BRM.0012.2.7.2018
Protokół Nr 49/18 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 25 września 2018 roku
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 8.30 i zakończyło o godz. 10.50. Lista obecności członków
Komisji oraz lista obecności gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Ad. 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwierając posiedzenie Przewodniczący Komisji Łukasz Ściebiorowski powitał gości, członków Komisji
oraz stwierdził prawomocność obrad.
Ad. 2 Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie Protokołu Nr 48/18 z posiedzenia Komisji w dniu 28 sierpnia 2018 roku.
4. Spotkanie z piekarską poetką i prozaiczką – członkinią Piekarskiej Bazy Artystów.
5. Omówienie działalności Miejskiego Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 887 oraz 880.
7. Informacja na temat wyników rekrutacji do szkół na rok szkolny 2018/2019.
8. Podsumowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za
okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 19 września 2018 roku.
9. Wnioski radnych i sprawy bieżące.
10. Wizytacja obiektu sportowego KS „Orzeł Biały” Piekary Śląskie przy ul. Nałkowskiej 20.
Porządek obrad został przyjęty bez uwag i wniosków, z uwagi na co przystąpiono do jego realizacji.
Ad. 3 Przyjęcie Protokołu Nr 48/18 z posiedzenia Komisji w dniu 28 sierpnia 2018 roku.
Protokół przyjęto bez uwag.
Ad. 4 Spotkanie z piekarską poetką i prozaiczką – członkinią Piekarskiej Bazy Artystów .
Na wstępie Przewodniczący Komisji serdecznie powitał obecną na obradach Panią Hannę Diktę oraz
oddał jej głos, prosząc o przedstawienie swojej działalności.
W międzyczasie głos zabrała Radna Helena Warczok, która przyznała, iż jest wielbicielką twórczości
Pani Hanny i wyraziła uznanie dla jej działalności.
Pani Hanna Dikta podziękowała Pani Helenie Warczok za wyrazy uznania oraz za zaproszenie na
posiedzenie Komisji. Poinformowała, że jest autorką dwóch powieści oraz dwóch tomików wierszy.
Następnie opowiedziała o swojej ostatniej książce oraz odczytała jej fragment.
Radna Helena Warczok nadmieniła, iż w odczytanym fragmencie powieści widać doświadczenie.
Następnie zapytała o najbliższe spotkanie autorskie.
Pani Hanna Dikta poinformowała, że najbliższe spotkanie autorskie będzie miało miejsce w piątek
o godz. 19.00 podczas spotkania Forum Kobiet.
Radna Helena Warczok wyraziła zainteresowanie nawiązaną współpracą przez Panią Hannę
z Wydawnictwem Zysk i Spółka.
Pani Dikta poinformowała, że wysłała do wydawnictwa propozycję wydawniczą, która się spodobała
i w taki sposób udało się jej nawiązać przedmiotową współpracę.
Przewodniczący Komisji zapytał o moment, w którym Pani Hanna postanowiła przelać swoje myśli na
papier.
Pani Hanna Dikta wskazała, że pisać chciała od dziecka. Na strychu nadal trzyma kilka powieści, które
napisała będąc nastolatką. Po 30 roku życia z kolei zaczęła pisać wiersze. Po uzyskaniu pierwszego
miejsca w turnieju wiersza, który miał miejsce w Gorzowie Wielkopolskim, zaczęła wysyłać swoje
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wiersze na ogólnopolskie konkursy. Wygrała kilkadziesiąt takich konkursów. W późniejszym czasie
przystąpiła do pisania powieści i tak udało jej się dojść do obecnego momentu.
Przewodniczący Komisji zapytał o zainteresowanie czytelnicze przedmiotowymi gatunkami literackimi.
Pani Dikta wskazała, że najwięcej powieści czytają kobiety w wieku 25-60 lat. Z kolei jeśli chodzi
o wiersze, to bardzo niewiele osób czytuje poezję.
Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Papaja nadmienił, iż Pani Hanna jest przykładem osoby, która ma
duże osiągnięcia artystyczne w swojej dziedzinie. Takich osób w mieście jest więcej, jednak często nie
są oni znani.
Przewodniczący Komisji dodał, że Pani Hanna znajduje się w Piekarskiej Bazie Artystów, która została
udostępniona na stronie internetowej miasta. Następnie podziękował Pani Hannie za obecność na
posiedzeniu.
Ad. 5 Omówienie działalności Miejskiego Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich.
