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Protokół nr 0012.4.14.2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w 15 października 2015 r. w Publicznym Przedszkolu Nr
9 przy ul. Handlowa 4 oraz w Villi Calisia przy Al. Wolności 4
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja o funkcjonowaniu Publicznego Przedszkola nr 9 w roku
szkolnym 2015/2016.
4. Zaopiniowanie kandydatur do Dorocznych Nagród Prezydenta Miasta
Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w sezonie
2014/2015.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
*********************************************************************
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji witając
wszystkich radnych, panią Skarbnik, naczelników oraz przybyłych gości.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad przyjęto jak wyżej niniejszego protokołu. Głosowanie: wszyscy za
(11/11)
Ad. 3. Informacja o funkcjonowaniu Publicznego Przedszkola nr 9 w roku
szkolnym 2015/2016.
Pani Agnieszka Przybyłowska, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 9 przedstawiła
pracowników placówki.

Pan Krzysztof Rudowicz - Jest parę rzeczy do dokończenia. Pierwsza sprawa
tj. niezagospodarowane poddasze.
Pani Agnieszka Przybyłowska – mamy już projekty, mamy stan inwestycyjny. Pierwszy
etap adaptacji mamy na cele przedszkolne. Chcemy dwie sale, łazienki. Brakuje na to
finansów, ale żeby to zacząć robić trzeba zrobić hydraulikę.
Pan Krzysztof Rudowicz - druga sprawa to renowacja pomieszczeń po dawnej
kotłowni węglowej, tam tynki się sypią. Wszystko jest w stanie niezadawalającym.
Trzecia sprawa – taras zewnętrzny - balustrada jest za niska, nawierzchnia jest
niewykorzystana z uwagi na jej stan. Ogrodzenie z lewej strony posesji jest lekko
przechylone. Ogrodzenie tył- fundamenty popękane. Pod względem instalacji - mamy
instalacje centralnego ogrzewania, jest awaryjność tych rur, są połatane. Brak jest
instalacji odgromowej.
Przedstawicielka Rady Rodziców - ograliśmy współpracę w ramach trzech płaszczyzn.
Wspieramy bezpieczeństwo dzieci, zakupiliśmy kamizelki odblaskowe dla dzieci.
Zakupujemy sprzęt i zabawki do przedszkola. Ostatnią dziedziną są harmonogramy
przedszkolne. Mamy współpracę z filharmonią, z teatrem. W ostatnim czasie
wystosowaliśmy pismo z prośbą do Zarządu Dróg Miejskich aby jeszcze dodatkowo
oznaczyć miejsce przejazdu przed skrzyżowaniem z ulicą Lipową. Tutaj jest odcinek
dość niebezpieczny gdzie rodzice przechodzą z dziećmi.
Przedstawicielka Rady Pedagogicznej - nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu
swoją pracę wychowawczo - dydaktyczną wykraczają poza realizację podstawy
programowej, czego dowodem są bogate harmonogramy. Wychodzimy poza teren
przedszkola, organizujemy wyjazdy. Odczuwamy trochę braki w personelu.
Pani Agnieszka Przybyłowska – naszą dobrą stroną przedszkola jest działanie
zespołowe. To jest przedszkole małego artysty. Każdy wpłaca 200 zł na Radę
Rodziców, żeby te harmonogramy miały sens zrealizowania. Mamy 7,28 etatu
nauczycieli, są 4 grupy. Z naszych problemów to hydraulika. Marzymy, żeby na
strychu były dwie sale przedszkolne.
Przewodniczący Komisji, pan Adam Koszada – kiedy ostatnio były przeprowadzone
remonty?
Pani Agnieszka Przybyłowska – trzy lata temu. Była dobudowana klatka zewnętrzna.
Cały dach był 5 lat temu wymieniony, a w 2009 r. cała instalacja elektryczna. Wiem, że
jesteśmy w projekcie za 2 lata, gdzie będziemy mieli modernizację. Teraz hydraulika
jest konieczna i instalacja odgromowa.
