Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 23.05.17 r. godz 8:30
Przewodniczący Komisji Krzysztof Pilas powitał zgromadzonych i rozpoczął posiedzenie Komisji
o godzinie 8:30 stwierdził prawomocność na podstawie listy obecności. 5/6 obecnych.
Zespół Szkół w Biedrusku
Pani dyrektor przyjęła radnych w swoim gabinecie. Przewodniczący K. Pilas oznajmił, iż
bardzo się cieszy mogąc gościć w szkole, a następnie zapytał, jak przebiegał okres rekrutacji. Pani
dyrektor oznajmiła, iż w przypadku szkoły w Biedrusku rekrutacja nie przyjęła zaskakującej slali.
Szkoła poczyniła wszystkie konieczne przygotowania. Nauczyciele przygotowywani są do
nauczania
według
nowej
podstawy
programowej.
Utworzone
zostaną
dwie
dwudziestodziewięcioosobowe klasy pierwsze i dwie klasy siódme. Szkoła liczy czterysta dzieci
razem z przedszkolem. Od września w przedszkolu funkcjonować będzie sześć oddziałów. W
kolejce są już dzieci kończące 3 lata w lutym lub styczniu. Szkoła nie przyjmuje dzieci z poza
rejonu. Odbył się już przetarg na przedszkole. Przynajmniej dwa oddziały będą na uczęszczać na
zajęcia na druga zmianę, to znaczy na godzinę 11:00. Świetlica szkolna działa od godziny 7:00 do
godziny 17:00. W podobnych godzinach funkcjonuje przedszkole. Poza dodatkowymi oddziałami
nie będzie wielkich zmian. Kadrowo szkoła jest Przygotowana. Biorąc pod uwagę nowe
rozporządzenie o zatrudnieniu dyrektorzy nie mogą pracować w innych szkołach. Nie wiadomo czy
jedna klasa nie zostanie podzielona w związku z przeludnieniem. Szkoła się nie powiększyła w
wyniku rekrutacji. Po następnym roku szkolnym pani dyrektor zakończy karierę zawodową.
Następca jest już przygotowany. Dociera radny Rewers. W tym roku pani dyrektor będzie uczyć
matematyki w trzeciej klasie gimnazjum. Radny Z. Hącia oznajmił, iż utożsamia się z panią
dyrektor, przychodzi czas kiedy nauczyciel musi wiedzieć, kiedy przestać. Przewodniczący K. Pilas
zapytał, czy po zbudowaniu przedszkola dwa pomieszczenia przy sali zostaną otwarte. Pani
dyrektor oznajmiła, iż na to liczy. Mają to być sale lekcyjne, rozładowałoby to dość zblokowany
plan lekcji. Dzieci nierzadko musza tłoczyć się w ciasnych klasach. Przewodniczący K. Pilas
zapytał o kwestię wilgoci. Pani dyrektor odparła, iż nadal występują problemy w pomieszczeniach
na dole. Na parterze i pietrze są pęknięcia. Na sali gimnastycznej mają być wymieniane parkiety.
Na salce do zajęć wyrównawczych czuć dziwny zapach. Specjalista stwierdził, że do wymiany jest
wykładzina. Hala sportowa wykorzystana jest maksymalnie wraz z podnajmami w godzinach
popołudniowych. Bez ciągłej kontroli szatnie ulegają zniszczeniu. Przewodniczący K. Pilas zapytał,
jak sprawa boisk. Pani dyrektor oznajmiła, iż ma umowę z GOS. Firma zajmuje się nawierzchnią,
siatkami i przycinaniem. Umowa nie reguluje terenów zewnętrznych, bramek, koszy, lamp i siatek.
Przewodniczący K. Pilas zapytał, jaka jest reakcja na sąsiedztwo marketu. Pani dyrektor oznajmiła,
iż market jest problemem takiej skali jak sąsiadująca szkole myjnia. Największym problemem jest
brak miejsc parkingowych. Cała ulica Świerczewskiego zastawiona jest samochodami wojskowych.
Pani dyrektor napisała do wójta z prośbą o wsparcie. Gdy przyjeżdża się o 7:00 rano wszystko jest
już zastawione. Wójt obiecał, że parking na terenie byłego kasyna będzie szkolny, niestety nie jest
to wystarczające. Przesłano około 20 indywidualnych pism o umożliwienie parkowania na terenie
jednostki. Radny R. Tasarz zaproponował wykup działki pod parking. Pani dyrektor oznajmiła, że
już próbowano. Gdy wyburzono budynek kasyna, na gruzowisku pąrkowalo OK 50 samochodów.
