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Podkowa Leśna, 15 marca 2013 r. 
 

 
 

   PPP RRR OOO TTT OOO KKK ÓÓÓ ŁŁŁ       
 

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

które odbyło się w dniu 15 marca 2013 r. 

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Lilpopa 18 

 

 

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

 
Przewodniczący komisji M. Foks rozpoczynając o godz. 18.30 posiedzenie powitał 

zebranych, stwierdził kworum i przedstawił program: 

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

Leśna na lata 2013-2015 cz. II - Cel 3. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta. 

3. Sprawy bieżące 

4. Wolne wnioski. 

 
Porządek obrad został przyjęty. 

 
Ad. 1 

 
Zapisy aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna 

zaprezentował Pan T. Potkański. Wspomniał, że w trakcie dyskusji nad opracowaniem 

aktualizacji Strategii wypadł cel wpisu Podkowy na listę UNESCO. W naszym zasięgu jest 

wpis Podkowy na listę pomników historii, natomiast na listę „Slow Cities” mniej. Polityka 

miasta w zakresie pomocy osobom starszym jest niezwykle istotna. Działania na rzecz 

dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym należałoby realizować                   

we współpracy z sąsiednimi miastami, gdyż ta młodzież nie zawsze jest podkowiańska           

w sensie zameldowania. Realizacja działań aktywizujących i samopomocowych jest 

bardzo istotna, gdyż jest to kwestia generacji starzejących się osób i naszym 

obowiązkiem jest wyjście im na przeciw. Zmiany demograficzne będą bardzo szybko 

postępować. Edukacja prozdrowotna jest bardzo istotna – jest realizowana, wymaga 

wzmocnienia. Zapewnienie lokali socjalnych jest istotne i trudne. Ważne jest 

monitorowanie strategii szkoły i przedszkola we współpracy z rodzicami, a w wypadku 

szkoły także z uczniami. Ważne jest wykorzystywanie technik cyfrowych w życiu szkoły. 

RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
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W trakcie ubiegłorocznych spotkań pojawiło się pytanie czy potrafimy w efektywny 

sposób wykorzystać infrastrukturę szkoły, również w godzinach pozalekcyjnych. 

Zastanawiamy się czy oferta kulturalna miasta jest wystarczająco zróżnicowana w sensie 

potrzeb mieszkańców. Trzeba pogłębiać uczestnictwo mieszkańców w kulturze. Muzeum 

w Stawisku jest wpisane w Strategii, dla wielu osób z Warszawy to właśnie ta instytucja 

jest wizytówką miasta, będąc jednocześnie wspólną instytucją PTO. Musimy optymalnie 

wykorzystać bazę sportową. Ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, 

osobom przyjezdnym i lokalnym firmom. Generalnie nadal czujemy się bezpiecznie,            

ale gdyby sytuacja się zmieniła, zaczniemy się inaczej w sensie społecznym poruszać             

po mieście. Kwestią poruszaną w ubiegłym roku na spotkaniach poświęconych Strategii 

było również to, czy powinniśmy bardziej dofinansowywać policję, czy bardziej stawiać      

na własną straż miejską. Podnoszony był aspekt kosztowy. Pojawiała się w dyskusji także 

sprawa monitoringu. Trzeba przemyśleć każdą inwestycję, która generuje nowe stałe 

koszty.  

 
Pan T. Potkański wspomniał także m. in., że ma zaistnieć system wspierania inicjatyw 

lokalnych. Ważne jest uczestnictwo mieszkańców w działaniach organizacji 

pozarządowych, które jest wysokie. Ma istnieć plan sportu, który ma być realizowany                      

i monitorowany.  

 
Radny Z. Jachimski zapytał o nowe aspekty, które pojawiły się w Celu 3.                      

