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

Protokół nr 15/21
15 Posiedzenie odbyło się w dniu 29 stycznia 2021r.
Obrady rozpoczęto 29 stycznia 2021 o godz. 11:00, a zakończono o godz. 11:56 tego samego
dnia. Komisja odbyła się w trybie zdalnym.

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 9 osób – wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak –Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Małgorzata Kitala – Miroszewska – kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu.
4. Pani Irmina Flak – prezes LKS Myszków.
5. Pani Agnieszka Kitala – przedstawiciel MOSiR.
6. Pani Sylwia Kot – prawnik z MOSiR.
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 połączonego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Rekreacji oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 15.12.2020r.
3. Sprawy różne.

Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
Posiedzenie komisji otworzył i prowadził przewodniczący komisji p. Jacek Trynda. Powitał
Państwa radnych, p. Burmistrza oraz gości. Przewodniczący 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.
Zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do porządku, czy wyrażają na to zgodę? Z uwagi na brak
uwag poprosił o zaopiniowanie porządku obrad.
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Głosowano w sprawie:
Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (9)
Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia
Jastrzębska, Małgorzata Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
NIEOBECNI (1)
Norbert Jęczalik
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Rekreacji oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 15.12.2020r.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu
z dnia 15.12.20r.? Z uwagi na brak uwag wiceprzewodniczący zaproponował głosowanie nad
przyjęciem protokołu.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 15.12.2020r.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (9)
Eugeniusz Bugaj, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec-Bartnik, Zofia
Jastrzębska, Małgorzata Skinder, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda
NIEOBECNI (1)
Norbert Jęczalik
Do punktu 3.
Sprawy różne.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że w sprawach różnych mamy do
rozpatrzenia informację, która docierała do nas w sprawie ewentualnej likwidacji sekcji
bokserskiej w LKS. W związku z tym zaproszeni goście tzn. przedstawiciel LKS oraz MOSiR
w Myszkowie. Chcielibyśmy, żeby Panie przedstawiły jaki problem zaistniał i w jaki sposób
będziemy mogli go rozstrzygnąć.
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W dyskusji wzięli udział:
Pani Irmina Flak powiedziała, że z sytuacją trudną borykamy się już od jakiegoś czasu. Myślę,
że tutaj blokadą jest brak komunikacji. Bardzo żałuję, że trener Szot nie miał możliwości
połączenia z nami, jest na gali Babilon. W wyniku zaistniałej sytuacji bardzo trudnej dla Klubu,
mówię o rezygnacji trenera Szota z dalszego trenowania w Klubie i ustąpienia z funkcji prezesa
Klubu. Nie mogłam przyjąć takiej informacji, że Klub mógłby przestać działać i przestać
funkcjonować. Po przemyśleniu całej sprawy zobowiązałam się do podjęcia się tego trudu,
poprowadzenia Klubu, przygotować zmianę Zarządu i dać nowy porządek całemu
Stowarzyszeniu. W naszych szeregach jest kilkadziesiąt utalentowanych dzieciaków
i młodzieży, wielu licencjonowanych klubowiczów, którzy walczą odnosząc sukcesy.
W związku z powyższym chciałabym to kontynuować, więc liczę na nowy początek i nową
jakość współpracy z Państwem.
Pani Agnieszka Kitala powiedziała, że MOSiR może się odnieść w stosunku do tej informacji,
że również chcemy kontynuować współpracę z LKS. Witamy nowego prezesa, bo zarząd
będzie się zmieniać, więc ze swojej strony jesteśmy przychylni na każde rozmowy. Myślę, że
dopasujemy i godziny, i terminy, żeby jakoś wszystko funkcjonowało spójnie.
Pani Irmina Flak powiedziała, że bardzo się cieszy, przemyślimy to wszystko. Mam nadzieję,
że może uda nam się spotkać, porozmawiać, zacząć wszystko od początku w drodze
komunikacji i dogadania się.
Pani Agnieszka Kitala powiedziała, że to jest podstawa wszystkiego, żeby wszystko ruszyć.
Pani Irmina Flak powiedziała, że jest dobrej myśli. Myślę, że uda nam się. Robimy to wszystko
dla dzieciaków, grupa jest bardzo liczna. Mam też taką informację, że Oliwier Szot i Nicolas
Pawlik, którzy drugi rok z rzędu zostali uznani za najlepszych kadetów dostali bardzo korzystne
oferty współpracy z Klubem z Jaworzna i od pana prezydenta Bytomia. Bardzo poważnie
rozpatrzyli, już chyba decyzja zapadła, jednak reprezentowanie tamtejszego Klubu, więc na
dniach zostaną zwolnieni z obowiązku reprezentowania LKS Myszków. No niestety na takie
talenty długo poczekamy, ale jest jeszcze bardzo szerokie grono młodzieży, od najmłodszych
dzieci do osób dorosłych, którzy chętnie trenują, którzy też mają talenty, mają pasję zacięcie
i wielkie serce. Na treningach się stawiają, chętnie uczestniczą w różnego rodzaju sparingach
organizowanych przez inne kluby. Teraz właśnie w niedzielę pojedziemy z pięcioma
zawodnikami do Gliwic, na szczęście wszyscy mają przeciwników, każdy będzie miał okazję
zaprezentować się, bardzo ciężko trenują na tych treningach i fajnie by było, żeby mogli
pokazać się gdzieś dalej, zdobywać punkty, zdobywać medale. Jest to ważne, więc planuję jak
najwięcej organizować takich, teraz właśnie będzie turniej. Otrzymaliśmy kalendarz. Mam
pomoc, bo ja nie jestem trenerem, w postaci trenera p. Pawła Sójki, który jest drugim trenerem
w LKS, instruktorem boksu. On zobowiązał się do prowadzenia treningów. Mam w zamyśle,
jestem, rozglądam się, szukam drugiego trenera, żeby pan Paweł nie został cały tydzień sam
z tymi treningami. Chcemy poszerzać też spektrum tego stowarzyszenia, bo myślimy nie tylko
o boksie, myślimy o lekkoatletyce, ciężarach, ale to w dalszej perspektywie. Mamy nowe
pomysły, pomysły na rozwój, na nowe perspektywy i chcieliby je pomalutku wdrażać w życie.
