BRM.0012.2.3.2018
Protokół Nr 44/18 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 21 marca 2018 roku
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach
Śląskich przy ulicy Olimpijskiej 3 o godz. 8.30. Listy obecności członków Komisji oraz zaproszonych
gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Ad. 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Komisji Łukasz Ściebiorowski po dokonaniu otwarcia posiedzenia, stwierdził
prawomocność obrad oraz przywitał członków Komisji i obecnych gości.
Ad. 2 Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
W następnej kolejności Przewodniczący Komisji przedstawił następujący, proponowany porządek
obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie Protokołu Nr 43/18 z posiedzenia Komisji w dniu 21 lutego 2018 roku.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie (druk nr 774).
5. Omówienie przygotowania piekarskich klubów piłkarskich do rundy wiosennej.
6. Omówienie oferty oraz kalendarza imprez i wydarzeń organizowanych i zaplanowanych przez
MOSiR.
7. Wnioski radnych i sprawy bieżące.
8. Wizytacja Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 z oddziałami integracyjnymi im. Gustawa Morcinka
z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Piekarach Śląskich przy ulicy Waculika 10.
Porządek obrad przyjęto bez uwag i wniosków oraz przystąpiono do jego realizacji.
Ad. 3 Przyjęcie Protokołu Nr 43/18 z posiedzenia Komisji w dniu 21 lutego 2018 roku.
Protokół przyjęto bez uwag.
Ad. 4 Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie (druk nr 774).
Projekt uchwały zawarty w druku nr 774 (załącznik nr 3 do protokołu) omówił Naczelnik Wydziału
Edukacji Michał Sojka.
W wyniku braku uwag radnych, przystąpiono do zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz
określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
prowadzonych przez Miasta Piekary Śląskie zawarty w druku nr 774 zaopiniowano pozytywnie (13
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Ad. 5 Omówienie przygotowania piekarskich klubów piłkarskich do rundy wiosennej.
Przewodniczący Komisji poprosił przedstawicieli klubów o przedstawienie informacji na temat
przygotowań do rundy wiosennej, w pierwszej kolejności oddając głos Prezesowi DKS „Czarni”
Kozłowa Góra.
Prezes Dzielnicowego Klubu Sportowego „Czarni” Kozłowa Góra Pan Krzysztof Zając poinformował,
że klub posiada drużynę w klasie A i klasie B. Przekazał, że w temacie przygotowań klubu do
rozgrywek informacje przekazać mógłby trener drużyn. Osobiście niewiele może w tym temacie
przekazać. Aktualnie klub czeka na rozbudowę budynku oraz przeprowadzenie remontu boiska.
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Prezes Klubu Sportowego „Piekary” Radosław Chrzan przekazał, że klub przygotowywał się do rundy
wiosennej od początku bieżącego roku, trenując 2-3 razy w tygodniu. Najczęściej uczestniczono w
zajęciach na dużym boisku. Pochwalił możliwość prowadzenia rozgrywek na boisku ze sztuczną
nawierzchnią. Boisko główne nie może być jeszcze przygotowane i najprawdopodobniej nie zostanie
rozegrana pierwsza kolejka, by nie zniszczyć boiska. Klub nie zyskał żadnych wzmocnień ani tez nie
utracił żadnego zawodnika. Przekazał, że jest zadowolony z drużyny z uwagi na regularne
uczestnictwo w zajęciach. Rozegrano sześć meczy, nie odbyły się jedynie dwa z nich. Wskazał, że w
sezonie zimowym chciałby raz w tygodniu korzystać z hali sportowej, która jest trudno dostępna dla
klubu ze względów finansowych i organizacyjnych.
Przedstawiciel Klubu Sportowego JSS Silesia Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich Tomasz Sokoła
wskazał, iż jest to najmłodszy klub w Piekarach Śląskich, ponieważ rozpoczął działalność w rundzie
jesiennej, zgłaszając drużynę seniorów. Dodał, że projekt ten jest traktowany przez klub
przyszłościowo z myślą o juniorach. Drużyna znajduje się w B klasie i prowadzona jest przez trenera
Artura Działacha. Celem drużyny w rundzie wiosennej jest awans do A klasy.