Pan T. Potkański odpowiedział, że nie ma znaczących zmian. Przy poprzednich pracach 

nad Strategią kilka lat temu nie wspominano, że obowiązkiem miasta jest zapewnienie 

lokali socjalnych. Teraz mamy świadomość. W międzyczasie zbudowaliśmy jeden dom              

z mieszkaniami socjalnymi, jest potrzeba kolejnego, a być może następnego lub innych 

działań, które zapewnią realizację tego obowiązku. Siedem lat temu zwracano uwagę           

na problematykę bezpieczeństwa, przy czym, ponieważ w mieście nic się złego nie działo 

od wielu lat, to nigdy nie było priorytetem. Trzeba działać z wyprzedzeniem, dlatego tej 

problematyce w obszarze społecznym należy poświęcić więcej uwagi. Problematyka osób 

niepełnosprawnych jest teraz mocno zapisana. Władza publiczna musi tu tworzyć warunki 

i wspierać inicjatywy ludzi. Ale nie jest to proste. W badaniach zrobionych przez Zielone 

Sąsiedztwo aspekt możliwości uprawiania sportu wypadł jako jeden z najniższych. To nie 

znaczy jest niski, ale oczekiwania są wysokie. Mamy dużo do zrobienia, przy czym baza 

sportowa znacznie poprawiła się w trakcie, częściowo publiczna, częściowo niepubliczna. 

Pytanie czy mamy system jej dobrego wykorzystywania. A może ten system nie jest 

potrzebny? Potrzebna jest dyskusja na ten temat. Podsumowując odpowiedź na pytanie 

mówimy o mądrej kontynuacji w sytuacji, gdy środków nie ma więcej, a oczekiwania 

mieszkańców ogromnie wzrosły. W Polsce mieszkańcy gmin i miast przyzwyczaili się             

do dobrej obsługi, tylko to kosztuje.  

 
Radna A. Łukasiewicz powiedziała, że w Strategii jest sporo materiału analitycznego 

dotyczącego zmiany struktur demograficznych. Najistotniejszym wnioskiem jest to,              
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że starzenie się będzie w Podkowie zwielokrotnione. Problematyka osób starszych w tej 

chwili nie jest bardzo dużym obciążeniem dla miasta, ale waga tego problemu po 2015 

roku wzrośnie, ponieważ inny będzie procentowy udział tej grupy mieszkańców.                    

W Strategii w kilku miejscach jest wspomniany czynnik migracji mieszkańców Podkowy 

Leśnej, czyli tego, co widzimy na rynku nieruchomości, że z różnych przyczyn - m. in. 

jako echo starzenia się populacji podkowiańskiej - wieloletnich mieszkańców przestaje 

być stać na utrzymanie nieruchomości. Obserwujemy migrację. Starzy mieszkańcy 

odchodzą, a przychodzą nowi. Nie do końca w analizie badań w Strategii można 

stwierdzić jak jest ona duża. Ma to odbicie w edukacji na rzecz tożsamości lokalnej.          

Przy tak dużym przepływie mieszkańców miasta, podobnie jak naród się wynarodawia, 

Podkowa jako miasto mające swoją specyfikę i starające się podkreślić różnice 

wynikające z tożsamości kulturalnej, różniące się od okolic, musi wziąć pod uwagę ten 

aspekt. Mamy tutaj bardzo dużą rolę szkół, centrów kultury i bibliotek. Radna zastanawia 

się czy nie należy jeszcze mocniej podkreślić aspektu migracji mieszkańców i zagrożenia 

wynikającego z możliwości utraty tożsamości. Kolejnym efektem starzenia się jest 

względne ubożenie mieszkańców. Będziemy obserwować dużo większe obciążenie 

instytucji wspomagających rodziny. W momencie przejścia na emeryturę możliwości 

finansowe spadają. Jak przeciwdziałać ubożeniu mieszkańców? Radna A. Łukasiewicz 

zwróciła uwagę na konieczność spójnej polityki prorodzinnej, wręcz rodzin 

wielopokoleniowych. Czy można jakoś spowodować, by domy w Podkowie nie były 

zamieszkane przez samotną starszą osobę, gdzie współmałżonek albo jest chory albo już 

zmarł? Czy można mieć mechanizmy wspierania wielopokoleniowości? Z drugiej strony 

radna zwróciła uwagę na mechanizm, który sprawdził się w innych gminach, którym jest 

Karta Dużej Rodziny. Wprowadzono je w Grodzisku Mazowieckim, przy czym mają one 

trochę inny charakter, ponieważ działają głównie w sferze ulg na przykład komunikacji 

miejskiej, dostępu do placówek kultury. Być może u nas taka karta byłaby zawężona.  