Prezes Zarządu Miejskiego Centrum Informacji i Turystyki Dariusz Gacek przedstawił działalność
spółki, omawiając jej zadania. Poinformował, że w zeszłym roku przyjęto 1050 klientów, tylko w
zakresie informacji turystycznej. Prócz tego spółka prowadzi agencję turystyczną – zorganizowano
153 wycieczki dla turystów indywidualnych, 67 wycieczek zakładowych, 55 wycieczek szkolnych oraz
19 turnusów wczasów w kraju i zagranicą. Wskazał, że klienci wykazują coraz większe
zainteresowanie wczasami w kraju. Poinformował także o bliskiej współpracy z miastami partnerskimi.
Nadmienił, iż ponadto spółka zajmuje się także organizacją imprez w postaci rajdów, spotkań z
ciekawymi ludźmi, a także prowadzi dyżury w czasie świąt i ważnych dni dla miasta oraz angażuje się
w przedsięwzięcia promocyjne wraz z Radiem Piekary. Wskazał na chęć kontynuowania działalności
wydawniczej. Zatrudnienie w spółce pozostaje bez zmian – istnieje jednoosobowy zarząd, a na stałe w
spółce zatrudnione są 4 osoby. Działalność gospodarcza stale się rozwija.
Przewodniczący Komisji zapytał o to, jaki to był rok dla turystyki.
Pan Dariusz Gacek przekazał, że bieżący rok wpłynął na rozwój działalności MCiIT, zarówno pod
względem organizacji imprez turystycznych, jak i przychodów netto z działalności turystycznej. W całej
branży ruch turystyczny jest na dobrym poziomie. Pozytywnym czynnikiem jest nacisk na turystykę
krajową.
Przewodniczący Komisji zapytał o kierunki, które w najbliższych latach mogą cieszyć się
popularnością.
Prezes Dariusz Gacek zaproponował Sardynię oraz Kobuleti w Gruzji. Ponadto dodał, że spółka stara
się pokazywać piękno kraju i regionu, stąd cała gama wycieczek pt. „Poznajemy Śląsk”, „Z wizytą u
braci Czechów” itp.
Radna Helena Warczok podziękowała Panu Prezesowi za wysoką jakość usług oferowanych przez
spółkę.
Pan Dariusz Gacek wspomniał, że spółka ma też swoje problemy i czasami nie wszyscy klienci są
zadowoleni. Na szczęście więcej jest tych zadowolonych.
Wiceprzewodniczący Komisji nadmienił, że działalność spółki jest już zakorzeniona w mieście.
Wspomniał, że w mieście powstaje nowy obiekt, który będzie wzmacniać działalność Miejskiego
Centrum Informacji i Turystyki. Dodał, że Dom Pielgrzyma „Nazaret” za niedługo zostanie otworzony.
Obiekt ten będzie dysponować powierzchnią, która umożliwi organizację wydarzeń religijnych oraz
różnego typu eventów. Będzie to ważna instytucja na terenie Piekar Śląskich.
Pan Gacek wspomniał o już istniejącej współpracy pomiędzy spółką a Domem Pielgrzyma.
Współpraca ta układa się modelowo i już teraz spółka kieruje grupy bądź pojedyncze osoby do
obecnie już funkcjonującego obiektu. Spółka czasem szuka obiektu w centrum miasta za rozsądne
pieniądze i „Nazaret” zapewne bardzo dobrze wypełni tą potrzebę.
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W wyniku braku dalszych uwag i zapytań radnych, Przewodniczący Komisji podziękował Prezesowi
Gackowi za przybycie na posiedzenie Komisji.
Ad. 6 Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 887 oraz 880.
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiej Szkole Podstawowej Specjalnej w Piekarach
Śląskich (druk nr 887, załącznik nr 3 do protokołu).
Głos w sprawie nadania imienia szkole zabrała Pani Sabina Chromy - przedstawicielka Zespołu Szkół
Specjalnych w Piekarach Śląskich, uzasadniając wybór patrona szkoły (wniosek o nadanie imienia
szkole stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Naczelnik WEK Michał Sojka omówił projekt uchwały zawarty w druku nr 887.
Przewodniczący Komisji dodał, że w sprawie patronatu Marii Grzegorzewskiej dla Miejskiej Szkoły
Podstawowej Specjalnej wypowiedział się także IPN, wskazując na brak przeciwwskazań do nadania
przedmiotowego imienia ww. szkole (opinia IPN stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Wiceprzewodniczący Komisji wyraził zdziwienie dla faktu braku możliwości prawnej nadawania imion
zespołowi szkół.