Naczelnik Wydziału Edukacji, pan Mariusz Witczak - są dwa wnioski inwestycyjne,
które są teraz w Wydziale Rozwoju Inwestycji. Zobaczymy czy znajdą się w projekcie
budżetu, które państwo otrzymacie. Ten mniejszy wniosek dotyczy instalacji, a drugi
dotyczy adaptacji i prac z tych związanych.
Pani Agnieszka Przybyłowska – ta instalacja, te wszystkie kaloryfery wymagają
natychmiastowej poprawy ich stanu technicznego i przede wszystkim mamy piątą już
na jednej rurze w piwnicy opaskę hydrauliczną.
Pani dyrektor oprowadziła radnych, naczelników oraz panią Skarbnik po placówce.
Ad. 4. Zaopiniowanie kandydatur do Dorocznych Nagród Prezydenta Miasta
Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w sezonie 2014/2015.

Pani Marzena Pastuszak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
zarekomendowała laureatów do tegorocznych Nagród Prezydenta Miasta Kalisza
2014/2015 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego. W tym roku była rekordowa liczba. Było 72 wniosków,
zawierających 64 osoby. Były prowadzone konsultacje z Przewodniczącym Komisji
oraz z Przewodniczącym Rady, z panem wiceprezydentem oraz prezydentem. Mieliśmy
74 tys. zł.
Osoby które otrzymały akceptację do tegorocznych Nagród Prezydenta Miasta Kalisza
2014/2015:
1. Jakub Tomalak – 3 000 zł
2. Dorian Pawełczak – 3 000 zł
3. Joanna Bara – 3 000 zł
4. Wojciech Zieleziński – 2 500 zł
5. Małgorzata Puchalska – 2 500 zł
6. Izabela Pietrzak – 2 500 zł
7. Wołodymyr Czornobaj – 2 500 zł
8. Jarosław Romaniuk – 3 000 zł
9. Barbara Wypych – 3 200 zł
10. Maria Jarmuszka- Grzeluszka – 2 500 zł
11. Henryk Piątkowski – 3 000 zł
12. Arkadiusz Błaszczyk – 3 000 zł
13.Maciej Stadtmuller – 3 000 zł
14. Natalia Zawartka-Ignaszak – 3 000 zł
15. Robert Kuciński – 3 000 zł
16. Prof. dr hab. Piotr Gołdyn – 3 200 zł
17. Piotr Łuszczykiewicz – 3 000 zł
18. Maciej Błachowicz – 2 500 zł
19. Danuta Synkiewicz – 3 000 zł
20. Romuald Zaręba – 3 000 zł
21. Prof. dr hab. Krzysztof Walczak – 2 500 zł
22. Leszek Ziąbka – 3 000 zł
23. ks. ppłk. rez. Tadeusz Pałuska – 3 100 zł
24. Tomasz Dalinkiewicz – 2 500 zł
25. Tomasz Chajduk – 2 500 zł
Nagroda zbiorowa- Henryk i Jerzy Gnerewiczowie – 3 000 zł
Pani Marzena Pastuszak - Wśród zestawienia są też uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Proponujemy im nagrody rzeczowe. Jest też lista sponsorów, zestawienie
obejmujące 9 podmiotów. Jest to rzecz pozaregulaminowa. Proponujemy aby tytuł
Mecenasa Kultury otrzymali państwo Margota i Cezary Suszyńscy, Paweł
Szymkowiak, Energa oraz dyrektor Leroy Merlin, a także szefową hotelu Calisia,
panią Katarzynę Figiel. W sposób szczególny pragnęlibyśmy uhonorować ojców
Franciszkanów w Kaliszu. Nie będzie to nagroda finansowa lecz rzeczowa.
