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Protokół Nr 24/2017 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 24 maja 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 11 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 23/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 26 kwietnia 2017 r. przyjęto          
jednogłonie – głosowało 11  radnych. 
 
Ad. 3 
W materiałach na sesję nie było branżowych uchwał dot. Komisji. 
Naczelnik Wydz. Edukacji Iwona Flajszok poinformowała, że obecnie odbywa się 
zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 
2017/2018. Arkusze są po opinii Kuratorium Oświaty. Niektóre z nich należało 
dostosować do uwag Kuratora,  zmiany zostały wprowadzone. Nastąpiła weryfikacja 
arkuszy w programie SIGMA. Obecnie  kończy się zatwierdzanie arkuszy w wersji 
papierowej.  
Przewodnicząca Komisji zapytała jak na dzień dzisiejszy wygląda rekrutacja                         
do przedszkoli. 
Iwona Flajszok powiedziała, że nie wszystkie dzieci do przedszkoli się 
zakwalifikowały. Otworzymy 7 dodatkowych oddziałów, z czego 3 dopołudniowe                       
i 4 popołudniowe. Będziemy kontaktować się z rodzicami dzieci nieprzyjętych                           
i każdemu przedstawiać konkretną propozycję. Dotyczy to 174 dzieci z całej gminy. 
Dodatkowe oddziały nie będą jednak we wszystkich jednostkach, gdyż musieliśmy 
wziąć pod uwagę możliwości budynków. Dodatkowe oddziały zapewnią miejsca dla 
147 dzieci, 27 miejsc braknie nadal, jednak nie jesteśmy w stanie ich zapewnić.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Rudner dodał, że dopiero po rozmowach z rodzicami 
będziemy wiedzieć ile rzeczywiście miejsc w przedszkolach brakuje.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w sierpniu zostanie zakończona 
nadbudowa tarasu w ZS Nr 1 w Leszczynach, powstaną tam dwie sale lekcyjne                        
i biblioteka. Trwa przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole                                       
w Książnicach. Teraz trwają tam prace związane z przebudową systemu drenów. 
Przewodniczący RM dodał, że mamy dokumentację na dwie inwestycje                                  
w Palowicach, najpierw będzie zrobiona termomodernizacja budynku szkoły, a potem 
budowa sali gimnastycznej. Jednak w związku z opóźnieniami, budowa sali 
przesunie się na rok następny.  
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Ad. 4  
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała,                         
że zostały zorganizowane kolejne zajęcia z edukacji ekologicznej w ramach projektu 
"Zielona Wyspa Śląsk". Z okazji XIV edycji Tygodnia Bibliotek czytelnicy biblioteki 
wzięli udział w bibliotecznej kampanii promującej Bibliotekę Publiczną w Czerwionce-
Leszczynach, w ramach której robili zdjęcia z hasłami promującymi czytanie. Ruszył 
projekt "pre_tekst - od książki do sztuki", który powstał dzięki współpracy Biblioteki 
Publicznej w Czerwionce-Leszczynach z Fundacją Szafa Gra. Będą to spotkania 
autorskie, a każdemu spotkaniu będzie towarzyszyła akcja promocyjna. 25 maja 
rozpoczynamy pierwszym cyklem tematycznym, a gościem biblioteki będzie 
Aleksandra Cieślak, autorka "Książki do zrobienia". Z kolei  23 czerwca odbędzie się 
spotkanie autorskie z Januszem L. Wiśniewskim, autorem książki "Samotności                       
w sieci". Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Najważniejsza Jest Tradycja”, Biblioteka 
Publiczna realizuje  projekt „Przaja Ci Ślonsku”. Celem projektu jest pielęgnowanie 
wspólnego dziedzictwa kultury, jakimi są regionalne podania i legendy, a w ramach 
projektu będą odbywać się zajęcia kulturalno-edukacyjne dla dzieci. 
 
Dyrektor MOSIR Michał Cichoń poinformował, że MOSIR zorganizował 
następujące imprezy:  

 Majówka z MOSiRem w Palowicach, 

 Wycieczka autokarowa – Cechy – Horna Lomna,  

 5 wycieczek i rajdów rowerowych, 

 Rajd górska wiosna – Szczyrk. 
 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska poinformowała, że odbyły się następujące 
imprezy: 

 mistrzostwa polski mażoretek - nasze zespoły Rytm i Zyg Zag wróciły                            
z medalami, 

 festyn w Szczejkowicach, 

 obchody święta 3 maja, 

 XXI Przegląd Teatralny i Recytatorski Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Bliskie Spotkania”, 

 Piknik Integracyjny w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych, 

 koncert laureatów młodzieżowego festiwalu muzycznego, 

 Dziecięcy Festiwal Teatralny, 

 rejonowe eliminacje XXIV Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie śpiewanie” 
im. prof. Adolfa Dygacza. 

Następnie przedstawiła imprezy, które odbędą się w ramach Dni Czerwionki-
Leszczyn w czerwcu: 

 2,3 -   imprezy w Leszczynach, 

 4 -  koncert bębniarzy i pokaz tańca japońskiego w ramach Dni Japonii, 

 9,10  - XV festiwal Around the rock, 

 10   - Industriada, 

 11  - festiwal orkiestr dętych, 

 17  - festyn sportowy Leszczyniada, 

 24 - plener w Czuchowie, 
Ponadto 27-28 maja odbędzie się plener malarski na familokach, 25 czerwca zlot 
samochodów tuningowanych oraz festyn w Przegędzy, a 1 lipca gala Disco Polo                     
w Bełku. 
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Przewodnicząca Komisji dodała, że 16 maja odbył się uroczysty koncert galowy 
uczestników młodzieżowego festiwalu muzycznego, przedstawiła laureatów.                            
16 i 17 maja odbyły się przesłuchania III Konkursu Młodych Talentów. 18 maja 
w Zespole Szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach odbyło się spotkanie miłośników 
książek, zorganizowane pod hasłem „Czytanie jest przygodą”, którego  gościem była 
Monika Kowaleczko-Szumowska, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Odbył się 
także Międzyszkolny Konkurs Gwarowy ”Mode Fafloki”, organizowany przez Szkołę 
Podstawową nr 8 w Dębieńsku.  

 
Ad. 5 
W sprawach bieżących: 
Radna Grażyna Strzelecka wystosowała wniosek o otwarcie orlika przy SP 3                       
w Leszczynach we wcześniejszych godzinach, w okresie wakacyjnym. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Radny Artur Sola wystosował wniosek o zwiększenie etatu w MOK-u dla 
pracownika technicznego obsługi sceny.  
Wniosek został jednogłośnie przyjęty. 
 
 

 
 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

             Radna Stefania Szyp 