Wiadomo, dopiero z panem Pawłem raczkujemy, zapoznajemy się z całą sytuacją, jesteśmy na
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etapie zmian, myślę że na dobre. Jak się wszyscy postaramy to myślę, że fajna współpraca się
z tego zawiąże i będziemy mogli działać dalej.
Burmistrz Miasta p. Włodzimierz Żak powiedział, że bardzo się cieszy, że pojawiła się nowa
krew, aczkolwiek wiem, że pani pełniła tez wcześniej funkcję skarbnika, także życzę, żeby te
wszystkie formalizmy ze zmianami władz udało się jak najszybciej zrealizować. Zwrócę uwagę
na kilka kwestii takich, cieszę się że dyskusja toczy się w dobrym tonie i chciałbym, żeby ta
współpraca wyglądała tak jak do tej pory co najmniej, natomiast też chciałbym, żebyśmy
mierzyli siły na zamiary. Jest coś takiego wśród stowarzyszeń, nie tylko sportowych, że w miarę
jak te stowarzyszenia się rozwijają to pojawia się większa dążność do pozyskania większych
środków finansowych, a my w którymś momencie docieramy do takiej bariery, ze jak nie
znajdziemy sponsorów to w którymś momencie poszukujemy innego montażu finansowego.
Tu taki przykład dobrej współpracy, bo w którymś momencie miasto nie dało rady finansować
dwóch imprez i „Czarne diamenty” zostały sfinansowane tak naprawdę dzięki pani poseł
Jadwidze Wiśniewskiej, a w tym samym czasie miasto Myszków sfinansowało mecz
międzynarodowy Polska – Niemcy, który odbył się w Myszkowie. Ta współpraca z uwagi, że
pojawił nam się dodatkowy sponsor dało nam się poszerzyć, ale gdyby tego sponsora nie było
to musielibyśmy mieć odwagę powiedzieć, którą z tych imprez robimy, bo na obie miasta by
nie było najzwyczajniej w świecie stać. Chciałem wysłać przesłanie do pani, żebyśmy
zobaczyli, że na przestrzeni ostatnich lat LKS uzyskał dobre dofinansowanie, gdybyśmy
porównywali też poprzednimi latami, to ono było jedno z lepszych. Ja wiem, że każde
stowarzyszenie powie, że czegoś tam brakuje i czegoś nie ma, więc tutaj bardzo by zależało na
tym, żeby mieć taki rezon do tego wszystkiego. Ja podam może przykład z moich rozmów
z panem Bartnikiem, że kiedykolwiek rozmawiamy o piłce, która niewspółmiernie dążenie do
pozyskiwania środków finansowych ma dużo większe, to w którymś momencie pada w naszych
rozmowach, że mamy świadomość, że na II, a nawet na III ligę w tej chwili Myszkowa nie stać,
więc bardziej koncentrujemy się na tym, żeby kształtować młode charaktery, żeby ludzi
młodych wciągać w sport, żeby się zajmowali sportem, a nie złymi rzeczami, czyli odciągać
ich od komputerów, telefonów, a wciągać w tężyznę fizyczną. Bardziej nam zależy, żeby ilość
adeptów była większa, przepraszam, ze to powiem, i niekonieczne z punktu finansowania
miasta jest presja na wyniki. Tak jak Pani powiedziała, że talenty trzeba będzie w którymś
momencie trzeba mieć świadomość, że jak np. będzie bogatsze miasto, które np. piłkarza typu
Kuba Błaszczykowski, czy Robert Lewandowski wychowa, bo już Myszków nie będzie mógł
dać nawet zaplecza do dobrego rozwoju kariery to trzeba mieć dumę, że ktoś zaczynał
w Myszkowie i nie mieć pretensji, że on później będzie np. w dużym mieście, bo tam są większe
pieniądze, większe możliwości. My się o takie rzeczy nie obrażamy, przynajmniej ja. Pani też
powiedziała na początku, że były problemy z komunikacją. Ja tego wątku bym nie chciał
rozwijać, tylko mam taką prośbę, ponieważ dobry sygnał jest ze strony Pani, dobry sygnał jest
ze strony MOSiR, żeby już bezpośrednio w takich bilateralnych rozmowach wyjaśnić co
z ramienia Państwa należałoby w tej komunikacji, na co Państwo narzekaliście w tej
komunikacji, żeby takie elementy poprawić. Też nie chcę rozwijać wątku, ale chcę żebyśmy
mieli świadomość, że nikt nie powodował i nie prowokował sytuacji, w której doszło do
rezygnacji pana Krzysztofa Szota, który niewątpliwie w tej chwili osiągnął wysokie szlify, bo
jest trenerem grupy młodych ludzi kadry narodowej. Natomiast doszło do złego zdarzenia, ja
go nie będę rozwijał, dlatego że nie jestem ani świadkiem zdarzenia, do mnie tylko docierały
niepokojące sygnały, dobrze by było, żeby do takich zdarzeń więcej nie dochodziło, żeby te
zdarzenia też umieć nazwać. Żeby nie było tutaj tak, że radni zaniepokojeni, po prostu zdarzenia
4

też umieć nazwać. Czyli żeby nie było tak, że radni zaniepokojeni, proszę zobaczyć, jak radni
martwią się o sport, natychmiast zwołali komisję. Natomiast żeby mieć trochę odwagi, jeżeli
coś się dzieje to pisać wprost, ja narzekam w tej chwili na tą formę komunikacji, która się
pojawia, bo pojawia się coś takiego na przykład tak jakby pani Irmina napisała posta na swoim
Facebooku, a ja tego posta albo rzecznik Urzędu Miasta może w ogóle tego psota nie zauważyć.
