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Protokół Nr 5/12 

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

w dniu 30 maja 2012 roku 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak   - Wójt Gminy 

2. Wiesława Libera   - Skarbnik Gminy 

3. Sylwester Krawczyk  - Sekretarz Gminy 

4. Bogumił Grabowski  - Przewodniczący Rady Gminy 

5. Sławomir Zieliński  - prezes Fundacji Edukacji Muzycznej „Pro Musica” 

6. Monika Kamińska  - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 

7. Sylwester Woźniak  - Prezes LKS „ Orlęta” Cielądz 

8. Mariusz Pieczątka   - Skarbnik LKS „Orlęta” Cielądz 

9. Lucjan Stolarek   - Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania  

      Problemów Alkoholowych 

10. Adam Kwapisz  - Prezes Stowarzyszenia „Cymbarka” 

11. Maciej Kowalski  - Prezes Mazowieckiego Centrum Rozwoju Regionalnego 

12. Maria Harde-Kowalska - Zastępca Prezesa Mazowieckiego Centrum  

      Rozwoju Regionalnego 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący Komisji – Robert 

Kupis, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i 

uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodniczący Komisji Robert Kupis przedstawił  

porządek posiedzenia: 
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1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji: Nr 1/11 z dn. 02.02.2011 r., Nr 2/11 z dn. 

28.03.2011 r., Nr 3/11 z dn. 21.10.2011 r., Nr 4/12 z dn. 18.01.2012 r. oraz ze wspólnych 

posiedzeń: Nr 1/11 z dn. 10.01.2011 r., 2/11 z dn. 18.02.2011 r., 3/11 z dn. 24.03.2011 r., 

4/11 z dn. 13.05.2011 r., 5/11 z dn. 10.11.2011 r., 6/11 z dn. 24.11.2011 r., i Nr 7/12 z dn. 

08.02.2012 r. oraz z dn. 07.05.2012 r.  

4. Informacja o stanie kultury na terenie gminy Cielądz.  

5. Dyskusja o ewentualnej organizacji zawodów w biegach na terenie gminy Cielądz.  

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków Przewodniczący Komisji przeprowadził 
głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. 

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” przyjęli przedstawiony porządek 

posiedzenia. 

 

Punkt 3.  

Protokoły z posiedzeń Komisji Nr 1/11 z dn. 02.02.2011 r., Nr 2/11 z dn. 28.03.2011 r., Nr 

3/11 z dn. 21.10.2011 r., Nr 4/12 z dn. 18.01.2012 r. oraz ze wspólnych posiedzeń: Nr 1/11 z 

dn. 10.01.2011 r., 2/11 z dn. 18.02.2011 r., 3/11 z dn. 24.03.2011 r., 4/11 z dn. 13.05.2011 r., 

5/11 z dn. 10.11.2011 r., 6/11 z dn. 24.11.2011 r., i Nr 7/12 z dn. 08.02.2012 r. oraz z dn. 

07.05.2012 r. zostały wyłożone do wglądu.  

 

Radni do protokołów nie wnieśli uwag. Protokoły w głosowaniu 5 głosami „za” zostały 

przyjęte. 

 

Punkt 4.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

Informację o stanie kultury na terenie gminy Cielądz.  

Przewodniczący Komisji poprosił zebranych przedstawicieli stowarzyszeń o przedstawienie 

informacji o swojej działalności oraz planów na najbliższy okres.  
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Jako pierwszy głos zabrał Prezes Fundacji Edukacji Muzycznej „Pro Musica” Sławomir 

Zieliński. Poinformował, że Fundacja ‘Pro Musica” zawiązała się w 2010 roku na bazie 

członków orkiestry OSP. W skład Zarządu wchodzą muzycy orkiestry. Misją fundacji jest 

kształcenie młodych talentów muzycznych. Zajęcia muzyczne prowadzone są kilka razy w 

tygodniu dla dzieci z gminy. Uczestniczy w nich 12 osób. Kształcenie odbywa się w zakresie 

wybranego instrumentu muzycznego, uczestnicy biorą czynny udział  w stowarzyszeniach, 

zespołach, grupach reprezentacyjnych, reprezentują gminę na zewnątrz. Planowany jest zakup 

dwóch instrumentów: saksofonu i klarnetu. Saksofon to koszt ok. 2.200 zł, klarnet: ok. 4.000 

zł. Planuje się również zakupić dwie trąbki. Zakupiono już puzon za kwotę pięciu tysięcy 

złotych. Do końca roku mamy w planie jeszcze organizację różnych spotkań, np. dzieci z 

rodzicami, ognisko, koncerty. Planuje się wziąć udział w Pikniku Rodzinnym i Dożynkach 

Powiatowych. Obecnym priorytetem jest zakup instrumentów. Zajęcia są bezpłatne. 

