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Podkowa Leśna, 13 listopada 2013 r. 
 

 
 

   PPP RRR OOO TTT OOO KKK ÓÓÓ ŁŁŁ       
 

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

które odbyło się w dniu 13 listopada 2013 r. 

w Zespole Szkół przy ul. Jana Pawła II 20 

 

 

W dniu 13 listopada 2013 roku o godzinie 18.30 rozpoczęło się posiedzenie KKOSiSS, 

obrady prowadził przewodniczący Komisji, M. Foks. Przywitał zebranych, stwierdził 

kworum - osoby uczestniczące w posiedzeniu wg listy obecności (w załączeniu) -                   

i przedstawił proponowany porządek obrad. 

 

1.    Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Miasta. 

2.    Spotkanie z organizacjami pozarządowymi. 

3.    Dyskusja dot. promocji miasta Podkowy Leśnej.  

4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

5.    Sprawy różne. 

6.    Wolne wnioski. 

 

Ze względu na liczbę zagadnień do omówienia na posiedzeniu radni postanowili przenieść 

punkt 4. na następne posiedzenie. Radny J. Chrzanowski poprosił o doprecyzowanie 

treści punktu 2. Przewodniczący wyjaśnił, że posiedzenie ma na celu nie tylko 

zaopiniowanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, jest również okazją 

do spotkania z przedstawicielami organizacji. W wyniku dyskusji punkt 2 porządku obrad 

otrzymał brzmienie: Spotkanie na temat współpracy miasta z organizacjami 

pozarządowymi. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad po zmianach, w następującym 

brzmieniu: 

 

1.    Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Miasta. 

2.    Spotkanie na temat współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.  

3.    Dyskusja dot. promocji miasta Podkowy Leśnej.  

4.    Sprawy różne. 

5.    Wolne wnioski. 

 

RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
 
KOMISJA KULTURY OŚWIATY SPORTU I  SPRAW SPOŁECZNYCH 
 
u l .  A ka c jowa  39 /41 ,  05 -807  Podkowa  Le śna ,   
e -ma i l :  ma c ie j . foks@pod kowa le sna .p l  
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Ad 1. 

 
Projekt  181/2013 uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok.  
 
Dyrektor A. Markowicz wyjaśniła, że przenoszone są środki z rozdziału dot. szkół 

podstawowych do rozdziału dot. świetlic, ze względu na zwiększenie zatrudnienia                 

w świetlicy szkolnej oraz to, że od listopada jeden z nauczycieli przeszedł na urlop 

zdrowotny. Załatwiane to jest w ramach własnych środków, w ramach przeniesienia.            

W szkole są oszczędności, ponieważ decyzją dyrektora szkoły zrezygnowano z etatu 

pomocy nauczyciela na rzecz nauczyciela, zdaje on lepiej egzamin w przypadku 

uchodźców.   
 
Przewodniczący zapytał o punkt Pakiet promocyjny dla Podkowy Leśnej.                     

Pani M. Szymska odpowiedziała, że baza danych walorów turystycznych                                        

i rekreacyjnych miasta i okolic ma formę pliku xls, składa się z ponad 140 pozycji, 

stanowi bazę zebranego potencjału turystycznego gminy i okolic. Ma być bazą danych. 

Pozostałe elementy są umieszczone na stronie internetowej: mobilny przewodnik                  

na telefony komórkowe, film promujący i mapa interaktywna. Mapa składa się z kilku 

elementów – walorów kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych. Przewodnik 

wydrukowano w liczbie 1 tys. sztuk, 100-150 egzemplarzy zostało już rozdanych, jest to 

materiał bezpłatny. Oglądalność filmu jest dość duża, są pozytywne reakcje. Urząd złożył 

rozliczenie projektu do Urzędu Marszałkowskiego. Po uzyskaniu uwag złożył stosowne 

poprawki. Czeka na odpowiedź. Pakiet  kosztował 24 tys. PLN netto, z tego refundacja            

z PROW, na którą Urząd czeka, to 19 tys. PLN. VAT jest kosztem gminy i wynosi w tym 

przypadku ok. 5 tys. PLN.  
 