Pani dyrektor rozmawiała z pełnomocnikiem bezpieczeństwa drogowego. Wyjazd z parkingu
przecina drogę dzieci do przedszkola, jest to sytuacja niebezpieczna. Należy wyznaczyć dokąd przy
hali jest teren gminy. Największym problemem jest brak miejsc parkingowych. Straż pożarna nie
byłaby w stanie wykonać manewrów pojazdowych przy ulicy Świerczewskiego. Radny Z. Hącia
oznajmił, iż jest on oburzony obecną lokalizacją myjni. Autobus odbierający dzieci musi blokować
ulicę Świerczewskiego. Przewodniczący K. Pilas oznajmił iż porozmawia w tej sprawie z wójtem.
Radny Z. Hącia zapytał, kiedy działka, na której zbudowano myjnię była na sprzedaż.
Przewodniczący K. Pilas, oznajmił, iż około cztery lata temu. Pani dyrektor ostrzegała, iż nie jest to

dobra decyzja. Jest to zamknięcie szkoły. Przewodniczący K. Pilas oznajmił, iż pisał o potrzebach
przedszkolnych do wójta parę lat z rzędu, niestety bez reakcji. Radny M. Jankowiak zapytał o stan
sprzętu na boisku. Stwierdzono, iż należy wymienić bramki, piłkochwyty i kosze. Na chwile obecną
bramki są pospawane. Boisko ma charakter ogólnodostępnego, jest to zarówno wadą jak i zaletą,
długo było to jedyne z boisk w Biedrusku, aczkolwiek sprzęt jest intensywnie eksploatowany.
Radny M. Jankowiak oznajmił, iż ma nadzieje, ze sprawa się ruszy. Pani dyrektor także. Radny R.
Tasarz oznajmił, iż nie podniósł on ręki żeby cokolwiek budować. Z oburzeniem słucha, że przez 10
lat nie było żadnej kontroli sprzętu na terenie gminy, nie wie , czy nie lepiej byłoby przekazanie
boiska w ręce GOSu, aby prawnie się z tego rozliczali. Konieczne są kontrole techniczne. Radny M.
Jankowiak oznajmił, iż wszyscy dystrybutorzy maja certyfikaty. Radny Z. Hącia oznajmił, iż są
przeprowadzone kontrole, w Chludowie wymieniono bramki. Radny R. Tasarz oznajmił, iż radni
powinni wprowadzić prawo o wynajęciu firmy, która profesjonalnie i zgodnie z prawem
przeprowadzi kontrolę. Przewodniczący K. Pilas zapytał, czy są efekty deklarowanej przez wójta
wymiany sprzętu komputerowego. Pani dyrektor oznajmiła, iż są na bieżąco wymieniane elementy
sprzętu. Całkowitej wymiany nie było. Sala komputerowa ma 18 miejsc, wiec konieczny jest
podział na grupy. Konieczne jest także uzupełnianie komputerów w administracji. Jako jedyna w
gminie, szkola w Biedrusku nie ma światłowodu. Między innymi dlatego nie można korzystać tylko
i wyłącznie z elektronicznego dziennika. Radny R.Tasarz przypomniał, iż był światłowód w
Biedrusku. Radny K. Pilas zapytał, czemu przy ścieżce rowerowej z radojewa nie pomyślano o
światłowodzie . Radni podziękowali pani dyrektor. Radni obejrzeli stan ulicy Świerczewskiego,
faktycznie obstawionej samochodami.
Przedszkole w Biedrusku.
Pani dyrektor podjęła radnych w swoim gabinecie. Oznajmiła, iż rekrutacja przeszła w miarę
bezbolesnie. Utworzony zostanie nowy oddział. Bardzo by pani dyrektor zależało, aby
zainstalowana została chociaż jedna umywalka, pracownicy i dzieci nie powinni chodzić po
schodach aby dojść do kranu. Radny R. Tasarz oznajmił, iż w nowych szkołach buduje się teraz w
każdej sali punkt wodny. Pani dyrektor oznajmiła, iż nowe przedszkole na pewno będzie
wyposażone, ale w chwili obecnej odczuwane są niedogodności. Maja być dwie nowe grupy, więc
catering zamiast wózkiem, będzie musiał być dowożony autem. Jeśli placówka jest w jednym
miejscu, pracownicy są bardziej mobilni. Nie przyjęto czworga dzieci zamieszkałych poza gminą i
dzieci, które w tym roku nie osiągną wieku przedszkolnego. Paru ludzi zrezygnowało z przedszkola
bo ich dzieci dostały się do przedszkół w Poznaniu. Radny R. Tasarz oznajmił, iż czeka z
niecierpliwością na nowy budynek. Pani dyrektor oznajmiła, iż odbył się już przetarg, lecz nie wie z
jakim skutkiem. Nowy budynek będzie blisko mieszkania pani dyrektor, na miejscu są już geodeci.
