
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Oświaty Sportu i Spraw Społecznych 

w dniu 18 grudnia 2017 roku o godz. 18:30 w Szkole Podstawowej przy ul. Jana 

Pawła II 20 (sala konferencyjna). 

 
Przewodnicząca komisji Olga Jarco otworzyła posiedzenie o godzinie 18.30 w sali 
konferencyjnej Zespołu Szkół Samorządowych, stwierdziła kworum (obecnych 6 radnych: 
Olga Jarco, Grzegorz Smoliński, Andrzej Porowski, Małgorzata Janus, Sylwia Dąbrówka, 
Renata Gabryszuk), powitała zebranych i przedstawiła porządek posiedzenia, który został 
przyjęty bez uwag: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Informacja zespołu interdyscyplinarnego w zakresie ochrony przed uzależnieniami 
oraz przemocą w rodzinie. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście 
Podkowa Leśnana 2018 rok. 

4. Informacja Sekretarza Komitetu Obchodów 100-lecia urodzin Leona Kantorskiego 
w związku z przypadającym w roku 2018 jubileuszem. 

5.  Sprawy różne. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2 i 3) 

Przewodnicząca komisji Olga Jarco powitała Joannę Ratyńską, pracownika socjalnego 

OPS, przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego, zaproponowała, aby rozpatrywanie 
punktu 2 i 3 porządku posiedzenia połączyć, poinformowała o przesłaniu radnym 
sprawozdania z prac zespołu oraz zwróciła się do p. Ratyńskiej o przedstawienie 
informacji na temat składu, zadań i działalności zespołu. 

W trakcie procedowania w tym punkcie głos zabrał mieszkaniec, Adam Bytow, który 
zwrócił się do przewodniczącej komisji z prośbą o umożliwienie mu przedstawienia swojej 
sprawy do protokołu poza porządkiem obrad. Mieszkaniec powiedział, że prawie od 3 lat 
zwraca się do Urzędu i do szkoły samorządowej o usunięcie 3 suchych sosen, rosnących 
w pobliżu placu zabaw dla dzieci na terenie posesji szkolnej. Mieszkaniec powiedział, że 
jego działania są bezskuteczne, a potrzeba działania duża, ponieważ dzieci setki razy 
przechodzą pod tymi drzewami. Mieszkaniec zgłosił wniosek, aby te drzewa zostały 
natychmiast usunięte oraz potwierdził, iż zgłasza go do pani przewodniczącej, ponieważ on 
sam w Urzędzie nic nie wskórał. Przewodnicząca Jarco utwierdziła się, że mieszkaniec 
zgłaszał tę sprawę w Urzędzie i obiecała "działanie" . Mieszkaniec dodał, że na terenie 
posesji szkolnej, róg Jana Pawła II i Parkowej, też są do wycięcia 2 suche drzewa. 

Komisja powróciła do ustalonego porządku posiedzenia. Na posiedzenie przybyła radna 

Renata Gabryszuk. 

Pani Ratyńska przedstawiła szczegółowe informacje zawarte w przekazanym radnym 



sprawozdaniu. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Przewodnicząca Joanna Ratyńska przekazała informacje nt. Programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

Wywiązała się dyskusja: 

- ws inicjatywy przeciw uzależnieniom, kierowanej do młodzieży szkolnej pn. Przystanek 
PaT, Profilaktyka a Ty, p. Ratyńska wyjaśniła, że w tym roku impreza ta nie odbyła się 
ponieważ wedle jej wiedzy, nie było zainteresowania ze strony KG Policji jako 
współorganizatora;      

- ws włączenia organizacji pozarządowych do realizacji założeń Programu p. Ratyńska 
przyznała, że w tym zakresie tylko jedna fundacja współpracuje w zakresie organizacji 
półkolonii i zimowisk;      

- ws zapisu dotyczącego wynagrodzenia członków zespołu przewodnicząca komisji 

zwróciła uwagę na błąd w dacie w projekcie uchwały (2016) i poprosiła o poprawienie na 
2018;                                                                                                            