Radna A. Łukasiewicz wyjaśniła, że w projekcie uchwały są dwie części: zmian 

finansowych, a punkty dot. projektów z wykorzystaniem środków unijnych nie dotyczą 

żadnych zmian finansowych, te środki są w budżecie, zostały przyznane uchwałą 

budżetową, jedyną zmianą jest zapis klasyfikacji budżetowej. W momencie przyjmowania 

uchwały budżetowej nie było stuprocentowej pewności, czy te wydatki będą faktycznie 

sfinansowane ze środków zewnętrznych, a w tej chwili UM ma taką wiedzę, bo jest                 

w trakcie podpisywania, czy też jak w tym przypadku rozliczania. W tym momencie 

można z pewnością zagwarantować, że faktycznie klasyfikacja budżetowa powinna być 

podporządkowana wymogom wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej.  
 
Projekt uchwały jednogłośnie zaopiniowano pozytywnie. 
 
Radny Z. Jachimski zawnioskował, by pozostałe projekty uchwał dot. podatków 

pozostawić do zaopiniowania Komisji Budżetu. Radni przychylili się do tej propozycji. 

 
Projekt 185/2013 uchwały w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta 

Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2014”.  
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Przewodniczący poinformował o uwagach Stowarzyszenia Nova Podkova (w załączeniu). 

Radna A. Łukasiewicz zaproponowała, by podsumować proces konsultacji.                     

Pani M. Szymska powiedziała, że pierwszy projekt  Programu na rok 2014 został 

wysłany do wszystkich organizacji w pierwszej połowie września z zaproszeniem                  

na Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 23 września. Dyskutowano na nim 

ewentualne uwagi do programu. Zostały naniesione na projekt, który ponownie został 

rozesłany wszystkim do sprawdzenia. Ponad dwa tygodnie temu projekt został oficjalnie 

umieszczony na stronie internetowej oraz wysłany ostatecznie do organizacji z prośbą           

o ostateczne uwagi i nadesłanie ich do 8 listopada. Do tego terminu wpłynęły uwagi              

od Stowarzyszenia Nova Podkova, które pewnie będziemy tutaj rozpatrywać. Wszystko 

było wykonane zgodnie z ustawą i uchwałą pani Burmistrz, terminy zostały dopilnowane. 

Pani E. Domaradzka jako uczestnik spotkania z 23 września potwierdziła, że uczestnicy 

dostali po spotkaniu notatkę od Pani M. Szymskiej rozesłaną do uczestników spotkania  

i po sformułowaniu poprawek program wrócił. W tej chwili jest po konsultacji.                  

Pani E. Domaradzka przypomniała, że ustawa o pożytku publicznym mówi o pewnych 

procedurach związanych z opiniowaniem aktów prawnych. Na stronie internetowej UM 

jest zakładka Konsultacje społeczne. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

podlega konsultacjom. Pani M. Szymska powiedziała, że informacja ze spotkania została 

rozesłana nie tylko do jego uczestników, ale wszystkich organizacji pozarządowych 

znajdujących się na liście. Radna A. Łukasiewicz zapytała, co stanęło na przeszkodzie, 

że przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Nova Podkova nie uczestniczyli                           

na wcześniejszym etapie konsultowania projektu, czy nie zostali zaproszeni?                   

Pani E. Gliszczyńska powiedziała, że została zaproszona, ale nie wie czy wszyscy zostali, 

dlatego poprosiła o weryfikację listy. Pani M. Szymska powiedziała, że Nova Podkova 

jest na liście. Pani E. Gliszczyńska powiedziała, że jest również członkiem Ligi Ochrony 

Przyrody i być może zaproszenie dla niej dotyczyło tej organizacji. Zaproponowała 

zweryfikowanie listy adresowej. Pan T. Janiszewski zwrócił uwagę, że stowarzyszenie 

postępuje zgodnie z zasadami konsultacji, brało udział w konsultacjach, złożyło materiał, 

który jest pomijany. W konsultacjach nie ma osoby, która przyjmuje wnioski, rozpatruje, 

nadaje im bieg. Stowarzyszenie postuluje zmianę uchwały dot. konsultacji. 

Stowarzyszenie jest ciekawe jak wnioski, które złożyło zostaną rozpatrzone przed sesją 

RM, która odbywa się jutro – przez kogo, w jakim trybie? Według Pana Janiszewskiego 

nie Forum, bo teraz go nie ma, nie KKOSiSS, ponieważ nie jest upoważniona, zatem kto? 