Prezes Klubu Sportowego „Orzeł Biały” Tadeusz Wieczorek poinformował, że z rozmowy z trenerem
wynika, że drużyna jest słabo przygotowana do rozgrywek z uwagi na różnego typu choroby, kontuzje
oraz obowiązki zawodowe zawodników. Dodał, że celem drużyny jest utrzymanie się w Lidze
Okręgowej, chociaż będzie to trudne zadanie.
Przewodniczący Łukasz Ściebiorowski poinformował, że GKS Andaluzja znajduje się obecnie na 12
miejscu w A klasie, a KS ORKAN Dąbrówka Wielka zajmuje 10 miejsce w A klasie. Jeśli chodzi o B
klasę to piąte miejsce zajmuje w niej KS JSS Silesia i awans w tym przypadku jest w zasięgu ręki.
DKS Czarni Kozłowa Góra zajmuje 8 miejsce w B klasie, natomiast KS Orzeł Biały w lidzie okręgowej
jest na 14 miejscu. Nadmienił, że prawie wszystkie piekarskie kluby sportowe korzystają z obiektów
zarządzanych przez MOSiR. Zapytał, jak wygląda stan przygotowań boisk.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Łukasz Tomczyk poinformował, że stan murawy
nie jest jeszcze dobry. Nie zaczęto jeszcze pielęgnacji z uwagi na to, że murawa w dalszym ciągu jest
zmrożona i gdzieniegdzie nadal zalega śnieg. Przekazał, że prawdopodobnie władze podokręgu
podejmą decyzję o przesunięciu kolejki, ponieważ groziłoby to zniszczeniem murawy.
Przewodniczący Komisji poprosił radnych o zachęcanie osób w swoich środowiskach do
przychodzenia na mecze, ponieważ stanowi to dodatkowe wsparcie dla klubów. Życzył klubom
udanych rozgrywek, awansów oraz spokojnej gry.
Radny Andrzej Wymysło zapytał, czy wszystkie kluby sportowe odbywają treningi jedynie 2-3 razy w
tygodniu.
Radny Adrian Szastok przekazał, że jako trener próbował zwiększyć liczbę treningów do 3 w tygodniu,
jednak jest to trudne organizacyjnie z uwagi na obowiązki zawodowe graczy. Udaje się przeprowadzić
2 treningi w tygodniu.
Przedstawiciel KS JSS Silesia przekazał, iż drużyny grające w A i B klasie to zespoły amatorskie.
Zawodnicy grają dla przyjemności i trudno mówić o profesjonalizmie oraz treningach odbywających się
4-5 razy w tygodniu.
Wiceprzewodniczący Komisji wspomniał, że niedawno Komisja odbywała posiedzenie w dzielnicy
Kozłowa Góra, jednak nie odwiedzono tamtejszego obiektu sportowego, który jest w prawie
najgorszym stanie na terenie miasta. Następnie przytoczył treść otrzymanej odpowiedzi na złożoną
przez niego interpelację w sprawie informacji nt. modernizacji przedmiotowego obiektu. Zgodnie z
treścią ww. pisma projekt modernizacji obiektu przy ulicy Pokoju został wykonany przez firmę
z Tarnowskich Gór i złożony w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w celu uzyskania pozwolenia na
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budowę. Nadmienił, że mając przedmiotowy projekt, po zakończeniu innych inwestycji prowadzonych
na terenie miasta, będzie można rozpocząć pierwszy etap prac w 2019 roku. Dodał, że będą
prowadzone w tej kwestii rozmowy z władzami miasta. Następnie poinformował, że dwukrotnie
wnioskował
o
zewnętrzny
remont
budynku
sali
przy
ulicy
Szkolnej. Ponownie zaapelował o wykonanie pewnych napraw ze środków ośrodka.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, iż ścieżka inwestycji na obiektach MOSiR została wielokrotnie
określona w wypowiedziach władz miasta. Po skończonej modernizacji obiektu przy ulicy Olimpijskiej,
ma rozpocząć się modernizacja obiektu w Kozłowej Goście. Podkreślił, że wszystkim zależy na tym,
aby prace postępowały szybko.
