Rada Miasta w Myszkowie
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Protokół nr 14/20
14 Posiedzenie odbyło się w dniu 26 października 2020r.
Obrady rozpoczęto 26 października 2020r. o godz. 08:30, a zakończono o godz. 09:21 tego
samego dnia. Komisja odbyła się w trybie zdalnym.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 8 osób – wg załączonej listy obecności.
2. Pani Iwona Franelak – Zastępca Burmistrza Miasta.
3. Pani Aleksandra Podgórska – dyrektor MDK.
4. Pan Piotr Wysocki – dyrektor MOSiR.
5. Pan Andrzej Nowak – dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Myszkowie.
Obecni:
1. Eugeniusz Bugaj
2. Elżbieta Doroszuk
3. Andrzej Giewon
4. Beata Jakubiec-Bartnik
5. Zofia Jastrzębska
6. Norbert Jęczalik
7. Małgorzata Skinder
8. Iwona Skotniczna
9. Tomasz Szlenk
10. Jacek Trynda
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego i funkcjonowania Szkoły Muzycznej
w SP nr 3.
4. Ocena letniego wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście".
5. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził wiceprzewodniczący komisji p. Andrzej Giewon.
Powitał Państwa radnych, p. Burmistrza. Wiceprzewodniczący komisji wyczytywał kolejno
Państwa radnych i poprosił o potwierdzenie wyczytanej osoby o werbalne potwierdzenie
obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Stwierdził prawomocność obrad.
Przedstawił porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia komisji wszyscy radni otrzymali.
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Zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do porządku, czy wyrażają na to zgodę? Z uwagi na brak
uwag poprosił o zaopiniowanie porządku obrad.
Głosowano w sprawie:
ustalenie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (6)
Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Zofia Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder,
Tomasz Szlenk
NIEOBECNI (4)
Eugeniusz Bugaj, Beata Jakubiec-Bartnik, Iwona Skotniczna, Jacek Trynda
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Wiceprzewodniczący komisji p. Andrzej Giewon zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu
z dnia 24.09.20r.? Z uwagi na brak uwag wiceprzewodniczący zaproponował głosowanie nad
przyjęciem protokołu.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (6)
Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Zofia Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder,
Tomasz Szlenk
NIEOBECNI (4)
Eugeniusz Bugaj, Beata Jakubiec-Bartnik, Iwona Skotniczna, Jacek Trynda
Do punktu 3.
Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego i funkcjonowania Szkoły Muzycznej
w SP nr 3.
Wiceprzewodniczący komisji p. Andrzej Giewon powiedział, że wszyscy radni otrzymali
informację. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Poprosił o zadawanie pytań
panu dyrektorowi Szkoły Muzycznej.
Radny p. Norbert Jęczalik sprostował, że nie SP nr 3 tylko Szkoły Muzycznej.
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Wiceprzewodniczący komisji p. Andrzej Giewon odpowiedział, że SP nr 3 to jest siedziba
Szkoły Muzycznej.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Andrzej Nowak powiedział, że ten rok jest troszkę inny niż wszystkie inne rozpoczęcie
roku szkolnego. Na dzień 26.10.2020r., czyli na dzień dzisiejszy do szkoły uczęszcza 112
uczniów. Szkoła prowadzi dwa cykle: sześcioletni i czteroletni. Do cyklu czteroletniego dla
uczniów starszych uczęszcza 31 uczniów, a do cyklu sześcioletniego dla uczniów młodszych
81 uczniów. Po przeprowadzonej rekrutacji przyjęto do klasy pierwszej 25 uczniów. W klasie
drugiej jest 5 osób, w klasie trzeciej 4, w klasie czwartej 5 uczniów. W cyklu sześcioletnim
klasa druga 20 uczniów, klasa trzecie 9 uczniów, klasa czwarta 19 uczniów, klasa piąta
dwunastu uczniów, klasa szósta 13 uczniów. Ilość instrumentów nam się nie zwiększyła, więc
na skrzypcach uczy się 19 uczniów, na fortepianie 32 uczniów, gitara 20, flet 6, klarnet 4,
saksofon 7, trąbka 4, perkusja 13, akordeon 6, (…). W planach w tym roku mamy zorganizować
koncerty dla uczniów myszkowskich podstawówek promujących Szkołę Muzyczną. Ciąg
dalszy koncertów kadry pedagogicznej szkoły, udział uczniów w konkursach regionalnych
i ogólnopolskich. Jak co roku nasi uczniowie biorą udział w obowiązkowych przesłuchaniach
regionalnych I stopnia w Centrum Edukacji Artystycznej. Zatrudnieni nauczycieli posiadają
odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć w roku szkolnym 2020/2021. W Szkole
Muzycznej podjęło pracę 21 nauczycieli na 14,05 etatu oraz dwóch pracowników obsługi, to
są Panie po ¼ etatu. Chciałbym trochę wrócić do historii szkoły, ponieważ w ubiegłym roku
szkolnym zakończył się nasz ostatni cykl działalności szkoły, w latach 2018 – 2019 tylko
absolwenci są z cyklu czteroletnim. W 2020r. mamy pierwszych absolwentów z cyklu
sześcioletniego. Razem naszą szkołę opuściło pięćdziesięciu kilku absolwentów.