Być może warto zapisać, że miasto wspiera takie rodziny. Takim progiem jest na przykład 

dwoje rodziców i troje dzieci. Mamy też dyskusję dotyczącą polityki śmieciowej.                

Jeżeli w mieście jest kierunek pozytywnej polityki dla dużych rodzin, to automatycznie 

rozwiązanie opłat (np. za śmiecie) uwzględnia dla nich obniżkę opłat. Radna nie wie            

czy teraz stać miasto na taką deklarację, że docelowo jesteśmy w stanie wprowadzić 

Kartę Dużej Rodziny i co do niej wpiszemy, żeby to nie było deklaratywne wykazanie 

dobrej woli, za którym nie idzie nic faktycznego. Musimy się zastanowić czy mamy 

mechanizmy, które skutecznie mogłyby być wdrażane. Jest to temat do dyskusji                 

w dalszych pracach KKOSiSS.  

 
Radna A. Dobrzyńska-Foss zadała pytanie o liczbę rodzin wielodzietnych w Podkowie. 

Radna A. Łukasiewicz powiedziała, że czy to są dwie rodziny, czy też piętnaście,             

na naszą skalę i tak warto by było się nad tym pochylić. Według radnej jest to słuszny 

kierunek dla miasta.  
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Pan T. Potkański wspomniał, że kolejni emeryci będą mieli gorszą sytuację                      

od obecnych. Trzeba tworzyć warunki organizacyjne, by mieszkańcy potrafili sami sobie 

pomagać. Nie ma sensu tworzyć nowego celu. Wszyscy na sali solidaryzujemy się, że to 

trzeba zrobić, pytanie co ta Karta będzie oznaczała dla mieszkańców Podkowy                      

– w przypadku ośrodka kultury większość działań jest otwarta bez opłat, jeżeli są,                   

to niewielkie. Pani dyrektor A. Witkowska zwróciła uwagę na osoby mieszkające 

samotnie w domach, są w złej sytuacji finansowej. Można by spróbować namówić je na 

rodzaj agroturystyki – wynajęcia pokoju w okresie letnim lub zimowym. Miasto mogłoby 

w tym pomóc. Podkowa nie ma bazy hotelowej. Pan T. Potkański stwierdził, że pomysł 

nie jest nowy. Potrzebne jest nazwanie barier, np. tego, że osoby starsze boją się. Gdyby 

CKiIO gwarantowało, że przyjezdni są bezpieczni, to wówczas ta bariera obniżyłaby się. 

Radna A. Dobrzyńska-Foss wspomniała, że w Biuletynie w latach 90-tych zamieszczono 

informację na temat warunków, możliwości, potrzeby okresowego wynajmu. Nikt na to 

nie zareagował. Poza tym w ramach Uniwersytetu Otwartego Pokolenia odbyły się zajęcia 

z panią psycholog, założycielką Uniwersytetu w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. 

Zaproponowała wymianę weekendową. Byłaby to sprawdzona, zweryfikowana grupa 

uczestników zajęć tego Uniwersytetu. Nie było reakcji. Według radnej doświadczenia              

z lokatorami kwaterunkowymi przekreśliły otwartość na wynajem. Radna M. Konopka-

Wichrowska zwróciła uwagę na barierę finansową samotnych starszych osób. Nie stać 

ich na przeprowadzenie podstawowego remontu pomieszczeń przeznaczonych              

do ewentualnego wynajmu. Radna jest za stworzeniem mechanizmu wspierającego ten 

remont i później odzyskiwanie części środków włożonych w remont u tej osoby fizycznej. 

Radna nie może wskazać kto taką pomoc powinien organizować i administrować później 

tym wynajmem u kogoś. Pani E. Gliszczyńska powiedziała, że architektura domów 

podkowiańskich wskazuje, że nie da się tam wynająć oddzielnie pokoju, gdyż stanowi to 

jedną całość. Trzeba byłoby przechodzić przez wspólny korytarz. Często są to domy               

z jedną łazienką. Poza tym gość w domu oznacza wydatek. Jak starsza osoba ma 

sprzątać, gotować i prać, skoro czasem nie potrafi tego zrobić dla siebie? Gość zapłaci, 

ale trzeba będzie wynająć pomoc, która tego gościa obsłuży. Wynajmujący będzie zatem 

musiał zapłacić więcej - bardziej będzie mu się opłacało znaleźć hotel. Pan T. Potkański 

stwierdził, że rzeczywiście dla osoby starszej to jest problem. Nie znajdziemy tutaj 

jednego rozwiązania, które z sytuacji złej przeniesie nas do dobrej. Podstawowe hamulce 

są psychologiczne. Jeśli potrafimy przećwiczyć na jakimś pilotażowym przykładzie,              

te kilka osób, które będzie już przyjmowało, będzie bardziej psychicznie przygotowane, 

