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Podkowa Leśna, 30 października 2013 r. 
 
 

 
 

   PPP RRR OOO TTT OOO KKK ÓÓÓ ŁŁŁ       
 

z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych, 

które odbyło się w dniu 30 października 2013 r. 

w Zespole Szkół Samorządowych przy ul. Jana Pawła II 20 

 

 

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).  

 

Przed rozpoczęciem posiedzenia o godz. 18.30 radni zwiedzili halę sportową wraz                 

z zapleczem zapoznając się z możliwościami obiektu. Następnie przewodniczący M. Foks 

powitał zebranych, stwierdził kworum i przedstawił program bieżącego posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji 

2. Dyskusja dotycząca sportu w Podkowie Leśnej 

3. Sprawy bieżące 

4. Wolne wnioski. 

 

Porządek obrad przyjęto z wykreśleniem punktu 1. 

 

Ad. 2 

 

Przewodniczący M. Foks przypomniał ubiegłoroczną dyskusję dodając, że toczyła się             

w sytuacji, kiedy hala sportowa nie była oddana do użytku. Dziś – po zwiedzaniu 

pomieszczeń sportowych wewnątrz budynku - mamy więcej informacji: pracownicy 

szkoły prosili o zastanowienie się nad zakupem kotary, która może zmniejszyć hałas 

między dwiema częściami hali podczas prowadzenia zajęć. Zwrócili uwagę na problem 

spadania piłek na daszek nad widownią hali widowiskowej.  

 

Radny J. Chrzanowski zapytał o wykładzinę do hali sportowej. Dyrektor                             

E. Mieszkowska poinformowała, że jest wielokrotnego użytku, spełnia funkcję podczas 

uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, pokrywa całą podłogę. Dyrektor 
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E. Mieszkowska w odpowiedzi na pytanie radnej A. Dobrzyńskiej-Foss powiedziała,        

że istnieje możliwość dokupienia wykładziny w przypadku zniszczenia jej fragmentu.  

 

Przewodniczący M. Foks przywitał panią M. Szymską, pracownika UM odpowiedzialnego 

za promocję Podkowy Leśnej. Zapytał o możliwość korzystania przez podopiecznych 

Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z opiekunem z sali sportowej w szkole. 

Dyrektor E. Mieszkowska odpowiedziała, że jest taka możliwość, jeżeli nie będzie to 

kolidować z zajęciami. ŚDS jest proszony o skontaktowanie się ze szkołą. Mieszkanka           

K. Tusińska zaprezentowała zajęcia organizowane dla podopiecznych ŚDS.  

 

Przewodniczący M. Foks zapytał o stopień wykorzystania hali sportowej. Mała sala 

„pracuje” w godzinach 8.00-21.00. Możliwości wynajęcia tej sali od poniedziałku                      

do piątku, z wyłączeniem weekendu, to 25 godzin 15 minut, odliczając zajęcia w-f                 

oraz SKS, które są zajęciami własnymi. 18 godzin jest już wynajęte, z czego 4 godziny   

są zwolnione z opłat. Mała sala jest wykorzystana w 71 proc. czasu, który można 

wynająć. Duża sala ma takie same założenia. Ta sala pracuje dla szkoły częściej, stąd 

możliwości wynajęcia to 19 godzin 15 minut, z czego wykorzystanych jest 14 godzin,            

z czego 5 godzin jest zwolnionych z opłat. Duża sala jest wykorzystana w 73 proc. 

Zwolnione z opłat są Uczniowskie Kluby Sportowe – przy szkole działają dwa. Sytuacja 

jest dynamiczna. Przykładowo zajęcia z piłki nożnej są prowadzone od listopada                

do marca. Podmioty zewnętrzne, które w okresie wiosenno-letnim oraz latem i wczesną 

jesienią grają na boisku w Żółwinie, w okresie jesienno-zimowym wynajmują naszą halę. 

Umowy  z nimi są już podpisane. Radna M. Konopka-Wichrowska zadała pytanie              

o wynajem hal w sobotę i niedzielę. Dyrekcja zamierza wynajmować w weekendy.              

Jest wstępne zainteresowanie piłką nożną i koszykówką. Podpisujący umowę bierze 

odpowiedzialność za przychodzących ludzi oraz stan sali.  

 

Wicedyrektor szkoły w odpowiedzi na pytanie radnej A. Dobrzyńskiej-Foss o sposób 

informowania o możliwości wynajęcia hali powiedział, że informacja miała charakter 

pasywny – zainteresowani przychodzili do szkoły. W dość szybkim tempie udało się 

wypełnić podział hali, podpisać umowy. Największy problem jest z wynajęciem sali              

w godzinach wieczornych – nie ma osoby, która mogłaby pracować po 21.00. Dyrekcja 

złożyła zapewnienie, że będzie korzystać z różnych form promocji wynajęcia hali.  

 

Radny J. Chrzanowski zapytał o możliwość bezpłatnego udostępniania hali 

mieszkańcom w pewnych godzinach w określonym dniu. Tak, jak przychodząc                   

do biblioteki wiemy, że wypożyczymy książkę za darmo, tak wśród mieszkańców mogłaby 

być świadomość, że istnieje na stałe forma bezpłatnego udostępnienia hali; byłoby to 

zachętą do uprawiania sportu w mieście. Dyrektor E. Mieszkowska odpowiedziała,             

że można rozważyć taką ewentualność, przy czym decyzja jest po stronie burmistrza, 

przy czym jakiś rodzaj umowy z kimś takim powinien być podpisany, ze względu                  
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na odpowiedzialność za stan pomieszczeń szkolnych, opiekę nad młodzieżą, sprzętem. 

Musi być to ktoś, kto ma uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych.  

 

Mieszkanka M. Gessner zapytała o koszty. Mała sala – 35 zł. netto za godzinę, duża hala 

– 80 zł netto za godzinę. Żeby odpowiedzieć na pytanie o to, na ile pieniądze za wynajem 

zwracają koszty, hala musi popracować cały rok. Wicedyrektor szkoły w odpowiedzi             

na pytanie radnej A. Dobrzyńskiej-Foss o siłownię powiedział, że jest to pomieszczenie 

dość niskie, z jednym oknem. Wyposażeniem będzie atlas, dwie bieżnie. 

 

Przewodniczący M. Foks zapytał dyrektora G. Dąbrowskiego o sposób promocji hali                 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej. 

Szkoła nie ogłasza się szeroko, nie zabiega, w większości są to zapytania potencjalnych 

użytkowników. Szkoła troszczy się o rozwijanie pewnych dyscyplin sportowych na trochę 

wyższym poziomie niż szkolny. 