Jestto teren nieużytków po ogródkach dzialkowych. Już od dawna mówiło się ze jest to teren
planowany pod przedszkole. Pani dyrektor oznajmiła, ze jest to jej ostatni rok w przedszkolu.
Przedszkole liczy 107 dzieci, od nowego roku 132. Nowe przedszkole planowane jest na 150 dzieci.
Pani dyrektor obawia się, iż będzie to niewystarczające biorąc pod uwagę rozwój mieszkaniowy
Biedruska. Wójt sam mówił, że prawdopodobnie stary budynek zostanie przeproszony i
przedszkole będzie funkcjonować na dwa budynki. Do żłobka uczęszcza ok. 12 dzieci. Rdny R.
Tasarz oznajmił, iż za pare lat będzie jak z Toruniem i Bydgoszczą, nie będzie wiadomo, gdzie jest
stolica gminy. Pani dyrektor oznajmiła, iż były nawet spekulacje, ze Biedrusko będzie miało 14 000
mieszkańców. Radny Z. Hącia oznajmił, iż zabudowa w Biedrusku się zapycha, a poligon nie
zostanie zlikwidowany. Suchy Las liczy ok. 7 000 osób. Faktycznie zabudowa zagęszcza się coraz
bardziej, przez co Biedrusko staje się coraz mniej atrakcyjne dla mieszkańców. Zaczyna brakować
miejsc do poruszania się. Nowe budynki są zbyt blisko siebie. Pani dyrektor bardzo żałuje, że nie
ma już Kuźni. Radni podziękowali pani dyrektor za gościnę.

Zespół Szkół w Chludowie
Dyrektor przyjął radnych w swoim gabinecie. Przewodniczący K. Pilas oznajmił, iż cieszy
się on z możliwości wizytacji i zapytał, jakie są wyniki rekrutacji. Pan dyrektor oznajmił, iż w
Chludowie do przedszkola przyjęto 83 dzieci i są jeszcze wolne miejsca. Do klasy I przyjęto 24
uczniów, utworzono wiec jedna klasę. Zaistniał problem dwudziestego piątego dziecka z Wargowa,
jeśli jego przyjęcie spowoduje powstanie nowej klasy, nie będzie entuzjazmu ze strony urzędu.
Radny Z. Hącia oznajmił, iż dzieci z Wargowa i Świerkówek od zawsze chodziły do szkoły w
Chludowie. Tu też jest ich parafia. Czysto biurokratyczne podejście jest niezgodne z tradycją
kultywowaną od wielu lat. Uchwała Rady Gminy stanowi, iż na jedna klasę przypada 25 osób.
Radny R. Tasarz oznajmił, iż Wargowo zostało dość niefortunnie podporządkowane. W Golęczewie
do przedszkola przyjęto 74 dzieci. Przyjęto też 20 dzieci do klasy I. Przewodniczący K. Pilas
zapytał o termomodernizację budynku ze środków unijnych. Pan dyrektor oznajmił, iż ta sytuacja
uniemożliwia wynajem sali. Rozwiązaniem jest użyczenie sal za darmo stowarzyszeniom i
mieszkańcom. Organ prowadzący musi podjąć decyzje. Wnioskowano o około 2 000 000 zł
środków unijnych. Konieczne jest też odnowienie i odmalowanie paru sal. Przygotowano też
projekty bieżni i skoczni. Koszta wyniosą około 60-70 000 zł. Przewodniczący K. Pilas zapytał o
pęknięcia konstrukcyjne w pomieszczeniach po byłym przedszkolu. Pan dyrektor oznajmił, iż pod
stropem były nasypane trociny, gdy zamokły i konstrukcja zaczęła pękać, szczelinę zalano betonem,
który się rozstąpił. Jest to objęte projektem odnowienia. Radny Z. Hącia zapytał o kwestię
odprowadzenia wody na plac zabaw. Pan dyrektor oznajmił, iż będzie trzeba wykopać studnię. Pan
dyrektor oznajmił, iż jest zaniepokojony kwestią budowy szkoły w Golęczewie i zachowaniem
stowarzyszenia "Edukacja dla Golęczewa". Ostatnio w zespole szkół w Cludowie miejsce mają
częste kontrole Kuratorium Oświaty, podczas których padają pytania, czemu dyrektor zespołu szkół
jest przeciwny stowarzyszeniu. Pan dyrektor oznajmił, iż oficjalnie dementuje, aby był przeciwny.