Naczelnik WEK Michał Sojka wyjaśnił, że zasady nadawania imion placówkom oświatowym określone
zostały w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej organizacji przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych. Nie można nadawać imienia zespołowi szkoły wbrew przepisom obowiązującego prawa
oświatowego.
Brak dalszy uwag. Przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 887 zaopiniowano pozytywnie (13 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/64/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca
2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im.
Wawrzyńca Hajdy (druk nr 880, załącznik nr 6 do protokołu).
Przewodniczący Komisji wyjaśnił przyczyny nieobecności na posiedzeniu Pełnomocnika ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i odczytał treść uzasadnienia przedmiotowego projektu
uchwały.
Brak uwag. Przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 880 zaopiniowano pozytywnie (13 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).
Ad. 7 Informacja na temat wyników rekrutacji do szkół na rok szkolny 2018/2019.
Naczelnik Michał Sojka przedstawił zestawienie dot. naboru do klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 (załącznik nr 7 do protokołu),
zaczynając od naboru do I LO.
Wicedyrektor Akademickiego Zespołu Szkół wskazała, iż sporo uczniów do piekarskiego liceum
przychodzi spoza miasta Piekary Śląskie. Przede wszystkim jednak nabór do liceum zapewniają
absolwenci gimnazjum nr 3.
Po powyższej wypowiedzi Pan Naczelnik Sojka powrócił do omawiania zestawienia, przedstawiając
wyniki naboru do Zespołu Szkół nr 1.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Pani Jolanta Gottwald poinformowała, że utworzono 5 oddziałów zgodnie
z otrzymanymi założeniami, zainteresowanych osób było jednak o wiele więcej. Wyraziła nadzieję, że
zainteresowanie szkołą ze strony uczniów piekarskich szkół się utrzyma. Nadmieniła, iż promocja
szkoły poprzez publikację materiałów o placówce na stronie internetowej miasta podnosi jej prestiż i
przynosi duże korzyści. Poinformowała, że w czwartek w imieniu szkoły odbierze nagrodę „Śląskiego
Asa” dla szkoły. Poinformowała także, że technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1
otrzymało 2 miejsce na Śląsku pod względem zdawalności matur. Podkreśliła, że w mieście są
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naprawdę dobre szkoły. Zastrzegła, że należy zwrócić uwagę na kwestię funkcjonowania szkół
ponadgimnazjalnych w związku z reformą edukacji.
Naczelnik Sojka przekazał, że tegoroczny nabór był bardzo dobry i większość uczniów piekarskich
szkół postanowiło kontynuować naukę na terenie miasta. Następnie powrócił do omówienia
zestawienia pod kątem naboru do Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych.
Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych Pan Adam Szczepańczyk wyraził zadowolenie z
tegorocznego naboru do szkoły. Otworzono 5 klas, w tym dwie klasy integracyjne o liczbie 20 uczniów.
Dyrektor Szczepańczyk dodał, że również obawia się o kolejny rok funkcjonowania szkoły w związku
z reformą edukacji i przyszłorocznym podwójnym naborem, z uwagi na duży deficyt nauczycieli
przedmiotów zawodowych na rynku.
Naczelnik Sojka przedstawił wyniki naboru do technikum nr 2. Następnie przedstawił zestawienie dot.
naboru do klas pierwszych, czwartych i siódmych szkół podstawowych w latach 2017/2018
i 2018/2019 (załącznik nr 8 do protokołu).
Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie precyzyjnych danych dot. naboru do szkół.
Wskazał, że kwestia podwójnego naboru, który ma nastąpić w przyszłym roku będzie ważnym
tematem dla komisji ds. edukacji powołanej w przyszłej kadencji. Pogratulował przedstawicielom szkół
ponadgimnazjalnych dobrych wyników naboru. Poprosił o przygotowanie także informacji nt. wyboru
szkół poza miastem przez absolwentów piekarskich placówek.
Naczelnik Sojka poinformował, że szkoły są zobowiązane powiadomić organ zarządzający o miejscu
rozpoczęcia i kontynuacji nauki przez uczniów. W związku z powyższym nadmienił, że takowe
zestawienie zostanie opracowanie na kolejne posiedzenie Komisji.
Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Piekarach Śląskich Pani Małgorzata
Morawiak-Szysler poinformowała, że w związku ze zmianami wprowadzonymi z tytułu reformy
edukacji uczniowie mają mnóstwo pytań i trudno im się odnaleźć. Zachęcała, aby już wcześniej
informować uczniów o sprawach dot. naboru, aby mogli się już ukierunkować. Zwróciła uwagę, że
uczniowie po raz pierwszy będą pisać egzamin w 8 klasie szkoły podstawowej i jest to dla nich duży
stres. Zaproponowała, aby jak najwcześniej zająć się kwestiami dot. naboru.