Pan Janiszewski powiedział, że do tej pory organizacje pozarządowe dodawały blasku 

miastu, to one realizowały głównie tę funkcję kulturalną łącznie z instytucjami do tego 

powołanymi, ale to nie jest podstawowa działalność organizacji pozarządowych, które 

poza realizacją różnych projektów mają również działać na rzecz mieszkańców.                      

Od momentu, kiedy Stowarzyszenie włączyło się w załatwianie spraw mieszkańców:             

nie otrzymało zgody na wejście na teren szkoły, gdyż chciało się zapoznać z oddaniem 

szkoły jako inwestycji oraz zobaczyć czy można tutaj przeprowadzać imprezy.                    

Nie wyrażono na to zgody. W Brwinowie urzędnicy nie pytają się skąd jest 
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stowarzyszenie, tylko od razu udzielają potrzebnej informacji, w Podkowie Urząd dopiero 

teraz zaczął udostępniać informacje. Stowarzyszenia powinny być proszone do głosu            

na sesjach. Stowarzyszenie ma uwagi dot. preambuły. Według Pana Janiszewskiego 

jeżeli będzie obowiązywać uchwała po konsultacjach, która do tej pory ma miejsce, to nie 

jest żadna demokracja. Pani E. Domaradzka stwierdziła, że procedura konsultacji jest 

zawarta  w ustawie o pożytku publicznym, w której opisano zasady oraz reguły działania. 

Odnośnie działalności NGO w Podkowie Przewodnicząca Związku Podkowian stwierdziła, 

że każda z organizacji ma statut, w którym wymienione są cele oraz metody, które są 

podstawą działalności organizacji. Zapytała o statut organizacji Nova Podkova oraz cele 

organizacji. Pan T. Janiszewski odpowiedział, że statut jest dostępny, a celem jest             

m. in. praca na rzecz mieszkańców. Stowarzyszenie czeka na rozpatrzenie propozycji 

poprawek do Programu.  

 
Radna A. Dobrzyńska-Foss zgłosiła wniosek, by radni nie zajmowali się szczegółowo 

uwagami, ponieważ to nie leży w ich kompetencjach, jak również w kompetencjach całej 

RM. Uwagi zostały zgłoszone do BM, czyli wnioskodawcy materiału. Jeżeli nie ma 

terminów ustawowych i możemy rozpatrywać program w późniejszym terminie, to radna 

proponuje, by komisja wniosła o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad 

najbliższej sesji RM. Jeżeli uwagi Stowarzyszenia zostałyby przyjęte do jutrzejszego dnia, 

to organizacje pozarządowe mają prawo zapoznać się z nimi i wnieść do nich ewentualne 

uwagi.  Powinno spotkać się Forum i mieć okazję wypowiedzi na ten temat.   

 
Radna A. Łukasiewicz zapytała o termin dostarczenia przez Stowarzyszenie Nova 

Podkova uwag do programu tuż przed zakończeniem konsultacji. Pan T. Janiszewski 

wspomniał o kwestiach organizacyjnych oraz o tym, że organizacja chciała otrzymać 

dokument, nad którym można podyskutować jako nad ostatecznym, wiedząc że 

Stowarzyszenie ma czas. Organizacja nie wiedziała, że tak szybko będzie organizowana 

sesja. Radna A. Łukasiewicz sprostowała, że pracowaliśmy na dwóch wersjach 

Programu. Pierwsza wersja, sprzed 23 września, trafiła do organizacji pozarządowych           

z pierwszym zaproszeniem na Forum. Z uwag zawartych w piśmie oraz wypowiedzi               

na dzisiejszym posiedzeniu wynika, że na tej wersji pracuje Pan Janiszewski.                     

W międzyczasie odbyło się Forum, przedstawiono uwagi, opracowano drugą wersję, 

skonsultowaną, zawieszoną na stronie. Projekt był konsultowany na Forum Organizacji 

Pozarządowych. Radna M. Konopka-Wichrowska powiedziała, że należy                             

do Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna i nie uważa, by organizacja             

w okresie swojego istnienia była manipulowana przez któregokolwiek z Burmistrzów            

lub Radę. Towarzystwo pracuje solidnie na rzecz mieszkańców. „Nikt nami nie 

manipulował”. Pan T. Janiszewski stwierdził: „ale nami tak”.   

 
Przewodniczący przypomniał, że radna A. Dobrzyńska-Foss złożyła wniosek formalny. 

