
 

 

 

                                                              Protokół   Nr 14/2015 

z posiedzenia  Komisji  

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej 

         Kultury, Sportu i Turystyki 

odbytego  w  dniu 23.12.2015r. 

 
 

Radni obecni wg. załączonej  listy obecności. 

 

 

Proponowany  porządek posiedzenia:  

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2.  Przyjęcie protokołów  Nr 12/2015  z  dnia  25.11.2015r.   i  Nr 13/2015  z dnia  8.12.2015r. 

     /projekty protokołów zostały umieszczone  na  stronie  internetowej Urzędu Miejskiego 

      w  BIP  www.bip.klobuck.akcessnet.net/   Prawo Lokalne – projekty   protokołów    z 

      Sesji  i  Komisji   Rady  Miejskiej – VII kadencja 2014-2018. 

       3.   Omówienie spraw bieżacych oraz planów  Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku. 

4.  Sprawy różne.  

 

 

Ad.1 

      Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

 

      Przewodniczący Komisji T. Kasprzyk - otworzył  14  posiedzenie  Komisji   Edukacji 

Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej  Kultury, Sportu i Turystyki 

      Powitał   wszystkich   przybyłych  na  komisję. Stwierdził,  iż  na  posiedzeniu    obecnych  

jest  9 członków  komisji    z  11 osobowego  składu. Zgodnie  z   § 44  ust. 3 Statutu Gminy 

Kłobuck, posiedzenie komisji  jest  prawomocne.    

   

      Przedstawił  proponowany  porządek  obrad  komisji. 

 

      Kierownik GOPS K.Janicka – poprosiła w wprowadzenie  do porządku obrad komisji 

projektu uchwały w sprawie    przystąpienia   Gminy  Kłobuck    do realizacji projektu 

„Aktywna  integracja powiatu kłobuckiego” w ramach Priorytetu IX. Włączenie  społeczne  

dla  działania: 9.1 Aktywna   integracja,  dla   poddziałania:  9.1.6. Programy  aktywnej  

integracji  osób  i   grup  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym. 

 

      Wyjaśniła, że powyższy projekt uchwały jest wprowadzony dopiero teraz, gdyż spotkanie 

w sprawie projektu, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego odbyło  się  w 

dniu 16 grudnia (środa)  i nie było możliwości  wcześniejszego  sporządzenia   projektu 

uchwały  ponieważ,  radca prawny urzęduje tylko  we wtorki. Dlatego też dopiero  w dniu 

wczorajszym taki projekt został  zaakceptowany  przez radcę prawnego  i przedłożony do 

Rady. 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/


 

 

 

      Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – zaproponował wprowadzenie tego projektu 

uchwały w pkt 3. 

 

      Porządek obrad komisji po zmianach  byłby następujący: 

1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2.  Przyjęcie protokołów  Nr 12/2015  z  dnia  25.11.2015r.   i  Nr 13/2015  z dnia  8.12.2015r. 

     /projekty protokołów zostały umieszczone  na  stronie  internetowej Urzędu Miejskiego 

      w  BIP  www.bip.klobuck.akcessnet.net/   Prawo Lokalne – projekty   protokołów    z 

            Sesji  i  Komisji   Rady  Miejskiej – VII kadencja 2014-2018. 

      3.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck 

           do  realizacji  projektu „Aktywna  integracja  powiatu  kłobuckiego” w  ramach 

           Priorytetu IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1 Aktywna integracja, dla 

           poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

           wykluczeniem społecznym. 

       4. Omówienie  spraw  bieżacych  oraz  planów  Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku. 

      5.  Sprawy różne.  

 

      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury, Sportu  i 

Turystyki  jednogłośnie  przyjęła  proponowany  porządek  posiedzenia  po zmianach. 

 

 

 

Ad.2.   

Przyjęcie   protokołów  Nr 12/2015  z  dnia  25.11.2015r.   i  Nr 13/2015  z dnia  8.12.2015r. 

/projekty  protokołów  zostały  umieszczone  na  stronie  internetowej Urzędu Miejskiego 

w  BIP  www.bip.klobuck.akcessnet.net/   Prawo Lokalne – projekty   protokołów    z 

Sesji  i  Komisji   Rady  Miejskiej – VII kadencja 2014-2018.   

 

Komisja  Edukacji    Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki   Społecznej,  Kultury  Sportu   i 

Turystyki  nie  wniosła uwag  do projektów  protokołów .   

 

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  projekty   protokołów   z  poprzednich  komisji.  