Mieszkaniec Dariusz Murawski zwrócił uwagę, że w Programie nie jest ujęty Ośrodek dla 
Uchodźców na Dębaku, zgłaszając, że Program powinien zostać w tym zakresie 
uzupełniony, ponieważ młodzież z Dębaka uczęszcza do szkoły samorządowej i zdarzają się 
problemy; p. Ratyńska  wyjaśniła, że osoby przebywające w ośrodku rządowym na Dębaku 
podlegają Urzędowi ds. Cudzoziemców i dlatego nie mogą korzystać ze świadczeń 
gminnych. Mieszkaniec zauważył, że nie chodzi o świadczenia, ale o rozwiązywanie 
problemów. Pani Ratyńska stwierdziła, że zgodnie z obowiązującym prawem osoby 
przebywające na Dębaku nie mogą korzystać z środków na równi z obywatelami polskimi. 
Radna Renata Gabryszuk dopytała, czy wykluczenie dotyczy także dzieci, a mieszkaniec 

Murawski podkreślił, że mówi o rozwiązywaniu problemów, a nie o korzystaniu ze 
środków. Na koniec dyskusji w tym punkcie pani Ratyńska zgodziła się, że dzieci 
z Dębaka mogą być włączone w działania profilaktyczne prowadzone na terenie szkoły. 

Radna Renata Gabryszuk pytała, o rodzaj działań profilaktycznych, które zgodnie 
z zapisem w Programie będą prowadzone w szkołach i czy obejmą one także szkołę 
niepubliczną KIK -  p. Ratyńska wyjaśniła, że chodzi tylko o szkołę samorządową 
i przedszkole samorządowe, natomiast działania to warsztaty dla rodziców i wychowawców, 
szkolenia nauczycieli. 

Mieszkaniec Murawski pytał, czy w szkole KIK są prowadzone jakieś działania w tym 
kierunku – wedle wiedzy p. Ratyńskiej dzieci i młodzież ze szkoły KIK brały udział 
w imprezie PaT , natomiast nie były tam organizowane żadne warsztaty. Warsztaty nie były 
też organizowane w liceum na Wiewiórek.  Zdaniem mieszkańca szkoła KIK powinna 
zostać włączona  w te działania, ponieważ , jak w każdej szkole, zdażają się tam 
narkomania i problemy alkoholowe. Mieszkanka Katarzyna Tusińska zaproponowała, 
aby zapytać o to dyrektora szkoły KIK, obecnego na posiedzeniu komisji. Pani Ratyńska 

poinformowała, że jeśli szkoły zgłoszą i będą chciały brać udział, to takie zgłoszenie jak 
najbardziej może zostać rozpatrzone. Mieszkaniec Murawski zwrócił się do dyrektora KIK 
z zapytaniem, czy w szkole są prowadzone akcje przeciwdziałania narkomanii i czy jest 
taka potrzeba wsparcia młodzieży w tym zakresie. Dyrektor Grzegorz Dąbrowski 

zauważył, że "są to sytuacje nigdy nie do przewidzenia i takie akcje jak najbardziej zawsze 
są potrzebne, no bo to jest taka materia, której nie widać na zewnątrz". W szkole KIK 
w klasach gimnazjalnych raz na 2 - 3 lata przeprowadza się warsztaty, które podchodzą do 



tematu szerzej niż samo uodpornienie od uzależnień.   

W kwestii źródła finansowania założeń Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii mieszkaniec Dariusz Murawski chciał 
wiedzieć, czy nadal jest to 'korkowe' i ile jest podmiotów, objętych obowiązkiem w związku 
z koncesją na sprzedaż alkoholu oraz czy tych podmiotów w 2018 będzie więcej. Pani 

Ratyńska informowała, że liczba jest stała, "teraz chyba 14". 

Przewodnicząca Olga Jarco podziękowała pani Ratyńskiej za wyjaśnienia i poddała pod 
głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia Programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 
w mieście Podkowa Leśna na rok 2018. Wniosek przeszedł jednogłośnie, 6 za.  