Nie ma nic przeciwko stowarzyszeniu Edukacja dla Golęczewa. Czynnie brał on udział w
spotkaniach, na które był zapraszany. Przewodniczący K. Pilas oznajmił, iż słyszał, że
stowarzyszenie parokrotnie jechało do kuratorium. Nie wiadomo czy szkoła powstanie z racji braku
uczniów. Pan dyrektor oznajmił, iż pomawianie o nim jako o przeciwniku Golęczewa nie jest w
porządku. Radna U. Ćwiertnia zaproponowała spotkanie pana dyrektora ze stowarzyszeniem.
Radny Z. Hącia oznajmił, iż kuratorium się nie zgadza z opinią, iż szkoła w Golęczewie musi mieć
czwartą klasę. W szkolnictwie nie istnieje forma nauczania 1-4, mogą być 1-3 lub 1-8. Pan
dyrektor oznajmił, że nie będzie blokować szkoły i wykorzystywanie jego osoby do prowadzenia
gier jest nie w porządku. Pan dyrektor zapewnił, iż żadne dzieci nie są traktowane inaczej albo
gorzej w zespole szkół w Chludowie. Przewodniczący oznajmił K. Pilas oznajmił, iż od lat słyszy o
ambicjach Goleczewa względem innych miejscowości, dokładnie jakby chciało być stolica gminy.
Radny R. Tasarz, zapytał co na celu ma stowarzyszenie Edukacja dla Golęczewa i co chce osiągnąć.
Jeśli Rada Gminy zgodzi się na szkołę, to ta szkoła będzie. Niepotrzebne będzie wtedy takie
stowarzyszenie. Radny Z. Hącia przypomniał, że radni bronili szkoły w Goleczewie, gdy miała ona
być zlikwidowana. Uczniowie z Goleczewa odnoszą sukcesy. Radny R. Tasarz przypomniał, iż
miała być to szkoła prywatna, stowarzyszeniowa, ale to radni obronili jej publiczny charakter.
Radny oznajmił, iż warto zaufać radzie. Radna U. Cwiertnia oznajmiła, iż nie ma ona wpływu na
powoływanie stowarzyszeń. Oznajmiła też, że przeprasza pana dyrektora w imieniu mieszkańców
Goleczewa. Pan dyrektor poprosił o spotkanie ze stowarzyszeniem, aby osobiście mógł przedstawić
swoje stanowisko. Radna U. Ćwiertnia wspomniała kwestię etatu dla goleczewa. Przewodniczący
K. Pilas wspomniał o sukcesie teatralnym szkoły. Pan dyrektor oznajmił, iż są to pasje i
zaangażowanie nauczycieli, którym on tylko nie przeszkadza. Przewodniczący K. Pilas oznajmił, iż
poziom wydarzeń teatralnych jest coraz wyższy. Ilość tekstu opanowanego przez dzieci jest
onieśmieająca. Przewodniczący K. Pilas poprosił o docenienie nauczycieli i opiekunów. Pan
dyrektor zaprosił radnych na piętnastolecie nadanie imienia szkole. Odbędą przedstawienia,
występy i koncert. Przewodniczący K. Pilas wspomniał, ze częściowo jego głos spowodował, iż

Marian Żelazek został honorowym obywatelem gminy. Wspaniałą lekcją historii jest wspominanie.
Radna U. Ćwiertnia przekazała radnym pozdrowienia z Poronina, gdzie odwiedziła szkołę i
zapowiedziała, że dzieci z tamtąd przyjadą na jesień. Radny G. Rewers oznajmił, iż nie chciałby,
żeby stowarzyszenie Edukacja dla Golęczewa działało za plecami innych ludzi. Przewodniczący K.
Pilas oznajmił, iż w 2018 roku będzie miało miejsce 800lecie lokalizacji Suchego Lasu, na które
jako członek komitetu organizacyjnego serdecznie zaprasza. Przewodniczący K. Pilas podziękował
dyrektorowi za przyjęcie.
Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji o godzinie 12:00.
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