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Protokół Nr 13/2020 
z posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju 

w dniu 24 lutego 2020 roku 
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście               
(wg załączonej listy obecności). 
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji radna Jolanta Szejka, która 
powitała wszystkich zebranych. 
Następnie Przewodnicząca przedstawiła 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 8 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 27 stycznia 2020 roku został 
przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” – głosowało 8 radnych. 
 
Ad. 3 
W materiałach na sesję nie było branżowych projektów dotyczących działalności 
Komisji. Do pozostałych projektów uchwał Komisja nie wniosła uwag.  
 
Ad. 4 
Sprawy bieżące.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 27 lutego odbędzie się uroczysta gala 
wręczenia nagród Diament Biznesu. Zgodnie z wnioskiem Komisji nominowana 
została do tej nagrody Firma Tomasza Procka. Przedstawiła pozostałych 
nominowanych.  
 
Rzecznik Prasowy Hanna Piórecka-Nowak poinformowała, że trwają 
przygotowania do kolejnej edycji Industriady, która odbędzie się pn. Natura                             
w przemyśle. Będzie to kilka projektów na każdą porę roku. Odbędzie się to wspólnie 
z Zieloną Wyspą Śląsk. W marcu będziemy rozdawać sadzonki, budki dla owadów 
czy budki lęgowe dla ptaków. Złożymy projekt do WFOŚIGW o pozyskanie roślin                       
i nasion. Na familokach i bliżej tamy będą nowe nasadzenia oraz powstaną łąki 
kwiatowe, w SP Nr 5 stworzymy ogród sensoryczny.  
Trwa także akcja walentynkowa serce dla zwierzaków skierowana do mieszkańców. 
Jednak całe siły koncentrujemy na pomocy dla poszkodowanych w ostatnich 
pożarach familoków.  
Przewodniczący RM powiedział, że jeżeli chodzi o te pożary, to widzimy dobrą 
organizację środowiska i chęć pomocy. Działania służb urzędu, opieka OPS są 
dobrze skoordynowane. Każda rodzina ma swojego opiekuna, który ma pełną wiedzę 
na temat jej potrzeb życiowych. Jest także prowadzona zbiórka przez stowarzyszenie 
Luxtorpeda i zachęca radnych, aby włączyli się do niej na sesji.   
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Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała, że                         
19 lutego odbyło się spotkanie autorskie ze swatką Anną Guzior-Rutyna, która 
promowała swoją książkę. W spotkaniu na żywo wzięło udział około 20 osób, jednak 
do transmisji on-line włączyło się około 4,5 tys. osób. 
Biblioteka zorganizowała obchody światowego dnia kota w ramach których zajęcia 
edukacyjne, jak traktować zwierzęta, przeprowadził inspektor Fundacji Jestem 
Głosem Tych Co Nie mówią.   
Zorganizowano także dzień numeru alarmowego, w ramach którego pogadankę 
przeprowadził policjant z naszego Komisariatu Policji. 
Biblioteka wraz z MOK będzie organizatorem koncertu z okazji 100-lecia Powstań 
Śląskich, który odbędzie się 6 marca.  
 
Rzecznik Prasowy przedstawiła informacje o gali finałowej człowiek Roku 

Rybnik.com.pl. Nominowani z naszej gminy to Agnieszka Groborz w dziedzinie 

biznes, Alicja Klasik w dziedzinie sport oraz Wojciech Pukowiec w dziennie kultura, 

który nagrodę człowieka roku zdobył.  

Dyrektor MOK Mariola Czajkowska  poinformowała, że w najbliższym czasie 
odbędą się Festiwal Tańca Inspiracje, Parada Mażoretek oraz 28 edycja Konkursu 
plastycznego „Ocalić od zapomnienia”. 
 
Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Andrzej Wącirz  poinformował, że 
pozyskaliśmy środki na projekt razem bezpieczniej – przebudowa 3 miejsc dla 
pieszych. Po raz kolejny złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do lamp solarnych. 
Obecnie jesteśmy na etapie rozliczania termomodernizacji oraz podpisywaniu umów 
z mieszkańcami w ramach projektu OZE.  
Przewodniczący RM zapytał czy zostały jakieś środki z rozliczeń. 
Naczelnik PFZ odpowiedział, że po przetargach zostało koło 420 tys. zł. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, żeby te środki przeznaczyć na 
termomodernizację ośrodków zdrowia, OSP czy innych. 
Naczelnik PFZ powiedział, że to są środki które można wykorzystać jedynie                        
w ramach konkursu, w budżecie wolnych środków nie ma. 
 
Następnie Przewodnicząca Komisji poprosiła członków Młodzieżowego Forum 
Samorządowego o zgłaszanie uwag i zabranie głosu. 
 
Przedstawiciel MFS Damian Pakulicki zauważył, że na krytej pływalni w męskiej 
szatni nie można korzystać z części gdzie są wyremontowane szafki. 
Przedstawiciel MFS Paulina Gruszkiewicz powiedziała, że wg nich w gminie jest 
za mało koncertów dla młodzieży. 
Damian Pakulicki powiedział, że można by promować gminę poprzez umieszczanie 
informacji o koncertach na tablicach społecznościowych zapraszanych zespołów. 
Radny Grzegorz Wolny powiedział, że wszystko się zgadza. Dużo dzieje się na FB 
czy Instagramie. Są to główne środki masowego przekazu i tam się skupia całość 
życia. Muzyka rapowa to teraz temat nr 1. 
Radny Adam Karaszewski zapytał o koszt takiego koncertu. 
Radny Artur Sola powiedział, że kosztuje to kilkadziesiąt tysięcy zł i kilka miesięcy 
przygotowań. Ogromna ilość osób jest zaangażowana w przygotowanie takiego 
koncertu. 
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Radny Grzegorz Wolny dodał, że samo honorarium dla artysty to nie wszystko. 
Dochodzą do tego koszty hotelu, tantiemy itp. 
Radny Artur Sola powiedział, że jeżeli w Leszczynach znowu będzie organizował 
koncert to zaprosi przedstawicieli MFS do współpracy. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że mamy się do czego odnieść, bo takie 
koncerty są. I ma nadzieję, że będą dalej. Poza tym gmina organizuje inne imprezy 
np. dożynki, trochę się dzieje. 
Dyrektor MOK powiedziała, że jak zawsze brakuje środków na takie imprezy. Poza 
tym fachowcy od sceny młodzieżowej orientują się, ze odbywały się u nas takie 
wydarzenia jak Around The Rock, Tik Tak Punk Memoriał, koncerty Hip Hop czy Rap.  
Rzecznik Prasowa zwróciła się  do przedstawicieli MFS, aby zastanowili się co sami 
mogliby zaproponować. 

 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała:       
Sylwia Gruszkiewicz         

 

 

Przewodnicząca Komisji  

   radna Jolanta Szejka 