 

Ad. 4) 

Przewodnicząca Olga Jarco ponownie powitała na posiedzeniu Grzegorza Dąbrowskiego  

sekretarza Komitetu Obchodów 100-lecia urodzin Leona Kantorskiego. Przypomniała, 
iż z ramienia Rady Miasta w pracach Komitetu uczestniczy radna Małgorzata Janus. 

Udzielając informacji nt. prac i zamierzeń Komitetu, Grzegorz Dąbrowski przypomniał, że 
ks. Leon Kantorski był przez 27 lat proboszczem podkowiańskiej parafii, a potem mieszkał 
w Podkowie jako rezydent  przez łącznie 45 lat, dodając, że działalność ks. Leona 
wykraczała dalece poza mury kościoła i dlatego obchody "tylko przykościelne byłyby 
niepełne" – stąd pomysł poproszenia do udziału w pracach Komitetu Burmistrza 
i przedstawiciela Rady Miasta. Obchody będą rozciągnięte w czasie. 

I tak planowane są: 

* podczas pasterki rozdanie okolicznościowych kalendarzy, wydanych staraniem Komitetu, 
Miasta i Parafii; kalendarze będą rozdawane jako upominki dla mieszkańców i gości; 

* urodziny ks. Kantorskiego przypadają 31 marca – jest to Wielka Sobota, dlatego nie 
będzie żadnych uroczystości poza wspomnieniem; 

* pierwsze 2 tygodnie kwietnia będą pierwszą częścią intesywnych działań związanych 
z 100 rocznicą urodzin ks. Kantorskiego – Grzegorz Dąbrowski zasugerował "formułę" 
uroczystej sesji Rady Miasta jako właściwego akcentu  także dlatego, że ks. Leon Kantorski 
został uhonorowany jako honorowy obywatel miasta, otrzymał też odznakę Zasłużony dla 
Miasta Podkowa Leśna, władze państwowe uhonorowały go dwukrotnie odznaczeniami 
państwowymi; 

Zamiarem Komitetu jest próba wpisania obchodów związanych z ks. Kantorskim w 100-
lecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Grzegorz Dąbrowski wyjaśniał: Podkowa 
jest młodsza niż 100 lat i trudno szukać jest akcentów związanych z odzyskaniem 
niepodległości, a rok urodzin ks. Kantorskiego 1918 można by w tym nawiązaniu połączyć. 

* planowane jest wydanie książki ze wspomnieniami kilkunastu osób, które znały ks. Leona 
– Grzegorz Dąbrowski zaproponował, aby promocja książki miała miejsce przy okazji 
uroczystej sesji Rady Miasta; książka będzie wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta 
Ogrodu Podkowa Leśna; 

* podczas Dni Podkowy, przypadających na początku kwietnia, na 7.04. planowana jest we 
współpracy z CKiIO gra miejska; 



* stacja radiowa Radio dla Ciebie przygotowuje cykl reportaży pomiędzy 9 a 13 kwietnia, 
ok. 16.00 mają być emitowane 20-minutowe audycje; 

* 14 (próba generalna) i 15 kwietnia (uroczystość z zaproszonymi gośćmi) planowana jest 
msza bitowa w wykonaniu artystów pod kierunkiem Katarzyny Gertner; msza ma być 
transmitowana przez Radio Polskie  (14 stycznia w 50 rocznicę 1-szej mszy bitowej 
odbędzie się msza wspominająca zmarłych trapistów i członków zespołu Czerwono-Czarni; 

Zdaniem Grzegorza Dąbrowskiego rola miasta w uroczystościach powinna być znacząca 
i ważna, bo ks. Leon rozsławił w Polsce i poza jej granicami imię nie tylko kościoła 
w Podkowie Lesnej, ale i miasta. 

