakacji będzie otwarty od godziny 10tej. 
   
Następnie Sołtys Sołectw Przegędza odczytał swoje wnioski, które zostaną 
przekazane do odpowiednich Wydziałów branżowych.  
 

 
 

 
 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

             Radna Stefania Szyp 