 

Dyrektor E. Mieszkowska powiedziała o wysokości dochodów z wynajmu za październik 

za sale lekcyjne oraz obie gimnastyczne: 6717 PLN netto. Wicedyrektor dodał, że przy 

wynajmie hali stosowane są dwie stawki – komercyjna dla podmiotów zarabiających,  

oraz zwolnienie z opłat. Zwolnienie z opłat dotyczy 9 godzin na 32 wynajmowane.    

 

Przewodniczący M. Foks zwrócił uwagę na stronę internetową szkoły, na której rodzice 

mogą zapoznać się z ofertą zajęć. Na prośbę jednego z rodziców przekazał dyrekcji 

szkoły uwagę, by taki wykaz był udostępniany jak najwcześniej we wrześniu. Dyrektor                  

E. Mieszkowska wspomniała, że w tym roku zostało to zrobione sprawnie, do 12 

września.  

 

Przewodniczący M. Foks przypomniał dyskusję na temat ewentualnego powołania 

koordynatora ds. sportu. Poddał pod rozwagę zgromadzonych, czy istnieje taka 

konieczność. Radna A. Dobrzyńska-Foss zapytała przedstawicielkę PTB o możliwości 

poszerzenia działalności. Mieszkanka K. Tusińska odpowiedziała, że Towarzystwu                  

nie jest potrzebny taki koordynator. Mieszkanka postuluje wygospodarowanie pewnych 

godzin udostępnionych mieszkańcom i młodzieży nieodpłatnie, jako propagowanie sportu. 

PTB ma dużą rolę, ale zaspokaja niewielki procent potrzeb. Dyrektor E. Mieszkowska 

wspomniała o różnicy między halą a boiskiem. Boisko ma status boiska środowiskowego, 

poza godzinami pracy szkoły pełni rolę boiska, które mogłoby się znajdować na otwartym 

terenie. Sala sportowa jest w budynku i nikt nikogo nie zwolni z odpowiedzialności               

po godzinach. Mieszkanka K. Tusińska zwraca uwagę na okres wakacji, ferii zimowych           

i wolnych dni. Sala powinna pełnić w uporządkowany sposób formę boiska.                     

Tak to powinno być zorganizowane, by służyło dzieciom w jak największym wymiarze 

dostępności. Radna M. Konopka-Wichrowska zaproponowała nie koordynatora                   

ds. sportu, ale administratora sali z uprawnieniami instruktora sportowego, który mógłby 
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czuwać nad salą. Dyrektor E. Mieszkowska potwierdziła, że musi tam być osoba                    

z uprawnieniami. Okres wakacji jest do przemyślenia, trzeba by było kogoś zatrudnić, 

gdyż nauczyciele mają urlop. Nauczycielka w-f zwróciła uwagę na obowiązki nauczycieli - 

wyjazdy na zawody sportowe oraz zakup sprzętu etc. Według nauczycielki do UM 

wpłynęła oferta od absolwenta AWF na koordynatora. Dowiadywał się co jakiś czas. 

 

Mieszkanka K. Tusińska wspomniała, że PTB chce propagować aerobowe formy sportu – 

jazdę na rolkach, na rowerze. Teraz PTB skupia się na bieganiu, przygotowaniu                    

do biegania. W Podkowie nie każdemu potrzebny jest organizator. Brakuje miejsca, gdzie 

ludzie w grupie 8-10 osób mogą się spotkać.  Radna A. Dobrzyńska-Foss stwierdziła,  

że nie jest potrzebny koordynator, ale powinniśmy wymyślić jakieś formy organizacji 

dostępu do hali.  

 

Radni zastanawiali się nad zadaniami hali. Dyrektor E. Mieszkowska wspomniała,                

że rachunki szkoły od momentu oddania nowego budynku znacznie wzrosły, dlatego 

istotne są przychody z najmu. Grupa może być nieformalna, ale musi być osoba, która 

jest odpowiedzialna za stan. Przewodniczący M. Foks powiedział, że kiedy UM dostanie 

wniosek do przeanalizowania będzie mógł wraz ze szkołą ocenić, na ile godzin można 

udostępnić mieszkańcom bezpłatnie halę w danym okresie, by nie wpłynęło to na odpływ 

pieniędzy z wynajmu.   

 

Radny J. Chrzanowski zaproponował wniosek do BM: 

 

Komisja prosi o przeanalizowanie możliwości udostępnienia hali sportowej nieodpłatnie 

mieszkańcom Podkowy w określonych godzinach, jako formy promocji sportu w mieście. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie. 

 

Przewodniczący M. Foks poruszył temat imprez miejskich i dnia sportu. Poddał                  

pod rozwagę organizowanie przez miasto zawodów o puchar BM w wybranej dyscyplinie, 

przykładowo zawodów rowerowych. Radna A. Dobrzyńska-Foss zaproponowała,               

by taką dyscypliną była piłka nożna. W dyskusji zwracano uwagę, że piłka nożna 

ogranicza się raczej do chłopców. Dyskutowano pomysł rowerowej masy krytycznej. 

Dyrektor G. Dąbrowski zwrócił uwagę, że nie ma klubu kolarskiego w mieście. 

Wspomniał, że wysiłek miasta powinien skupić się na określeniu kilku dyscyplin,             

które uważa się za priorytetowe i zachęceniu podkowiańskich szkół do podjęcia wysiłku    

w tym kierunku, gdyż miasto planuje zorganizowanie mistrzostw w tych właśnie 

dyscyplinach. Dyrektor jest niechętny jednorazowym imprezom – fajerwerkom.                    

W przypadku biegów - są super, ponieważ każdy sam może sobie biegać. Dyrektor myśli 

o lidze tenisa stołowego. Zadaniem miasta jest określenie ram, powiedzenie, że dołożymy 

pieniędzy, jak się zorganizujecie. Według mieszkanki E. Gliszczyńskiej miasto powinno 

promować zdrowy tryb życia.  
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Według radnego M. Foksa zbiorowy przejazd rowerowy z Biblioteki Publicznej                     

w Podkowie Leśnej do Biblioteki Publicznej w Komorowie cieszył się dużym 

zainteresowaniem. Warto w ten sposób upowszechniać poruszanie się na rowerach. 

Radny P. Siedlecki jest przeciwny określaniu dyscypliny przez miasto, większość 

wydarzeń sportowych jest inicjowana w grupy nieformalne np. olimpiada, bieg. 