Wiceprzewodniczący komisji p. Andrzej Giewon zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania
do pana dyrektora?
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że obecnej sytuacji wiadomo, że dzieci prowadzą naukę
zdalnie. A jak jest z zajęciami indywidualnymi z instrumentów? Czy takie zajęcia mogą się
odbywać?
Pan Andrzej Nowak odpowiedział, że tak. Będziemy pracować w normalny sposób. Zajęcia
będą na instrumencie w szkole realizowane, a zajęcia ogólno - muzyczne będą realizowane
zdalnie.
Wiceprzewodniczący komisji p. Andrzej Giewon zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania
do pana dyrektora? Z uwagi na brak pytań podziękował za udział w dyskusji i zaproponował
przejście do omawiania kolejnego punktu.
Pan Andrzej Nowak podziękował za udział w dyskusji i życzył zdrowia.
Do punktu 4.
Ocena letniego wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście".
W dyskusji wzięli udział:
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Wiceprzewodniczący komisji p. Andrzej Giewon poprosił pana dyrektora MOSiR o krótkie
przedstawienie informacji.
Pan Piotr Wysocki powiedział, że w tym roku Lato z MOSIR związane było z tym, że jesteśmy
w stanie pandemii, nie wszystkie rzeczy mogliśmy zrealizować jak realizowaliśmy o tej porze
w poprzednich latach. Jednak te najważniejsze rzeczy, z wejściem na basen, korzystanie przez
dzieci plus te zajęcia, które odbywały się na naszym kompleksie sportowym Dotyk Jury, zostały
zrealizowane. Na koniec danej imprezy były zawody, rywalizacja, dzieci były nagradzane
medalami, a także poczęstunkiem. Już szeroko robimy nasze flagowe imprezy, przede
wszystkim z piłki plażowej, gdzie jest na rozpoczęcie wakacji, kończymy to nocną siatkówką
plażową. Przyjeżdżają do nas zawodnicy i zawodniczki z całego regionu śląskiego i staje się to
naszą wizytówką Miasta Myszków, ta piłka plażowa, wykorzystując bardzo ładny,
funkcjonalny obiekt Dotyk Jury.
Wiceprzewodniczący komisji p. Andrzej Giewon zapytał, czy są jakieś pytania do pana
dyrektora. Z uwagi na brak pytań podziękował panu dyrektorowi za wyjaśnienia i udział
w posiedzeniu komisji. Wiceprzewodniczący komisji poprosił panią dyrektor MDK
o przedstawienie informacji.
Pani Aleksandra Podgórska powiedziała, że tak jak mówiłam na komisji, gdy widzieliśmy się
przed wakacjami, ze z racji tego, że nasz wypoczynek jest wypoczynkiem zorganizowanym,
czyli spotyka się grupa 45 – 50 dzieci, gdzie zawsze zgłaszaliśmy to do Kuratorium Oświaty.
W tym roku ze względu na pandemie, ze względu na zdalne nauczanie w szkołach nie
zrobiliśmy typowej akcji „Lato w mieście” ze względu właśnie na bezpieczeństwo dzieci. Ale
nie zostawiliśmy też dzieci samych sobie. Ze względu na to, że nie chcieliśmy spotykać, tu
kumulować dzieci w tak dużej grupie udało nam się zorganizować w plenerze. Dziękuję też
tutaj p. dyrektorowi Wysockiemu za udostępnienie Dotyku Jury, cztery spektakle teatralne dla
dzieciaków podczas wakacji. Oprócz tego działało nasze kino, zrobiliśmy seanse nie tylko
weekendowe, ale również te seanse odbywały się w środku tygodnia. Zostawiliśmy rodzicom
wybór, jeśli chcieli, żeby dzieciaki skorzystały, jak najbardziej. Tutaj najważniejsza sprawa,
podczas tych spektakli i podczas seansów możliwe było zachowanie odległości, więc to jest dla
nas najważniejsze, że byliśmy w stanie kontrolować ten dystans, który jest jednym
z kluczowych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o „Lato
w mieście” i typowe zajęcia dla dzieci, nie zorganizowaliśmy takiego wypoczynku na zasadzie
półkolonii, ale organizowaliśmy wydarzenia kulturalne, żeby dzieciaki mogły z nich
bezpiecznie korzystać.