Radny Dariusz Grodziński – chciałem poruszyć sprawę pani Izabeli Pietrzak. Być
może obchodzi ona 20-lecie jako chór. Pani Pietrzak niczym nie zabłysnęła w zeszłym

roku. Chciałbym zaproponować zamianę tej osoby na pana Jacka Jackowicza ?
Radny Adam Koszada- pan Jacek już otrzymywał nagrody.
Pani Marzena Pastuszak – w 2006 i w 2011 r. W tym roku jubileusze w kaliskim teatrze
obchodzi kilka osób.
Radny Dariusz Grodziński – ja mam gorącą prośbę aby uwzględnić pana Jacka jako
osobę dodatkową i aby zweryfikować zasadność dla pani Pietrzak i ewentualnie
zamienić jedną osobę na drugą.
Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Andrzej Plichta – praca z młodzieżą to nie jest
jakaś tam praca, tylko 20-lecie chóru. Taka jest propozycja aby to uszanować.
Wiceprezydent Artur Kijewski - propozycja jest taka, to państwo radni zadecydują.
Proponuję panu Jackiewiczowi aby otrzymał symboliczną nagrodę w formie
grawertonu z okazji 40-lecia.
Radny Dariusz Grodziński zgłosił wniosek formalny by zdjąć panią Pietrzak z
otrzymania nagrody.
Głosowanie: 3 osoby wstrzymujące się, reszta obecnych przeciw. Wniosek przepadł.
Kandydatury do Dorocznych Nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego w sezonie 2014/2015 zostały pozytywnie zaopiniowane. Głosowanie:
wszyscy za (10/10)
Ad. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
Radna Małgorzata Zarzycka – byliśmy w Szkole Muzycznej jakiś czas temu na
posiedzeniu komisji i problemem głównym były kłopoty lokalowe. W budynku GUS
przy Placu Kilińskiego 13 jest wolne drugie piętro. Wraz z panią Spychalską
podjęłyśmy działania w tym kierunku, żeby Urząd Marszałkowski pozwolił na
korzystanie z tego piętra. Od 14 września Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
jest użytkownikiem tego piętra. Szkoła Muzyczna będzie obchodzić jubileusz 100-lecia
w 2019 roku. Problem parkingu, do budynku GUS przypisany jest parking wewnętrzny
z dojazdem od ulicy Niecałej i Szkoła Muzyczna korzysta z tego parkingu. Cieszę się,
że udało się tą inicjatywę sfinalizować, dzięki temu Szkoła Muzyczna nie zostanie
podzielona. Chciałam przejść do drugiego tematu, a mianowicie do propozycji
budżetowych radnych Wspólnego Kalisza. Proponujemy budowę fontanny w postaci
fortepianu przy Placu Kilińskiego w miejscu istniejącej fontanny. Wymiana fontanny
było zadaniem, które miało się odbywać w 2015 roku w ramach rewitalizacji. W jednej
miejscowości na Śląsku znajduje się fontanna w postaci fortepianu, na którą Urząd
Gminy zdobył około 80 % dofinansowania z funduszy zewnętrznych. Należy pomyśleć
jak spowodować by nasz pomysł był bardziej charakterystyczny dla naszego miasta i
miał niepowtarzalny charakter. Miejsce byłoby idealnym połączeniem dwóch siedzib Szkoły Muzycznej przy Placu Jana Pawła II i Placu Kilińskiego 13.
Radny Paweł Gołębiak – pytanie o koszty i rodzaj umowy jaką podpisaliśmy z
przedstawicielami Marszałka czy z samym Marszałkiem. Czy ta adaptacja była z
budżetu szkoły?
Wiceprezydent Artur Kijewski - przygotujemy taką informację.
Przewodniczący Komisji, pan Adam Koszada przypomniał o kweście, która odbędzie
się 1 listopada na Cmentarzu Komunalnym.

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący Adam Koszada zamknął
posiedzenie komisji.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Adam Koszada