Radny Czesław Wymysło odnośnie słów Przewodniczącego Komisji o zajmowanej pozycji KS Orkan
Dąbrówka Wielka w tabeli, zwrócił uwagę, że pod względem dewastacji obiektu klub zajmuje miejsce
pierwsze. W odniesieniu do powyższego wyraził zainteresowanie kosztami naprawy zniszczonych
elementów.
Dyrektor Łukasz Tomczyk przekazał, że zmorą tego obiektu są dewastacje plastikowych krzeseł
znajdujących się na trybunach. Co roku wymienia się od kilkunastu do kilkudziesięciu takich krzeseł.
Koszt jednego wynosi około 70 złotych. Jeśli chodzi o stan obiektu, to jest on zadawalający i dobrze
użytkowany przez klub. Dwa razy udało się złapać sprawców zniszczeń. Jest to bolączka tego obiektu,
w związku z czym rozważana jest wymiana plastikowych krzeseł na drewniane ławki, które dużo
trudniej zniszczyć.
Radny Tadeusz Wieczorek przekazał, że podobne akty wandalizmu miały miejsce także na stadionie
w Brzezinach Śląskich. Uporano się z tym problemem przy pomocy policji. Klub KS Orkan Dąbrówka
Wielka także powinien zainteresować się tą kwestią, lecz być może nie czuje się gospodarzem tego
obiektu, ponieważ jedynie rozgrywa tam mecze, a remonty leżą po stronie MOSiR. W przeciwnym
razie być może wyglądałoby to inaczej.
Przewodniczący Komisji podsumowując wskazał, że przygotowania klubów do rundy wiosennej idą
swoim torem i nie planuje się zmian trenerów bądź wzmocnień kadrowych. Podziękował
Przedstawicielom Klubów Sportowych za obecność.
Ad. 6 Omówienie oferty oraz kalendarza imprez i wydarzeń organizowanych i zaplanowanych
przez MOSiR.
Przedmiotowy temat omówił Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Łukasz Tomczyk
przedstawiając sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2017, informację nt. przeprowadzonych
inwestycji na terenie obiektów sportowych na przestrzeni ostatnich 4 lat oraz plany placówki na rok
bieżący (omawiany materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Poinformował, że jednostka będzie
czynić starania w zakresie pozyskania środków zarówno na remont obiektu przy ulicy Pokoju, jak i
kompleksowego remontu sali przy ulicy Szkolnej. Programy ministerialne, w ramach których można
pozyskać dofinansowanie, zmieniają się co roku. W roku bieżącym przygotowywany jest projekt, który
należy złożyć do końca marca, w celu zadbania o stan boiska i płyty głównej przy ulicy Olimpijskiej.
Grup trenujących jest bardzo dużo, płyta szybko się niszczy i należy wykazywać większą dbałość o
ten obiekt. W związku z tym ośrodek złoży projekt na budowę dwóch boisk treningowych, które znajdą
się za bramkami przy zakolach płyty głównej. Pozwoli to odciążyć główną płytę.
Radna Natalia Ciupińska-Szoska zapytała o datę organizacji Nocnej Dychy i Półmaratonu. Wyraziła
zainteresowanie, czy termin ten nie koliduje z mundialem.
Dyrektor Tomczyk poinformował, że w tym terminie będą odbywały się mistrzostwa, jednak ostatni
mecz skończy się przed startem Półmaratonu.

3

Radny Czesław Wymysło poprosił o przedstawienie informacji w temacie remontu basenu.
Dyrektor MOSiR poinformował, że postępowanie przetargowe na remont basenu nie zostało
rozstrzygnięte. Wyraził nadzieję, że uda się przeprowadzić tą inwestycję jeszcze w roku bieżącym i
mieszkańcy będą mogli cieszyć tym obiektem przynajmniej przez jeden miesiąc. Więcej informacji w
tym temacie mógłby przekazać Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
Radny Grzegorz Zorychta poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Prezydent Miasta zapewniała, że co prawda w wyniku przetargu nie udało się wyłonić wykonawcy, ale
znaleziono firmę poprzez wybór z wolnej ręki i inwestycja ma zostać wykonana w roku bieżącym.