Wiceprzewodniczący komisji p. Andrzej Giewon podziękował pani dyrektor za przedstawienie
informacji.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że Myszków w tym roku obchodził okrągłą 70-lecie
nadania praw miejskich. Ja wiem, że sytuacja jest w tym roku taka jaka jest, ale w żaden sposób
mieszkańcy nie dowiedzieli się o tym, że mamy okrągłą rocznicę nadania praw miejskich.
Czemu Wydział Promocji nie zadbał o to, żeby w jakikolwiek, chociaż symboliczny sposób,
zareagować na takie wydarzenie?
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Wiceprzewodniczący komisji p. Andrzej Giewon poprosił panią Burmistrz o zabranie głosu.
Jest kłopot, nie ma akurat mikrofonu.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że może Pani Aleksandra Podgórska odpowie.
Pani Aleksandra Podgórska powiedziała, że to jest bardzo ważna rocznica, która zbiega się
również z 25 Jubileuszowym Wojewódzkim Festiwalem Pieśni Patriotycznej. Chcieliśmy to
połączyć, natomiast w ubiegłym tygodniu podjęliśmy decyzję o tym, że Wojewódzki Konkurs
musi być odwołany ze względu na to, że to jest bardzo dużo uczestników, zawsze było około
80 podmiotów, czyli nie tylko soliści, ale i chóry, i zespoły, więc około 300 osób na scenie, to
jest niewykonalne w dzisiejszych czasach, żeby to zrobić, to po pierwsze, żeby ci ludzie mogli
się tu spotkać, i mogli tu przyjechać na przesłuchania, natomiast o ile przesłuchania można
byłoby zrobić on line, o tyle całą największą atrakcją, nagrodą dla uczestników był udział
w tym koncercie galowym. Z tego względu, że aktualnie jesteśmy w strefie czerwonej, w strefie
żółtej obowiązuje dokładnie takie samo rozporządzenie, czyli 25% miejsc siedzących na sali,
póki co, o ile nie będzie locdown, który jest zapowiadany być może od piątku, to tak naprawdę
25% miejsc na Sali, to jest co czwarte miejsce. 25 Jubileuszowy Festiwal połączony z rocznicą
nadania praw miejskich, w takiej formie, kiedy uczestników i występujących jest więcej niż
publiczności, podjęliśmy decyzje, że i ze względów bezpieczeństwa, i ze względu na to, że to
jest tak ważny Jubileusz, nie jesteśmy w stanie w tym roku tego konkursu zorganizować. Jest
nam strasznie z tego powodu przykro, bo to jest konkurs z tak długą tradycją, trwa już ćwierć
wieku. Były pomysły, żeby to przełożyć na późniejszy termin, nie wiem jak to będzie
wyglądało, bo ciężko mi wyrokować, bo sama nie wiem co będzie się dalej działo, jeśli chodzi
o wydarzenia kulturalne. Natomiast pomysł jest taki, żeby tę rocznicę nadania praw miejskich
połączyć z Jubileuszowym już ćwierćwiecznym Festiwalem Pieśni Patriotycznej.
Radny p. Norbert Jęczalik powiedział, że abstrahując o Festiwalu Pieśni Patriotycznej to np.,
jeżeli wiemy, że wakacje były lżejsze, można było w jakikolwiek sposób zareagować, ja tu nie
mówię do pani dyrektor, bo tutaj faktycznie Konkurs Pieśni Patriotycznej może byłby fajnym
akcentem, ale bardziej swoje słowa kieruję do pani Wiceburmistrz, ale nie wiem, czy ona mnie
słyszy, czy słyszała moje zapytanie? W sumie Wydział Promocji jest odpowiedzialny za takie
wydarzenie.
Radna p. Iwona Skotniczna poruszyła temat upamiętnienia 70 rocznicy powstania miasta
Myszkowa. Wiem, że jest sytuacja jaka jest, jest koronawirus, obostrzenia, od soboty mamy
czerwoną strefę i w związku z tą czerwoną strefą od soboty, chciałam zapytać o przemarsz,
manifestacje, jakie się odbyły w sobotę. Czy tutaj było jakieś zabezpieczenie tych uczestników,
jeżeli chodzi o przemarsz, ponieważ wiele osób myślących wiedzą, że to jest czas pandemii,
dziękuję Miastu i pani dyrektor, że pewne uroczystości zostały odwołane, przesunięte, ze
względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Natomiast w sobotę widzę, że ogóle nie brane było
pod uwagę bezpieczeństwo (wypowiedź częściowo niesłyszalna), może ja się mylę, może
jestem niedoinformowana, w związku z tym chciałabym na ten temat usłyszeć więcej
informacji. Chciałam zapytać o taki zwyczaj palenia zniczy pod biurami poselskimi, co to ma
oznaczać, jako szacunek za pomoc w pozyskiwaniu środków dla miasta, czy wręcz odwrotnie.