 

 

 

 

 

      Ad.3. 

Wypracowanie opinii do projektu  uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck  do 

realizacji projektu „Aktywna integracja powiatu  kłobuckiego” w ramach Priorytetu IX. 

Włączenie  społeczne  dla działania: 9.1 Aktywna  integracja, dla  poddziałania: 9.1.6. 

Programy  aktywnej  integracji  osób  i  grup  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym. 

 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/


 

 

Kierownik GOPS K.Janicka –  wniosek pn.:”Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” 

został złożony  przez Powiat Kłobucki w związku z ogłoszonym przez Marszałka 

Województwa Śląskiego naborem projektu wniosków nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa IX Włączenie  społeczne, Działanie 9.1 Aktywna  integracja, Poddziałanie 

9.1.6. Programy  aktywnej  integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Projekt  będzie  współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Powiat Kłobucki jest  wskazaną  jednostką  samorządu terytorialnego  uprawnioną  do 

ubiegania  się  o  dofinansowanie  zgodnie z załącznikiem  nr 4 do Uchwały Zarządu 

Województwa Śląskiego Nr 998/43/V/2015 z dnia 16.06.2015 roku. Poziom dofinansowania 

wynosi 85%, poziom wkładu własnego 15%. Wkładem własnym ze strony Gminy będą 

świadczenia wypłacane w formie zasiłków celowych.Gmina nie ponosi żadnych 

dodatkowych kosztów. 

Celem realizacji projektu  w ramach w/w naboru dotyczącego aktywnej integracji są 

kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia 

zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup 

doświadczających wykluczenia społecznego. 

GOPS w Kłobucku w ramach projektu pomocą obejmie  osoby korzystające  ze  świadczeń 

Ośrodka  z  terenu Gminy Kłobuck w szczególności osoby bezrobotne. W ramach projektu 

planuje się ustalenie dla każdego uczestnika indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej 

i społecznej. Z uczestnikami  projektu będą  zawarte  kontrakty  socjalne. W zależności od 

indywidualnych potrzeb uczestnicy projektu  zostaną objęci  pomocą materialną  w formie 

zasiłków celowych. 

Podpisanie umowy planowane jest na styczeń 2016r. 

 

Radna E.Kotkowska – wie, że nie wszystkie gminy przystąpiły do tego projektu .Cieszy ją 

to, że nasza gmina przystępuje  do tego projektu, bo jest to projekt realizowany trochę 

innaczej  niż wszystkie  inne dotychczasowe projekty . Jest to projekt systemowy , które 

robi PCPR  (Lider) w imieniu Powiatu. 

 

Kierownik GOPS K.Janicka –  wyjaśniła, że  w pierwszym roku  projekt  był realizowany 

przez  dwie albo 3 gminy, zresztą  Powiat też nie realizował go przez kilka lat, natomiast 

Gmina Kobuck jako jedyna realizowała projekt przez wszystkie lata. Z uwagi na to, że jest 

to projekt systemowy,  było obowiązkiem  aby  wszystkie gminy   zadeklarowały  

przystąpienie do projektu. 

Na sesji odpowie  czy wszystkie gminy przystapiły do projektu. 

Gmina Kłobuck zadeklarowała najwięcej osób – 40 osób. 

Realizacja jest przez  okres 2 lat. 

 

Komisja  Edukacji    Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki   Społecznej,  Kultury  Sportu   i 

Turystyki  jednogłośnie   pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

Gminy Kłobuck do realizacji projektu „Aktywnia integracja powiatu kłobuckiego” w 

ramach Priorytetu IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1 Aktywna  integracja, dla  

poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 



 

 

społecznym. 

 

       Ad. 4.  

       Omówienie  spraw  bieżacych  oraz  planów  Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku. 

 

Dyrektor MOK O.Skwara – przedstawiła stałe formy zajęć , które odbywają się w 

Miejskim Ośrodku Kultury. 

- Zespół Pieśni i Tańca  Ziemii Kłobuckiej” , którego członkowie spotykają się w 

poniedziałki i środy. Jest to grupa folklorystyczna  dla wszystkich grup wiekowych. 

- Klub tańca nowoczesnego „Ciało i Ruch” , również spotykają się dwa razy w tygodniu. 

Formy zajęć   są   również podzielone na grupy wiekowe dla wszystkich.  

-  małe formy teatralne  i grupę Mix  Art, która również  działa na polu teatralnym. 

Spotykają się 3 razy w tygodniu, też jest podział wiekowy.  