Organizator może się zwrócić do miasta o wsparcie i takie powinien dostać. Pomysł ligi            

w pewnej dyscyplinie jest fajnym pomysłem, tylko pytanie kto powinien się tym zająć, 

zainicjować coś takiego. Czy to mają być szkoły, czy osoba w urzędzie? Dyrektor                

G. Dąbrowski podtrzymał swoje zdanie, że warto określać priorytety. Mamy teraz bazę 

materialną. Trzeba nastawić się na dyscypliny niszowe; określić pomysł na najbliższe dwa 

lata. Pani E. Domaradzka poparła stanowisko dyr. G. Dąbrowskiego. W Podkowie 

mamy brązową medalistkę w szabli. Ten sport mógłby zaistnieć w Podkowie.                

Można zastanowić się nad klubem pod egidą Polskiego Związku Szermierczego. Można 

sprawdzić czy są chętni. Ważne jest uczenie nawyków na całe życie. Pani                              

E. Domaradzka podała przykład inicjatywy zawodów crossowych, które kiedyś się 

odbywały dzięki grupie, która chciała je zorganizować.  

 

Wicedyrektor szkoły samorządowej zaproponował wspólne granie czy wystawianie się 

szkół, jako Podkowa Leśna, tak jak wystawiamy się wspólnie w Mazovii. Z dyscyplin 

zaproponował bule. Radna A. Łukasiewicz poinformowała, że istnieje zaczątek pierwszej 

ścieżki zdrowia, m. in. dzięki środkom z PROW. Przy dawnym MOK staną dwa urządzenia 

sportowe – pająk dla młodszych i urządzenie do ćwiczeń dla osób dorosłych. Wysiłki 

miasta powinny iść w kierunku kolejnych etapów infrastruktury. W Podkowie według 

radnej oferta szkół jest dobra, natomiast nie do końca dobra jest oferta dla grup 

rodzinnych. Takie możliwości daje ścieżka zdrowia. W Podkowie uprawiana jest jazda 

konna, nordic walking, jazda rowerowa. Zielone Sąsiedztwo opracowało 4 trasy 

rowerowe. Pani R. Potyrała zwróciła uwagę, że pieniędzy ze środków przeznaczonych           

w budżecie sport wydawanych jest niewiele. Radna A. Łukasiewicz zwróciła uwagę,            

że na dotychczasowe przeznaczanie środków na organizację imprez trzeba popatrzeć 

krytycznie. Gdyby środki przekierować poprzez inwestycje na rzecz sportu, to w sposób 

pośredni generowałyby one zdrowszy tryb życia. Dyrektor G. Dąbrowski nawiązał             

do tematyki sponsoringu. Na podstawie własnego doświadczenia stwierdził, że jeżeli 

ludzie widzą coś sensownego, to są gotowi się dołożyć. Radna A. Dobrzyńska-Foss 

opowiada się za sportami bardziej masowymi, tenis stołowy, szermierka angażuje kilka 

osób jednocześnie. Można zrobić ankietę wśród młodzieży.  

 

Radny J. Chrzanowski wspomniał postać J. Drążkowskiego, znanego, byłego 

nauczyciela w-f w Podkowie. Podsumowując dyskusję zaproponował, by przedstawiciele 

obu szkół spotkali się i podyskutowali, która ze szkół w którym kierunku mogłaby 

prowadzić zajęcia. Drugim elementem byłoby systematyczne inwestowanie                          
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w infrastrukturę. Radny M. Foks wspominał, że szkoły postrzega się poprzez wyniki, 

także sportowe. Radny J. Kubicki zastanawiał się, czy realne jest wybranie przez 

nauczycieli w-f w obydwu szkołach sportu, który byłby organizowany nawet w ramach 

zajęć w-f, z którym wszystkie dzieci miałby kontakt. Jeżeli wybierzemy dyscyplinę, która 

spodoba się dzieciom, a jest mało popularna, to być może będziemy mieli dość szybko 

wyniki. Przewodniczący M. Foks powiedział, że fachowcami są tutaj nauczyciele w-f, 

przypomniał spotkanie z młodzieżą organizowane wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta.  

W ankiecie dotyczącej czasu wolnego były różne pomysły, czasem nierealne. Na terenie 

d. MOK przewidziana jest siłownia plenerowa, trzeba również uwzględnić fakt, że nie cały 

teren należy do miasta.  

 

Pani M. Szymska z UM zgodziła się z każdym z dyskutantów. Inwestowanie                         

w infrastrukturę zachęca do uprawiania sportu. Radna A. Dobrzyńska-Foss 

sformułowała wniosek do BM poprzez PRM: 

 

Komisja wnosi o rozważenie możliwości przeniesienia niewykorzystanych środków                        

w dziale sportu do działu inwestycji z przeznaczeniem na zakup urządzenia do siłowni 

plenerowej. Wniosek przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

 
Dyr. E. Mieszkowska wspomniała o Radosnej Szkole. Wykonawca został wybrany, 

uzgadniany jest ostateczny wygląd przyrządów, metalowych. Dyrektor omówiła 

usytuowanie urządzeń, projektowane zagospodarowanie sportowe terenu szkoły. 

Realizacja placu zabaw dla dzieci powinna się zacząć w listopadzie.  

 

Radny J. Kubicki zwrócił uwagę na zmniejszenie terenu placu zabaw. Pytał kiedy będzie 

odtworzony plac zabaw przy urzędzie? Pani E. Domaradzka zwróciła uwagę na teren 

przed kasynem, jako miejsce na plac zabaw. Według J. Kubickiego mnożenie placów 

wydaje się niecelowe.  

 
Radni jednogłośnie przyjęli następujący wniosek do BM poprzez PRM: 

 
Komisja prosi o informacje na najbliższym posiedzeniu KKOSiSS, dotyczące placu zabaw  

w Ogrodzie Matki i Dziecka. 

 

Radny J. Kubicki poruszył temat budowy ścieżek rowerowych w Podkowie.                           

Jest przeciwny ich budowie – mamy wiele ulic gruntowych. Nie ma dobrego dojazdu              

do Pruszkowa.  

 
Przewodniczący M. Foks przypomniał, że jednym z ostatnich posiedzeń Pani                      

M. Wojtków poruszyła temat lokalu byłej księgarni. Przypomniał ówczesną dyskusję           
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na ten temat. Od tego czasu wpłynęło kilka pism (w załączeniu). Radni zapoznali się z ich 

treścią. Jedno z nich wnosi o zniesienie prowadzenia działalności gospodarczej w tym 

lokalu w postaci sprzedaży książek, wprowadzenie innej działalności. Drugie przewiduje 

sprzedaż książek jako dodatkową. Radny J. Kubicki wspomniał, że regału z książkami 

nie możemy nazywać księgarnią. Przypomniał, że w minionych latach mieliśmy w tym 

lokalu kwiaciarnię z książkami, następnie de facto kawiarnię z książkami. Jeżeli chcemy 

mieć naprawdę księgarnię, to trzeba znaleźć taką drogę, żeby to wyegzekwować.  

