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Protokół Nr 2/11 

z odbytego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sporty i Zdrowia Rady Gminy Cielądz 

w dniu 28 marca 2011 roku 

 

Obecni na posiedzeniu wg załączonej listy obecności. 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

 

1. Paweł Królak   - Wójt Gminy 

2. Wiesława Libera  - Skarbnik Gminy 

3. Bogumił Grabowski  - Przewodniczący Rady Gminy 

4. Marcin Puszczykiewicz 

oraz inne osoby zgodnie z listą obecności.  

 

                   Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Robert Kupis, powitał wszystkich 

i przedstawił porządek posiedzenia: 

 

1. Sprawozdanie z działalności LZS za 2010 rok. 

2. Opracowanie kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych. 

3. Sprawy różne. 

 

Punkt 1. 

Sprawozdanie z działalności LKS „Orlęta” Cielądz za 2010 rok przedstawił p. Adam Kwapisz.  

Sprawozdanie z działalności LZS Grabice przedstawił kierownik drużyny Radosław Cieślak. 

Poinformował, że drużyna seniorów zajęła V miejsce na 14 drużyn, brała udział w zawodach o 

puchar starosty - zajęła 2 miejsce, w zawodach o puchar Wójta gminy Cielądz zajęła 4 miejsce, 

w pucharze Starosty w hali 3 miejsce, w obecnych rozgrywkach plasuje się na 5 miejscu. 

Drużyna juniorów zaczyna sezon w sobotę. Z dotacji gminy 19 tys. zł rozliczono się ( m.in. 

autokar 10 tys. zł, 30 zł na sprzęt sportowy, 630 zł sędziowanie, 7 tys. zł art. i materiały – 1280 

zł). 
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W dyskusji głos zabrali: 

− Przewodniczący Komisji Robert Kupis – miejsca jakie zajmowaliście są zadowalające, 
kluby są wizytówką naszej gminy i trzeba o to dbać. 

− Radny Adam Michalak – czym się Państwo kierujecie bo wcześniej wzięliście dotacji 
40 tys. zł a teraz chcecie 70 tys. zł Czym jest to spowodowane. 

− Awansem do 4 ligii. 

− Radny Krzysztof Żatkiewicz – ale to trzeba szukać sponsorów a nie wszystko z gminy, 
Rawa i Biała miały z dożynek, bogate gminy nie utrzymały się ze względów 
finansowych, upominam się za Grabicami, jest złożone zapotrzebowanie na 20 – 30 tys. 
zł, widzę ze dobrze te pieniądze są rozdysponowywane. 2 – 3 tys. zł chyba nie powinno 
stanowić większego problemu.  

− Skarbnik Gminy – ale jakie zapotrzebowanie, na sesji było 90 tys. zł na kluby, to nie 
jest takie proste, to się uwzględnia w budżecie do 15 listopada. Było na 20 tys. zł 
złożone, Cielądz złożył na 70 tys. zł. To są ogromne pieniądze i żeby z RIO nie było 
wielkiego problemu. Są konkursy i to nie jest takie proste.  

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – ale to sponsorzy też powinni być i 
finansować, my powinniśmy powiedzmy 20 tys. a 50 tys. zł sponsorzy a nie całość 
gmina. 

− Adam Kwapisz – może być też tak, że RIO nam zarzuci nieprawidłowości, tak  jak 
Rawa i Skierniewice nie mają pieniędzy na kluby.  

− Radny Adam Michalak  – czyli nie jest to takie jasne, że możemy ich sponsorować. 

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – nie jest i ja bym nie ryzykowała bo potem możemy 
nie dostać zwrotu. 

− Przewodniczący Komisji Robert  Kupis - jakby za bilety po 2 – 3 zł pobierać to już by 
coś było.  

− Skarbnik Gminy – z kolei to są dochody, które muszą być na rachunek, musi być 
zarejestrowana zbiórka, zgoda na zbiórkę, ogłoszenie do gazety, rozliczenia itp.   

Punkt 2  

Przewodniczący Komisji Robert Kupis poinformował, że na naszym terenie działalność 

sportowa to głównie piłka nożna, chcielibyśmy rozszerzyć działalność sportową,  mamy ładne 

tereny, na których można byłoby zorganizować jakieś biegi przełajowe,  może udałoby się 

zrealizować to niewielkim kosztem. Zaprosiliśmy pana Mariusza Trauta, który biega i ma w 

tym zakresie osiągnięcia aby zechciał nam powiedzieć kilka zdań o organizacji takich biegów.  
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W dyskusji głos zabrali: 

− p. Marcin Puszczykiewicz – biegam cały czas, jestem wicemistrzem Polski na 
półmaratonie tj. 21 km, organizuję takie projekty, co rok dla dzieci organizuję różne 
biegi, zająłem również 6 miejsce na szczeblu międzynarodowym, 4 miejsce w LKS 
Koluszki z drużyną na mistrzostwach . Koszt organizacji takich biegów to ok. 2 tys. zł, 
to zależy od tego, jakie nagrody Państwo przewidzą czy będą to rowery czy coś innego, 
może tylko dyplomy, dla dzieci nagrody są ważne.  

− Adam Kwapisz – czy są  znaczne koszty sędziowania, obsługi,  czy jest potrzebny ktoś 
z zewnątrz do takich spraw.  

− Marcin Puszczykiewicz –dotychczas ustalaliśmy wszystko ze szkołami, sędziowaniem i 
obsługą zajmowali się głównie  nauczyciele WF-u, trasa była wytyczona po parku, 
jeden nauczyciel na mecie, jeden na starcie, komunikacja odbywała się poprzez 
telefony, takie biegi trwały ok. 3 - 4 godzin.  