Piszą tam ludzie, narzekają, rozwija się jakaś dyskusja. Z tego co już wiem po fakcie, że padały
również zarzuty, że to Burmistrz albo Rada Miasta jest przyczyną tego zdarzenia. Trzeba mieć
odwagę, co się złego stało to się stało, a nie obarczać winą za zaistniałą sytuację radnych, Bogu
ducha winnego Burmistrza tylko przeprosić i życie toczy się dalej i pójść dalej. Natomiast też
zadbać o to, żeby się nic złego więcej nie stało, bo trenerowi kadry narodowej, który ćwiczy
młodzież takie emocje nie powinny się udzielać. Mówię tak prywatnie jako Włodek Żak do
Krzyśka Szota, żeby sfolgował. Radni wiedzą, a Pani nie wie, życie miasta kosztuje około 80
– 85.000.000,00 zł rocznie, lampy, urzędnicy, sport, stowarzyszenia, utrzymywanie boisk,
dróg, remonty dróg itd., to wszystko kosztuje około 85.000.000,00 zł. W tej chwili, żeby spiąć
budżet ścięliśmy 13.000.000,00 zł, a ze sportu ścięliśmy tylko 100.000,00 zł. Także też proszę
mieć dobry prognostyk, że kombinując pomiędzy niektórymi paragrafami ten sport naprawdę
został najmniej dotknięty oszczędnościami. Tyle z mojej strony, życzę powodzenia i trzymam
kciuki.
Pani Irmina Flak podziękowała p. Burmistrzowi za ten komentarz.
Radna p. Iwona Skotniczna powiedziała, że głównie naciskała, żeby ta komisja była dzisiaj
i dotyczyła tego tematu. Dziękuję bardzo że została zwołana i została zwołana sama jako
Komisja Oświaty i Sportu. Tak zaniepokoiły mnie informacje, które zostały zapisywane na
Facebooku, ponieważ Myszków należy do takich miast, gdzie nie mamy zbyt wielu możliwości
uprawiania sportu. Powinniśmy bardzo dbać o dzieci, młodzież, dorosłych w tych
dyscyplinach, żeby wykazywali się tak, gdzie takie możliwości są. Ponieważ mamy piłkę nożną
i sekcję bokserską, która ma długoletnie tradycje i bardzo dobre tradycje. Sukcesy, jakie zostały
osiągane pod okiem pana trenera Szota docierały do nas nie tylko lokalnie, ale na forum całego
kraju i dlatego, i również to co pan Burmistrz powiedział, że musimy dbać o dzieci, żeby im
zagospodarować czas, dlatego chciałabym, żeby ta sekcja w mieście istniała, żeby się dobrze
rozwijała, ale tutaj pan Burmistrz nadmienił, że były tam jakieś emocje. Emocje musiały być
czymś wywołane. Nie wiem, czy będziemy na ten temat dyskutować, czy nie, czy pomijamy
ten fakt, ale jakieś emocje zostały wywołane prze jakiś fakt. Martwi mnie taka sytuacja, że
dobrego trenera, dobrego zawodnika tracimy. Wiecie dobrze Państwo, że każdy zawodnik ma
na swoje koszulce logo LKS Myszków i to trzeba docenić, bo naprawdę nie mamy sportowców
utytułowanych na szczeblu całego kraju, a Europy, czy gdzieś tam dalej. Takie perełki
powinniśmy w jakiś sposób szanować. Szanować to może źle powiedziałam, bo wszystkich
szanujemy, ale je w jakiś sposób dowartościowywać bardziej niż przeciętnego każdego z nas.
Proszę, żeby ta sekcja istniała, bo każdy kto albo pracuje w zawodzie, gdzie ma kontakt
z dziećmi lub ma własne dzieci wie, że dzieci w tej chwili, zresztą tak jak mówił Burmistrz, że
cały czas komputery i telefony komórkowe, mało jest możliwości uprawiania sportu. Dbajmy
o to, co mamy na terenie miasta.