Przewodniczący Komisji nadmienił, że tegoroczny nabór pokazuje, że szkoły doskonale potrafią to
robić. W chwili obecnej będzie należało dostosować się do młodszego ucznia, wyczuć jego potrzeby i
oczekiwania edukacyjne. Podkreślił rangę działań promocyjnych prowadzonych przez szkoły. Dodał,
że ważne jest zwrócenie uwagi na dobre wyniki matur w szkołach.
Wiceprzewodniczący Komisji zapytał o możliwość przygotowania zestawienia, które pokazałoby
sytuację każdej z piekarskich placówek oświatowych od strony zatrudnienia i liczby uczniów.
Naczelnik Sojka podkreślił, że przygotowanie takiego zestawienia wiąże się z dużą ilością danych,
dlatego należałoby uściślić kwestie, na których ma zostać oparte.
Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że pod koniec czerwca na zakończenie roku szkolnego
członkowie Komisji otrzymali zbiorową informację nt. sytuacji poszczególnych placówek oświatowych
pod kątem liczby uczniów oraz kosztów utrzymania placówki. Wskazał, że chciałby, aby takie dane
opracowano dla rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019. Odnośnie słów Pani Prezes
o nieprzystosowaniu się przez uczniów szkół do zmian wprowadzonych w wyniku reformy edukacji
podkreślił, że opinie na jej temat są różne, lecz potrzeba czasu, aby móc oceniać jej efekty i przystąpić
do poprawy tego, co złe.
Przewodniczący Komisji dodał, że w kwietniu br. Komisja omawiała temat dot. analizy poziomu
wydatków na oświatę w kontekście subwencji oświatowej. Radni otrzymali wówczas dane
przedstawiające budżet poszczególnych placówek, liczbę uczniów oraz koszty utrzymania ucznia
przez gminę. Dane te zapewne w odpowiednim czasie zostaną zaktualizowane przez ZEFO, lecz
zazwyczaj są one podsumowaniem całego roku szkolnego.
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Naczelnik Sojka wyjaśnił, że danymi finansowymi szkół dysponuje ZEFO, a nie Wydział Edukacji.
Takowe dane zostały opracowane przez Panią Dyrektor Korab i zapewne zostaną przez nią
zaktualizowane. Podkreślił, że za realizację budżetu każdej z placówek odpowiada jej dyrektor.
Dyrektor Gottwald podziękowała za wsparcie dyrektorom piekarskich szkół gimnazjalnych.
Poinformowała, że obawy dot. przyszłorocznego naboru dotykają również rodziców uczniów.
Następnie zwróciła uwagę na potrzebne wsparcie, jeśli chodzi o remont kierowanej przez nią
placówki.
Radny Grzegorz Zorychta zwrócił uwagę na obowiązek szkolny 6 latków, z uwagi na co uczniowie 3
klas gimnazjum pisali egzamin w tym samym wieku, co obecni ósmoklasiści. Następnie poinformował,
że doszły do niego informacji o konieczności zdawania egzaminów poza terenem szkoły przez
kucharzy uczących się w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych. Zwrócił uwagę, że prawidłowym
byłoby, aby mogli oni zdawać egzaminy na terenie szkoły, gdzie postanowili kontynuować naukę,
ponieważ może to mieć wpływ na potencjalny wybór placówki.
Dyrektor Adam Szczepańczyk poinformował, że technikum kształci na 3 poziomach. Trzecia klasa
przystąpi w tym roku do egzaminu praktycznego i teoretycznego. Szkoła została zgłoszona do OKE
jako ośrodek egzaminacyjny, więc uczniowie będą zdawać egzaminy na jej terenie.
Radna Natalia Ciupińska-Szoska pogratulowała dyrektorom szkół udanego naboru. Zasugerowała, że
w przyszłej kadencji komisja ds. edukacji powinna zająć się tematem naboru do klas sportowych.
Zwróciła uwagę, że klasy sportowe mają w programie więcej godzin wychowania fizycznego i zajęcia
te zazwyczaj odbywają się w godzinach popołudniowych. Uczniowie i tak kończą już zajęcia o
późnych porach. Klasy sportowe zazwyczaj mają 3-4 godziny WF w tygodniu. Sport jest ważny
i miasto powinno do niego zachęcać. Warto przyjrzeć się tej sytuacji.