 

Trzecie pismo zawiera propozycję założenia księgarni. Autor pisma prowadzi księgarnię  

w Warszawie. Zgromadzeni na posiedzeniu radni podtrzymali chęć utrzymania księgarni, 

a dopiero, kiedy ewentualnie się to nie uda należy dążyć do zmiany charakteru 

działalności w tym lokalu. Radna M. Konopka-Wichrowska przypomniała,                         

że tegoroczne Targi Książki w Krakowie odwiedziło 40 tys. czytelników. Według radnej 

jeżeli skończymy naszą kadencję i nie doprowadzimy do ponownego zaistnienia                   

w Podkowie prawdziwej księgarni poniesiemy ogromną porażkę. Radna dała                         

do zrozumienia, że pojawił się prawdziwy księgarz, który ma wydeptane ścieżki                      

w hurtowniach. Według radnej każdy przetarg, w którym oferenci będą licytować się             

na wysokość czynszu nie doprowadzi do tego, że powstanie księgarnia, zawsze będzie 

ktoś próbował gastronomią („schabowym”) dorobić do tego czynszu. Czynsz powinien dać 

możliwość normalnego funkcjonowania księgarzowi. Księgarnia warszawska, o której 

mowa jest w opinii radnej znana i dobra. Powstałaby sieć księgarń, które by się 

wspierały. Jeżeli autor pisma oferuje określony czynsz, to znaczy, że widzi możliwość 

stworzenia księgarni w Podkowie. Według radnej M. Konopki-Wichrowskiej w tych 

okolicznościach nie ma się nad czym zastanawiać. Podkreśliła, że jest to jej prywatna 

opinia. Przewodniczący M. Foks zaznaczył, że autor pisma będzie mógł z własną ofertą 

startować w konkursie. Radna M. Konopka-Wichrowska podkreśliła, że w poprzednim 

konkursie 60 punktów wagowych obejmował czynsz. Według radnej powinno to być 

doświadczenie w księgarstwie, a czynsz powinien być obniżony do 1000 złotych.             

Czynsz powinien być według radnej stały, a doświadczenie powinno być w konkursie tym, 

w czym oferenci rywalizowaliby ze sobą. Radny J. Kubicki podkreślił, że chciałby mieć               

w Podkowie księgarnię. Należy mieć sposób wyegzekwowania tego, by była prawdziwą 

księgarnią. Teraz mamy jedną ofertę, oceniamy ją dobrze, ale będzie rozpisany konkurs. 

Może stanąć do niego ktoś, kto nie zamierza prowadzić księgarni w sposób, który 

rozumiemy, tylko działalność, która przynosi wyższe dochody, a książki będą                       

na przyczepkę. Musimy to tak określić, byśmy byli zabezpieczeni - jeżeli ktoś nie 

wywiązuje się z tego, że ma prowadzić księgarnię, to trzeba rozpisać nowy przetarg,               

a nie czekać kilka lat, co z tego wyniknie. Do tej pory były zawarte dwie umowy i nie 

satysfakcjonowały radnego. Mieszkanka K. Tusińska podkreśliła, że trafiła się nam 

bardzo dobra oferta i trzeba zrobić wszystko, żeby móc skorzystać z tej oferty i tak 

napisać specyfikację przetargową, bądź odstąpić od przetargu i zrobić konkurs ofert, żeby 

była możliwość wybrania tej, a nie innej oferty. Według mieszkanki tak powinno się 
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zrobić, bo coś lepszego może nam się nie trafić. Pani E. Domaradzka podkreśliła,               

że mamy dwie sprawy – by w wyniku przetargu wygrała oferta na księgarnię oraz to,             

by w życiu okazała się być księgarnią. Jedną rzecz określamy w przetargu, drugą                  

w umowie podpisanej z najemcą. Mieszkanka K. Tusińska powiedziała, że jeżeli 

odpowiadają nam warunki zaproponowane w piśmie księgarza, to jest kwestia wpisania 

tych samych warunków do późniejszej umowy i egzekwowania tego, co zostało 

zaproponowane. Radna A. Łukasiewicz podkreśliła, że ta firma ma wypracowaną markę, 

jest z bezpośredniego sąsiedztwa, oferuje miejsca pracy dla mieszkańców, co ma 

znaczenie. Przewodniczący M. Foks powiedział, że być może wpłyną jeszcze inne oferty. 

Jeżeli dobrze zrozumiał intencje, to Pana PRM interesuje, czy na podstawie tych trzech 

pism podtrzymujemy nasze stanowisko, że według KKOSiSS w tym lokalu ma być 

księgarnia. Radna A. Łukasiewicz zgodziła się z tym i dodała, że nie jest najważniejsza 

sprawa czynszu i dobrze by było, by czy to w warunkach przetargowych, czy konkursie 

ofert, znalazło to odzwierciedlenie. Radna M. Konopka-Wichrowska powiedziała,              

że możemy również powiedzieć, że popieramy tę zgłoszoną ofertę. Przychylił się do tego 

radny J. Chrzanowski. Radna A. Dobrzyńska-Foss wspomniała o swojej wizycie               

w księgarni im. B. Prusa w Warszawie, gdzie mogła również przy okazji wypić kawę. 

Według radnej poprzednia oferta dot. księgarni w Podkowie obejmowała prowadzenie 

takiej działalności, jaka była prowadzona, z tym że część księgarska coraz bardziej się 

zmniejszała. Radna M. Konopka-Wichrowska podkreśliła, że czynsz był za wysoki. 

Zaapelowała o poparcie tej oferty. Przewodniczący M. Foks zaproponował, by komisja 

wyłącznie wyraziła swoje zdanie, czy w tym lokalu ma być księgarnia, a sprawa tego, czy 

będzie to ta, czy inna oferta nie należy do nas. Radny J. Chrzanowski podkreślił,               

że powinniśmy dać wyraźny sygnał, że KKOSiSS jak najbardziej popiera ofertę księgarni 

Tarabuk. M. Foks wyraził wątpliwość, gdyż Komisja RM nie jest komisją przetargową. 

Radna M. Konopka-Wichrowska podkreśliła, że otrzymaliśmy trzy pisma, do których 

mamy się ustosunkować. Przewodniczący M. Foks podkreślił, że w tym świetle 

wystarczy, że Komisja powie, że w lokalu przy ul. Jana Pawła II 5 powinna znajdować się 

księgarnia. Radna A. Dobrzyńska-Foss zaproponowała dodanie do tego sformułowania 

sentencji: „jednocześnie komisja z trzech przedstawionych ofert opowiada się za ofertą 

Tarabuka”.  

 

Pani E. Domaradzka zapytała o dyskusję w szkole na temat propozycji patrona                 

dla podkowiańskiego gimnazjum. Dyrektor E. Mieszkowska powiedziała, że temat ten 

będzie omawiany.  

