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Protokół Nr 4/2019 
z posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju 

w dniu 25 marca 2019 roku 
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście               
(wg załączonej listy obecności). 
Posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący Komisji radny Grzegorz Wolny,          
który powitał wszystkich zebranych. 
Następnie Wiceprzewodniczący przedstawił następujący porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty „jednogłośnie” - głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 3/2019 z Komisji w dniu 25 lutego 2019 roku przyjęto „jednogłośnie”        
6 głosami „za”. 
 
Ad. 3 
W materiałach na sesję nie ma branżowych projektów uchwał dot. tematyki Komisji, 
do pozostałych materiałów zawartych w porządku obrad Komisja nie zgłosiła uwag. 
 

Ad. 4 
W sprawach bieżących.  
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała,                     
że 7 marca odbyło się spotkanie autorskie z Katarzyną Siwczyk, autorką książki 
„Kobiety ze Śląska”. Ponadto biblioteka zorganizował cykl zajęć pt. „Savoir Vivre                        
w instytucjach kultury”, w których wzięli udział uczniowie SP Nr 4 w Czerwionce.                    
W ramach edukacji globalnej, z okazji Międzynarodowego Dnia Wody najmłodsi 
czytelnicy Biblioteki uczestniczyli w lekcji bibliotecznej o roli, jaką odgrywa woda i jak 
wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. 
27 marca o godz. 17 odbędzie się pierwsza odsłona cyklu "Oni a idea samorządności 
na Górnym Śląsku w XX wieku". Spotkania te są organizowane w porozumieniu                     
z Biblioteką Śląską, Muzeum w Rybniku oraz Muzeum w Chorzowie. 
 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska podsumowała wydarzenia zorganizowane                   
w czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. W trakcie ferii MOK zorganizował 
różnego rodzaju warsztaty, poranki filmowe, pokazy, gry i zabawy oraz wycieczki.                  
W sumie we wszystkich formach aktywności wzięło udział ponad 100 uczestników. 
MOK dopłacił do tych zajęć 4 tys. zł.  
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik zaproponował, aby w ramach wycieczek 
organizowanych przez MOK zwiedzić lotnisko w Pyrzowicach, gdzie maja fajna strefę 
cargo. 
Dyrektor MOK powiedziała, że jest to propozycja godna uwagi. 
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Poinformowała także, że odbył się festiwal tańca „Inspiracje”, w którym wzięło udział 
1300 tancerzy z 74 zespołów. Następnie przedstawiła laureatów. Dodała, że festiwal 
zarobił na siebie i nie musieliśmy do niego dopłacać.  
Przed nami jest parada mażoretek, która odbędzie się 27 kwietnia. W tym roku po 
raz pierwszy rywalizacja w ramach jednej kategorii odbędzie się na hali targowej.  
Zaprosiła na wernisaż wystawy Ludwika Jeziorowskiego. 
 
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik poinformowała, że obecnie 
realizujemy dwa duże fundusze z EFS - otoczenie zameczku w Leszczynach                     
i ul. Młyńska. Jesteśmy także na etapie rekrutacji do projektu „Cyfrowa Gmina”,                     
w ramach którego zostanie zorganizowane 12 godzinne szkolenie dla mieszkańców 
powyżej 25 roku życia, dzięki któremu będą mogli podnieść swoje umiejętności 
posługiwania się komputerem. Każda z osób będzie mogła wybrać sobie temat 
szkolenia. Kwota projektu to ok. 80 tys. zł. 
Poinformowała, że zostało do niej skierowane zapytanie ile kosztowała nas umowa 
promocyjna z Górnikiem Zabrze. Umowa nic nas nie kosztowała, nakłada na nas                  
i na Górnika pewne zadania. Górnik przyjedzie do nas na spotkanie z młodzieżą.                    
Z kolei 7 kwietnia będziemy mieć 20% zniżki na bilety na mecz Górnik Zabrze-Legia 
Warszawa. Na ten mecz przygotujemy też otoczkę promocyjną gminy, a nasi 
najmłodsi piłkarze będą wyprowadzać piłkarzy Górnika.  
 
Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka-Nowak poinformowała, że do końca marca 
musimy zgłosić program Industriady do Urzędu Marszałkowskiego. Odbyło się już                 
w tej sprawie spotkanie ze wszystkimi zaangażowanymi. Tematem Industraidy będzie 
Indubal. W tym roku Industriada obchodzi swoje 10-lecie, z kolei u nas odbędzie się 
po raz piąty. Zorganizujemy wesele na familokach. 
 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda zapytał czy gmina stara się o 
dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej w Palowicach. 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że wniosek powinien w tym tygodniu wyjść. 
Jeżeli się uda, to będzie to góra 33% inwestycji. Do tej pory program był centralny ale 
pieniądze były dzielone w regionie. Teraz wszystko trafia do Warszawy. Próbujemy, 
gdyż spełniamy kryteria formalne.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała:       
Sylwia Gruszkiewicz          

 

Wiceprzewodniczący Komisji  

radny Grzegorz Wolny 