Radna p. Beata Jakubiec – Bartnik pogratulowała pani Irminie, że podjęła się tak trudnej
funkcji, ale uważam, że pani podoła, bo niekiedy kobieta łagodzi obyczaje. Również uważam,
że sport jest bardzo bliski, a mnie szczególnie, niedopuszczalnym jest, nazwę to tak łagodnie
5

niesportowe zachowanie pana Szota, bo uważa, że jaka by nie była sytuacja to nie załatwiamy
jej w ten sposób w zakładzie pracy i z kolegą. Nie chcę rozwijać tego tematu, bo nie ma pana
Szota, nie rozumiem rozmawiać poza kimś, ale jakby to nie przedstawił to rozwiązanie sprawy,
która wynikła jest bardzo nieetyczna, jeżeli chodzi na sport i na to, że nosi na koszulce godło
Polski to uważam, że zachował się niesportowo. Życzę powodzenia, jeżeli będzie trzeba to my
jako radni, a jako osoba prywatna też Pani pomogę, jeżeli Pani miałaby problemy to może się
Pani zgłaszać.
Pani Irmina Flak powiedziała, że bardzo dziękuje za komentarze, szczególnie panie Iwonie
Skotnicznej, która rzeczywiście nas wspierała od zawsze. Jeśli chodzi o zawodników, pomijając
Oliviera i Nicolasa, mamy ogromne grono dzieci i młodzieży, które właśnie chcemy odrywać
od komputera, od smartfonów i w jakąś rekreację tutaj ich pchać. To jest właśnie naszym celem,
nie do końca na ten wynik tak bardzo nastawiony tylko właśnie na rekreację, na wspólnie
spędzony czas. Tutaj będziemy kładli nacisk na to. Jestem bardzo daleka od pisania postów
w Internecie, chyba że tych informacyjnych na rzecz działalności Klubu. Także takie sytuacje
z mojej strony na pewno nie będą miały miejsca, gwarantuję. Jeżeli przyjdzie moment, że
napotkamy na jakiś problem będę chciała się z Państwem, spotkać, porozmawiać, może jakoś
wspólnie łatwiej dojdziemy do porozumienia.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda powiedział, że oczywiście. Myślę, że wszyscy radni
w jakimś stopniu przynajmniej są uspokojeni tą sytuacją zwłaszcza, że widzimy jakiś kontakt
między Panią, i gratulacje wyboru na prezesa, i przedstawicielami MOSiR. Myślę, że Panie
wspólnie będą dogadywać się dla dobra przede wszystkim dzieci i sekcji.
Pani Irmina Flak powiedziała, że jest bardzo otwarta i myśli, że razem uda nam się bardzo dużo
zdziałać.
Pani Agnieszka Kitala powiedziała, że dokładnie, my też jesteśmy przychylni temu, więc
myślę, że razem zdziałamy wiele.
Pani Irmina Flak powiedziała, że też jest takiego zdania, że jednak kobiety w inny sposób
rozumują, inaczej komunikują się i myślę, że tutaj ta nowa jakość współpracy będzie miała
miejsce ze względu na to.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania?
Radna p. Iwona Skotniczna powiedziała, że dołącza do życzeń, gratulacji. Życzę naprawdę
sukcesów, jeżeli nie takich jak były to jeszcze większych.
Pani Irmina Flak podziękowała, powiedziała, że też na to liczy. Mamy kilka perełek, które
akurat szlifujemy, myślę, że jeszcze będzie o nich głośno. Mam taką nadzieję.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapewnił, że w sytuacji kiedy będzie taka potrzeba
(wypowiedź niesłyszalna).
Radna p. Iwona Skotniczna poprosiła, że p. Irmina zgłaszała się z jakimikolwiek pytaniami,
czy uwagami.
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Pani Irmina Flak podziękowała i powiedziała, że bardzo liczyła na takie wsparcie, ponieważ
dopiero raczkuje, zapoznaje się z tematem, dokumentami, będziemy na dniach planować
zmianę zarządu, to wszystko dopiero przede mną, ale myślę, że udźwignę.
Radny p. Tomasz Szlenk pogratulował również pani Irminie, cieszy się, że ta sekcja będzie
dalej działać, funkcjonować. Też oczywiści swoją osobą, jeżeli byłaby potrzebna pomoc
oczywiście deklaruję. Dziękuję panu Burmistrzowi za ogłoszenie tak sprawnie konkursu jak
w zeszłym roku. Bardzo się cieszę panie Burmistrzu, że po raz drugi z rzędu udało nam się ten
konkurs na stowarzyszenia ogłosić wcześniej.
Burmistrz Miasta p. Włodzimierz Żak powiedział, że ponieważ pan Tomasz wywołał temat
konkursu to mam prośbę, sugestię do pani Irminy, żeby pani była w kontakcie z panią Rzecznik,
z panią Małgorzatą Kitalą – Miroszewską, dlatego że termin składania aplikacji ośrodki dla
stowarzyszeń upływa z dniem jutrzejszym. My do tego oczywiście musimy spełnić formalizmy,
więc jeżeli Państwo jesteście na etapie zmian władz to poproszę prawnika, żeby w jakiś sposób
zachowując reguły ogłoszonego konkursu, bo później jesteśmy kontrolowani zwłaszcza przez
RIO, żeby dochować tych reguł, a żeby Państwo zdążyli ze zmianami władz Klubu, żeby nie
było tak, że z powodu tego, że jesteście na etapie przemian to, żebyście Państwo do piątego
zdążyli ze zmianami władz spółki. Gdyby były jakieś wątpliwości w tym zakresie to wtedy
proszę do Pani rzeczni dzwonić, my weźmiemy wtedy prawnika i Państwu jakoś podpowiemy,
żeby fakt przemian osobowych w stowarzyszeniu nie dyskwalifikował w złożeniu aplikacji.