Chciałabym parę słów wytłumaczenia w tej kwestii. Natomiast upamiętnienie 70 rocznicy
powstania miasta Myszkowa jest jak najbardziej potrzebne, na pewno nie na zasadzie
organizowania spotkań takich masowych typu biegi, czy jakieś tam występy itd., bo wiemy, że
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nie, cieszę się, że to organizatorzy rozumieją, natomiast może w jakiejś innej formie, w postaci
(wypowiedź niesłyszalna), może dać jakby temat do myślenia dla p. Burmistrza, dla p. dyrektor.
(wypowiedź niesłyszalna).
Wiceprzewodniczący komisji p. Andrzej Giewon powiedział, że mamy sprzężenia.
Wiceprzewodniczący dodał, że pani Burmistrz zapisuje sobie te wszystkie pytania i będzie
odpowiadać na piśmie albo na następnej komisji. Zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś
pytania? Z uwagi na brak pytań zaproponował przejście do omawiania kolejnego punktu
posiedzenia.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
W dyskusji wzięli udział:
Radna p. Zofia Jastrzębska powiedziała, że na poprzedniej komisji ustalili, że na tej komisji
mają być poproszenie Państwo dyrektorzy szkół. Wiadomo, że z wiadomych względów oni nie
zostali poproszeni, ale mam pytanie, czy została zrealizowana podstawa programowa w każdej
szkole? Radna poprosiła o odpowiedź pisemną na to pytanie. Drugie moje pytanie, z czego
wynika, że my korzystamy teraz z innego programu z innej aplikacji. W tej aplikacji jest fatalna
słyszalność, ja wypowiedzi pani Iwony Skotnicznej w ogóle nie słyszałam. Słyszalność jest
tragiczna, też miałam kłopoty z połączeniem, z czego to wynika, że my na sesję będziemy mieć
inny program, a na komisje inny program. Prosiłabym też o pisemną odpowiedź. Nic prawie
nie słyszę.
Wiceprzewodniczący komisji p. Andrzej Giewon powiedział, że jest tu pan kierownik, odpowie
na piśmie.
Radna p. Iwona Skotniczna powiedziała, że mamy sportowców, pięściarzy, którzy reprezentują
Myszków, promują go na terenie całego kraju, zdobywają złote medale. Czy jest szansa na to,
żeby tym ludziom w jakiś sposób pomóc. Ja wiem, że jest Promotor, pamiętam jak p. Szot
odbierał Promotora, ale to jest tylko prestiżowa nagroda, że jest uścisk dłoni, dyplom itd.
Natomiast nie idzie za tym dalej żadna pomoc finansowa. Natomiast oni promują Myszków, na
koszulkach maja nazwę Myszków. Ja wiem, że mogę uzyskać informacje, że mogą się starać
o środki jako organizacje pozarządowe. Natomiast chodzi mi o taką sprawę, kiedyś, parę lat
temu na ten temat rozmawialiśmy, kiedy mieliśmy również Miłosza Wodeckiego, który
również w tej samej dyscyplinie odnosił sukcesy i ten temat na komisjach był poruszany, żeby
były jakieś nagrody pieniężne, żeby jakoś tym osobom pomóc. Teraz sytuacja się powtarza,
dyscyplina jeśli chodzi o boks jest bardzo dobrze rozwinięta w Myszkowie. Mamy sukcesy, ale
nikt za tym nie idzie. Oni owszem starają się o środki pozarządowe, nie wiem, czy dostają, czy
nie, ale czytamy o sukcesach tych zawodników i nic z tego dalej nie wynika. Bardzo proszę
o podjęcie i zainteresowanie się tym tematem. Jeżeli chcemy młodzież angażować, żeby
uprawiali sport to im pomagajmy.
Wiceprzewodniczący komisji p. Andrzej Giewon przypomniał, że radni ustalali regulamin, tu
musi pan Burmistrz odpowiedzieć.
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Radna p. Iwona Skotniczna powiedziała, że ten temat zna od lat i chciałaby zobaczyć, jakie są
tego następstwa.
Wiceprzewodniczący komisji p. Andrzej Giewon powiedział, że to już pan Burmistrz chyba
musi odpowiedzieć pisemnie.
Radna p. Małgorzata Skinder zapytała, w związku z przejściem na nauczanie zdalne, jak będzie
wyglądała wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli uczących w szkołach podstawowych za
naliczanie indywidualne z uczniami mającymi określone zapotrzebowanie wynikające
z orzeczenia wydanego przez PPPP w Myszkowie. Radna poprosiła o odpowiedź na piśmie.

Wiceprzewodniczący komisji
Andrzej Giewon

Przygotował(a): Magdalena Niewiadomska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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