Przewodniczący Komisji zapewnił, że Urząd Miasta jest zdeterminowany, aby basen otworzyć w roku
bieżącym. Zależy to jednak od sytuacji na rynku budowlanym. W samorządach w roku bieżącym na
pewno jest wiele inwestycji.
Wiceprzewodniczący Komisji wskazał, iż plan działalności ośrodka na rok 2018 wygląda bardzo
dobrze. Jeżeli uda się zrealizować wszystkie plany to z pożytkiem dla mieszkańców. Z okazji
tegorocznych Obchodów 100. Odzyskania Niepodległości organizowanych jest wiele imprez.
Zasugerował, by nawiązać do tej daty poprzez wybór np. sportowca stulecia. Podkreślił, że w mieście
brakuje zajęć sportowych dla seniorów.
Wiceprzewodniczący Komisji kontynuując swoją wypowiedź poprosił o wzięcie tego pod uwagę np.
poprzez organizację turnieju dla samorządowców.
Radna Natalia Ciupińska-Szoska w odniesieniu do powyższych słów zaprosiła Radnego Piotra
Papaję do udziału w organizowanych przez MOSiR wydarzeniach. Pokreśliła, że takowe turnieje są
organizowane, należy jednak korzystać z otrzymywanych zaproszeń. Zazwyczaj wydarzenia te
odbywają się w okolicy czerwca-lipca.
Przewodniczący Komisji podkreślił, że z okazji świąt majowych także organizowane są zawody dla
różnych grup, w których udział mogą brać seniorzy. Nie brakuje wydarzeń, w których seniorzy mogliby
wziąć udział.
Dyrektor Łukasz Tomczyk zwrócił uwagę na organizowane co roku Senioralia oraz imprezy, o których
wspomniała Radna Natalia Ciupińska-Szoska. Nadmienił także o organizowanym corocznie Turnieju
Piekarskiego Związku Górnośląskiego, na który zapraszane są kluby seniora. W OK Andaluzja
organizowane są także zajęcia szachowe oraz skat. W jego opinii w naszym mieście obecna jest
oferta dla seniorów.
Radna Anna Gałbas wyraziła zainteresowanie szkolną ligą sportową. Przekazała, że rozgrywki
odbywają się, jednak nigdzie nie można znaleźć punktacji.
Dyrektor Tomczyk przekazał, że z jego wiedzy wynika, iż prowadzona jest klasyfikacja wszystkich
szkół. Problem pojawia się w przypadku współorganizacji zawodów szkolnych, ponieważ nie wszystkie
placówki chcą w nich uczestniczyć. Przekazał, że sprawdzi tę kwestię.
Radna Anna Gałbas zapytała o możliwość utworzenia przy MOSiR zajęć narciarstwa klasycznego.
Dyrektor MOSiR przekazał, że jest to ryzykowne z uwagi na brak śniegu. W tym roku nie udało się z
tego powodu przeprowadzić zawodów biegowych. Inwestycje w wypożyczalnię, wiążą się z kosztami
jej prowadzenia oraz konserwacji sprzętu. Terenów jest dużo, ale są to tereny leśne. Ośrodek nie
może odpowiadać za wybór tras, na których będzie wykorzystywany sprzęt przez wypożyczających.
Podkreślił, że pomysł jest nie do zrealizowania w warunkach polskiej zimy.
Przewodniczący Komisji poprosił, aby mieć ten pomysł na uwadze.
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Radny Andrzej Wymysło nadmienił, iż z okazji 100.lecia Odzyskania Niepodległości organizowanych
jest 100 biegów w 100 miastach. Zasugerował, aby zgłosić do udziału Piekary Śląskie.