 

Przewodniczący M. Foks podał w wątpliwość czy możemy rekomendować daną ofertę. 

Radni stwierdzili, że tak. Czy w takim razie nie będzie przetargu? Radna M. Konopka-

Wichrowska podkreśliła, że o tym zadecyduje Burmistrz. Radna A. Łukasiewicz 

powiedziała, że dziś mamy trzy oferty, a jeżeli będzie ogłoszony przetarg może wpłynąć 

dziesięć ofert. Radna M. Konopka-Wichrowska zaproponowała dodanie sentencji:              
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„w przypadku ogłoszenia przetargu kryterium o najwyższej wadze powinno być 

doświadczenie oferenta”. Radny J. Kubicki zaproponował, by komisja dała                         

do zrozumienia, że oczekuje iż cała procedura zapewni, że będzie to księgarnia,                    

a w przypadku kiedy okaże się nie być księgarnią, to jest możliwość wypowiedzenia 

umowy najemcy.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek do BM poprzez PRM: 

 

Komisja uważa, że w lokalu przy ul. Jana Pawła II 5 powinna znajdować się księgarnia. 

Jednocześnie Komisja po zapoznaniu się z treścią trzech pism (185/2013, 192/2013, 

198/2013) rekomenduje ofertę księgarni Tarabuk. W przypadku ogłoszenia przetargu 

kryterium o najwyższej wadze powinna być oferta programowa i doświadczenie oferenta. 

 

Przewodniczący M. Foks poinformował o wnioskach dot. medalu Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich dla mgr. inż. Z. Jachimskiego oraz mgr. inż. K. Cichowskiego. 

Radna A. Dobrzyńska-Foss zwróciła uwagę na błąd w piśmie, związany z datą założenia 

Podkowy Leśnej. Radna poinformowała autorów pisma o konieczności zmiany.  

 

Przewodniczący M. Foks poinformował o planowanym uruchomieniu przez Radę Naczelną 

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych          

w Milanówku. Placówka będzie miała charakter lokalny (pismo w załączeniu).  

 

Radna A. Dobrzyńska-Foss poinformowała o październikowym posiedzeniu Rady 

Społecznej Szpitala Zachodniego, gdzie zapowiedziano rozpoczęcie od 1 listopada oferty 

komercyjnej, która będzie dotyczyła rehabilitacji. Zostanie uruchomiony pododdział 

geriatryczny, wieloprofilowy, zabiegowy. W innych działach po przyjęciu pacjentów NFZ 

również będzie można prowadzić działalność komercyjną. Dyrektor Szpitala zaoferowała, 

że może przyjechać do każdej gminy i poinformować o tym osobiście. Wstępnie taką 

informację przekazała już na posiedzeniu Rady Miasta w Milanówku. Radna                          

A. Dobrzyńska-Foss zaproponowała zaproszenie na najbliższą sesję RM dyrektora 

Szpitala Zachodniego celem przedstawienia informacji od placówki. Radna podkreśliła,          

że geriatrów w Polsce jest około 300, pododdział geriatryczny będzie absolutną nowością. 

Oddział geriatryczny istnieje co prawda w klinice przy ul. Lindleya w Warszawie, ale ma 

charakter edukacyjny – szkoli geriatrów. Radna M. Konopka-Wichrowska zapytała             

o poziom komercji proponowanej oferty. Radna A. Dobrzyńska-Foss odpowiedziała,            

że według informacji uzyskanych od dyrekcji Szpitala ceny usług będą bardzo 

konkurencyjne w porównaniu do cen stosowanych w niepublicznych i prywatnych 

zakładach. Ma to dotyczyć dziedzin, w których nie są zawarte umowy z NFZ – na geriatrię 

NFZ odmówił finansowania. Wieloprofilowy oddział zabiegowy będzie umożliwiał 

przyjmowanie cudzoziemców, co staje się obowiązkiem szpitali krajowych, ze względu          

na uzgodnienia unijne. Będą informacje od Szpitala Zachodniego w Radiu Bogoria,          
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radna A. Dobrzyńska-Foss apelowała, by były umieszczone w lokalnej prasie.               

Taką informację trzeba będzie zamieścić również w Biuletynie Miasta. Radny                       

J. Chrzanowski zapytał jakie oczekiwania ma dyrektor placówki w stosunku do rad 

miast. Radna A. Dobrzyńska-Foss odpowiedziała, że wcześniej lub później zostaną 

przedstawione oczekiwania finansowe, ponieważ planowane jest otworzenie porodówki, 

której nie ma. W dyskusjach mówiło się o tym, że powiat będzie zwracał się do gmin             

o udział finansowy. Radna zwróciła na posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Zachodniego 

uwagę, że ze względu na wielkość naszej gminy nie powinniśmy uczestniczyć w takiej 

samej wysokości jak Gmina Grodzisk Mazowiecki. Poinformowanie o nowej działalności 

komercyjnej nie wiąże się z oczekiwaniami finansowymi. Prawdopodobnie będzie 

utworzony oddział weekendowy, gdzie będzie można przyjść w piątek po południu              

i do soboty porobić badania, a w niedzielę otrzymać pełny opis stanu zdrowia. W pełni 

będzie wykorzystana aparatura, która popołudniu jest nieużywana. Kilku członków RSSZ 

apelowało o to, by jak najszerzej rozpropagować informację o częściowym wprowadzeniu 

komercjalizacji, żeby nie zaistniały obawy, że Szpital komercjalizuje się w ogóle.       

 

Radni Komisji jednogłośnie przyjęli następujący wniosek do PRM: 

 

Komisja prosi o zaproszenie na najbliższą sesję Rady Miasta dyrektora Szpitala 

Zachodniego w celu przedstawienia informacji o działalności placówki. 

 

Radna A. Dobrzyńska-Foss poprosiła obecnych na posiedzeniu Komisji przedstawicieli 

prasy o informację o tym do publikacji w momencie, kiedy radna przekaże to dyrekcji 

Szpitala. 

 

Radny J. Chrzanowski zaproponował, by oficjalnie podziękować na Sesji RM                   

Pani M. Dalewskiej za działalność w PKPS i zaproponował wniosek do PRM: 

 

Komisja prosi o zaproszenie na sesję Rady Miasta Pani Prezes Marii Dalewskiej                       

i podziękowanie na sesji za działalność i zaangażowanie w prace PKPS. 

 

Wniosek przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 4. 

 

Pani G. Zabłocka przedstawiła uwagi dot. nowego przewodnika po Podkowie Leśnej. 