Radna powtórzyła wniosek – proponuje, by radni zaprzestali dyskusji, ponieważ nie są 

ciałem, które będzie przyjmowało uwagi zgłoszone przez Stowarzyszenie Nova Podkova. 
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Program współpracy jest zgłoszony przez BM, uwagi wpłynęły do BM. Radna proponuje 

złożyć wniosek do RM o zdjęcie tego punktu z porządku obrad najbliższej sesji RM.  

 
Radny Z. Jachimski zgłosił wniosek formalny o 10 min. przerwy przed głosowaniem 

wniosku radnej A. Dobrzyńskiej-Foss.  

 
Po przerwie radni przyjęli następujący wniosek: 

Komisja wnosi o zdjęcie z porządku obrad XXXIV sesji RM pkt. 5 w pkt. III.  

(5 za, 0 przeciw, 1 wstrz.) 

 
Radny J. Chrzanowski wyraził nadzieję, że Stowarzyszenie Nova Podkova zauważyło ten 

akt dobrej woli Komisji i że Program współpracy będzie programem współpracy 

dwutorowej – nie tylko władz wobec organizacji pozarządowych, ale że ze strony 

Stowarzyszenia będzie to działanie na rzecz miasta i współpracy z władzami miasta.  

 
Pan T. Janiszewski poinformował, że Stowarzyszenie realizuje Strategię Rozwoju 

Miasta, do której organizacja ma uwagi. Stowarzyszenie jest samodzielną organizacją 

pozarządową. Pani K. Tusińska zwróciła uwagę, że to, co się wydarzyło pokazuje,              

że system przyjęty w takim trybie konsultowania, uchwalania i procedowania już 

gotowego programu jest niedobry. Należałoby poprawić kalendarium. Termin zakończenia 

konsultacji powinien być odpowiednio wcześniej, żeby był moment na uwagi, możliwość 

procedowania uwag i podjęcie uchwały w normalnym trybie. Przewodniczący 

zaproponował, by to był wniosek od Komisji. Radna A. Dobrzyńska-Foss powiedziała, 

że to był wypadek przy pracy związany ze zmianą na stanowisku osoby prowadzącej 

współpracę. Do tej pory tego typu kolizji nie było. Organizacje chcące aktywnie 

uczestniczyć w życiu miasta powinny uczestniczyć w nim wtedy, kiedy jest ten kalendarz. 

Posiedzenie Forum było we wrześniu, zatem odpowiednio wcześnie. Pan T. Janiszewski 

zwrócił uwagę na ogólny przebieg i tryb prowadzonych w mieście konsultacji. 

Stowarzyszenie wnioskuje, by zasady funkcjonowania i powoływania Forum były 

sformalizowane. Pani E. Gliszczyńska zwróciła uwagę, że tylko niewielka część 

organizacji jest obecna na Forum. Radna A. Łukasiewicz stwierdziła, że przedstawicielka 

UM  obecna na posiedzeniu usłyszała te uwagi i nie widzi potrzeby wnioskowania. Radny 

Z. Jachimski powiedział, że tak samo jak nie można przypuszczać, że Stowarzyszenie 

Nova Podkova za każdym razem będzie zgłaszało uwagi tuż przed terminem ich 

przyjmowania, tak nie można zakładać, że UM za każdym razem będzie źle ustawiał 

kalendarz konsultacji. Pani K. Tusińska powiedziała, że wszystkie procedury powinny 

być ustalone tak, by nikt nie mógł ich zakwestionować. Dziś mieliśmy tydzień przed 

sesją, ale jeżeli nie będzie możliwości zwołania sesji, to program jest do 30 listopada.            

Po drugie, jeżeli będzie przyjęty program w momencie kiedy wpłynęły uwagi i nie są 

rozpatrzone, to zaskarżenie takiej uchwały jest możliwe. Należy wziąć pod uwagę 

okoliczności, które dziś się wydarzyły, by nie dopuszczać w przyszłych i kolejnych latach 
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do sytuacji, która miała miejsce dzisiaj. Radny Z. Jachimski stwierdził, że nie musi być 

specjalnego wniosku na ten temat.  

 
Projekt 186/2013 w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Miasta–Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2013-2025  

 
Pani A. Skajewska zaprezentowała zaproponowane przez radną A. Dobrzyńską-Foss 

uwagi:  

- zmienił się status placówki Policji z komisariatu na posterunek 

- ośrodek na Dębaku zmienił swój status i nazwę. Dziś jest ośrodkiem pobytowym.  