- Taniec towarzyski  działa  we wtorki, czwartki  i piątki. 

- Zespół Śpiewaczy „Kłobuczanie” 

- Koło plastyczne , 

- Studio piosenki, 

- Kapela Podwórkowa „U Andrzeja”. 

MOK w Kłobucku współpracuje na stałe z Akademią Trzeciego Wieku. Dla tych osób też 

jest sporo zajęć. Przedłożyła plan i harmonogram  warsztatów, które odbywają  się  w 

ramach Akademii Trzeciego Wieku.  

- dwa razy w tygodniu w sali kameralnej  jest prowadzona gimnastyka z elementami  jogi  

(symboliczna odpłatność  5 zł) , 

- prowadzony jest  aerobik na Pływalni, 

- nauka języka angielskiego, 

- organizowane są warsztaty w Bibliotece , muzyczne, ceramiczne  i nauka obsługi 

komputera. 

Niektóre zajęcia są bezpłatne, a niektóre za  symboliczną  kwotę. 

Oprócz tego Akademia Trzeciego wieku organizuje  też  bezpłatne  warsztaty  na dużej sali  

widowiskowej i w każdym miesiącu  w  pierwszy  wtorek miesiąca odbywają się takie 

warsztaty kilkugodzinne. 

W listopadzie odbyły się  następujące wydarzenia: 

- warsztaty dla wszystkich uczestników Akademii  Trzeciego Wieku  i nie tylko, 

- koncert w ramach obchodów Święta Niepodległości „Zew Wolności”, 

- 11 listopada odbyły się obchody Święta Niepodległości, 

- aranżacja artystyczna do wręczenia stypendiów,  

- Kabaret Marcina Dańca, 

- wybieranie prac do konkursu artystycznego,  

- Jurajski Festiwal Tańca Freestyle – Kłobuck 2015, 

- dla wszystkich mieszkańców obyło się bezpłatne badanie wzroku, 

- turniej tańca towarzyskiego, 

- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego,  

- różne spektakle  dla  szkół. 

Natomiast w grudniu  odbyły się następujące  zajęcia: 



 

 

- w pierwszy wtorek  miesiąca ,  Akademia Trzeciego Wieku zorganizowała kilka godzin  

bezpłatnych warsztatów dla wszystkich. 

- 4 grudnia odbył się popis  uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego,  

- 4 grudnia  dla wszystkich mieszkańców odbyły się warsztaty kosmetyczne , 

- spotkanie mikołajkowe na Rynku, 

- kilka teatrów, które w MOK występowały 

- od 10 grudnia odbywa się wystawa haftu krzyżykowego  Marii Łosik 

- spektakle dla szkół  zorganizowane przez Teatr Narodowy  

- 12 grudnia odbył się Koncert Piosenki Mieczysława Foga, 

- 13 grudnia odbył się pierwszy mikołajkowy Turniej szachowy o puchar Burmistrza dla 

każdej grupy wiekowej – 35 osób grających, 

- 17 grudnia  maraton  filmowy: Filmy o Pileckim, Listy do M2, Spektra, 

- współorganizacja  imprezy  Reggae jak Malina , 

- 23 grudnia występy na Rynku – kolędowanie, 

- odbędzie się Koncert Noworoczny – największe  światowe przeboje 

- czeka nas Sylwester pod gwiazdami na Rynku. 

 

Wróciła  do dużego  organizowanego przedsięwzięcia  Mikołaki  i  całego  otoczenia  przy 

otwarciu lodowiska. Do występu  zaproszono  grupę osób jeżdżących  z Klubu „Lajkonik” 

z Krakowa. Do tej pory spływają  podziękowania  i  pochwały za zorganizowanie  w  tak 

małym  miasteczku  takiej  imprezy. Byłą to taka duża rzecz działająca na promocję 

naszego miasta w Polsce. 

Impreza Mikołaj to jest też takie nowe przedsięwzięcie. Zazwyczaj Mikołajki odbywały się 

w sali widowiskowej MOK, teraz  jak gdyby   impreza  przeniosła  się  na zewnątrz, co 

zostało odebrane bardzo pozytywnie. 

 

Jeśli chodzi o plany na następny rok, to jest ich sporo. Są też plany priorytetowe. 

Kolejna impreza na Rynku , to będzie Wielka  Orkiestra Świątecznej Pomocy. MOK 

przyłączył  się do Sztabu, który to organizuje   z  pomysłem  aby wyjść  z imprezą  na  

zewnątrz   na  Rynek. Rynek jest piękny i powinniśmy go promować i też  zaangażować  

wszystkie grupy  społeczne . 

