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Podkowa Leśna, 6 września 2013 r. 
 
 

 
 

   PPP RRR OOO TTT OOO KKK ÓÓÓ ŁŁŁ       
 

z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych, 
które odbyło się w dniu 6 września 2013 r. 

w Zespole Szkół Samorządowych przy ul. Jana Pawła II 20 
 
 
 

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).  
 
Przewodniczący komisji M. Foks powitał zebranych i przedstawił program bieżącego 
posiedzenia: 
 
1. Zaopiniowanie projektu aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju miasta ogrodu 
Podkowa Leśna na lata 2013 - 2025 
2.  Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji 
3.  Sprawy bieżące 
4.  Wolne wnioski. 
 
Porządek obrad, bez zmian. 
 
Ad. 1.  
 
Pan T. Potkański podsumował dotychczasowe dyskusje Komisji oraz zaprezentował 
uwagi KBFiI do projektu. Przeszedł następnie do planów realizacyjnych. Radni 
dyskutowali o remoncie MOK, e-oświacie, konserwacji infrastruktury sportowej. Pani dyr. 
A. Witkowska poinformowała o złożeniu przez miasto wniosku do Lidera na urządzenia 
zewnętrzne: pająk dla dzieci, mini-siłownię składającą się z trzech elementów, co będzie 
połączone z monitoringiem. Pani M. Wojtków zwróciła uwagę, że realizacja tego zadania 
jest rozłożona na dwa lata. Pani dyr. E. Mieszkowska wspomniała o programie Radosna 
Szkoła. Przewodniczący zaproponował, że wyśle do organizacji pozarządowych prośbę            
o propozycje do budżetu miasta na rok 2014. Zapowiedział, że kolejne posiedzenie 
Komisji będzie poświęcone wypracowaniu wniosków do budżetu miasta na rok 2014. 
 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt aktualizacji Strategii 
zrównoważonego rozwoju miasta ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025 w brzmieniu 
proponowanym Radzie Miasta przez Burmistrza. 
 
Przewodniczący sformułował wniosek do BM: 
 
„Komisja przesyła propozycje autopoprawek – zaznaczone w załączonym dokumencie 
(projekt aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju miasta ogrodu Podkowa Leśna na 
lata 2013-2025)  kolorem niebieskim – jako propozycje Komisji. Komisja zwraca uwagę 
na konieczność dostosowania treści dokumentu do stanu faktycznego na moment 
uchwalania strategii”. Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
 
Przewodniczący podziękował Panu T. Potkańskiemu, Pani A. Skajewskiej, radnym 
oraz mieszkańcom za zaangażowanie w prace nad aktualizacją Strategii.  
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Ad. 2.  
 
Protokoły z dwóch posiedzeń Komisji przyjęto bez uwag.  
 
  
Ad. 3 
 
Przewodniczący zapytał o harcówkę w szkole. Dyr. E. Mieszkowska odpowiedziała,            
że nie ma nowego pomieszczenia, które można harcerzom dać w użytkowanie. Jak do tej 
pory harcerze mogą się spotykać w jednej z sal. Umowę na nieodpłatne użytkowanie sali 
w szkole powinien ze szkołą podpisać hufiec. Przewodniczący zapytał o wynajem hali 
sportowej. Dyr. E. Mieszkowska odpowiedziała, że ofert jest sporo. Oferty zajęć dla 
uczniów dostępne są na stronie internetowej szkoły. Przewodniczący zapytał o problem         
z dostępem do windy w szkole. Dyr. A. Markowicz odpowiedziała, że winda jest 
wyłączona – będzie włączana, kiedy na terenie szkoły będzie przebywać osoba 
niepełnosprawna. Powodem jest niebezpieczeństwo dewastacji. Przewodniczący zapytał         
o obciążenie świetlicy szkolnej. Dyr. E. Mieszkowska odpowiedziała, że do świetlicy 
zapisanych jest ok. stu uczniów. Przewodniczący zapytał o zagospodarowanie terenu przy 
wejściu do szkoły. Dyr. E. Mieszkowska odpowiedziała, że boisko dla małych dzieci 
zostanie na miejscu, a plac zabaw z Radosnej Szkoły, rowerownia oraz drugi plac zabaw 
będą przesunięte.  
 