- znacząco zwiększyła się liczba dzieci uchodźców w placówkach edukacyjnych, 

- w 2013 roku został wydany przewodnik Podkowa Leśna i okolice na weekend (UM) oraz 

plan Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (TPMOPL).   

 
Radny M. Foks zaproponował, by uogólnić zapis na „wydawnictwa towarzystw 

podkowiańskich” bez wymieniania tytułów. Po krótkiej dyskusji zaproponowano określony 

zapis. Pani G. Zabłocka wspomniała o byłym punkcie informacji miejskiej w budynku 

księgarni. Pani A. Skajewska przedstawiła dalsze zmiany lub uzupełnienia w tekście              

m. in. dotyczące CKiIO i biblioteki miejskiej. Dyrektor D. Skotnicka uzupełniła, że liczba 

czytelników przekroczyła właśnie liczbę 1500. Pani A. Skajewska podsumowała prace 

nad aktualizacją Strategii. Podziękowała KKOSiSS za wnikliwą analizę projektu. 

Zaprezentowane poprawki będą zgłoszone jako autopoprawki. 

 
Projekt jednogłośnie zaopiniowano pozytywnie. 

 
Projekt 187/2013 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Podkowa Leśna 

 
Przewodniczący M. Foks poinformował o piśmie 191/2013, które Komisja i radni 

otrzymali do wiadomości w sprawie dotacji dla żłobka (w załączeniu). Radna                            

A. Dobrzyńska-Foss przypomniała jedno z posiedzeń KKOSiSS, na którym był obecny 

wnioskodawca dofinansowania dla żłobka. Radna wolałaby przeznaczyć kwotę z budżetu 

miasta na realną pomoc rodzinie. Radna jest przeciwna podejmowaniu takiej uchwały,   

ale jest za tym, by miasto opracowało zasady polityki prorodzinnej. Jeżeli przyjmiemy 

taką uchwałę wiele placówek może się ubiegać o dofinansowanie. Nie jesteśmy w stanie 

przewidzieć konsekwencji budżetowej. Radna A. Łukasiewicz odnosząc się do 

uzasadnienia powiedziała, że oczekiwałaby stanowiska z jakiego powodu RM ma przyjąć 

tego rodzaju uchwałę. 90% uzasadnienia powinna stanowić analiza oraz stanowisko 

zawierające się w jednym zdaniu. Pytanie do naszej komisji jest takie, czy ta uchwała 

może stanowić narzędzie gminnej polityki prorodzinnej. W jaki sposób dzięki przyjęciu 

takiej uchwale skorzystają mieszkańcy gminy, rodziny w trudnej sytuacji. Radna                 

M. Konopka-Wichrowska zastanawiała się w jaki sposób można dotrzeć do rodzin, 

które mają dzieci w wieku żłobkowym. Pani E. Domaradzka zwróciła uwagę na wagę 
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polityki prorodzinnej. Radny Z. Jachimski przypomniał ubiegłoroczną dyskusję i zwrócił 

uwagę na brak wypracowania przez KKOSiSS polityki od tego czasu. Radny jest za 

negatywnym zaopiniowaniem proponowanej uchwały. Radna A. Łukasiewicz zwróciła 

uwagę na popularność spotkań w CKiIO dla mam z małymi dziećmi oraz Klub pod 

mądrym smokiem w bibliotece. Środki trzeba skierować tam, gdzie mogą być najlepiej 

wydatkowane. Mieszkaniec W. Chrabelski zwrócił uwagę na plac zabaw w parku matki          

i dziecka. 

 
Mieszkaniec D. Perka podkreślił wagę opracowania programu polityki prorodzinnej                   

i zastanawiał się, czy powinniśmy iść w kierunku dotowania rodzin, czy instytucji                     

– czy istnieje różnica między dotowaniem CKiIO, które chce rozszerzyć ofertę,                       

a dotowaniem prywatnego przedszkola, które też chce ją rozszerzyć? Według mieszkańca 

bardziej celowe jest dotowanie potrzebujących rodzin. Radny J. Chrzanowski stwierdził, 

że zagadnienia dot. gminnej polityki prorodzinnej zasługują na odrębne posiedzenie. 

Dyrektor A. Witkowska przypomniała, że rok 2014 został ogłoszony przez ONZ 

międzynarodowym rokiem rodziny.  