Plan MOK  na następny rok jest w fazie budowy. Jest   sporo rzeczy  nowych, które chce 

dołożyć, natomiast część trzeba zmienić i zweryfikować. Są takie rzeczy sztandarowe , jak 

np. wyjście MOK-u na zewnątrz, bo ludzie lubią się integrować nie tylko w budynku , ale 

potrzebują się spotkać na zewnątrz   na powietrzu . Więc  w  planach  jest  więcej tych 

przedzięwzięć na zewnątrz. Przed MOK-iem  „Akcja zima” czyli ferie. Być może uda się 

tutaj zorganizować  jakieś warsztaty z jazdy na łyżwach  i może jakaś grupa taneczna albo 

sportowa będzie nas mogła wesprzeć . 

Kolejną rzeczą to na pewno są jarmarki świąteczne , które  chcą wprowadzić. W tym roku 

takim mniejszym kosztem  z Dyrektorem OSiR  udało się to zrobić , ale w przyszłości 

planuje się,  żeby te jarmarki były trochę więcej rozbudowane. 

Kolejna impreza, to Akcja lato  na  Zakrzewie, gdzie dobrze byłoby zorganizować  też 

jakieś ciekawe pomysły dla mieszkańców, między innymi kino letnie . Taki projekt jest w 

fazie budowy, bo dyrektorem  MOK  jest stosunkowo krótko. 



 

 

  

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – pamięta, że rok temu rozmawiano nt. tego, że te 

inicjatywy i projekty MOK są mało reklamowane  i mało widoczne  np. w internecie. 

Uważa, że teraz to wszystko lepiej wygląda,  imprezy są bardziej reklamowane , później  

są  sprawozdania, zdjęcia . 

 

Radna B.Błaszczykowska – bardzo dobrze, że Dyrektor MOK mówi o jarmarkach 

świątecznych , dodała by do tego jarmarki kolekcjonerskie , ponieważ wie że  w wielu 

miastach są takie jarmarki. Można je połączyć. Jest to bardzo ciekawa sprawa. Mamy 

rodzimych twórców i należy to wykorzystać. Warto ich promować i zobaczyć kto na 

naszym terenie faktycznie działa  i  tworzy.  

Uważa, że dobrze byłoby, aby  wprowadzić  Dni bajek oraz warsztaty plastyczne dla 

wszystkich . 

MOK organizuje  również  różne wystawy , ale miasta , które  robią  te  wystawy  na 

zewnątrz. W naszym przypadku  byłoby to możliwe, gdyż mamy piękny  plac  przed 

budynkiem MOK, gdzie można by  w  tych tablicach  zabezpieczonych przed warunkami 

atmosferycznymi, robić tam też te  wystawy. Zaproponowała, aby o tym pomyśleć.  

Uważa, że jest to dość ciekawa promocja pewnych tematów i można by wyjść  z tymi 

wystawami na zewnątrz, bo do środka  budynku nie każdy wchodzi.byłby to jeszcze jeden 

element nowy w naszym mieście. 

Mimo że nie ma śniegu, to zaproponowała ulepienie bałwana z gliny, bądź z ciasta  albo z 

plasteliny  w jakiś konkursach dla dzieci.  

Powróciła do tematu  stworzenia Klubu dla dzieci i młodzieży  niepełnosprawnych. 

 

Zna aktorkę z Teatru Polskiego  z Lwowa, która jest odznaczona przez byłego  Prezydenta 

B.Komorowskiego  Złotym Krzyżem Zasługi za szerzenie kultury wśród Polaków na 

Ukrainie. Wie, że aktorzy  przyjeżdżają ze swoimi występami do Polski i uważa, że  

można by nawiązać z  nimi  kontakt , żeby przyjechali do Kłobucka. Mogłoby to się odbyć 

na zasadzie wymiany. Widziałaby to w ten sposób, że z kolei nasze zespoły mogłyby 

wyjechać tam na Ukrainę. Tylko czy to jest możliwe, bo są to też pewne koszty. 

 

Dyrektor MOK O.Skwara – rozmawiała z Radną B.Błaszczykowską, aby stworzyć  taki 

klub  dla  rodziców dzieci niepełnosprawnych, natomiast jest to  długoterminowe 

przedsięwzięcie, bo nie da się tego zrobić od razu. 