Dyrektor Tomczyk podziękował za sugestię Radnemu Andrzejowi Wymysło. Przekazał, że jeśli będzie
taka możliwość, to miasto zostanie zgłoszone do udziału. Nawiązał również do współpracy MOSiR ze
stowarzyszeniami biegowymi. Podkreślił, że to nieoceniona pomoc, ponieważ jednostka nie jest w
stanie przeprowadzić wszystkich zawodów na takim poziomie jak stowarzyszenie, które się na tym
zna i ma doświadczenie.
Przewodniczący Komisji wyróżnił młodzieżowych radnych miasta, którzy pomagają przy organizacji
biegowego Grand Prix. Młodzieżowa Rada organizuje także turniej siatkówki, w którym udział biorą
także szkoły spoza Piekar Śląskich. Podkreślił nieocenioną pomoc stowarzyszeń oraz młodzieży przy
organizacji różnego typu wydarzeń. Poprosił o informacje na temat Gali Nasi Sportowcy 2017.
Dyrektor MOSiR poinformował, że ww. gala odbędzie się w piątek o godz. 18.00 w Ośrodku Kultury
Andaluzja. Zaprosił na to wydarzenie oraz przekazał, że nagrody będą przyznawane w czterech
kategoriach.
W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący Komisji podziękował dyrektorowi za omówienie
tematu.
Ad. 7 Wnioski radnych i sprawy bieżące.
Wiceprzewodniczący Komisji poprosił Panią Radną Gabrielę Kossakowską o wstrzymanie się od
komentowania, ponieważ przeszkadza to w jego wypowiedziach.
Przewodniczący Łukasz Ściebiorowski przekazał, że jako przewodniczący tej Komisji udziela głosu
obecnym na sali i oddał głos Wiceprzewodniczącemu Piotrowi Papaji.
Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że doszły do niego słuchy o problemach związanych z
niewypłacaniem stypendiów zawodnikom drużyny piłki ręcznej w mieście.
Przewodniczący Komisji poinformował, że nie dotarły do niego sygnały związane z ww. problemem.
Poprosił o wypowiedź Pana Naczelnika Michała Sojkę.
Naczelnik Wydziału EK Michał Sojka poinformował, że informacje o ww. trudnościach nie dotarły ani
do Wydziału Edukacji ani do władz miasta. Zapewnił, że przydzielone dotacje zostały rozliczone.
Przewodniczący Komisji zapewnił, że pojawienie się problemów związanych z wypłatą stypendium
spotkałoby się z reakcją władz klubu. Przekazał, że skontaktuje się w tej sprawie z prezesem klubu.
Radny Tadeusz Wieczorek wspomniał o złożonym przez niego wniosku w sprawie omówienia tematu
stypendiów sportowych. Dodał, że do tej pory nie omawiano tej kwestii.
Przewodniczący Komisji przypomniał, że podczas uchwalania planu pracy Komisji na rok 2018
ustalono, że przedmiotowy temat zostanie omówiony, jednak do tej pory nie było na to możliwości
czasowych. W lutym bieżącego roku rozdysponowano stypendia. Zapewnił, że ma to na uwadze.
Następnie
przybliżył
informacje
na
temat
kwietniowego
posiedzenia
Komisji.
W związku z brakiem dalszych uwag radnych, Przewodniczący Łukasz Ściebiorowski ogłosił 15
minutową przerwę i poinformował, że wznowienie obrad nastąpi w budynki Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 9 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1 przy ulicy Waculika.
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Ad. 8 Wizytacja Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 z oddziałami integracyjnymi im. Gustawa
Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Piekarach Śląskich przy ulicy
Waculika 10.
Obrady wznowiono w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 z włączonymi oddziałami
Miejskiego Gimnazjum Nr 1 przy ulicy Waculika, po przybyciu na miejsce członków Komisji.
Dyrektor Stefania Musiał przywitała radnych, omówiła działalność placówki, a następnie oprowadziła
radnych po budynku placówki.
Następnie w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji zakończył
posiedzenie o godz. 11.30.
Protokołowała:
Patrycja Zyta-Majdanik

Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie
radny Łukasz Ściebiorowski
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