* wraz z  Biuletynem Miasta ukazują się komunikaty Komitetu – w najbliższym wydaniu 
Biuletynu będzie to już 3 komunikat; 

* od 1 stycznia ma być uruchomiana strona internetowa; 

* pojawił się pomysł pomnika – ławeczki zlokalizowany w przestrzeni publicznej na terenie 
Ogrodu Matki i Dziecka; Komitet zwrócił się do prof. Słoniny o przygotowanie koncepcji 
tej ławeczki; projekty pomnika mają być przedstawione publicznie, aby dać mieszkańcom 
możliwość wypowiedzenia. 

Przewodnicząca Olga Jarco przypomniała, że ks. Kantorski był pierwszym honorowym 
obywatelem Podkowy Leśnej, co też uzasadnia działania Komitetu. Mieszkaniec Dariusz 

Murawski stwierdził, że ze względu na wielu mieszkańców, którzy działali w Świetlikach 
i prowadzili działalność opozycyjną, to działania i  inicjatywa upamiętnienia jest słuszna, 
natomiast poparcie komisji i Rady Miasta pomoże sfinansować niektóre działania. 

Przewodnicząca Jarco również podkreśliła ważność pomocy finansowej. Grzegorz 

Dąbrowski zauważył, że Komitet będzie korzystał z pomocy "w różnych miejscach", 
natomiast jest problem z ławeczką, bo taki pomnik to duży koszt. Komitet jest podmiotem, 
który finansowo chciałby partycypować w znacznej części kosztów, ale współpraca 
z miastem w tym zakresie jest bardzo cenna. Pytany o koszt budowy pomnika – ławeczki 
Grzegorz Dąbrowski poinformował, iż jest to "około kilkudziesięciu tysięcy złotych" i na 
etapie zamknięcia koncepcji należałoby policzyć, ile, kto i za co miałby zapłacić. Sekretarz 
Komitetu podkreślił, że w Podkowie potrzebny jest umiar, dlatego także pomnik powinen 
być bardziej skromny niż wyniosły. Natomiast decyzja odejścia od otwartego konkursu na 
pomnik – ławeczkę na rzecz artysty zaprzyjaźnionego z ks. Leonem była świadoma. 

Na sugestię mieszkańca Murawskiego odnośnie innej lokalizacji (na terenie Kościoła- 
Ogrodu), Grzegorz Dąbrowski poinformował, że kwestia lokalizacji jest też już raczej 
przesądzona, jeśli nie pojawią się żadne zasadnicze argumenty. Mieszkaniec zauważył, że 
mogą być sytuacje, w których dzieci będą wchodziły na pomnik. Przewodnicząca komisji 
pokazała na ekranie dla przykładu pomnik – ławeczkę w miejscowości Przysucha. 
Grzegorz Dabrowski poinformował, że ławeczka miałaby zostać najpierw zaprezentowana 
w kościele, a potem opinii publicznej z możliwością dyskusji na temat lokalizacji – w tej 
kwestii powinno wszystkim zależeć  na osiągnięciu konsensusu i nie forsowaniu "na siłę" 
żadnego rozwiązania . 

Przewodnicząca komisji podziękowała za informacje, Grzegorz Dąbrowski 
zaproponował przygotowanie prezentacji i przedstawienie jej na sesji Rady Miasta. Odbyła 
się krótka dyskusja na temat terminu uroczystej sesji, radna Małgorzata Janus zauważyła, 
że ze względu na mieszkańców sobota 7 kwietnia byłaby najlepszym terminem. 



Przewodnicząca komisji  zaproponowała podjęcie przez komisję wniosku do 
Przewodniczącej Rady Miasta o zorganizowanie uroczystej sesji Rady Miasta  w okazji 
obchodów stulecia ks. Leona Kantorskiego. Radna Małgorzata Janus wniosła 
o uzupełnienie "w dniu 7 kwietnia". Wniosek przeszedł jednogłośnie, 6 za. 