Poprosiła, by KKOSiSS zwróciła się do wydawcy lub autora o naprawienie błędu na s. 8, 

gdzie przedstawiono historię miasta-ogrodu. Według mieszkanki nie do przyjęcia jest 

zawarte tam zdanie: „Przez pierwsze powojenne dziesięciolecia Podkowa Leśna stara się 

nie zwracać na siebie uwagi nowych władz”. Według mieszkanki godzi ono w tradycję 

miasta, jest krzywdzące wobec ludzi, którzy otrzymywali wyroki więzienia,                     
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wielu patriotów było w tym czasie skazanych. Taki obraz Podkowy Leśnej, uległej nowej 

władzy jest krzywdzącym obrazem historycznym. Takie sformułowanie nie powinno 

znaleźć się w przewodniku. Według mieszkanki autor nawet nie starał się zaznajomić              

z publikacjami na ten temat. Jeżeli dokonuje się skrótów, to każde zdanie powinno być 

wyważone. Dla osób, które znają historię tego okresu jest to zdanie bolesne                          

i krzywdzące.  

 

Radny M. Foks powiedział, że biorąc pod uwagę represje komunistyczne sformułowanie 

zawarte w cytowanym fragmencie przewodnika można oceniać tak, jak interpretuje             

je Pani Zabłocka i w tym sensie jest ono oczywiście niewłaściwe. Można je również 

zrozumieć inaczej, np. tak, że Podkowa starała się zachować swój charakter i nie 

przyciągać lansowanej wówczas przez władzę wizji rozwoju miast. Mieszkanka                      

G. Zabłocka powiedziała, że sformułowanie „nie zwraca na siebie uwagi” oznacza,              

że Podkowa siedzi cicho i ukrywa się przed nową władzą. Mieszkanka E. Gliszczyńska 

zgodziła się z tą interpretacją. Radna A. Łukasiewicz stwierdziła, że ta interpretacja jest 

za daleko idąca. Pani G. Zabłocka podkreśliła ponownie, że zdanie z przewodnika jest 

błędne i nie do przyjęcia. Pan W. Chrabelski powiedział, że żył w tamtych czasach                

w Podkowie i sformułowanie z przewodnika jest do zaakceptowania. Przewodniczący              

M. Foks stwierdził, że ponieważ nakład jest w dystrybucji, w wersji drukowanej                

nie można już dokonać zmian, zaproponował przeredagowanie wspomnianego akapitu           

w wersji elektronicznej. Pani M. Szymska powiedziała, że technicznie jest to wykonalne. 

Radna M. Konopka-Wichrowska stwierdziła, że przydałoby się podredagować całość 

przewodnika, gdyż zauważyła błędy stylistyczne i interpunkcyjne. Pani K. Tusińska 

zapytała o cel wydania przewodnika. Radna A. Łukasiewicz powiedziała, że jest to 

projekt złożony przez UM, tekst przewodnika jest autorski, projekt został przejęty przez 

nowego pracownika UM po poprzednim, nowy pracownik projekt przewodnika przesłał            

z rozdzielnika do konsultacji. Wpłynęły uwagi, które zostały przez autora wprowadzone. 

Pani K. Tusińska powiedziała, że ubolewa nad tym, że taki przewodnik jest reklamą 

Podkowy – począwszy od wydania, skończywszy na błędach, treści w wielu wypadkach 

też. Nad takim elementem, który jest finansowany, ma służyć jako reklama, prezent,         

staranność co do treści i wydania powinna być większa. Radna A. Łukasiewicz 

powiedziała, że Pani M. Szymska przejęła gotowy projekt. Uwagi w tym kierunku 

powinny być skierowane do pracownika UM, który już nie pracuje, a nie do KKOSiSS          

czy Zielonego Sąsiedztwa, które jest zainteresowane tym, by były wydawane dobrej 

jakości materiały dot. Podkowy Leśnej. LGD nie jest od tego, by dyktować, co ma się 

znaleźć w takim przewodniku i z kim ma być zawarta umowa. Nie wiadomo zatem 

właściwie do kogo te uwagi skierować. Pani M. Szymska po przyjściu do pracy wysłała 

ten materiał do konsultacji, co mogło być zrobione miesiąc, dwa miesiące wcześniej.  

Pani M. Szymska powiedziała, że zestaw nazwisk osób kompetentnych w tej dziedzinie 

podyktowała jej Pani E. Domaradzka. Na liście znalazł się m. in. Pan O. Koszutski. 

Radna A. Łukasiewicz dodała, że prosiła wówczas, by zmieścić jeszcze element 
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konsultacji, kiedy zorientowano się, że jest to już końcowy etap, że materiał idzie niemal 

już do druku. Pani E. Gliszczyńska zaproponowała na przyszłość rozszerzenie listy osób 

do konsultacji.  Pani M. Szymska zwróciła uwagę na pechowy moment, w którym osoby 

prowadzącej projekt nie było przez dwa miesiące, ponieważ kończyła pracę.                   

Radna  A. Łukasiewicz zapytała z kim osoba, do której zostało złożone zamówienie 

miała się konsultować? – były wakacje, nie było pracownika, później inna osoba 

odpowiedzialna i w zasadzie zleceniobiorca zrobił to, na co dostał zamówienie i zrobił 

najlepiej jak umiał. Pani G. Zabłocka powiedziała, że była zdziwiona pojawieniem się 

tego przewodnika w sytuacji, kiedy Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa 

Leśna ma w swoich zasobach przewodnik Pani A. Maziarskiej, którego nakład już              

się kończy. Przypomniała, że jest mini-przewodnik opracowany przez Panią M. Witels. 

Pani G. Zabłocka nie rozumie dlaczego pominięto osoby, które znają się na rzeczy,               

a mogłyby być współautorami lub autorami. Zwróciła uwagę, że nie ma pieniędzy na inne 

wydawnictwa. Pani K. Tusińska jest zawiedziona tym, że można było taki przewodnik 

wydać. UM ma prawo wydać swój przewodnik, natomiast przy wydaniu przewodnika               

i pochyleniu się nad treścią - gdzie jest faktycznie bardzo dużo opracowanych i gotowych 

materiałów, które można na nowo zredagować - można poprosić o pomoc osoby, które 

wiedzą o czym mówią i piszą oraz wiedzą, jak to ma wyglądać od strony merytorycznej.                      

Radna A. Dobrzyńska-Foss powiedziała, że była na liście mailingowej, otrzymała tekst, 

który rozesłała do wszystkich członków zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu 

Podkowa Leśna z prośbą o zgłaszanie uwag i żadne uwagi nie wpłynęły. Radna miała 

uwagi do proponowanego tekstu przewodnika i skonsultowała się z Panią  A. Maziarską, 

autorką innego przewodnika po Podkowie w wersji polskiej i angielskiej. Pewne rzeczy 

wymagające poprawienia na piśmie zostały zgłoszone do działu promocji. Gdyby                  

na etapie projektu tego wydawnictwa ktoś kontaktował się z Towarzystwem, można 

byłoby dyskutować zarówno nad koncepcją, doborem, sposobem narracji, prezentacji. 