Radny J. Chrzanowski zapytał o przetarg na Radosną Szkołę, zaproponował wniosek            
do BM: 
 
„Komisja widzi potrzebę przyspieszenia działań związanych z realizacją projektu Radosna 
Szkoła, w tym ogłoszenia przetargu”. Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
 
Przewodniczący zapytał o remont budynku MOK. Pani dyr. A. Witkowska 
poinformowała, że termin przetargowy jest do końca listopada. Prawdopodobnie                   
z początkiem listopada będzie się można wprowadzić. Są już wymienione okna, jest 
wykonywane ocieplenie, zmienia swój wygląd wieża, będzie przyzwoita toaleta. 
Zmniejszy się trochę korytarz, wejście będzie przez werandę, gdzie zostaną usytuowane 
szatnie. Następnym etapem będzie wyposażenie. CKiIO pisze wniosek do ministerstwa  
na pracownie edukacyjne. Kolejnym krokiem jest sala widowiskowa – może w przyszłym 
roku będzie można przygotować projekt.  
 
Dyr. A. Witkowska przedstawiła program tegorocznych podkowiańskich obchodów 
Europejskich Dni Dziedzictwa. Radna A. Dobrzyńska-Foss zaprosiła na konkurs                 
na podkowiański produkt lokalny. 
 
Pan T. Potkański wspomniał o danych demograficznych związanych ze wzrostem liczby 
osób w wieku poprodukcyjnym. Zwrócił uwagę na usługi dla tej grupy osób. Grupą 
porównawczą Podkowy są miasta podobne do Krynicy na wybrzeżu, czy Szklarskiej 
Poręby na południu Polski. Są innymi miastami od Podkowy, ale wspomniany proces 
również tam występuje, przy czym nie z tą szybkością, co w Podkowie. 
 
Wywiązała się dyskusja na ten temat. Pan T. Potkański wspomniał, że niektórzy 
mieszkańcy przemeldowują się do Warszawy. Pani K. Tusińska zastanawiała się                
co zrobić, by młodzi ludzie wracali po studiach do Podkowy. Co zrobić, by w ogóle 
przyciągnąć młodych. Pan T. Potkański wspomniał, że do miejscowości wracają młodzi: 
- których rodzice są już niedołężni,  
- którym nie udało się zrobić wielkiej kariery (budowa domu etc.). 
 
Według Pana T. Potkańskiego Żółwin zaludnia się osobami, których bardzo niewiele jest 
w wieku poprodukcyjnym, natomiast w Podkowie tak nie będzie, ponieważ mało jest 
wolnych działek. Pani K. Tusińska zastanawiała się dlaczego młodzi ludzie wybierają 
inne miejsca w aglomeracji warszawskiej – czy nasze miasto jest za mało nowoczesne, 
czy też ceny nieruchomości są wysokie?  
  



 3 

Radna A. Dobrzyńska-Foss zwróciła uwagę, że mamy ofertę, której nie posiadają inne 
miejscowości w okolicy – dużą, nowoczesną, wygodną szkołę. W dzielnicach 
warszawskich najdroższe są mieszkania wokół bardzo dobrych szkół (np. amerykańskiej, 
niemieckiej). Radna jest przekonana, że „Borki” występują o przyłączenie do Podkowy  
m. in. ze względu na gwarancję miejsca dla dzieci w podkowiańskiej szkole. Jeżeli 
zwiększymy poziom nauczania, opieki w placówce edukacyjnej, to trend powrotu                 
do Podkowy lub kupowania tu nieruchomości będzie się utrzymywał. Zwróciła także 
uwagę, że w Podkowie mogą rozwijać się miejsca pracy etapu post przemysłowego,          
a problemu zwiększania się liczby osób starszych nie wyhamuje się. Radna upomina się   
o zauważanie tej grupy osób. 
 
Radny Z. Jachimski zwrócił uwagę, że miejscowości turystyczne mają różny charakter. 
To są miejscowości, które żyją rodzinnie z przyjmowania turystów np. Poronin.                  
Nie możemy się do nich porównywać.  
 
Pan T. Potkański przedstawił wykres zestawiający wzrost grupy emerytów w Podkowie 
Leśnej w zestawieniu z grupą podobnych miejscowości, gmin w powiecie, województwie            
i Polsce. Tempo wzrostu tej grupy w Podkowie jest jednym z najwyższych w kraju. 
Ponadto zwrócił uwagę, że w Podkowie mamy do czynienia ze statystyką małych liczb – 
decyzja kilkudziesięciu rodzin powoduje duże zmiany w statystyce dla naszej małej 
miejscowości. Zwrócił uwagę na decyzję osób, które nie mieszkają w Podkowie                    
a mogłyby chcieć się tu sprowadzić. Wśród nich będą osoby w wieku średnim oraz 
starsze, te w wieku średnim z małymi dziećmi najczęściej będą mniej zamożne niż osoby, 
zbliżające się do wieku poprodukcyjnego. Z powodu wysokich cen nieruchomości do nas 
szybciej przyjdą osoby w starszym wieku, natomiast osoby w wieku produkcyjnym będą 
szukać tańszych ofert niż Podkowa. Przyznał, że wśród nich może być pewna grupa, która 
pozytywnie zareaguje na dobrą szkołę i udogodnienia cywilizacyjne, dlatego to trzeba 
robić, ale tego generalnego trendu „starzenia się miejscowości” prawdopodobnie nie da 
się odwrócić, można go jedynie starać się spowalniać. 
 