żeby przejść do następnego etapu zorganizowania tego procesu. Wtedy być może trzeba 

będzie tym kilku osobom pomóc. Rola pilotażu jest ważna ponieważ ujawnia bariery               

i precyzuje je. Pomysł jest dobry. Musi być jednak mechanizm realizacji.                        

 
Pani A. Skajewska zwróciła uwagę, że nie ma prostych rozwiązań. Przy poprzedniej 

Strategii była uwidoczniona chęć, by powstał w Podkowie system pensjonatów, jednak 

nie było osób, które podjęłyby się tego trudu. Taka starsza osoba musiałaby podjąć 
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działalność gospodarczą. Mogłoby się to udać tylko po dobrym doświadczeniu jednej bądź 

dwóch osób, które będą się potem umiały tym podzielić z innymi.                                  

Radna A. Dobrzyńska-Foss przypomniała, że w pracach nad Strategią mówiła o tym,    

że prędzej czy później hotel czy hostel dla starszych mieszkańców Podkowy nas nie 

minie. Radna ma dużo do czynienia z tą grupą osób, zna osoby starsze i schorowane. 

Gdyby było takie miejsce, do którego mogłyby się przenieść, mogłyby wtedy sprzedać 

swoją nieruchomość i dokładać do własnego utrzymania pozostając w Podkowie, 

pomiędzy ludźmi, których znają. Starych drzew się nie przesadza. Radna mówiła o wizji 

domu, w którym mogłyby być pokoje komercyjne dla ludzi z zewnątrz, ale może miastu 

bardziej by się opłacało przeniesienie kogoś z domu komunalnego - gdzie samotna osoba 

zajmuje dużą powierzchnię - i nawet dopłacenie do kosztów utrzymania, aniżeli 

blokowanie miejsca w domu. Trzecim aspektem jest pobyt dzienny, dzięki któremu dana 

osoba może zjeść odpowiednio przygotowany posiłek, uwzględniający warunki 

zdrowotne, spotkać się z innymi, wspólnie coś robić, a na noc wracać do swojego domu. 

Wcześniej czy później taki dom powinien się w Podkowie znaleźć. Pan T. Potkański 

zwrócił uwagę, że w innych miejscach dzienne domy pobytu są instytucjami 

samorządowymi finansowanymi, zorganizowanymi i prowadzonymi przez OPS. Części 

związanej z wynajmem prywatnych mieszkań, które należałoby doposażyć władza 

publiczna nie może zrobić, bo to nie leży w jej kompetencjach. Mogłoby to zrobić 

stowarzyszenie osób fizycznych, mieszkańców, fundacja lub osoby na zasadzie grup 

samopomocowych. Im można tylko stworzyć bardziej sprzyjającą przestrzeń, żeby to 

robiły. Tyle może władza publiczna. To pokazuje, że cała ta sfera musi być systemem 

współdziałania władz gminy, instytucji gminnych jak OPS, ale również CKiIO, Biblioteki, 

być może szkoły i aktywności mieszkańców. Większości problemów z tej sfery nie 

rozwiążemy w ten sposób, że rada da pieniądze a podmiot gminny to zrealizuje. Czyli 

mamy szansę zrobić to metodami społecznymi, ale wspieranymi. Można zorganizować 

konkurs dotacji z pieniędzy gminnych dla organizacji pozarządowych, nie dla osób 

fizycznych. Organizacja pozarządowa mogłaby, ale trzeba by to było bardzo dobrze 

formalnie obwarować, prowadzić działalność pomagającą. To byłoby bardzo trudne,            

ale jest kierunek.  