Mieszkanka Katarzyna Tusińska zaproponowała podjęcie przez komisję wniosku 
o dofinansowanie działań Komitetu "bez określenia wysokości". Przewodnicząca komisji 

przypomniała, iż taki wniosek do budżetu był składany przez radnego Andrzeja 

Porowskiego. Radny Grzegorz Smoliński zauważył, że wniosek nie został uwzględniony. 
Radny Porowski zaproponował, aby jako komisja złożyć do Burmistrza wniosek 
o dofinansowanie działań w związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości i 100-leciem 
urodzin ks. Kantorskiego. Radny Smoliński zwrócił uwagę, że na tym etapie prac nad 
budżetem należy wskazać, z jakiego źródła. Radny Porowski zaproponował finansowanie 
z działu 'promocja miasta'. Mieszkanka Tusińska stwierdziła, że nie jest to wniosek do 
budżetu, tylko wniosek ogólny. Radny Smoliński przypomniał, że budżet nie jest jeszcze 
przyjęty i trzeba konkretnie decydować, jeżeli Burmistrz tego nie uwględnił, chociaż 
wiedział, bo po przyjęciu budżetu Rada już nie może dokonywać zmian. Z tym nie zgodziła 
się radna Renata Gabryszuk. Mieszkaniec Murawski przypomniał, że Burmistrz może 
jeszcze wnieść autopoprawkę do projektu budżetu.   

Przewodnicząca komisji zaproponowała wniosek "ogólny, bardziej intencyjny" do 
Burmistrza o rozpatrzenie możliwości dofinansowania działań związanych z obchodami 
100-lecia urodzin ks. Leona Kantorskiego oraz obchodami 100-lecia odzyskania 
niepodległości w 2018 roku. 

Wniosek przeszedł jednogłośnie, 6 za. 

 

Ad. 5) 

Radna Renata Gabryszuk odniosła się do przekazania przez przewodniczącą komisji 
wyniku głosowania ws wniosku o zaopioniowanie przez komisję projektu budżetu miasta na 
2018 rok. Radna pytała, czy przewodnicząca zmieniła informację o pozytywnym 
zaopiniowaniu przez komisję tego wniosku, ponieważ głosowanie 3 za, 3 przeciw, 
1 wstrzymujący się, nie stanowi pozytywnego zaopiniowania wniosku przez komisję. Radna 
wniosła o zmianę wyniku głosowania zgodnie z jego przebiegiem. Radny Smoliński 

zauważył, że taki wynik głosowania wskazuje, iż wniosek nie został zaopiniowany. Także 
radny Porowski zauważył, że zgodnie z wynikiem głosowania, wniosek nie jest przyjęty. 
Mieszkanka Katarzyna Tusińska stwierdziła, że tak został postawiony wniosek i nikt nie 
postawił innego, czyli nie ma możliwości zmiany wniosku, który został postawiony w takim 
brzmieniu. Radna Gabryszuk zauważyła, że nigdzie nie jest napisane, że wniosek nie 
został przez komisję przyjęty, natomiast z treści wniosku wynika, że komisja zaopiniowała 
go pozytywnie. Mieszkanka Tusińska poradziła, aby radna Gabryszuk reagowała, gdy 
stawiane są wnioski, a nie 2 miesiące później. Radny Porowski zaproponował, aby na sesji 
Rady Miasta został przekazany wynik głosowania z uwagą, że wniosek o pozytywne 
zaopiniowanie nie przeszedł, co przewodnicząca komisji zobowiązała się uczynić. 

 

 

Ad. 6) 



Radny Dariusz Murawski zapytał, czy w planie pracy komisji na 2018 rok jest punkt 
dotyczący działań komisji w związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości. Ponieważ 
punkt taki nie został zaplanowany, to mieszkaniec zgłosił o uzupełnienie planu pracy oraz 
o powołanie gminnego komitetu obchodów. Mieszkaniec przypomniał, że takie uroczystości 
zawsze się odbywały i skrytykował, że w bieżacym roku w dniu 11 listopada nie było 
żadnych gminnych obchodów nawet złożenia wiązanki w przeciwieństwie np. do 
uroczystości w Brwinowie. Mieszkaniec zaproponował, aby władze miasta podjęły 
działania i aby w uroczystości w 2018 włączyć mieszkańców, harcerzy, poczty sztandarowe 
szkół. Podkreślił, że mamy w mieście bardzo ciekawe spotkania, typu zapalenie pawia 
i choinki, to powinny być też przewidziane uroczystości w związku z odzyskaniem 
niepodległości. 