Działalność fundacji przynosi efekty i jest bardzo potrzebna ponieważ na naszym terenie 

dostęp edukacja muzyczna jest wręcz niedostępna.  Rodziców dzieci i młodzieży nie jest stać 

dowozić je dwa razy w tygodniu na zajęcia do Rawy Mazowieckiej czy dalej, w naszej 

fundacji dzieci i młodzież mają możliwość kształcenia.  Efekty działalności widać, dwie osoby, 

które kształciły się w fundacji w stopniu podstawowym są już w szkołach muzycznych II 

stopnia w Łodzi, co jest dumą fundacji. Fundacja również miała swój debiut w zeszłym roku 

na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi na koncercie piosenki patriotycznej.  

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Teresa Stępniak poinformowała, że fundacja wykonuje 

bardzo dobrą pracę na rzecz kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży a efekty rzeczywiście 

są widoczne. Podziękowała Prezesowi za trud wkładany w działalność fundacji.  

Następnie głos zabrała Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu Monika Kamińska. 

Dyrektor podziękowała za wykonane prace remontowe w Filii w Ossowicach (wymiana okien i 

drzwi). Poinformowała, że GBP w Cielądzu i Filia w Ossowicach złożyły dwa wnioski o małe 

granty – dofinansowanie zorganizowania imprez, jednakże wnioski zostały odrzucone. 

Poinformowała, że przez czytelników zrobiona została gazetka pt. „Dobre wychowanie”, przy 

współpracy z Filią w Ossowicach wykonano również gazetkę poświęconą Korczakowi, ze 

względu na to, że rok 2012 jest rokiem Korczaka. Od dnia 08 do 15 maja zorganizowana była 

wystawka zakupionych nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży, 22 maja Biblioteka w 

Cielądzu gościła wycieczkę dzieci z przedszkola, odbyła się pogadanka pt. „Biblioteka jest tak 

blisko”. Dzieci dowiedziały się jak wygląda praca w bibliotece, obejrzały nowo zakupione 
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książeczki, dowiedziały się co należy zrobić aby zostać czytelnikiem biblioteki. 24 maja dla 

dorosłych czytelników i nie tylko odbyło się spotkanie z panem Jackiem Walczewskim na 

temat „Dbam o zdrowie i urodę”, uczestnicy dowiedzieli się jaki wpływ na zdrowie i urodę ma 

kolagen. Odnośnie planów na najbliższe miesiące Dyrektor GBP poinformowała, że 

05.06.2012 r. o g. 10:00 odbędzie się spotkanie z Panią Barbarą Strutyńską, twórczynią 

wierszy dla dzieci i młodzieży, instruktorem teatralnym i animatorem aktywnie wspierającym 

życie kulturalne regionu. Od 11 do 20 czerwca w GBP w Cielądzu będzie miała miejsce 

wystawa obrazów malowanych ręcznie przez Panią Wandę Szpon, pracująca w Fundacji 

„Obudź Nadzieję” w Rawie Mazowieckiej, wystawa będzie miała również miejsce w Filii w 

Ossowicach od 21 czerwca do końca miesiąca. 18 czerwca o godz. 11:00 odbędzie się 

spotkanie z Panią Hanną Skrzydło, która pracuje w łódzkim Domu Kultury, zajmuje się 

tradycja ludową – „zachować od zapomnienia”. 23 czerwca o godz. 14-15 GBP i Filia w 

Ossowicach organizuje występ grupy śpiewaczej z Boguszyc z okazji dnia Matki, Ojca, 

Dziecka pt. „Święto Rodziny”. Wystąpi grupa śpiewacza z Boguszyc a następnie dzieci z 

naszej szkoły, które są czytelnikami obydwu placówek bibliotecznych  wezmą udział we 

wspólnej zabawie z mama i tatą. 20 września (termin jeszcze jest uzgadniany z Instytutem 

Pamięci Narodowej) planowany jest pokaz slajdów i prelekcja poświęcona Januszowi 

Korczakowi. W październiku – bajki i kołysanki mojego dzieciństwa. Wspólny śpiew i 

opowiadanie bajek dla dzieci i przez dzieci. Będzie to spotkanie dla dzieci przedszkolnych i 

szkoły podstawowej do klasy trzeciej.   