 
Radna M. Konopka-Wichrowska powiedziała, że starsze osoby nie mają zdolności 

kredytowej. Zaproponowała formę stowarzyszenia osób, które chciałyby wynająć część 

swojego domu. Być może wówczas te osoby mogłyby wspólnymi siłami remontować 

miejsca na wynajem. Pan T. Potkański powiedział, że inne kierunki nie istnieją,                

to w Podkowie da się rozwiązać tylko metodą współdziałania mieszkańców w jakiś sposób 

zorganizowany. Gmina tego nie załatwi. 

 
Pani A. Skajewska nawiązując do dyskusji zwróciła uwagę na zapis w pkt. III.4.4. Cel 

strategiczny nr 4: Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej: „Jednym z możliwych 

kierunków rozwoju przedsiębiorczości w Podkowie może być proces powrotu                        
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do przedwojennej funkcji miasta ze sporą ilością pensjonatów (kwater prywatnych)”.  

Pani Skajewska wyjaśniła, że w poprzedniej Strategii było to bardziej wyeksponowane, 

ale przez okres jej obowiązywania ten proces się nawet nie rozpoczął. Mamy więc cały 

czas pewną wizję i dlatego mamy tylko wspomnienie: „Będzie on jednak procesem 

powolnym i będzie zależał od indywidualnych decyzji mieszkańców, którzy będą chcieli 

powiększyć swe dochody. Miasto powinno sprzyjać i tworzyć warunki oraz zachęty dla 

takich decyzji.” Jednym z warunków, jakie miasto stworzyło jest to, że w planie 

zagospodarowania przestrzennego prowadzenie pensjonatu jest jedyną formą 

działalności, która może być prowadzona w obrębie całego budynku, a nie jego części. 

Jeżeli dyrektor CKiIO może zaświadczyć, że grupa, która przyjedzie jest przez nią znana 

lub obsługiwana w ramach projektu, który dzieje się w Centrum, to dana osoba może 

mieć większą gwarancję, że nie są to goście znikąd. Czy możemy te zapisy dalej 

precyzować? 

 
Radna A. Dobrzyńska-Foss przypomniała, że od czasów wspomnianych przez Panią 

Skajewską weszła w życie Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym i jest tutaj jakaś 

możliwość. Pani E. Gliszczyńska przypomniała, że w okresie międzywojennym Podkowa 

była w większości zamieszkana w okresie letnim, była drugim domem. Jest przeciwna 

tworzeniu miasta, do którego będą przyjeżdżać osoby szukające głośnej i dokuczliwej 

rozrywki. Pan T. Potkański powiedział, że ważne jest identyfikowanie problemów. 

Zadania dodawać nie trzeba. Czy zmieniać zapis zdań?  

 
Radna A. Łukasiewicz zwróciła uwagę na Cel szczegółowy nr 3.2 Aktywna polityka 

miasta w zakresie pomocy rodzinom i osobom starszym. Być może w opisie wstępnym 

byłoby istotne zaakcentowanie, że nie skupiamy się na rodzinach dysfunkcyjnych,              

ale że też mówimy o zjawiskach takich, jak skutki starzenia się społeczności. Nie mamy 

gotowego rozwiązania, ale strategicznie zdajemy sobie sprawę z zagrożenia. Tak, jak 

zdajemy sobie sprawę z zagrożenia dla Podkowy, jakim jest rozwój terenów mieszkalnych 

poza miastem. Radnej wydaje się, że warto jest wprowadzić zapis, że wiemy o problemie. 

Radna przypomniała pewien przypadek sprzed kilku lat dotyczący osoby starszej. Trudno 

było wówczas rodzinie znaleźć ośrodek opieki w okolicach Warszawy.  

 
Radny Z. Jachimski stwierdził, że można dodać kilka słów w zapisie, a pomysł takiego 

domu to marzenie, czy byłby dla pobytu dziennego czy prawie hospicjalnego, to inna 

sprawa. Pan T. Potkański powiedział, że inne samorządy to realizują, ale były                   

to inwestycje zaczęte w dawnych czasach, dzisiaj kontynuowane. Dziś radni wiedzą,             

że nie zagłosują, żeby taką inwestycję zacząć teraz. Pensjonaty i domy opieki powinny 

powstawać, co jest zapisane w celu 4, jest nawet zapis w planie zagospodarowania,  

który pozwala na takie działania. Musi to być jednak robione przez sektor, który jest          

do tego przygotowany. Nie zrobi tego UM ani OPS. Radna A. Łukasiewicz powiedziała, 

że być może OPS może iść w kierunku doradztwa prawnego. Pan T. Potkański zwrócił 

uwagę, że OPS może być centrum pomocy społecznej, miejscem, w którym są ludzie, 
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którzy mają różne umiejętności, potrafią pełnić aktywną rolę, nie tylko wydawać zasiłki. 