Natomiast  chce  wprowadzić do MOK-u wolontariat  dzieci  i młodzieży  ze szkół,  którzy 

mogliby  wspierać MOK w takiej  formie pomocowej  jako osoby pomagające w zajęciach 

gdyby taki klub udało się stworzyć. 

Podniosła, że chciałaby również prowadzić klub dla młodych mam , które miałyby zajęcia 

gimnastyczne, albo plastyczne  z dziećmi. 

Planuje również  od nowego roku  wystartować  z   nowymi formami stałych zajęć,   

między  innymi  z  małymi  formami  baletu  dla dzieci  jak  również    nowymi  zajęciami 

tanecznymi.  

MOK działa cały rok, ale   też w  powiązaniu ze szkołą. Zaczynają się stałe formy zajęć od 

września , trwają do przerwy zimowej – ferii  i  później dalej. 



 

 

Wprowadzanie zmian w trakcie roku szkolnego jest bardzo niefortunne dla rodziców, 

którzy    mają  już  takie  plany poukładane, np.  zajęcia z angielskiego, chodzą na treningi 

piłki i do MOK-u na różne formy zajęć  i  zmiana tego  byłaby   uciążliwa  i  trudna. Tak 

więc nie da się  tego zrobić z dnia na dzień,   trzeba to ułożyć w jakieś odpowiednie plany. 

Są takie zajęcia w MOK-u , że są bardzo oblegane i dlatego też planuje wprowadzić jakieś 

zmiany, żeby wybrać określoną  grupę  dzieci w ramach bezpieczeństwa, gdyż  wiadomo 

że  różnie  jest z dziećmi  i  rezygnują z tych zajęć. Wtedy  z  grupy  rezerwowej   można  

uzupełnić skład grupy. Nie może być tak, że na jednych zajęciach jest 40 albo 50 osób, a są 

takie zajęcia, które są oblegane. 

Wracając do tego wyjścia z MOK-u na zewnątrz niewątpliwie jest to teraz trudna sytuacja, 

bo nikt się też  nie spodziewał  że zimą  będzie aż  taka pogoda, że będzie sobie można 

pozwolić na różne  występy artystyczne , zajęcia plastyczne  na wolnym powietrzu. 

Plany ma bardzo bogate, nie wie tylko czy środki na to pozwolą. Ale też nie wszystkie  

przedsięwzięcia trzeba robić   za duże pieniądze. To właśnie pokazał ten turniej 

mikołajkowy. Udało jej się pozyskać sponsorów, którzy  przekazali nagrody i każdy 

uczestnik coś dostał, co się na takich turniejach raczej nie zdarza. 

Każde przedsięwzięcie trzeba planować z dużym wyprzedzeniem, żeby móc to wcielić w 

życie. 

 

Radna B.Błaszczykowska – uważa, że nie należy się bać brać  symbolicznej odpłatności  

za  wejście na niektóre imprezy, bo  na kulturze też można zarobić. Nie muszą to być duże 

kwoty, ale jest to duża pomoc  finansowa.  

Odniosła się też do nauki gry na instrumentach. Jest w MOK ognisko  muzyczne, ale 

odpłatność  jest duża  i  część dzieci nie chodzi, bo rodziców nie stać na taki wydatek. 

Zapytała, czy nie można by było zorganizować tej nauki gry na instrumentach  w ramach 

MOK. 

 

Dyrektor MOK O.Skwara – wyjaśniła, że częściowo już takie zajęcia odbywają się. 

Prowadzi je Pan Andrzej Jelonek. Jest to nauka śpiewu i gry na instrumentach w 

niewielkiej formie. Natomiast kolejnym przedsięwzięciem, które chciałaby sprowadzić  tj. 

Orkiestra  dęta. W Kłobucku nie działa taka orkiestra  i  to jest duży minus i trzeba by było 

się tym zająć.  Podjęła  już wstępne rozmowy  i być może już w najbliższym czasie 

udałoby się  tą orkiestrę  stworzyć. Trzeba wyszkolić osoby, które będą działać w tej 

orkiestrze  dętej.  

W innych  dużo  mniejszych  ościennych  miejscowościach jest taka orkiestra, więc trzeba 

by to wprowadzić.  