Zdaniem radnego Smolińskiego pracownik w Urzędzie zajmujący się promocją miasta 
powinien już dawno przygotować taki program i przedstawić Radzie. Z tym zgodził się 
mieszkaniec Murawski, który widziałby udział w uroczystościach biblioteki, CKiIO, szkół 
(np. konkurs na plakat, przedstawienie), zorganizowanie biegu niepodległości. Radny 

Smoliński zaproponował, aby do programu pracy komisji dołączyć punkt dotyczący 
monitorowania programu obchodów niepodległości. Zdaniem przewodniczącej komisji nie 
ma potrzeby zmiany zapisów w planie pracy komisji na 2018 rok, ponieważ takie zadania 
można prowadzić bez ich zapisywania. Radna Sylwia Dąbrówka zaproponowała, aby 
złożyć wniosek do Burmistrza o zorganizowanie i koordynowanie obchodów odzyskania 
niepodległości. Mieszkanka Tusińska zapytała, czy Burmistrz jest od organizowania 
uroczystości, czy ma to w swoich zadaniach, zgodnie z kompetencjami i ustawą; są 
organizacje pozarządowe, instytucje kultury, instytucje szkolne. Radna Małgorzata Janus 

zauważyła, że Burmistrz ma pod sobą jednostki i je koordynuje. Mieszkanka Tusińska 

stwierdziła, że Urząd Burmistrza nie jest od organizowania imprez i radni też jako ciało 
mogą organizawać. Mieszkanka zauważyła, że komisja nie postawiła wniosku do budżetu 
o zabezpieczenie środków finansowych na uroczystości związane z obchodami. Nie 
zgodziła się też z propozycją wniosku o monitorowanie działań, ponieważ radni nawet nie 
wiedzą i nie pytali, czy te działania są uwzględnione w budżecie. Mieszkanka 
zaproponowała, aby radni zaprosili na posiedzenie instytucje kultury i oświaty, organizacje 
pozarządowe i przedyskutowali propozycje obchodów. Radny Smoliński dodał, że 
należałoby zaprosić także Burmistrza. 

Na zakończenie dyskusji radni sformułowali wniosek o dopisanie do planu pracy komisji na 
rok 2018 w punkcie 7:  "Dyskusja na temat obchodów 100-tnej rocznicy odzyskania 
niepodległości i 100-tnej rocznicy urodzin ks. Leona Kantorskiego". Przewodnicząca 

Jarco poddała wniosek pod głosowonie. Wniosek przeszedł 5 za, 1 przeciw, 
0 wstrzymujących. 

Radny Andrzej Porowski zaproponował komisji, aby wyszła z propozycją przystąpienia 
Podkowy do sieci miast przyjaznych starzeniu się, która jest inicjatywą międzynarodową 
WHO. Radny uzasadnił szczegółowo swój wniosek, w tym przytaczając dane 
demograficzne. Zaproponował zaproszenie do Podkowy przedstawiciela WHO. Radna 

Sylwia Dąbrówka pytała, jak się ta inicjatywa ma do idei "slow city". Zdaniem radnej 
miasta przyjazne starzeniu się wpisują się w ideę "slow city", czyli miasta przyjaznego 
wszystkim, nie tylko określonym grupom. Na ekranie zostały wyświetlone foldery 
z internetu przedstawiające informacje o tym programie.    