Pani Irmina Flak powiedziała, że będzie się kontaktowała w takim razie z panią Małgorzatą.
Radna p. Beata Jakubiec – Bartnik nawiązała do słów pana Burmistrza mówiąc, że nie ma
oczywiście wiedzy jak pan Burmistrz, ale wydaje mi się, że stowarzyszenie jest to samo, a
władze mogą się zmieniać w trakcie i to nie wpływa na stowarzyszenie, to tylko jest zmiana
statutu i to można dołączyć, ale stowarzyszenie jako stowarzyszenie jest cały czas to samo.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania, uwagi
do nowej pani prezes LKS lub przedstawiciela MOSiR? Z uwagi na brak pytań i uwag
podziękował za udział w komisji.
Radna p. Iwona Skotniczna zapytała o lodowisko, czy już jakaś podjęta decyzja, czy będzie
w tym sezonie zimowym, czy zdecydowanie nie? Poprosiła o odpowiedź.
Burmistrz Miasta p. Włodzimierz Żak proszę zwrócić uwagę na taką rzecz, jak rozmawiałem
z sąsiadami, którzy otwierali lodowiska to mieliśmy takie rozmowy, i pytaliśmy się Sanepidu,
i te rozmowy powodowały powściągliwość z naszej strony do tej pory. Niemniej jednak proszę
zwrócić uwagę, że my technicznie rozpoczęliśmy czynność przygotowania lodowiska, bo ono
zostało przygotowane do funkcjonowania, ale nie zostały poniesione pozostałe koszty związane
z włączeniem mrożenia. Czekaliśmy na ten komunikat. O ile w tej chwili pojawiają się sytuacje,
dla mnie człowieka, już nawet nie Burmistrza, ja do końca nie rozumiem czasami tych
postanowień w zakresie luzowania gospodarki, dlatego że o ile jestem w stanie zrozumieć
wytłumaczenie, że w galeriach chodzimy w maseczkach, a w restauracjach nie siedzimy
w maseczkach to tutaj jakby to wytłumaczenie, które wczoraj padło jest dla mnie zrozumiałe.
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Natomiast nie rozumiem, dlaczego nie możemy wyjść na stok i nie możemy uprawiać sport na
powietrzu, kiedy Japończycy zwłaszcza naukowo udowodnili, że w zakresie pandemii ruch,
dbałość o rekreację, ruch na świeżym powietrzu jest jedną z najlepszych obron przed
zachorowalnością na Covid. Tu by się prosiło, żeby to lodowisko otworzyć, natomiast dzisiaj
Państwu nie odpowiem, bo komunikat odnośnie luzowania obostrzeń pojawił się w dniu
wczorajszym, więc nie jestem gotowy na odpowiedź, że z dniem jutrzejszym lodowisko
otwieramy. Przede wszystkim wykonam telefon do dyrektora Sanepid. Powiem jak wyglądała
poprzednia nasza rozmowa, żeby wyjaśnić wszystkim Państwu radnym, bo Państwo czasami
mając mniejszą odpowiedzialność Wam jest łatwiej powiedzieć, czemu nie otwieramy
lodowiska, otwórzmy lodowisko. Później się pojawiają znowu niepotrzebne podkręcanie
emocji wśród młodych ludzi, którzy tego lodowiska oczekują. My ponosimy za to
odpowiedzialność i ja rozmawiając w rozmowie z Sanepid usłyszałem takie niebezpieczeństwo,
że w przypadku nie spełnienia standardów wystarczy jedna skarga jednej osoby i lodowisko
w ciągu paru minut zostanie zamknięte. Dwie godziny po mojej rozmowie z przedstawicielem
Sanepid pojawiło się na Internecie w jakimś mieście, że zaraz jak otworzono lodowisko to na
skutek interwencji mieszkańca lodowisko zostało zamknięte. My takiej sytuacji związanej
z pandemią i organizacja imprez plenerowych już raz doświadczyliśmy. Była raz taka impreza
na „Dotyku Jury” dotycząca zabawy kolorami, tam na imprezę przyszło sporo rodzin z dziećmi,
to była sobota. Godzinę po siedemnastej odebrałem telefon od dyrektora Sanepid
z oczekiwaniem, że jest zgłoszenie jakiegoś mieszkańca, że przyjechała policja i mamy
natychmiast imprezę zamknąć. Zrobiliśmy to delikatnie, czyli zgłosiliśmy do organizatora do
MOSiR, żeby subtelnie zakończyć imprezę. Impreza została zakończona. Mieszkańcy
rozchodzili się nie w tempie rewolucyjnym, a ewolucyjnym, spełnili zadość wytycznym
Sanepid. Nie jest sztuką włączyć prąd, ponieść koszty kilkudziesięciu tysięcy złotych na
zamrożenie lodowiska, bo jak zamrozimy to chcemy, żeby ono służyło. Będziemy chcieli
otworzyć lodowisko, ale dzisiaj jeszcze Państwu wiążącej odpowiedzi w tym zakresie nie dam.