Naczelnik Sojka nadmienił, że klasy sportowe we wszystkich szkołach podstawowych realizują 10
godzin WF, z czego 4 godziny to realizacja podstawy programowej, a 6 godzin to kształcenie
specjalistyczne.
Prezes Małgorzata Morawiak-Szysler poinformowała, że mówiąc o stresie egzaminacyjnym uczniów,
chciała wskazać, że 7 i 8 klasa szkoły podstawowej realizuje nową podstawę programową i 3 lata
nauki musi zrealizować w 2. Dotychczasowy egzamin na zakończenie szkoły podstawowej był
zupełnie inny.
Naczelnik Michał Sojka poinformował, że jako aktywny egzaminator z zakresu języka polskiego brał
udział w szkoleniu dot. egzaminu dla klasy ósmej. Na egzamin mają wejść nowe formy wypowiedzi,
których do tej pory nie było i z którymi uczeń klasy szóstej do tej pory nie pracował. Na szkoleniu
obecni byli poloniści ze szkół na terenie całego Śląska, którzy mają ogromne doświadczenie
zawodowego na gruncie nauki języka polskiego, nie tylko w szkole podstawowej. Podczas szkolenia
każdy otrzymał arkusz egzaminacyjny, w celu rozwiązania niektórych zadań sporządzonych dla klasy
8. Nauczyciele języka polskiego nie potrafili rozwiązać niektórych z przygotowanych zadań. Zadania
są skomplikowane i dziecko w klasie 8 może nie zrozumieć ich treści. Wskazał, że jest to kolejny
eksperyment edukacyjny.
W wyniku braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący Komisji życzył dyrektorom szkół na nowy rok
wielu sukcesów i dobrych wyników.
Ad. 8 Podsumowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 19 września 2018 roku.
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt przedmiotowego sprawozdania (załącznik nr 9 do
protokołu). Podziękował członkom Komisji za prawie 100% obecność na posiedzeniach.
W wyniku braku uwag, Przewodniczący Komisji stwierdził, że sprawozdanie zostało przez radnych
przyjęte.
Ad. 9 Wnioski radnych i sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji przybliżył informacje na temat posiedzenia Komisji w miesiącu październiku
br.
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Wiceprzewodniczący Komisji wspomniał o posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej, na którym
Skarbnik Miasta prezentował informację nt. środków finansowych przekazywanych w poszczególnych
latach przez gminę na utrzymanie edukacji i placówek oświatowych. Na koszty utrzymania edukacji
w mieście składają się środki własne oraz środki otrzymywane w ramach subwencji oświatowej
z budżetu państwa. Poinformował, że dane prezentowano począwszy od 2014 roku i przytoczył sumy
otrzymywanej subwencji oświatowej w latach 2014-2018. Podkreślił, iż pomiędzy 2014 rokiem a 2018
rokiem wysokość subwencji różni się o 15 mln złotych. Dodał, że 1/3 – 2/3 kosztów na utrzymanie
edukacji pokrywana jest ze środków z budżetu państwa, z kolei pozostałe koszty pokrywa gmina.
Zgodził się z tym, że koszty utrzymania oświaty w gminie rosną, jednak nie zgodził się z tym, że
wysokość przekazywanej subwencji oświatowej nie wzrasta, o czym świadczy 15-milionowa różnica.
Przewodniczący Komisji w odniesieniu do powyższego w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na
wzrastające koszty utrzymania oświaty.
Radna Helena Warczok przekazała, że Skarbnik Miasta wskazywał również na rosnący z roku na rok
wkład własny gminy. Ostatnie koszty własne gminy wyniosły około 31 mln zł.
W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Komisji powitał obecną na posiedzeniu Panią
Koordynator Centrum Usług Społecznych i podziękował za możliwość odbycia w tym miejscu
posiedzenia Komisji.
Ad. 10 Wizytacja obiektu sportowego KS „Orzeł Biały” Piekary Śląskie przy ul. Nałkowskiej 20.
W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Komisji zaprosił członków Komisji do wizytacji obiektu
sportowego KS „Orzeł Biały” przy ulicy Nałkowskiej 20. Poinformował, że radnych po obiekcie
oprowadzi radny Tadeusz Wieczorek – Prezes KS „Orzeł Biały” Piekary Śląskie.
Po zebraniu się wszystkich członków Komisji w siedzibie klubu sportowego, radni zwizytowali siedzibę
klubu oraz obiekt sportowy.
Po zwizytowaniu obiektu, Przewodniczący Komisji zakończył obrady.
Protokołowała:
Patrycja Zyta-Majdanik
Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie
radny Łukasz Ściebiorowski
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