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                                                               Podkowa Leśna, Zespół Szkół Samorządowych, ul. Jana Pawła II 21 
 
 

 
 

PPP RRR OOO TTT OOO KKK ÓÓÓ ŁŁŁ    
 

z posiedzenia  Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych  

 w dniu 23.04.2013 roku. 

 

 
  
Posiedzenie KKOSiSS rozpoczęło się o godz. 18.30 i trwało do godz. 23.10. Obrady 

prowadził przewodniczący Komisji, M. Foks. 

Stwierdzono kworum – lista obecności członków Komisji i osób obecnych w załączeniu. 

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Dyskusja na temat sytuacji i planów jednostek kultury i oświaty w mieście. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Wolne wnioski. 

 

Ad 1.   

 

Porządek obrad zaakceptowano bez uwag. 

 

Ad 2. 

 

J. Potyrała, kwatermistrz podkowiańskiej drużyny harcerskiej (hufiec Grodzisk, szczep 

Podkowa Leśna) poruszył, za zgodą radnych w punkcie dotyczącym placówek oświaty, 

temat harcówki. W dyskusji wzięli udział radni: A. Foss, Z. Jachimski, M. Konopka-

Wichrowska, A. Łukasiewicz. P. Siedlecki, burmistrz M. Stępień-Przygoda, prezes 

TPMOPL J. Wojnarowski, przewodnicząca Związku Podkowian E. Domaradzka, prof.  

A. Tyszka, pani M. Gessner i pan T. Janiszewski. Podnoszono temat miejsca spotkań 

dla harcerzy oraz magazynu na sprzęt. J. Potyrała podziękował dyrekcji MBP                     

za dotychczasową pomoc. Wspomniał, że część rzeczy harcerzy składowana jest obecnie 

w domach prywatnych. Dyrektor E. Mieszkowska poinformowała, że widzi możliwość 

udostępnienia harcerzom jednej z sal, w której w ciągu dnia będą odbywały się zajęcia 

dla dzieci uchodźców, zaś popołudniami i w weekendy pomieszczenie będzie dostępne dla 
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harcerzy. Jej zdaniem harcerze zaakceptowali ten pomysł, powinni jednak zwrócić się 

formalnie do Burmistrza o udostępnienie pomieszczenia. W trakcie dyskusji okazało się, 

że harcerze powinni mieć pomieszczenie ze swobodą dostępu – dyr. E. Mieszkowska 

widzi także możliwość udostępnienia pomieszczenia magazynowego w budynku szkoły do 

wyłącznej dyspozycji harcerzy (magazyn w piwnicy). Mieszkańcy podkreślali, że sprawa 

wymaga całkowitego rozwiązania. J. Potyrała wymienił działania podkowiańskich 

harcerzy, w tym asystę honorową podczas uroczystości miejskich, promowanie 

pozytywnych wzorców wychowania, wieczór poezji patriotycznej, promocję zdrowego 

wypoczynku, promocję miasta w środowiskach harcerskich, zaszczepianie w młodzieży 

samodzielności i odpowiedzialności. Radna A. Łukasiewicz podziękowała za społeczną 

działalność harcerzy. Pan T. Janiszewski wspomniał o uchwale Stowarzyszenia Nova 

Podkova dot. postulatu przekazania willi Jókawa organizacjom pozarządowym. 

 

Dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich A. Witkowska przedstawiła 

działalność placówki w roku 2012 (sprawozdanie z działalności w załączeniu). Podkreśliła 

rolę Filharmonii Dziecięcej dla promocji miasta. Nawiązując do tej wypowiedzi 

przewodniczący M. Foks zaproponował rozważenie filmowania lub transmisji 

internetowej koncertów Filharmonii argumentując, że chętnych na większość koncertów 

jest więcej niż miejsc na sali. Dyrektor A. Witkowska podkreśliła, że dla dzieci ważny 

jest kontakt z żywym instrumentem; można rozważyć kilkuminutowy klip, ale wymagałby 

on bardzo dobrego montażu. 

 

Przewodniczący M. Foks zapytał o sprawę remontu w CKiIO. (budynek d. MOK). 

Burmistrz M. Stępień-Przygoda poinformowała o ogłoszonym przetargu.  

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej D. Skotnicka zaprezentowała informacje dot. 

placówki oraz sprawozdanie placówki za rok 2012 (w załączeniu). Dyrektor Skotnicka 

podziękowała za remont dachu budynku oraz nagrodę dla jednej z czytelniczek.  

 

Burmistrz M. Stępień-Przygoda zwróciła uwagę na konieczność koordynacji imprez             

w mieście tak, by terminy wydarzeń nie pokrywały się ze sobą. Radny Z. Jachimski 

zwrócił uwagę na konieczność finansowania kultury przez samorządy. Podkreślił również 

rolę Społecznego Domu Samopomocy przy ul. Błońskiej. Radna M. Konopka-

Wichrowska zaapelowała o wspólny kalendarz wydarzeń na stronie miasta. Mieszkaniec 

A. Tyszka w swojej wypowiedzi dobrze ocenił jakość pracy podkowiańskich instytucji 

kulturalnych. 