Uspokajam tylko tyle, że sąsiednie Koziegłowy powiedziały, że dopóki nie będzie wyraźnego
komunikatu ze strony rządu na otwarcie lodowiska, oni w ogóle nie rozmontowali tego, nie
przygotowali się do otwierania lodowiska. Większe miasta mające większe lodowiska typu
Częstochowa, Zawiercie to zrobiły, ale rozmawiałem z kolegami samorządowcami, zaskoczeni
zostali decyzją rządu, że np. takie Zawiercie poniosło koszty związane z zamrożeniem
lodowiska, a później był nakaz zamknięcia. Żyjemy w niepewnych czasach, a w tle tak jak
Państwo wiecie mamy sytuację finansową poważnie ograniczoną, więc ja też nie chcę
organizować, żebyśmy wyszli organizacyjnie niepoważnie, że otworzymy, a za chwilę
będziemy zamykać. Tu się musimy dobrze do tego przygotować. Jak będę coś więcej wiedział
dam państwu informację.
Radna p. Iwona Skotniczna powiedziała, że wie, że bezpieczeństwo jest najważniejsze dla
użytkowników lodowiska, ale nie potrafię zrozumieć pewnej rzeczy, bo gry na murawie
trawiastej mogą się odbywać, też tam są grupy osób, a na lodowisku nie. Proszę o wyjaśnienie,
żebym zrozumiała, bo ja naprawdę bardzo chcę to zrozumieć.
Burmistrz Miasta p. Włodzimierz Żak powiedział, że tutaj wyjaśnienia to nie są moje
wyjaśnienia, ja je powielam i powtarzam, proszę zwrócić uwagę, że jest przyzwolenie na
uprawianie sportu przez sekcje sportowe, czyli tu się zakłada, i rząd, i wszyscy zakładają, że
jesteśmy w stanie zaprowadzić zdyscyplinowanie u grup, które są sekcjami sportowymi, które
są zgrane, są pod okiem trenera, i one są łatwiejsze do okiełznania. Tutaj wprost nie można, już
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są zgrane, są pod okiem trenera, i one są łatwiejsze do okiełzania. Tutaj wprost nie można
porównać do grania na boisku z lodowiskiem, bo na lodowisku najtrudniejszą rzeczą będzie
kwestia pilnowania ilości uczestników i przebywania w maseczkach. W tle mieliśmy jeszcze
zakaz, który na cale szczęście został zdjęty, że dzieci do 16 roku życia w przestrzeni publicznej
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach określonych nie mogły przebywać same.
W ten sposób potęgowaliśmy dużo większe zbiorowisko ludzkie na lodowisku. Natomiast
granie na boisku odbywa się sekcjami sportowymi. To jest grupa zawodników, którzy
najczęściej się i tak ze sobą odbywają, uprawiając od lat aktywność fizyczną. Co do zasady
rozumiem panią radną, bo miałem odruch, zadawałem pytanie, że przecież i to i to jest
aktywność na powietrzu. Natomiast tak to jest tłumaczone i ja tylko je powielam.
Radna p. Iwona Skotniczna powiedziała, że rozumie je doskonale, ale można zrobić
organizacyjnie w ten sposób, że wpuszczać pewną grupę osób, po pewnym czasie następną
grupę, żeby nie było np. na lodowisku przepełnienia. Gdzie te dzieci mają się czymś zajmować?
Radna p. Beata Jakubiec – Bartnik wypowiedziała się jajko lekarz. Obserwujemy spadek
zachorowań na Covid i uważam, że skoro tyle wytrzymaliśmy to wytrzymajmy jeszcze. Są
prowadzone szczepienia, obserwujemy i notujemy coraz mniejszą zachorowalność osób
dorosłych na Covid i uważam, że jest to chyba robione w jakimś celu, bo obserwując tutaj kraje
UE ościenne, jest tam nieporównywalna liczba zachorowań, to chyba jest to robione, nie chyba
po to, żeby komuś zrobić na złość tylko żeby nam było lepiej. Wytrzymaliśmy tyle,
wytrzymajmy miesiąc. Nie zbawi nas miesiąc bez lodowiska. Uważam, że trzeba sobie przyjąć
jakieś priorytety, lodowisko lodowiskiem, a Covid Covidem, a powikłania pocovidowe to nie
życzę nikomu.
Radna p. Iwona Skotniczna ad vocem do wypowiedzi pani Beaty Jakubiec – Bartnik, że jak
najbardziej, ja zresztą to podkreśliłam w poprzedniej wypowiedzi, że przede wszystkim
bezpieczeństwo i zdrowie, chcemy żeby to wszystko się skończyło. Tylko jeżeli byłaby taka
możliwość np. z zachowaniem wszelkich obostrzeń, żeby na lodowisku obowiązywały, dlatego
ja dopytuję tylko, bo nie znaczy, że mam rację. Chciałam zapytać, bo chodzi mi o to, żeby
dzieci miały czas zajęty po zajęciach szkolnych, różnych, czy to jest piłka nożna, czy to jest
boks, lodowisko, narty, czy to jest górka jakaś do zjeżdżania, której nie ma, w ten sposób
chciałabym, żeby to było rozwiązywane.
Radna p. Zofia Jastrzębska poprosiła pana Burmistrza o przybliżenie sprawy dowozu pacjentów
na szczepienia przeciwko Sars- cov 2, ponieważ takie dowozy jak wiemy są organizowane,
realizowane przez gminy. Poprosiłabym o szczegółowe opowiedzenie jak to jest organizowane
przez gminę Myszków.
Burmistrz Miasta p. Włodzimierz Żak powiedział, że u nas koordynatorem do tych spraw jest
Komendant Straży Miejskiej p. Sławomir Pabiasz. Jego telefon jest podany do wszelakich
kontaktów, mamy kontakty i zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy taką potrzebę zgłaszają.