Co do odpłatności za zajęcia , to uważa że jak najbardziej ta odpłatność  nawet w takiej 

symbolicznej kwocie powinna  być wprowadzona. Teraz przy turnieju   wpisowe   było w 

wysokości 5 zł  i  te środki zostały przekazane  dla MOK-u  na to, aby mogła w przypadku 

gdyby startowali z kołem szachowym, zakupić sobie jakiś podstawowy sprzęt. Z turnieju 

uzyskano 170 zł. Planuje w ferie zorganizować warsztaty  również  z  wpisowym. Gdyby 

udało się uzyskać podobną kwotę  to z początkiem II Semestru szkolnego , można by takie 

warsztaty wprowadzić. Za te pieniądze można by  zakupić 6 kompletów  porządnych 

szachów. 



 

 

Tak samo wszystkie nowe formy, które byłyby  wprowadzone, byłyby odpłatne. Uważa, że 

jak najbardziej powinniśmy się nauczyć czerpać środki z tej kultury. 

Kolejna rzecz, to są koncerty, wydarzenia artystyczne, które w Kłobucku w dużej mierze  

są  organizowane dla  mieszkańców bezpłatnie. Nie  mówi o prywatnych firmach, które 

wynajmują od nas sale i organizują  przedsięwzięcia  typu kabarety  i występy różnych 

zespołów,  solistów . MOK  mógłby  też  spróbować zorganizować  sam  takie 

przedsięwzięcia. Nie jest to łatwe, ale  spróbować  trzeba.  

 

Burmistrz J.Zakrzewski –  nasi  artyści  przygotowują   występ jednorazowy  lub 

kilkurazowy, wkładają  w to  dużo  pracy  i  w  zasadzie  ich  praca  nie  zostaje  pokazana  

na  zewnątrz.  

Na  spotkaniu z naszymi artystami, jakie odbyło się w MOK, nasunęła  się  jedyna sugestia   

że nie mają   szansy aby  pokazać  się  szerszej  publiczności. 

Niekoniecznie musi  to  być  wymiana  z Lwowem, ale nawet  z  innymi  ośrodkami 

kultury, wymiana doświadczeń  czy  różnych  występów artystycznych . 

Młodzież  jest bardzo zdolna, która wspaniale się prezentuje  i ciężko pracuje  na  swój 

sukces  i  nie ma gdzie tego  zaprezentować. Jest to największa porażka każdego artysty 

jak nie ma gdzie zaprezentować  swojego talentu. 

Wstępnie uzgodniono  z Dyrektorem MOK że spróbują wygospodarować takie środki , bo 

jest to też związane z pewnymi kosztami  np. transportu itd.  gdyż  warto w tą młodzież 

zainwestować  aby się nie zniechęcała. Szkoda by było tego potencjału i tej pracy  włożonej  

przez dzieci i młodzież  nie pokazywać na zewnątrz. To  jest   też pewna forma promocji  i 

stosunkowo  nie  droga. 

Druga rzecz, to  jest  sprawa  otwartości   MOK  na współpracę, co w głównej mierze jest 

zasługą Dyrektora. 

Dzisiaj mamy  przykład  bezpłatnego koncertu, gdzie  jedynym  naszym  kosztem jest  

energia elektryczna udostępniona zespołowi, który gra  kolędy na Rynku. Jest to darmowy 

koncert. To pokazuje, że ci artyści widzą, że można się do nas  zwrócić  i nie ma problemu 

z komunikacją  i  wyrażaniem zgody  na taki występ. 

Należy też wziąć pod uwagę, że  MOK nie jest obiektem najnowszym, że pomieszczenia i 

niektóre elementy wymagają gruntownego remontu. 

Trzeba by to zmienić i dostosować do obecnych standardów.  

Złożono wniosek o dofinansowanie  na remont sceny . Może również uda się wymienić 

siedziska na sali widowiskowej. Planowana jest wymiana siedzisk na takie, które byłyby 

demontowane   żeby  ewentualnie można było zrobić otwartą przestrzeń  aby mogło wejść  

stosunkowo więcej osób. Są to plany, które nie dotykają samej kultury  ale przygotowania 

możliwości technicznych  do rozwinięcia tej oferty  wewnątrz budynku. 

Są  pomysły, możliwości  i niewielkimi  nakładami  na kulturę warto to robić  i  iść do 

przodu, bo dużo się dzieje. 

 

Dyrektor MOK O.Skwara – odnośnie konkursu w którym MOK bierze  udział. Jest to 

konkurs Ministerstwa  Kultury, gdzie jest możliwość pozyskania bardzo  dużych  

środków. Można by z tych środków profesjonalnie  wyremontować  salę widowiskową . 

Większość ośrodków kultury wspomaga się już najnowszymi  wytworami techniki   i 



 

 

wszystkie te ich przedsięwzięcia  w ten sposób jak gdyby  dużo lepiej się prezentują.  

