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                                                                                                             Podkowa Leśna, 28 maja 2013 r. 
 
 

 
 

   PPP RRR OOO TTT OOO KKK ÓÓÓ ŁŁŁ       
 

z posiedzenia Komisji Kultury , Oświaty , Sportu i Spraw Społecznych, 
które odbyło się w dniu 28 maja 2013 r. 
w CKiIO (Galeria) przy ul. Świerkowej 1. 

 
 
 

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).  
 
Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych i przedstawił program bieżącego 
posiedzenia : 
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Dyskusja nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa 

Leśna - Cel – 4. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Wolne wnioski. 
 
Ad. 1.  
 
Porządek obrad, bez zmian, został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przed dyskusją, której temat określono w pkt. 2 porządku posiedzenia, przewodniczący 
komisji poinformował zebranych o piśmie Pana prof. A. Tyszki skierowanym do PRM, 
które zawiera prośbę o zapoznanie komisji RM z uwagami na temat projektu 
zaktualizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej 
(SZRMOPL).  
 
Pan prof. A. Tyszka podkreślił, iż podtrzymuje zgłoszone 20 września 2012 r. krytyczne 
uwagi na temat projektu aktualizacji SZRMOPL i prosi o ich procedowanie oraz 
ustosunkowanie się do bieżącego pisma z dnia 14.05.2013 r. (Zał. Nr-1) , zawierającego 
dwa wnioski:  
- dezyderat w sprawie zmiany nazewnictwa, dotyczącej urzędowego i oficjalnego 
stosowania nazwy Miasto-Ogród Podkowa Leśna 
- propozycję przeformułowania tekstu SZRMOPL dotyczącego misji, wizji i celu 
strategicznego. 
 
Pan prof. A. Tyszka szczegółowo uzasadnił swoje stanowisko i zaproponował w pierwszej 
kolejności zmianę szyldów m.in. na budynku Urzędu Miasta, zmianę pieczątek i zmianę 
tablic informacyjnych na stacjach kolejki WKD oraz witaczy na granicach miasta – jako 
element kształtowania tożsamości mieszkańców i lokalnych władz. Zdaniem prof.                 
A. Tyszki, Podkowa Leśna powinna docelowo uzyskać w 2025 r. administracyjną nazwę 
Miasto-Ogród Podkowa Leśna. Pani E. Gliszczyńska poparła stanowisko prof. A. Tyszki.     
                                                       
W wyniku ożywionej dyskusji, członkowie komisji sformułowali następujące wnioski do BM:  
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1. Komisja wnosi o przeanalizowanie miejsc, w których nazwa „Miasto Podkowa 
Leśna” może być zastąpiona nazwą „Miasto Ogród Podkowa Leśna”                           
i poinformowanie radnych. 

2. Komisja prosi o poinformowanie czy oficjalne nazwy urzędu i jednostek 
organizacyjnych mogą zawierać nazwę  „Miasto Ogród” np. Zespół Szkół Miasta 
Ogrodu Podkowa Leśna.  

 
Ad. 2.   
 
W dalszej części posiedzenia, p. T. Potkański przedstawił uwarunkowania rozwoju 
przedsiębiorczości w Podkowie Leśnej (Cel – 4 SZRMOPL), zwracając uwagę na aspekt 
obecnej sytuacji ekonomicznej makroregionu i rozwoju infrastruktury, który generuje 
wzrost kosztów gmin przy jednoczesnym i uzasadnionym wzroście kosztów stałych. 
Podkreślił znaczenie zintegrowanego i spójnego prowadzenia polityki miasta                        
we wszystkich zakresach (także gospodarczym) w celu budowania wysokiej marki 
naszego miasta na podstawie przedstawionych wskaźników ekonomicznych. 
 
Pani E. Gliszczyńska negatywnie odniosła się do używanego pojęcia „marka miasta”, 
które wg niej sugeruje bliżej nieokreślony charakter marketingowy i nie powinno być 
stosowane w SZRMOPL.  
 
Radna A. Łukasiewicz zwróciła uwagę na nagły i niepokojący w Podkowie Leśnej wzrost 
poziomu bezrobocia mieszkańców, sygnalizując jednocześnie potrzebę wprowadzenia 
aktywnej polityki walki z bezrobociem.  
 
Pani E. Domaradzka zasugerowała uzupełnienie Celu – 4 SZRMOPL o zapis dotyczący 
utworzenia krajowej koalicji miast-ogrodów, której nadrzędnym zadaniem powinno być 
ustanowienie administracyjnej kategorii miast-ogrodów.  
 
Na zakończenie, na podstawie przeprowadzonej dyskusji, członkowie komisji pozytywnie 
zaopiniowali zapisy aktualizacji SZRMOPL w zakresie: Cel – 4, z proponowanymi 
zmianami.  
 
Ad. 3 i 4.  
 
Pani E. Domaradzka, jako Prezes Stowarzyszenia „Związek Podkowian”, zapoznała 
zebranych z treścią uchwały intencyjnej Stowarzyszenia w sprawie nadania imienia prof. 
K. Michałowskiego naszemu gimnazjum samorządowemu (Zał.Nr-2). Członkowie 
KKOSiSS popierając tę inicjatywę jednogłośnie przyjęli następujący wniosek: 
- Komisja rekomenduje wniosek Związku Podkowian w sprawie nadania imienia prof.             
Kazimierza Michałowskiego Publicznemu Gimnazjum w Podkowie Leśnej.  
 
 
Na tym zakończono posiedzenie komisji. 
 
                                                                                                Protokół sporządził: 
 
                                                                                            Jarosław Chrzanowski 
 
 
 
Załączniki : 

1. Pismo p. A. Tyszki z dn. 14.05.2013 r. 
2. Uchwała intencyjna Stowarzyszenia „Związek Podkowian” 

 
 
Legenda : 

CKiIO – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
BM – Burmistrz Miasta 
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 
PRM – Przewodniczący Rady Miasta 
RM – Rada Miasta 