Radna A. Łukasiewicz zwróciła uwagę na problem migracji osób stale zamieszkujących. 
Z 1500 gospodarstw domowych w Podkowie ok. 500 jest wystawionych na sprzedaż. 
Rodziny na dorobku nie stać na zakup takiego mieszkania. Czy jesteśmy w stanie 
przewidzieć jak zmieni się Podkowa po 2025 roku? Miasto będzie się zmieniać. 20 lat 
temu Podkowa wyglądała inaczej. 
 
Pani M. Wojtków poruszyła temat księgarni, której najemca złożył prośbę o rozwiązanie 
umowy za porozumieniem stron. Burmistrz przychyliła się do tego. Będzie rozpisany 
przetarg. Zwróciła uwagę, że lokal, który ma być księgarnią nie może mieć takiego 
wywoławczego czynszu. Pani K. Tusińska podziela pogląd, że jeżeli ma to być tylko 
księgarnia, to musi być minimalny czynsz. Jeżeli nie uda się rozstrzygnąć przetargu             
na poziomie 800-1000 złotych, to wówczas można wynająć ten lokal komercyjnie, ale nie 
udawać, że to jest księgarnia.  Pani M. Wojtków wspomniała, że za dotychczasowe 
pieniądze nie można utrzymać księgarni w Podkowie. Radny J. Chrzanowski 
przypomniał, że radnym trzy lata temu zależało na tym, by w tym miejscu funkcjonowała 
księgarnia z możliwością sprzedaży materiałów biurowych, pomocy szkolnych. Zwrócił 
uwagę, że przedsiębiorcy będą szukali furtki – będą organizować spotkania z autorami,                 
i lokal automatycznie przekształci się w miejsce spotkań, które mieliśmy przez ostatnie 
lata. Przy naszej zgodzie będziemy mieli ten sam efekt za mniejszy czynsz.  
 
Radna A. Łukasiewicz zwróciła uwagę na to, jaką funkcję te miejsca mają pełnić – czy 
mają tworzyć podkowiański klimat, czy też dofinansować budżet miasta w maksymalnie 
wyśrubowanej kwocie. Zwróciła uwagę, że zamyka się lokal „Mili Moi”. Nie wszystko da 
się przeliczyć na czynsz – być może miejsce takie jak Tarabuk w Warszawie jest 
korzystne. Radna skłania się do propozycji, że nie wysokość czynszu jest wielkością 
wiodącą przy wyborze oferenta, tylko oferta, co przyniesie ta firma.  Pan T. Potkański 
zwrócił uwagę, że trzeba wskazać działalność i porównywać w ramach tej działalności. 
Radny J. Chrzanowski zwrócił uwagę, byśmy własną decyzją nie dobijali tych 
przedsiębiorców, którzy również od nas dzierżawią – by nie było konfliktu z sąsiednim 
lokalem. Przewodniczący zwrócił uwagę na liczbę książek w ofercie księgarni.     
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Pani M. Gessner przypomniała, że poprzednia RM zdecydowała się na wykup tego lokalu 
właśnie pod księgarnię. Pan T. Potkański zwrócił uwagę, że powinniśmy dbać o tych, 
którzy już zainwestowali. Jest za tym, by podjąć próbę znalezienia ambitnego księgarza – 
żeby można tam było organizować spotkania, ale bez gastronomii.  
 
Pani M. Wojtków zapowiedziała sprawę najmu pawilonu z warzywami na rogu                    
ul. Iwaszkiewicza, która będzie przedstawiona radnym. 
 
 
Ad. 4 
 
Wolnych wniosków nie było. Radni zwiedzili budynek szkoły. 
 
 
 
 
                                                                                                Protokół sporządził: 
 
                                                                                                   Maciej Foks 
 
 

 

Załączniki : 

 

1. projekt aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju miasta ogrodu Podkowa 
Leśna na lata 2013-2025 (z zaznaczonymi propozycjami autopoprawek) 

 
Legenda : 

 

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

                                                                                                             