Światła  w naszym MOK-u są takie, że  nie spełniają  najnowszych standardów. 

Scena również jest  w opłakanym stanie  i  wymaga remontu . Jest to priorytet , bo sala 

widowiskowa jest taką wizytówką  naszej gminy, gdzie wszystkie ważne wydarzenia  się 

odbywają. Chciałaby, aby to miejsce wyglądało tak jak w innych ośrodkach. 

 

Radny A.Sękiewicz – ponowił  pytanie odnośnie przywrócenia działalności orkiestry dętej. 

 

Dyrektor MOK O.Skwara – rozmawiała z kapelmistrzem Orkiestry  Dętej  OSP  w  Białej , 

który byłby chętny przenieść swoją działalność   do  MOK Kłobuck  i  połączyć   wszystkie  

siły  i instrumenty . 

Rozmawiano wstępnie z rodzicami  którzy również  byliby chętni aby te dzieci dowozić  

do MOK w Kłobucku. 

Jeżeli są jakieś przedsięwzięcia, uroczystości, imprezy  to bardzo brakuje tej orkiestry  i  

trzeba tak naprawdę prosić innych żeby u nas zagrali. 

 

Burmistrz J.Zakrzewski –   przynajmniej z jedną  ze  straży  już  rozmawiał, a mianowicie   

z   OSP w Białej, która  ma już orkiestrę  i  byłaby  chętna żeby  połączyć  siły. Czeka nas 

jeszcze rozmowa  z  OSP  w Kamyku, ale   będą  się  teraz odbywały  zebrania 

sprawozdawczo-wyborcze  gdzie będzie dobra okazja  aby  faktycznie przekonać  ich  do  

stworzenia  jednej porządnej orkiestry, która będzie reprezentowała  naszą  gminę  w  

którą  warto byłoby inwestować. Są problemy kadrowe  o których zgłaszają te orkiestry, 

coraz mniej  jest chętnych, wyjeżdżają na studia, jest duża rotacja. Grupa osób która 

mogłaby grać  w  tej  orkiestrze  musi  być szersza. Byłaby wówczas  możliwość  wymiany  

osób  grających, gdy się coś zdarzyło. 

Gmina finansuje orkiestry, utrzymuje kapelmistrzów, a jest problem jeśli trzeba zagrać na 

jakiś uroczystościach gminnych. 

Uważa, że trzeba zrobić jedną profesjonalną  orkiestrę na wzór Wręczycy,  gdzie   taka 

profesjonalna orkiestra dęta  istnieje, mają  odpowiednie stroje czy otoczenie  i tam też nie 

płacą kapelmistrzom.  Wiadomo, że to jest długi  proces, żeby do takiego poziomu dojść . 

We Wręczycy był  to okres 17 lat.  Trzeba stworzyć grupę  muzyków , którzy chcą 

naprawdę  reprezentować  gminę w sposób profesjonalny.  

 

Wiceprzewodniczący komisji J.Puchała – wspólnie z Radną B.Błaszczykowską  umówił  

się na spotkanie z Dyrektorem MOK  w  kwestii  omówienia  różnych  interesujących go  

spraw.  

Uważa, że Gmina Kłobuck powinna w końcu mieć swoją orkiestrę dętą.  

Nawiązał  do  wypowiedzi  Burmistrza, że przykro jest  jeśli  jakaś  grupa przygotowuje 

spektakl   i tylko  jednorazowo go przedstawia. Uważa, że w tym powinien  mieć  również 

swój udział  Powiat, żeby w jakiś sposób zintegrował wszystkie   ośrodki kultury. Kiedyś  

to  Centrum  Animacji  Kultury  w  Warszawie  koordynowało  tym  wszystkim. 

O tych wszystkich propozycjach  i  szczegółach  będzie rozmawiał  z  Dyrektorką  MOK. 

Poruszył również sprawę ogniska muzycznego. Wyjaśnił, iż Ogniskiem kieruje 

Częstochowskie Stowarzyszenie  Muzyczne, które od tych wpłacach kwot za  naukę  gry 



 

 

osiąga  zysk  w wysokości 8%.  

 

Dyrektor MOK O.Skwara – odnośnie Ogniska Muzycznego, uważa  że to stan zastany i 

trzeba  go   przepracować , nie da się tego zrobić na już. Sprawa  jest  na pewno  do  

omawiania. Zaapelowała, że skoro jest taka potrzeba rozmowy o kulturze,  to należy 

zorganizować spotkanie  i więcej czasu poświęcić. Podczas takiej rozmowy rodzą się nowe 

pomysły, bo MOK ma być dla mieszkańców.  