Radny Z. Jachimski przypomniał, że gazu w Podkowie też nie zbudowała gmina. 

Mówimy o zrobieniu czegoś, żeby osoby starsze, które nie mogą sobie pozwolić                

na utrzymanie swojej części substancji podkowiańskiej w należytym stanie mogły               

ją utrzymywać, gdyż chcą pozostać w Podkowie. Jak tego nie będzie, to siłą rzeczy część 

Podkowy będzie popadać w ruinę – np. zarastają ogrody.   

 
Pan T. Potkański powiedział, że taki dom dziennego pobytu można zorganizować                 

– hipotetycznie - np. w dolnym kościele, po pewnych przygotowaniach.                      

Radna A. Łukasiewicz powiedziała, że przykładem bardzo sprawnie działającej 

organizacji jest inicjatywa księdza Jurczuka. To też jest przykład pozytywnej polityki 

miasta. To, że przez tyle lat udostępniamy piętro budynku miejskiego to pokazuje.  

Ksiądz jest skierowany nie na osoby starsze, tylko niepełnosprawne, dojrzałe. Z jednej 

strony istnieje dom dziennego pobytu w Podkowie, z drugiej strony w Milanówku,            

który częściowo funkcjonuje jako dom dziennego pobytu, ale częściowo całodobowy. 

Liczba oczekujących się wydłuża. Mamy przykłady jaka jest eskalacja potrzeb.              

Rodzice dorosłej osoby niepełnosprawnej też się starzeją. Mają szczęście, że jest osoba, 

która myśli strategicznie.  

 
Pani M. Wdowiak-Wojtków z UM zauważyła, że ks. Jurczuk w Brwinowie przygotowuje 

ośrodek za wkład rodziców. Rodzic może zapłacić za pokój z opieką dla dziecka do końca 

życia. Radna A. Łukasiewicz powiedziała, że tam się inwestuje w dopiero powstający 

obiekt.  

 
Radny Z. Jachimski zaakcentował, że Podkowa jest lepsza, od kiedy istnieje ŚDS przy 

ul. Błońskiej. Musimy dołożyć starań, by nikt po tę placówkę nie sięgnął i jej                      

nie zlikwidował. Odnosząc się do omawianego zagadnienia osób samotnych dodał, że nie 

wszyscy samotni mają swój majątek.  

 
Podsumowując dyskusję na ten temat Pan T. Potkański powiedział, że do następnego 

posiedzenia prześle radnym dokument z propozycją zapisu uwzględniającego zarysowane 

zagadnienia.  

 
Radny Z. Jachimski zwrócił uwagę na zapisy na s. 94, związane z poczuciem 

bezpieczeństwa w mieście. Radny M. Foks zgodził się z radnym Z. Jachimskim,                

że trzeba zaproponować zmianę, poszerzenie zapisu. Pani M. Wdowiak-Wojtków 

podała przykład napaści w strefie miejskiego monitoringu w pewnym  mieście. Policjanci 

widząc zdarzenie w kamerze przyjechali i złapali sprawcę. Zapytani o to, dlaczego               

nie przyjechali wcześniej skoro mieli podgląd z kamer powiedzieli, że nie mają prawa 

interweniować dopóki osoba nie zostanie uderzona. Radny Z. Jachimski zwrócił uwagę 

na efekt psychologiczny monitoringu – osoba, która wie, że jest obserwowana może 

odstąpić od czynu przestępczego. Ten efekt działa jednak na bardzo niskim poziomie. 
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Doświadczony przestępca znając system machnie na to ręką. Drugim efektem 

monitoringu jest ewentualne działanie po przestępstwie w kierunku znalezienia sprawcy, 

co też jest mizerne. Radny M. Foks przypomniał o pobiciu na stacji WKD, w obszarze 

działania monitoringu, o młodych osobach pijących alkohol w miejscach publicznych. 