Natomiast jako samorządy napotkaliśmy na szereg niedociągnięć w samym jakby pomyśle i to,
że samorządy powinny się do tego systemu podłączyć jest skądinąd słuszny, natomiast pojawiło
się szereg rzeczy, które w trakcie realizacji są poprawiane. Kilka dni temu koordynatorzy mieli
szkolenie zgłaszane przez pana wojewodę i osobę z ramienia pana wojewody. Uzgadniały nasze
bolączki i odpowiadały na to, jak mamy sobie poradzić w konkretnych sytuacjach. Podam
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tylko taką sytuację, że samochód, którym my dysponujemy, żeby można było dowozić osoby
z niepełnosprawnością służy dzieciom. W tym samym czasie rozpoczęły się szczepienia, w tym
samym czasie rozpoczęła się kwestia dowozu dzieci do szkoły i to jakby nam
zdyskwalifikowało samochód, bo w tych samych godzinach nie możemy tego samochodu użyć.
To dla nas była przeszkoda. Poradziliśmy sobie z tą przeszkodą tak, że wykorzystujemy
jednostki OSP, które już taką usługę wykonały, natomiast nie jeździmy póki co do osób
leżących, dlatego że tutaj pojawiają się takie kwestie, że nie mamy do tego transportu ani
kwalifikacji, ani szkolenia. Z ramienia wojewody w tej chwili pojawił się pomysł, że chyba
jedno na Powiat, nie wiem, czy to nie będzie gęściej, ale w przypadku naszego Powiatu chyba
będzie jeden na Powiat, będzie organizowany mobilny punkt. Dlatego, ze samy punkty
szczepień, ale dwa na pewno z nich i trzeci się już do tego przygotowuje. Widząc taka potrzebę
wyszło w drugą stronę, że punkty szczepień dojeżdżają do chorego i to jest prostsze i tańsze,
niż zorganizowanie tego systemu za pośrednictwem wyjścia przez samorząd. Oczywiście
samorząd tą lukę będzie wypełniał, natomiast spadło to na nas sytuacyjnie jako takie wyzwanie.
My temu wyzwaniu w miarę możliwości organizacyjnych będziemy starali się podołać. Są
oczywiście kwestie rozpatrywane innych rozwiązań, ale póki co słuchamy tego co nam
pełnomocnik z ramienia wojewody mówi do koordynatorów mówi w jaki sposób mamy sobie
poradzić, więc jeżeli coś się będzie w tym zakresie zmieniać to już koordynator będzie, czyli
pan Pabiasz będzie się kontaktował z poszczególnymi punktami, jeżeli będą jakieś kwestie
organizacyjne. Póki co nie ma tych wniosków dużo, one się pojawiają pojedynczo. Na razie
problem, którego nie umiemy rozwiązać i od którego się gminy w ogóle, nie chcę mówić bronią,
ale obawiamy się. To jest kwestia organizowania dojazdu osoby leżącej, totalnie jesteśmy do
tego nieprzygotowani.
Radna p. Zofia Jastrzębska ad vocem powiedziała, że to nie chodzi o osoby leżące, bo osoby
leżące muszą korzystać z mobilnych punktów szczepień. Natomiast chodzi o te osoby, które
mają niepełnosprawność, która pozwala im na poruszanie się, ale z pomocą. Które jednostki
OSP, czy wszystkie jednostki OSP, które posiadają lekkie samochody są włączone w akcję
dowozu pacjentów?
Burmistrz Miasta p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że na razie mamy dedykowaną OSP Nowa
Wieś, OSP Myszków, bo tutaj nie używamy do tych przewozów pojazdów bojowych, bo
pojazdy bojowe z natury rzeczy mają to wejście do samochodu wyżej, ono staje się kłopotliwe
dla przewiezienia osoby, która ma ograniczenia ruchowe. Na razie nie mamy takiej potrzeby,
z tego co wiem to chyba w wykazie, ale to wczoraj mieliśmy sprawdzać, nie mam w tej chwili
informacji jeszcze, chyba w wykazie, które nie są w Krajowym Systemie, które są
przygotowane, przeszkolone do kwestii antycovidowych, jest również OSP Mrzygłódka.
Chodzi o to, że te prace, jak my dysponujemy jednostkami OSP koordynuje również PPSP
i tutaj rozmawiamy z zastępcą Komendanta p. Nocuniem, i on dysponuje tez nami, czyli
podpowiada, w jaki sposób, które jednostki mają przeszkolenie, bo chodzi o to, że Ci druhowie,
którzy pomagają tym osobom to są osoby przeszkolone, które zachowują środki ostrożności,
bo nie wiemy np. czy nie wieziemy osoby chorej na Covid.
Radna p. Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że też jest jednym z punktów, które szczepią
i nie widzi takiego problemu. Osobiście jeździmy do domu i szczepimy ludzi leżących. Jeżeli
chodzi o ludzi z niepełnosprawnością to raczej obowiązek spoczywa na rodzinie, nie ma takich
problemów, bo nawet w środę szczepiłam i miałam pacjentkę 96 letnią, którą przywiózł syn,
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który mieszka w Rybniku, sama zaproponowałam, że na drugą dawkę szczepienia ja przyjadę
do Pani, żeby ją już nie ciągnąć do przychodni. Ale jeżeli osoby, bo też orzekam
o niepełnosprawności, są w dobrym stanie to uważam, że bezpieczniej dla tych osób, jak i dla,
nie możemy narażać też strażaków, żeby bez zabezpieczenia przywozili osoby. Zawsze można
znaleźć sąsiada, wnuczka, to są jednostki. Szczepiłam już ponad 100 osób i nie
zaobserwowałam ani jednej takiej osoby.