 
Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie. Komisja podejmie temat polityki 

prorodzinnej w Podkowie Leśnej.  

 
Ad. 2  

 
Pan T. Janiszewski odwołał się do zapisów o Forum Podkowiańskich Organizacji 

Pozarządowych i powiedział, że zasadą organizacji pozarządowych jest to, że nie zależą 

od BM, działają niezależnie. Zaproponował, by BM utworzyła zespół konsultacyjno-

doradczy, a Forum Organizacji Pozarządowych utworzyły organizacje pozarządowe jako 

ciało tych organizacji. Mieszkaniec nie widzi powodu, by organizacje pozarządowe miały 

być pod kuratelą BM. Według niego obecne Forum nie spełnia oczekiwań, ponieważ może 

w nim uczestniczyć i podejmować decyzje kto chce, ale nie będą one uwzględnione. 

Według Pana T. Janiszewskiego Forum nie ma kompetencji do rozpatrywania uwag 

przedstawionych przez Novą Podkowę. Forum powinno być niezależnym ciałem 

powołanym przez organizacje pozarządowe. Pan Janiszewski zwrócił uwagę na problem 

z dostępem do informacji w Urzędzie dla reprezentowanej przez siebie organizacji. Radna 

A. Łukasiewicz zwróciła uwagę, że wśród organizacji podkowiańskich odbyła się 

dyskusja na temat formalizacji Forum. Organizacje zgodziły się, że forma nieformalna 

jest odpowiednia. Jeżeli inne organizacje mają inny pomysł, to mogą to zaproponować  

na Forum. Pan T. Janiszewski ma zastrzeżenia do nazwy Forum Organizacji 

Pozarządowych, ponieważ według niego nie jest to forum. Radna A. Dobrzyńska-Foss 

przypomniała, że Forum jest starsze od regulacji ustawowej – Ustawy o pożytku 

publicznym. Pani E. Domaradzka zwróciła uwagę, że w protokole z posiedzenia KKOSiSS 

powinna się znaleźć informacja, że przedstawiciele stowarzyszenia Nova Podkova,               

Ligi Ochrony Przyrody i Komitetu Obrony Willi Jókawa skarżą się na tryb współpracy               
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z UM. Pan T. Janiszewski powiedział, że organizacjom, które reprezentuje współpraca          

z UM układa się w sposób nieprawidłowy. Organizacja ma uwagi. Pan T. Janiszewski 

zwrócił się do władz miasta o partnerstwo. Przewodniczący M. Foks zapytał czy inne 

organizacje mają uwagi dotyczące współpracy z UM.  Radna A. Łukasiewicz zwróciła 

uwagę na rolę Forum. Jeżeli chodzi o współpracę z UM nie spotkała się z odpowiedzią             

na zasadzie „nie bo nie”. Radna nie ma uwag jeżeli chodzi o zamieszczanie informacji         

na stronach internetowych, w Biuletynie. Nie ma uwag również do placówek miasta              

– Biblioteki, Zespołu Szkół, CKiIO. Pani E. Gliszczyńska powróciła do tematu 

przewodnika po Podkowie. Zwróciła uwagę na dużą liczbę wyrażeń negatywnych w treści 

publikacji.  

 
Przewodniczący M. Foks przypomniał o 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 

oraz wniosku złożonym do budżetu przez KKOSiSS. Radna A. Dobrzyńska-Foss 

przypomniała wcześniejszy wniosek o celowości powołania zespołu koordynującego  

obchody.   

 
Ad. 3. 

 
Przewodniczący M. Foks przypomniał dyskusję dot. wydanego właśnie przewodnika            

po Podkowie Leśnej. Zaproponował, by powoli zacząć przygotowywać wspólnie                      

z organizacjami pozarządowymi kolejną taką publikację, by była gotowa do druku                

w chwili, kiedy będzie potrzeba jej wydania i zapewnione finansowanie. Będzie już 

wówczas merytorycznie przygotowana. Radna A. Dobrzyńska-Foss powiedziała,                 

że problem wydanego przewodnika polega na tym, że osoba przygotowująca nie bardzo 

znała historię i specyfikę Podkowy Leśnej. Radny Z. Jachimski zwrócił uwagę na to,              

że omawiana publikacja – prócz kardynalnych błędów w redakcji - pokazuje Podkowę            

na szerszym tle. Radny J. Chrzanowski zwrócił uwagę, że promocja miasta jest przede 

wszystkim działaniem długofalowym, zaproponował, by Pani M. Szymska z UM 

przedstawiła swoją wizję promocji miasta. Pani M. Szymska z UM poinformowała,                

że brała udział w Kongresie Promocji Mazowsza, w warsztatach poświęconych budowaniu 

strategii promocji gminy. Przy strategii trzeba wybrać pomysł, który wyróżnia gminę            

na tle całej Polski. Mieszkańcy, organizacje są wspaniałym narzędziem do promocji. 