 

Radny M.Wojtysek – zapytał czy coś już wiadomo o Dniach Kłobucka w 2016 roku. Czy 

został już wyłoniony jakiś artysta, czy są jakieś szczegółowe informacje. 

 

Dyrektor MOK O.Skwara – program jest dopiero tworzony, bo jest to bardzo duże 

przedsięwzięcie. Został już wyłoniony  artysta  z ankiety przez mieszkańców. Będzie to 

Agnieszka Chylińska . Jest to niewątpliwie drogi artysta, więc  jak gdyby  część  budżetu  

pochłonie, a  chciałaby jeszcze zrobić  dużo innych przedsięwzięć , zwłaszcza dla dzieci  i  

ich rodziców, żeby przez cały czas trwania Dni Kłobucka coś się działo. Należy też 

uwzględnić  naszych lokalnych wykonawców, którzy pracują przez cały rok, robią to 

społecznie i chcą się   zaprezentować, pochwalić swoją pracą. 

Uważa, że uda się zbudować konkretny program, żeby było  dokładnie  rozpisane   o 

której godzinie  z czego można korzystać. 

Prowadzi też rozmowy z Burmistrzem, żeby pozwolił zaaranżować inne miejsca na to, 

żeby te Dni mogły się odbywać w dwóch albo trzech miejscach . Marzy jej się wesołe 

miasteczko  z  jakąś rozrywką dla dzieci. Być może na parkingu , bo musi to być dosyć 

blisko, żeby ludzie nie rozchodzili się. Wszystkie działania na DNI  KŁOBUCKA  

wszystkich instytucji trzeba skoordynować. 

Tak jest robione teraz przy Wielkiej   Orkiestrze Świątecznej  Pomocy, mimo że organizuje 

to Sztab.   Rozmawiała z różnymi grupami społecznymi, żeby wsparli to  działanie   i 

wszyscy wyszli na ten Rynek, a nie każdy sobie. Wtedy jest to wielkie przedsięwzięcie . 

Zawsze w Kłobucku coś się działo, ale każdy działał na swoim polu , ale jak połączy się 

siłę , to z pewnością dużo więcej się zrobi razem. 

Plany są takie, żeby było to  duże przedsięwzięcie . 

Od stycznia 2016r. zacznie pozyskiwać  sponsorów, bo inne miejscowości tak działają, że 

drugą dotację mają jak gdyby ze środków przekazanych przez sponsorów. 

 

Radna E.Kotkowska – zapytała, jakie jest zainteresowanie społeczne tego typu 

działalnością tzn. zaangażowanie  mieszkańców  w wybór gwiazdy. Ile osób oddało głos w 

ramach tych ankiet. 

 

Dyrektor MOK O.Skwara – ponad 1000 osób oddało  swój głos. 

 

Przewodnicząca rady D.Gosławska – słyszy się w sprawozdaniu, że tyle imprez było np. 

w miesiącu listopadzie czy grudniu. Osobiście dopiero dzisiaj dowiedziała się  że  na  

Rynku są śpiewane kolędy. Czy nie można   tych propozycji  podawać  może  przed  
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MOK-iem  w jakiś sposób wizualny   do wiadomości  mieszkańcom, że  takie  imprezy w 

najbliższym czasie będą się odbywały. 

 

Dyrektor MOK O.Skwara – wyjaśniła, gdzie można szukać  tych informacji . Oczywiście 

strona internetowa  MOK-u, jest faceebok. Zawsze jest informacja wywieszona  na tablicy 

w MOK-u . Każdy plakat  jak zostanie wywieszony, to często rozmaka, jest nieczytelny. 

Natomiast chciałaby  się  postarać  o taką tablicę  ogłoszeń  jak ma Starostwo  i Gmina . 

Mieszkańcy mieliby takie stałe miejsce  gdzie zawsze mogą podejść i przeczytać. 

Oczywiście te informacje są również w lokalnej  gazecie. 

 

      Ad.5.   

      Sprawy różne  

  

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – złożył życzenia świąteczne   wszystkim radnym. 

 

Spraw różnych nie wniesiono.  

 

 

 

      Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji    Edukacji  

Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki  zamknął   

posiedzenie.  

 

      

Przewodniczył:   Tomasz Kasprzyk 

      Protokołowała:   Danuta Kowalik 

                                  

 

 

 

 