Zastępca Przewodniczącego Komisji Teresa Stępniak poinformowała, że ze względu na 

sprawy osobiste Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej Marek Strzelak nie 

mógł przybyć na Komisję. W jego imieniu poinformowała, że Towarzystwo działa ok. 4 lat, 

zrobiono widokówki reklamowe dot. Ziemi Sierzchowskiej. Towarzystwo dba o centrum 

Sierzchów, zakupiono krzewy, kwiaty, urządzono lokal (wykonano ściany, gładzie, płytki w 

czynie społecznym). Towarzystwo wydaje kwartalnik Echo Ziemi Sierzchowskiej, wydano 

również książkę. Funkcjonuje zespół folklorystyczny „Jarzębina”. Mieszkańcom udostępniany 

jest Internet, komputer, drukarka, stół bilardowy, mała biblioteka. Najbardziej aktywne są 

dzieci i młodzież.  Zespół uczy się grać na instrumentach, odbywa się nauka również układania 

kwiatów. 23 czerwca wieczorem planuje się zorganizować Nos Świętojańską, puszczanie 

wianków na stawie w Sierzchowach. Organizowana jest również zabawa sierzchowska. Zespół 

„Jarzębina” występował w Wilkowicach. 09 września planuje się zorganizować pożegnanie 

lata razem z dożynkami parafialnymi.  
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Następnie głos zabrał Prezes „Cymbarki” p. Adam Kwapisz. Przedstawił notatkę dotycząca 

działalności Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego „Cymbarka” w roku 2011. Notatka 

stanowi załącznik do protokołu. Poinformował, że zespół ma występować 22.06.2012 r. w 

Konopnicy dla dzieci. Zespół jest laureatem festiwalu w Kwidzyniu z 2010 roku. W tym roku 

07 lipca również odbywa się taki festiwal, jednak koszty wyjazdu są ogromne, ok. 6-7 tys. zł, 

nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie wyjazdu. Zespół uświetnia różne 

okolicznościowe imprezy, np. dożynki powiatowe, jarmark łódzki, święto kwiatów w 

Skierniewicach, jesienne muzykowanie w Mroczkowicach, pożegnanie lata w Sierzchowach. 

Stowarzyszenie liczy ok. 60-ciu członków w różnych grupach, np. Cymbarka, MaWiKaRo, 

Wesoła Ferajna, Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Historyczne.   

Następnie głos zabrała Zastępca Prezesa Mazowieckiego Centrum Rozwoju Regionalnego p.  

Maria Harde-Kowalska. Poinformowała, że Mazowieckie Centrum Rozwoju Regionalnego jest 

młodym stowarzyszeniem powstałym w odpowiedzi na dostrzegane problemy i sugestie 

przekazywane przez mieszkańców regionu. Podejmuje działalność na rzecz rozwoju 

regionalnego i ponadregionalnego w różnych obszarach, którego celem jest integracja, nauka i 

aktywizowanie procesów rozwojowych mieszkańców. MCRR współpracuje z różnymi 

stowarzyszeniami pozarządowymi na terenie całej Polski, zatacza coraz szersze kręgi, w planie 

jest również współpraca ze stowarzyszeniami z całej Unii Europejskiej. Pozyskuje się środki z 

programu „Kapitał Ludzki”, zrealizowano już wiele projektów. Jednak środki się skończyły. W 

tym roku MCRR wystąpiło o dotację w Cielądzu na realizację dwóch zadań: szerzenie kultury 

fizycznej i sportu dla 26 uczniów z wadami postawy lub innymi zagrożeniami ze szkoły 

podstawowej w Cielądzu pod tytułem „Woda sprzymierzeńcem w upowszechnianiu kultury 

fizycznej i sportu oraz w koordynowaniu wad postawy uczniów w Szkole Podstawowej w 

Cielądzu” oraz szerzenie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pod nazwą „Ocalić od 

zapomnienia. Inwentaryzacja dóbr kultury i tradycji regionalnej, digitalizacja zbiorów oraz 

opracowanie i wydruk folderu promującego walory gminy Cielądz”. MCRR organizuje 

również dzień dziecka da 171 uczniów i mikołajki w SP w Cielądzu. MCRR ma w planie 

również zajęcie się dziećmi niepełnosprawnymi z terenu gminy Cielądz a jeśli udałoby się 

zorganizować środki to również z terenu całego powiatu. 

Przewodniczący Komisji Robert Kupis podziękował wszystkim za przybycie i przedstawienie 

pokrótce działalności stowarzyszeń.  Poinformował, że gmina Cielądz pod względem takiej 
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działalności spotyka się z samymi przychylnymi opiniami, mamy osiągnięcia w piłce nożnej a 

nasze stowarzyszenia znane są w całym powiecie i nie tylko. 