Strategia musi być spójna z celami strategicznymi gminy.  Co wyróżnia Podkowę? Miasto 

Ogród Podkowa Leśna jest jedynym w Polsce całkowicie zachowanym układem 

urbanistycznym  miasta ogrodu. Jest to potencjał architektoniczny – historyczny                    

i współczesny, przyrodniczy, społeczny, kulturowy, artystyczny, tradycje społeczeństwa 

obywatelskiego. Pani M. Szymska stwierdziła że, musimy wiedzieć kogo chcemy zaprosić 

do Podkowy, do kogo kierować promocję i nie widzi konieczności kierowania kampanii 

promocyjnych do „wszystkich”. Najważniejszy dla nas jest turysta kulturowy, a ponieważ 

Podkowa leży na obrzeżach Warszawy Pani M. Szymska chciałaby wykorzystać system 

promocyjny stolicy. Sama Podkowa nie ma szans na promocję samej siebie, należy 

wykorzystać potencjał Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Pani M. Szymska             
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ma już zarys koncepcji albumu o Podkowie.  Z dyskusji z organizacjami pozarządowymi 

wyłonił się zarys albumu polsko-angielskiego. Będzie krótka część opisowa polska, potem 

krótka część opisowa angielska i zdjęcia z archiwów mieszkańców. Radna                            

A. Dobrzyńska-Foss zwróciła uwagę na podkowiańską przyrodę, która powinna być 

uwzględniona w albumie.  Pan T. Janiszewski zwrócił uwagę na problem estetyki miasta 

– dziury w drogach. Powinniśmy tworzyć centralny kalendarz imprez, które są wizytówką 

Podkowy. Pani E. Domaradzka zwróciła uwagę, że nie powinniśmy wydawać albumu, 

który przeznaczony by był do rozdawania. Koszt zrobienia albumu jest wysoki. Publikacja 

powinna być sprzedawana. Jeżeli chodzi o publikacje UM - powinny mieć postać folderów, 

a nie dużych wydawnictw ilustrowanych. Pani M. Szymska odnosząc się do albumu 

powiedziała, że Podkowa nie ma eleganckiego prezentu dla ważnych gości.                     

Pani E. Domaradzka zwróciła uwagę, że UM może kupić np. 50 takich albumów                  

na prezenty od podmiotu, który to wyda. Przewodniczący M. Foks zapytał panią                      

M. Szymską o „włączenie w system promocyjny Warszawy”. Pani M. Szymska nie wie 

jeszcze czy radni i UM byliby taką formą zainteresowani, myślała głównie o kontakcie              

z Urzędem  m. st. Warszawy, współpracą między urzędami – ratuszem a UM. Pani                

E. Domaradzka powiedziała, że można by było rozłożyć foldery dot. Podkowy                     

w punktach informacji turystycznej w Warszawie, jeżeli miasto miałoby takie foldery.  

Przewodniczący M. Foks zaproponował porozmawianie z ZTM w sprawie obecności                

w systemie wizualnym w środkach komunikacji miejskiej w Warszawie. Radna                      

A. Dobrzyńska-Foss zaproponowała współpracę z dodatkiem Co jest grane do „Gazety 

Wyborczej”. Pani E. Domaradzka powiedziała, że w ramach Zielonego Sąsiedztwa 

została wypracowana wspólnie strategia promocji Trójmiasta Ogrodów.                     

Pani  E. Gliszczyńska zapytała czy dom otwiera się szeroko dla wszystkich? Podkowa 

jest naszym domem.  

 
Przewodniczący M. Foks zwrócił uwagę na nową szatę graficzną Biuletynu. Winieta jest 

ładna, ale według niego publikacja ma za dużo światła wewnątrz, dodatkowo 

zamieszczanie galerii zdjęć jest według radnego niecelowe. Stara szata graficzna pod tym 

względem wyglądała lepiej, ekonomiczniej wykorzystywała przestrzeń. Mieściło się              

na niej więcej treści. Pani M. Szymska odpowiedziała, że takie zmiany były decyzją 

zespołu redakcyjnego oraz Pana M. Englisza. Otrzymywano głosy, że druk jest za mały. 