Odbyła się krótka dyskusja nad wnioskiem ws zaproszenia przedstawiciela WHO. Radny 

Porowski stwierdził, że po już dwóch prezentacjach w tej sprawie nadszedł czas na 



podjęcie działań. Radni ustalili treść wniosku do przewodniczącej Rady Miasta 
o zaproszenie przedstawiciela WHO do Podkowy Leśnej w celu wyjaśnienia założeń miasta 
przyjaznego starzeniu się i przygotowanie sesji tematycznej w tym zakresie we współpracy 
z desygnowanym przedstawicielem Komisji KOSiSS. Wniosek przeszedł jednogłośnie, 6 za. 

Radna Dąbrówka poinformowała, że gminy ościenne, Brwinów i Milanówek, posiadają 
czujniki jakości powietrza. W Podkowie nie ma takiego urządzenia. Radna prosiła już 
kilkakrotnie i chociaż zwykły czujnik kosztuje 900 złotych, to jednak nie ma "kasy, nie ma 
potrzeby". Radna oceniła tę sytuację jako "porażkę", szczególnie, gdy dyskutuje się 
o mieście przyjaznym starzeniu. Mieszkańcy spacerują, też starsi i z dziećmi w wózkach, 
a "norma jest przekroczona 400 – 600%" i mieszkańcy o tym nie wiedzą, natomiast jakość 
powietrza w Podkowie z powodu drzew i braku przewiewu jest często gorsza niż np. 
w Żyrardowie. Radna informowała, że w Brwinowie czujnik jakości powietrza jest nie tylko 
na budynku przedszkola, ale wewnatrz budynku są oczyszczacze powietrza, a w Podkowie 
nawet nie ma informacji.   

Radna Dąbrówka złożyła wniosek o wystąpienie do Burmistrza o sprawdzenie możliwości 
pozyskania w ramach programu "czyste życie" bezpłatnego monitoringu jakości powietrza 
poprzez zamieszczenie chociaż jednego czujnika w mieście, np. na budynku Urzędu lub 
CKiIO i przekazywanie oficjalnej informacji np. na stronie miasta. Radna wyjaśniła, że są 
programy, do udziału w których gmina musi się zgłosić i Burmistrz powinien zorientować 
się, czy są możliwości nieodpłatnego pozyskania w ten sposób czujników jakości powietrza. 
Mieszkanka Tusińska wyjaśniła, że stacje badawcze jakości powietrza w Żyrardowie 
i Piastowie swoim zasięgiem obejmują także Podkowę Leśną, natomiast proste i tanie 
czujniki mogą przynieść więcej szkody niż pożytku, ponieważ stopień błędu i wahania 
wskazań są tak duże, że są niewiarygodne. Problem jest bardzo duży, ale przy milionowym 
etacie inwestycyjnym szkoły nie powinno być dyskusji nad wydatkowaniem 900 zł, chyba, 
że rodzice widzą ten problem inaczej i nie upominają się o to u dyrekcji szkoły. Radna 

Dąbrówka zauważyła, że programy o których mówiła są kierowane do gmin i z pewnością 
chodzi o czujniki o dużym zasięgu. 

Przewodnicząca Jarco poddała pod głosowanie wniosek radnej Dabrówki. Wniosek 
przeszedł jednogłośnie, 6 za. 

Przewodnicząca komisji poinformowała, iż następne posiedzenie komisji planuje na 
styczeń 2018 i chciałaby rozpocząć realizacje planu pracy od punktu dotyczącego CkiIO. 
Radna Gabryszuk zwróciła uwagę, że od 14 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe. 
Radni ustalili wstępnie, że posiedzenie odbędzie się po feriach, na prośbę przewodniczącej 

komisji mają być na nim przyjęte protokoły z posiedzeń w 2017 roku oraz sprawozdanie 
z prac komisji w tym roku. 

O godzinie 20.55 przewodnicząca Olga Jarco zamknęła posiedzenie komisji. 

Zał.: nr 1 - sprawozdanie zespołu interdyscyplinarnego 

        nr 2 - wnioski podjęte przez komisję  

Protokołował: Grzegorz Smoliński 

 