− Przewodniczący Komisji Robert Kupis – jak to ma wyglądać odnośnie kategorii 
wiekowych, czy potrzeba dużo zakrętów, łuków czy trasa musi być oznaczona jakąś 
taśmą. 

− Marcin Puszczykiewicz – tak, trasa jest  oznaczona, zawsze pół  godziny przed 
rozpoczęciem byli opiekunowie i przeprowadzali przedszkolaków i inne dzieci przez 
całą trasę,  od startu do mety aby wszyscy znali trasę. Macie Państwo bardzo ładny park 
i teren jest dobry. 

− Adam Kwapisz – ok. 10 lat temu były organizowane biegi, teren jest prześliczny, biegi 
nie tylko lokalne, były powiatowe- rejonowe jeśli dobrze pamiętam, dla dzieci i 
młodzieży.  

− Marcin Puszczykiewicz – chcę  w Bielawach na dożynkach też coś takiego 
wprowadzić, bieg o puchar Burmistrza Bielawy na 5 km, jest trochę firm, które 
sponsorują. 

− Przewodniczący Komisji Robert Kupis – padła propozycja żeby to był szczebel 
powiatowy ale powinniśmy zacząć od gminnych, czy w ogóle będzie zainteresowanie. 

− Marcin Puszczykiewicz – Skierniewice mają całe edycje biegów od września do maja, 
słynny bieg niepodległości, wrzesień-październik robią pod swoich uczniów, szlifują 
ich na biegi przełajowe szkolne, czy stadionowe. Dużych kosztów też nie mają, może z 
tysiąc zł na każdą edycję, jako nagrody mają tylko dyplomy. Musi być ustalony 
regulamin, lista rocznikowo, uczestnicy muszą mieć legitymację szkolną, my mieliśmy 
etykietkę (imię i nazwisko, rocznik) i potem już które miejsce, w tym roku na dożynki 
chcę zrobić, nie wiem czy będę też miał czas bo jadę też na inne zawody. 

− Przewodniczący Komisji Robert Kupis – czy należy zabezpieczyć różne artykuły, np. 
wodę i czy mężczyźni i kobiety biegają razem.  

− Marcin Puszczykiewicz – takie rzeczy jak woda, batony, jakiś poczęstunek 
sponsorowała moja firma. My tak to robimy, że dziewczęta ustawiają się przed 
chłopcami, 5 – 6 dziewczyn u nas startowało, kobiety mniej chcą brać w tym udział niż 
mężczyźni. 
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− Adam Kwapisz – w wieku gimnazjalnym to byłoby wiele chętnych dziewcząt. 

− Marcin Puszczykiewicz – potrzebne są oświadczenia rodziców, że wyrażają zgodę na 
bieg dziecka, że uczestnik na własne ryzyko bierze udział, że rodzice biorą 
odpowiedzialność. Badań lekarskich nie potrzeba. 

− Radna Teresa Stępniak – powinniśmy zrobić „bieg trzeźwości”. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – czy oddzielnie czy przy pikniku to zrobimy. Szkoły proszą 
na koniec czerwca lub początek lipca bo dzieci się rozjeżdżają na wakacje.  

− Przewodniczący Komisji Robert Kupis – 3 maja we wtorek byłoby dobrze. 

− Marcin Puszczykiewicz – 3 maja to jest za duże święto, wszyscy spędzają czas z 
rodzinami albo mają  długi weekend i wyjeżdżają. 

− Wójt Gminy – 15 maja są zawody strażackie. 

− Marcin Puszczykiewicz – służb porządkowych nie braliśmy pod uwagę bo to było w 
parku.  

− Przewodniczący Komisji Robert Kupis – proponuję, żeby meta i start były w jednym 
miejscu tak żeby widzowie mieli łatwiej uczestniczyć i wszystko widzieć, można np. 
dwa okrążenia zrobić. 

− Adam Kwapisz – trasa w parku w okolicach trybun mogłaby być, rodzice będą mogli 
dopingować swoje dzieci i na starcie i na mecie. Dla kategorii open trasa ile ma km? 

− Marcin Puszczykiewicz – 3 km albo 4, ja bym zrobił dla dziewcząt 2 km a dla 
chłopców 4.  

− Przewodniczący Komisji Robert Kupis – może w organizacji zawodnicy LZS-u by nam 
pomogli.  

− Adam Klimaszewski – mamy taśmy, szpilki itp. co będzie trzeba to zorganizujemy.  

− Przewodniczący Komisji Robert Kupis – jest opracowana broszurka z trasą rowerową. 

− Adam Kwapisz – trasa rowerowa nie może przebiegać drogami uczęszczanymi bo 
byłoby zbyt niebezpiecznie, taka trasa powinna biec po jakimś piachu czy trawie żeby 
nikomu nic się poważnego nie stało w razie upadku, mogą być jakieś atrakcje po 
drodze np. jakieś ognisko z kiełbaskami, mogę przedstawić dwie czy trzy takie trasy a 
Państwo sobie wybiorą. 

Komisja ustaliła imprezy w terminach:  

1. Biegi 19 czerwca 2011 r.  

2. Zawody strażackie w Cielądzu 15 maja 2011 r. 

3. Piknik wakacyjny wstępnie 3 lipca 2011 r. 
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Punkt 3. 

Przewodniczący Komisji Robert Kupis poinformował, że zakup stołów tenisowych, o których 
była mowa na ostatniej komisji w miarę idzie. Każda wioska mogłaby zorganizować u siebie 
zawody w tenisa stołowego np. w zimie a potem można byłoby wyłonić kilka najlepszych wsi i 
zorganizować zawody.  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołowała: 

mgr Olga Kmita.         

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia 

Robert Kupis 