Dodał, że od poprzednich zapisów Strategii zmieniła się także kategoria placówki 

policyjnej w mieście z komisariatu na posterunek. Zmienia się również odczucie 

społeczne dotyczące bezpieczeństwa. 

 
Radna A. Łukasiewicz nawiązała do badań opinii publicznej. Osoby pracujące nad 

Strategią mają dużo większą wiedzę na temat zmian, tego co się dzieje w Podkowie 

Leśnej niż statystyczny mieszkaniec. Trudno zrównoważyć te dwa zdania. W procesie 

konsultowania zmian opieramy się na naszym ogólnym poziomie wiedzy.                     

Skala podkowiańska jest mikroskalą – jedno pobicie na stacji, w kręgu naszych 

znajomych i bierzemy to niemal osobiście do siebie. Gdyby to ubrać w statystyczne 

procenty, to robi się to mniej wyraziste. Znaczenie przeprowadzenia badań opinii 

publicznej polegało na tym, że była to udana próba dotarcia do mieszkańców Podkowy,          

z których część nigdy nie bywa na takich spotkaniach jak dzisiejsze – nie przychodzą           

na sesje, komisje, nie wypowiadają się publicznie, czasem może niektórzy z nich zajrzą 

do Internetu na ogólnodostępne fora. Po uzyskaniu odpowiedzi od ponad 300 

gospodarstw domowych wynik będzie zupełnie inny niż subiektywne odczucie grupy, 

która na co dzień w tym siedzi. Przeciętny mieszkaniec nie ma takiej wiedzy, jeżeli się 

tym nie interesuje. Radna A. Dobrzyńska-Foss stwierdziła, że ma i nawet narastającą, 

gdyż o tym się mówi, powtarza, utrwala. Pobicie starszych ludzi w Podkowie Leśnej 

zachodniej miało miejsce dwa lata temu, a radna słyszała w tym roku, że ten przykład 

jest podawany w rozmowach jako aktualny. Radna rozmawiała z komendantem 

powiatowym, który powiedział, że jeżeli sytuacja będzie się pogłębiać, to takich zdarzeń 

będzie więcej.  

 
Pani E. Gliszczyńska powiedziała, że istnieje mechanizm społeczny, który może 

podnieść poziom bezpieczeństwa. Zachęca się osoby na ulicy do kwestionowania 

wszelkich wątpliwych zachowań. Należy informować o tym, że coś się gdzieś stało,             

by ludzie wiedzieli, że mają powód, aby podejrzewać nieznaną osobę o późnej porze           

na ich ulicy. Należy informować się nawzajem.  

 
Pan T. Potkański w podsumowaniu tego wątku powiedział, że zaproponuje propozycje 

odpowiednich zapisów do następnego posiedzenia.  

 
Radni M. Foks i Z. Jachimski nawiązali do bieżącej konieczności budowy domu 

komunalnego. Radna A. Dobrzyńska-Foss wspomniała o karcie mieszkańca.  

 
Radni postanowili kontynuować dyskusję o Strategii na kolejnym posiedzeniu 

przewidywanym na początek kwietnia. 
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Ad. 2 

 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 161/2013 uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013-2025.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 160/2013 uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 156/2013 uchwały w sprawie 

programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy 

Leśnej. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 157/2013 uchwały w sprawie 

Programu Wspierania Rodziny Podkowie Leśnej na lata 2013-2015. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 165/2013 uchwały w sprawie 

zmiany uchwały nr 168/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2010 

roku w sprawie współdziałania pomiędzy gminami: Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna 

 

Komisja stosunkiem głosów 4 za, 1 wstrz, zajęła następujące stanowisko                         

dot. ewentualnego audytu w zakresie realizacji inwestycji szkolnej: 

Komisja KOSiSS zwraca się do Komisji Rewizyjnej o sprecyzowanie rodzaju 

proponowanego audytu, przewidywanego celu, terminu realizacji i oszacowania kosztów. 

 

Ad. 3 i 4 

 
Radni ustalili termin najbliższego posiedzenia.  

 

 

  

                                                                                               Protokół sporządził: 

                                                                                                   Maciej Foks 

 

Legenda : 

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 

PTO – Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów 

CKiIO – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 

ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy 

UM – Urząd Miasta 

                                                                                               