 

Dyrektor podkowiańskiego liceum społecznego I. Olędzka przypomniała historię oraz 

bieżącą działalność placówki. Szkoła liczy pięćdziesięciu uczniów. Jest to jedyne liceum            

w powiecie pruszkowskim i grodziskim ze 100% zdawalnością egzaminu maturalnego. 

Szkoła prowadzi kursy gimnazjalne. Liceum włączyło się w festiwal Otwarte Ogrody 
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poprzez „Wystawę psów kochanych”. Szkoła organizuje bale karnawałowe, w tym roku 

odbędzie się on latem. Bolączką placówki są finanse. Dyrektor zaoferowała wolontariat 

uczniów podczas imprez podkowiańskich. Pani T. Zabłocka przypomniała, że liceum jest 

dziełem pierwszej kadencji Rady Miasta.  

 

Dyrektor E. Mieszkowska przedstawiła obecną sytuację w szkole. W dniu 22 kwietnia 

oddano do użytku halę sportową. Planowana jest jednozmianowość od września.                  

W salach lekcyjnych jest wyposażenie, można prowadzić zajęcia. Szkoła dostanie 

pieniądze na plac zabaw z programu Radosna Szkoła. Dyrektor A. Markowicz będzie 

występować do MEN o doposażenie szkoły, by poziom umeblowania w starej i nowej 

części był jednakowy. Ważna w życiu szkoły jest obecność dzieci cudzoziemskich - ponad 

30 osób - wśród nich są Czeczeni, Gruzini, Kirgizi oraz Syryjczycy. Szkoła będzie brać 

udział w festiwalu Otwarte Ogrody, wówczas zostanie zorganizowane Święto Szkoły. Hala 

sportowa będzie wynajmowana, były już pierwsze zapytania w tej sprawie. Dyrekcja 

dostała certyfikaty dot. sali chemicznej. Radny Z. Jachimski wspomniał o roli samorządu 

szkolnego. E. Domaradzka zaproponowała w imieniu Związku Podkowian nadanie 

imienia prof. Michałowskiego podkowiańskiemu gimnazjum publicznemu.  

 

Jeden z mieszkańców skierował do Burmistrza pytania dot. bezpieczeństwa szkoły. 

Wywiązała się dyskusja. Burmistrz M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że zostało 

wydane pozwolenie na użytkowanie obiektu. Dyrektor E. Mieszkowska wspomniała               

o konieczności malowania łazienek w starym skrzydle szkoły.  

 

Ad. 3.  

 

Radny Z. Jachimski poinformował, że KBFiI powołała zespół, którego zadaniem jest 

współpraca z przedstawicielami Rady Rodziców, Rady Szkoły i odnośnymi służbami 

urzędu w odniesieniu do projektu i realizacji rozbudowy szkoły. Zespół zajmie się                  

w usystematyzowany sposób problemami:  

a.) o charakterze technicznym dot. wykonawstwa, w tym jego jakości, 

b.) dotyczącymi rozwiązań, które mogą mieć związek z jakością projektu,  

c.) organizacji pracy szkoły np. związanymi z wynajmem powierzchni. 

 

Pierwsze dwa punkty zostaną omówione z inspektorem nadzoru. Przewidywana jest 

wspólna wizja lokalna całego obiektu. Problemy zawarte w punkcie c) zostaną omówione 

z panią Burmistrz z udziałem dyrekcji Szkoły. Radny uważa, że poruszanie tematu 

usterek, którym zajmuje się zespół, na posiedzeniach KKOSiSS w szerokim zakresie nie 

jest zasadne, gdyż będzie powielać pewne informacje. Przewodniczący M. Foks 

zaapelował o wysłuchanie zwięzłej informacji ze strony Rady Rodziców. Pan                        

W. Żółtowski przedstawił ją w kilku słowach. Burmistrz M. Stępień-Przygoda 

wspomniała, że Urząd przyjmuje informacje o usterkach i będzie reagować.  
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W końcowej części posiedzenia wywiązała się dyskusja na temat zachowania jednego              

z mieszkańców miasta, któremu ze względu na niestosowność zachowania 

przewodniczący Komisji odebrał głos i który nie podporządkował się tej decyzji.  

 

Radni Z. Jachimski i A. Łukasiewicz odnieśli się do głównego tematu obrad 

podkreślając, że temat posiedzenia nie został precyzyjnie określony, a posiedzenie go nie 

wyczerpało.   

 

Ad. 4 

 

Wolnych wniosków nie było. Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie.  

 

 

                                                                                                 Protokołował: 

   Maciej Foks 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