Punkt 5. 
 
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 

dyskusję o ewentualnej organizacji zawodów w biegach na terenie gminy Cielądz.  

Przewodniczący Komisji Robert Kupis poinformował, że już wcześniej planowano 

zorganizować zawody w biegach, jednak do tej pory nie udało się tego zrealizować. W 

związku z powyższym zaprosił wszystkich przedstawicieli stowarzyszeń celem omówienia tej 

kwestii i zaproponowania współpracy. Dodatkowo pojawiła się możliwość zorganizowania 

imprezy wspólnie z MCRR, które organizuje „dzień dziecka przy ognisku integracyjnym”, 

można byłoby tę imprezę połączyć z zawodami. Poinformował, że proponuje zorganizować na 

stadionie w parku propagowanie zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej w postaci biegów 

z podziałem na grupy wiekowe. Zawody należałoby zorganizować dzieci z rodzicami, zrobić 

kilka dyscyplin, np. strzał piłką do celu, biegi na barana, przeciąganie liny czy biegi w 

workach. W kolejnej części może kilka słów kogoś z Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na temat zdrowego trybu życia. Następnie wszyscy przeszliby do 

amfiteatru na ognisko i występ jakiejś grupy. Na koniec dyskoteka.  

 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że nawiąże kontakt z grupą, która 

poprzez dowcip i zabawę przedstawia sprawy związane z narkomanią. Są występy bardzo 

pouczające i promujące zdrowy tryb życia a młodzieży się podobają.  

 

Prezes LKS „Orlęta” Cielądz Sylwester Woźniak poinformował, że po sprecyzowaniu planu 

działania, klub oferuje swoją pomoc w przygotowaniu (miejsca na stadionie, tras, konkurencji).  

 

Zastępca Prezesa MCRR Maria Harde-Kowalska poinformowała, że stowarzyszenie planuje 

zorganizować ognisko na 171 dzieci, posiada środki na niezbędne art. spożywcze.  

 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że ze strony Urzędu można liczyć na przygotowanie 

ogniska (drewno, kijki) jak również grilla, przygotowanie parku (posprzątanie), pomoc w 

wytyczeniu trasy biegów.  
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Prezes Fundacji Edukacji Muzycznej „Pro Musica” Sławomir Zieliński zapewnił, że zespół 

muzyczny również może uświetnić tę uroczystość.  

 

Prezes „Cymbarki” Adam Kwapisz poinformował, że stowarzyszenie zajmie się 

nagłośnieniem.  

 

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że porozmawia z lekarzem T. Musiałem odnośnie 

zabezpieczenia medycznego.  

 

Po dyskusji ustalono datę imprezy na dzień 15.06.2012 r., nazwę: „Familijne Popołudnie” oraz 

jej wstępny harmonogram: 

 

13:00 Rozpoczęcie na boisku w parku. Konkurencje w biegach dzieci i 

rodziców: 

- strzał piłką do celu, 

- biegi na barana, 

- przeciąganie liny, 

- biegi w workach.  

14:30 – 15:00 Ognisko, grill.  

15:00 – 16:00 Występ zespołu w Amfiteatrze. 

16:00 – 17:00 Występ orkiestry dętej z PRO Musica. 

17:00 – 20:00 Dyskoteka.  

 

Ustalono również, że w skład Komitetu Organizacyjnego wejdą członkowie Komisji Oświaty, 

Kultury Sportu i Zdrowia: Michał Trzciński i Robert Kupis, Prezes „Cymbarki” Adam 

Kwapisz, Dyrektorzy Szkół, Sekretarz Gminy, Prezes Fundacji Pro Musica Sławomir 

Zieliński, przedstawiciel LKS „Orlęta” Cielądz , lekarz Musiał i przedstawiciel MCRR.  

 

Ustalono spotkanie Komitetu Organizacyjnego celem dopracowania wszystkich szczegółów i 

konkretnej organizacji na dzień 01.06.2012 r. o godz. 16:00.  
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Punkt 6.  
 
W sprawach różnych członek Komisji Michał Trzciński zgłosił nie zapalające się oświetlenie 

uliczne w Mroczkowicach.  

 

Wójt Gminy zapewnił, że sprawa zostanie przekazana konserwatorowi oświetlenia.  

 

Punkt 7.  
 
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 

Zdrowia Robert Kupis zamknął posiedzenie Komisji o godz. 15:30.     

 
 

 

 

Protokołowała: 

mgr Olga Kmita.        

Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia 

Robert Kupis 