Język publikacji jest bardzo potoczny, może trafia do określonej grupy odbiorców. Radna 

dodała, że Towarzystwo skorygowało najpoważniejsze zauważone rzeczy wymagające 

poprawienia, natomiast było w niezręcznej sytuacji jako wydawca konkurencyjnych 

wydawnictw. Radna uważa, że istnieje wolność działalności gospodarczej. Wydawca 

omawianego przewodnika produkuje materiały turystyczne, wyprodukował taki.              

Jeżeli zostaną zauważone pomyłki można je prawdopodobnie zmienić w wersji 

elektronicznej. Radna M. Konopka-Wichrowska dodała, że w piśmie wysłanym przez 

UM było napisane, że przewodnik zostanie zredagowany, tymczasem nie został                       

i występują w nim żenujące błędy. Pani G. Zabłocka zwróciła uwagę, że jeżeli są 

stowarzyszenia, które mają w statucie pielęgnowanie tradycji, nie powinny umożliwiać 

wydawania publikacji godzących w te tradycje. Za kilka złotych Podkowa mogła mieć 

gotowy przewodnik autorstwa Pani M. Witels.  

 
Przewodniczący M. Foks zaproponował, by zastanowić się, co można zmienić                     

na przyszłość. Pani M. Gessner stwierdziła, że to oczywiście sprawa gustu, ale dla niej 
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forma kołozeszytu jaką ma omawiana publikacja jest nie do przyjęcia. W Podkowie              

są wypracowane standardy, są wydawnictwa Towarzystwa. UM dostaje pieniądze                  

w budżecie, ale są one społeczne. Jeżeli pieniądze są z projektu, to również są społeczne. 

Projekty realizowane są tylko częściowo z zewnętrznych pieniędzy, na promocję miasta 

mamy mało środków. Musimy bardzo uważać, jak te pieniądze wydajemy. Mieszkanka 

zwróciła uwagę na treść przewodnika, w którym nie wiadomo, czy czytelnik jest jeszcze 

w Brwinowie, czy już w Podkowie. Nie może być w przyszłości tak, że odbywają się jakieś 

konsultacje na podstawie rozdzielnika. Radna A. Łukasiewicz przypomniała posiedzenie 

KKOSiSS, na które była zaproszona Pani J. Snarska, na którym powiedziała jakie 

wydawnictwo jest przygotowywane i co wchodzi w zakres pakietu promocyjnego – 

wydawnictwo papierowe (przewodnik), wersja na komórkę, interaktywna mapa 

turystyczna na stronie, promocyjny spot. To była w pewien sposób jej autorska wizja 

jako pracownika UM odpowiedzialnego za sprawy promocji. Rok temu był ten moment, 

kiedy można było powiedzieć, że ta wizja nam nie odpowiada. Nikt z KKOSiSS ani osób 

obecnych na sali nie miał wątpliwości dotyczących tego, co Pani Snarska przedstawiła.  

W tej chwili mamy gotowy produkt i nie wiadomo kto ma zbierać tego efekt.                  

Nie podjęliśmy dyskusji, jak ma wyglądać promocja miasta w sposób odpowiedzialny. 

Według radnej A. Łukasiewicz to nie jest wina UM, tylko wina KKOSiSS i osób z nią 

związanych. Skoro nie potrafimy wypracować polityki na posiedzeniach Komisji,              

to nie możemy wymagać, by urzędnik, który realizuje jakieś zadanie nagle wiedział jakie 

jest oczekiwanie mieszkańców i Komisji. Pani M. Gessner stwierdziła, że nie ma pretensji 

do pracownika, była na posiedzeniu KKOSiSS, na którym Pani Snarska opowiadała               

o swojej wizji i była za tym, żeby tę wizję realizować. Pani Snarska zrealizowała swoją 

wizję i to jest jej efekt, konsultacje odbyły się, jak to już było gotowe. Przewodnik jest 

wydawany dla osób spoza Podkowy, czy można takie wydawnictwo przekazać gościowi? 

Nie można w przyszłości wydawać pieniędzy na coś, co przynajmniej w oczach niektórych 

z nas jest kompromitujące. Radny J. Chrzanowski zapytał ile zapłaciliśmy za wydanie 

przewodnika. Pani M. Szymska odpowiedziała, że cały projekt kosztował 29 tys. PLN 

brutto (24 900 PLN netto), ale oprócz tego była dotacja z Lidera, wyniosła 19 900 PLN. 

Nakład przewodnika drukowanego wyniósł 1000 egz., jest wersja na telefony 

komórkowe, interaktywna mapa turystyczna na stronie internetowej                                 

oraz sześciominutowy film, który również można zobaczyć na stronie. Pani M. Szymska 

odmówiła wypowiadania się o zawartości merytorycznej przewodnika, gdyż nie jest 

upoważniona, powiedziała, że technicznie przewodnik jest wygodny. Pani G. Zabłocka 

stwierdziła, że nie było jej celem wywołanie aż tak gwałtownej dyskusji o przewodniku, 

zgłosiła jedynie akapit do poprawki. Jeżeli jest wiele opinii innych, to nie ma 

porozumienia. O gustach można dyskutować, każda publikacja coś wnosi. Dla części 

mieszkańców czy gości ten przewodnik będzie przydatny. Nie było celem Pani                      

G. Zabłockiej przekreślanie czy podważanie pracy autora, gdyż wykonał dużą pracę. 

Zwróciła uwagę, że w przewodniku zamieszczono informację o rzeźbach meksykańskiego 

autora w Owczarni, ale nie ma Kalwarii Polskiej, która jest symbolem miasta.                  
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Radna M. Konopka-Wichrowska ponownie odniosła się do sposobu wydania                  

pod względem redakcyjnym. Przewodniczący M. Foks odnośnie formy publikacji 

powiedział, że kołozeszyt mu odpowiada. Zwrócił uwagę, że w ten sposób wydaje się            

np. atlasy i mapy. Jeżeli ktoś będzie chciał się wybrać do Podkowy na rowerze na krótką 

wycieczkę, nie będzie ze sobą zabierał ciężkiego przewodnika ze sklejonym grzbietem, 

weźmie raczej coś poręcznego. Jego zdaniem tak wydany przewodnik przeznaczony jest 

dla osób, które spodziewają się informacji o miejscowości w pigułce. Według radnego            

M. Foksa uwagi dot. treści są słuszne, założenia przewodnika powinny być  jak najszerzej 

skonsultowane ze stowarzyszeniami podkowiańskimi i osobami znającymi historię miasta. 