Mniejsza liczba tekstów również jest zabiegiem celowym, ponieważ ludzie nie są w stanie 

zapamiętywać dużej ilości informacji. Zabieg ze zdjęciami również jest celowy.               

Pani E. Domaradzka zaproponowała przeprowadzenie ankiety przez UM.                        

Pani M. Szymska odpowiedziała, że z góry może założyć, że jej wynik będzie 

negatywny, ponieważ ludzie zawsze wypowiadają się negatywnie, a ci co mają pozytywny 

stosunek nie wypowiadają się, albo rzadko się wypowiadają. Radny M. Foks zgodził się,                    

że powinna być przeprowadzona ankieta. Radna A. Łukasiewicz zwróciła uwagę,                

że Biuletyn ma krótkie newsy, że coś się działo, ma dany temat zapowiedzieć,                     

albo skomentować to, co się wydarzyło. Kwestia zdjęć jest istotna, ponieważ wiele osób 
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chłonie oczami i obraz bardziej przemawia niż drobno napisany tekst. W Internecie 

mogłaby być wersja rozszerzona Biuletynu. W druku byłaby wersja zapowiadająca pewne 

tematy, a wersja internetowa byłaby szersza. Radna zaprezentowała mapę Śladami 

Jarosława Iwaszkiewicza wydaną przez Muzeum w Stawisku. Trudno powiedzieć, jak 

powinien wyglądać Biuletyn, to zależy od odbiorcy. Pani K. Tusińska powiedziała,              

że obecny Biuletyn czyta się gorzej. Publikacja ta powinna mieć wyłącznie funkcję 

informacyjną, a nie promocyjną, obrazkową czy literacką. Pani K. Tusińska uważa, że im 

więcej treści w Biuletynie, tym lepiej, a im mniej treści w Internecie, tym lepiej. W sieci 

czytamy krótko i szybko – w prasie dłużej. Zdjęć jest za dużo i są niepotrzebne. Plakat                        

o wydarzeniu jest wystarczający, zdjęcia z wydarzeń są stratą miejsca, służą promocji 

niepotrzebnie. Pan T. Janiszewski zwrócił uwagę, że Biuletyn zawiera informacje                   

o wydarzeniach przeszłych, mieszkańcy oczekują wiadomości o tym, co się wydarzy. 

Zapowiedzi powinny być zapowiadane z większym wyprzedzeniem. Pani dyrektor                  

D. Skotnicka zwróciła uwagę na definicję słownikową biuletynu – to „serwis informacji”. 

Pani E. Domaradzka zastanawiała się czy Biuletyn mógłby się ukazywać w mniejszej 

liczbie stron, za to co miesiąc. Pani K. Tusińska powiedziała, że w Biuletynie powinno 

być więcej informacji o tym, co będzie – informacja o Otwartych Ogrodach ukazała się      

po imprezie, podobnie w przypadku Podkowiańskiej Dychy. Pani dyrektor A. Witkowska 

przypomniała, że mapa ogrodów ukazała się na dwa tygodnie przed imprezą. Radny            

Z. Jachimski zwrócił uwagę, że ankietowani nie powinni się wypowiadać na temat szaty 

graficznej, gdyż nie są specjalistami, powinni natomiast mieć możliwość wypowiedzenia 

się co do oczekiwań. Radna A. Łukasiewicz poprosiła o kalkulację ile kosztowałoby 

wydawanie Biuletynu jako miesięcznika. Pani M. Szymska powiedziała, że nie podejmuje 

się opracowywania pisma co miesiąc, gdyż i tak teraz zostaje po godzinach w pracy, 

pracuje w weekendy.  

 
Ad. 4 i 5 

 
Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 
Posiedzenie trwało 4 godziny 13 minut.  

  
                                                                                               Protokół sporządził: 

                                                                                                   Maciej Foks 
 
Legenda : 

CKiIO – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 

UM – Urząd Miasta 

BM – Burmistrz Miasta 

KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

RM – Rada Miasta 

TPMOPL – Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna 

ZTM – Zarząd Transportu Miejskiego 