Radna p. Zofia Jastrzębska zapytała, które jednostki mają szkolenie, tak jak pan nazwał
antycovidowe i czy OSP Mrzygłód posiada takie szkolenie i czy będzie włączona w proces
dowożenia?
Burmistrz Miasta p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że jednostki, które według mojej wiedzy
wymieniłem, nie wymieniałem jednostki OSP Mrzygłód, dlatego że wymieniałem samochody,
które maja niżej położone wejście. Natomiast wymieniłem OSP Mrzygłódka, z której nie
korzystaliśmy jako wymienione do szkolenia antycovidowego. Natomiast póki co nie
dysponujemy OSP Mrzygłódka do wożenia pacjentów, bo tak jak tutaj wcześniejsza
wypowiedź, za nią chciałem podziękować, powoduje to, że może się okazać, że tych potrzeb
wcale nie tak dużo jak pierwotnie przypuszczano wobec takich postaw jak przed chwilą
słyszeliśmy pani radnej Beaty Jakubiec – Bartnik, naprawdę tutaj wyszły punkty z bardzo dobrą
inicjatywą. Taniej jest jak jedna osoba przyjedzie do drugiej, która jest przeszkolona, to jest
personel, który jest już zaszczepiony, już jakąś odporność organizm buduje. W drugą stronę na
pewno ten system jest sprawniejszy. Tu mimo różnych prób pomocy, ta oddolna inicjatywa jest
godna polecenia, natomiast czy OSP Mrzygłód jest przeszkolony antycovidowo, nie wiem
sprawdzę i przekażę informację.
Radna p. Zofia Jastrzębska podziękował za wypowiedź, natomiast OSP Mrzygłód dysponuje
samochodem, który ma niskie progi, w związku z tym jeśli chodzi o samochód to by się
kwalifikowało. Nie neguję tego faktu, że istnieją punkty mobilne, bo to było założenie systemu,
żeby szczepić w domach, natomiast tych osób do dowożenia na pewno nie będzie bardzo dużo,
natomiast chciałabym mieć jasność, dlaczego np. OSP Mrzygłód nie otrzymała takiego
zaproszenia do pomocy w takiej sprawie.
Burmistrz Miasta p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że OSP Mrzygłódka dysponuje
podobnym samochodem jeśli chodzi o wsiadanie do niego jak OSP Mrzygłód. Dlatego
powiedziałem, że póki co nie korzystamy, dlatego że tam się wchodzi jednak po schodkach
i jest to wąskie wejście. Jeżeli osobę trzeba byłoby wnieść do samochodu, a takie sytuacje
mamy to dysponowanie samochodami, które nie są samochodami bojowymi np. OSM Nowa
Wieś posiada adoptowany samochód fiat Dukato, który ma wejście od przodu, z boku z tyłu, a
w przypadku wozów bojowych mamy tylko wejście dla druhów, którzy jadą do akcji i siadają
za kierowcą, więc tutaj z tego względu. Sprawdzę, czy OSP Mrzygłód jest jednostką covidową,
natomiast póki co, jak nie mamy takich potrzeb to nie zapraszamy więcej jednostek, tylko póki
co skorzystaliśmy z OSP Nowa Wieś.
Radna p. Iwona Skotniczna powiedziała, że dzieci w klasach I-III uczestniczą w zajęciach
z nauczycielem w szkole? Jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy? Jak to wpływa na
frekwencję? Czy stwarza to jakieś niebezpieczeństwo w zwiększeniu ilości zachorowań, czy
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normalnie to funkcjonuje? Może pan Burmistrz lub ktoś z Państwa radnych ma takie informacje
w tym temacie?
Burmistrz Miasta p. Włodzimierz Żak powiedział, że na razie gmina nie ma żadnych zgłoszeń.
Jednostki oświatowe dość szybko się tutaj zorganizowały. Nie mam zgłoszeń, że są jakieś
wyłączenia klas, kwarantanny, czy jakieś perturbacje związane z tą sytuacją. Może tu jest tez
ten dobry prognostyk, o którym wcześniej radna p. Beata Jakubiec – Bartnik mówiła, że te
szczepienia powolutku zaczną przynosić efekt. Pamiętajmy, że badanie, które przeprowadzono
na nauczycielach w Polsce pokazała, że spora grupa ludzi przeszła Covid nawet o nim nie
wiedząc. Jeżeli wierzyć, że to buduje jakąś odporność to znaczy, że to też jest jakiś prognostyk.
Radna p. Zofia Jastrzębska powiedziała, że nie mamy pewności jak z sytuacja ze szczepieniami
się rozwinie, w związku z tym mam pytanie, czy istnieje możliwość doszkalania strażaków
celem bezpiecznego przewożenia pacjentów na szczepienia. Czy można gdzieś się zgłaszać?
Burmistrz Miasta p. Włodzimierz Żak odpowiedział, że sprawdzi i da odpowiedź.
Radna p. Zofia Jastrzębska powiedziała, że uważa, że odpowiedź będzie w najbliższym czasie.
Przewodniczący komisji p. Jacek Trynda zapytał, czy radni mają jakieś wnioski, pytania.
Z uwagi na brak pytań przewodniczący zakończył posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji
Jacek Trynda

Przygotował(a): Magdalena Niewiadomska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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