M. Foks odnosząc się do uwag radnej A. Łukasiewicz przypomniał posiedzenie 

KKOSiSS z udziałem Pani J. Snarskiej, na którym dyskutowano o promocji miasta, 

przedstawiano wizje związane z prezentacją wnętrz wybranych podkowiańskich obiektów 

w trójwymiarze etc. Nie można oczekiwać od KKOSiSS, że będzie pilotować wydanie 

jakiejś publikacji. Na posiedzeniach KKOSiSS pytaliśmy o zamierzenia UM dot. promocji, 

dyskutowaliśmy o sprawie obecności podkowiańskich wydawnictw w różnych punktach 

miasta etc. Przewodniczący M. Foks nie zgodził się, że KKOSiSS ponosi 

odpowiedzialność. Radny J. Chrzanowski poparł zdanie radnej A. Łukasiewicz, że dużą 

winę ponoszą radni KKOSiSS. To, co mamy w ręku (przewodnik – przyp. MF) stało się 

poprzez nasze zaniedbanie. Radny zastanawia się, co UM robił w tej kwestii zamawiając 

wydawnictwo,  w którym jest mowa o Owczarni, Milanówku, Brwinowie, Karolinie.                  

Czy jest opracowanie z Grodziska, które mówi o Podkowie? Radna A. Łukasiewicz 

przypomniała wydane pół roku wcześniej przez tę samą firmę wydawnictwo, które było 

promowane na spotkaniach dotyczących kolei WKD, w którym trzy rozdziały poświęcono 

stacjom w Podkowie oraz temu, co dotyczy trasy kolejki i naszego miasta. Pan Kubica 

specjalizuje się w tym, co dotyczy miejscowości na trasie kolejki, wydając materiały 

promocyjne dotyczące tego obszaru. Oferta była składana poprzez Stowarzyszenie LGD 

Zielone Sąsiedztwo, do którego należą dwie gminy. Jeżeli przyznawane są środki przez 

radę oceniającą, to osoby oceniające patrzą nie pod kątem jednej gminy, ale spójności 

terytorialnej. Jest to jeden z wymogów. Unia Europejska przyznając środki na terenie 

spójnym terytorialnie mówi, że to nie granica administracyjna miasta decyduje o tym,            

że dany teren jest postrzegany jako spójność, ale wspólne działania mieszkańców           

i przenikanie się obszarów nawzajem. Skoro w szkole w Podkowie Leśnej 40% uczniów 

stanowią dzieci z gminy Brwinów, to są takimi samymi uczniami, utożsamiającymi się             

z historią Podkowy Leśnej mimo, że ich miejscem zamieszkania jest Owczarnia                    

czy Żółwin. Stowarzyszenie powstało między innymi po to, by nauczyć się spojrzenia,             

że nie podział administracyjny decyduje o tym, co jest wspólnym dziedzictwem 

historycznym. W projekcie całkowicie finansowanym z gminy Brwinów dot. wycieczek           

po muzeach znalazło się CKiIO oraz Stawisko.  

 
Pani K. Tusińska odnosząc się do stanowiska radnej A. Łukasiewicz o uderzeniu się     

we własne piersi powiedziała, że bylejakości UM nie można tłumaczyć tym, że KKOSiSS             
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ma decydować o tym, jak ma wyglądać strategia reklamowa i pomysł na reklamę miasta. 

BM od tego ma specjalistów, by zarysowali plan i pomysł, jaki mają na reklamę Podkowy. 

Do tego może się ustosunkować KKOSiSS, a nie odwrotnie. KKOSiSS nie może mówić 

pracownikowi, który został zatrudniony w tym określonym celu, jak powinna wyglądać 

strategia reklamowa. Pani G. Zabłocka powiedziała, że za popełnione w przewodniku 

błędy odpowiada autor i wydawnictwo. Według K. Tusińskiej jest to bylejakość UM,             

od którego był zależny wybór autora. Mieszkanka zapytała jaki był cel przewodnika.            

Jeżeli ma on być rozdany młodzieży, to powinno być dopilnowane, by nie było tam 

błędów ortograficznych, ale jeżeli przewodnik ma być przeznaczony dla reprezentacji 

zagranicznej miasta jako dar UM, którym można się pochwalić, to jest to wstyd.              

To nie jest wydawnictwo, tylko folder reklamowy. Pani K. Tusińska dodała,                           

że na przyszłość jest konieczne delegowanie zadań i robienie konkursów, w których 

organizacja pozarządowa może wystąpić.   

 
Przewodniczący M. Foks wspomniał, że nakład przewodnika o którym rozmawiano                 

na posiedzeniu będzie się stopniowo wyczerpywał. Ten czas trzeba wykorzystać                   

na opracowanie w konsultacji z szerokim gronem osób zawartości kolejnego 

przewodnika. Wówczas po wyczerpaniu obecnego nakładu pozostanie tylko znalezienie 

środków, wykonawcy i wydrukowanie gotowej, dopracowanej  merytorycznie, publikacji.  

 
Przewodniczący M. Foks podziękował zebranym za dyskusję i zaproponował, by następne 

posiedzenie KKOSiSS poświęcić promocji miasta. 

 
Na tym zakończono posiedzenie. Obrady KKOSiSS trwały 4 godziny.  

 

                                                                                               Protokół sporządził: 

                                                                                                  Maciej Foks 

 

Załączniki: 
 
1.  Lista obecnych na posiedzeniu 
2.  Pismo I. dz. 185/2013 - pismo BM do PRM z dnia 9.10.2013 z załączonym pismem pana M. Sztanda                    

z dnia 23.09.2013, dekretowane przez PRM do KKOSiSS celem zaopiniowania.  
3.  Pismo I. dz. 192/2013 - pismo pana J. Bułat do BM z dnia 25.10.2013 dekretowane przez PRM do KKOSiSS 

celem zaopiniowania.  
4.  Pismo I. dz. 198/2013 - pismo pani M. Likus z dnia 29.10.2013 do KKOSiSS  
5.  Pismo dot. uruchomienia dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych w Milanówku 
 

Legenda : 
 
AWF – Akademia Wychowania Fizycznego 
BM – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
CKiIO – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
LGD – Lokalna Grupa Działania 
MOK – Miejski Ośrodek Kultury 
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia 
PKPS – Polski Komitet Pomocy Społecznej 
PRM – Przewodniczący Rady Miasta 
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
PTB – Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe 
RM – Rada Miasta 
RSSZ – Rada Społeczna Szpitala Zachodniego 
ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy 
UM – Urząd Miasta Podkowa Leśna  


