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Analiza SWOT stanowiąca załącznik do Strategii została wykonana w sposób uspołeczniony w 2010 roku. 
 

 
 
Analiza SWOT stanowiąca załącznik do Strategii została wykonana w sposób uspołeczniony w 2011 roku. 
 

Str. 19  
 
Po roku 1990 tereny byłej jednostki wojsk obrony przeciwrakietowej we wschodniej części Lasu 
Młochowskiego, od strony Otrębus - w sąsiedztwie Leśniczówki na Dębaku, zostały przekazane przez 
MON pod administrację MSWiA, które załoŜyło tam Ośrodek dla Uchodźców. Obecnie funkcjonuje tam 
Centralny Ośrodek dla Uchodźców MSWiA, w którym przebywa kilkaset osób, obecnie głównie z 
Czeczenii, Gruzji, Kirgistanu, takŜe z Erytrei i szeregu innych państw.  Obecnie ośrodek przechodzi zmianę 
z formy ośrodka recepcyjnego (tu kieruje swoje kroki cudzoziemiec, który złoŜył wniosek o nadanie statusu 
uchodźcy w RP i ubiega się o przyznanie pomocy socjalnej) na ośrodek pobytowy. KaŜdego roku do 
samorządowej szkoły w Podkowie Leśnej uczęszcza od 15 do 30 dzieci, ze względu na zmianę charakteru 
ośrodka naleŜy oczekiwać, Ŝe zmniejszy się rotacja tych dzieci w szkole, przez co uzyskają one lepsze 
warunki integracji. Zarówno Szkoła jak i Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oferują programy 
integracyjne, w których dzieci z ośrodka są włączane w Ŝycie miasta. 
 

 
 
Po roku 1990 tereny byłej jednostki wojsk obrony przeciwrakietowej we wschodniej części Lasu 
Młochowskiego, od strony Otrębus - w sąsiedztwie Leśniczówki na Dębaku, zostały przekazane przez 
MON pod administrację MSWiA, które załoŜyło tam Ośrodek dla Uchodźców. Obecnie funkcjonuje tam 
Ośrodek dla cudzoziemców starających się o status uchodźcy Urzędu ds. Cudzoziemców. W ośrodku 
przebywa kilkaset osób, obecnie głównie z Czeczenii, Gruzji, Kirgistanu, takŜe z Erytrei i szeregu innych 
państw. Ośrodek obok funkcji pobytowej pełni takŜe funkcję recepcyjną (tu kieruje swoje kroki 
cudzoziemiec, który złoŜył wniosek o nadanie statusu uchodźcy w RP i ubiega się o przyznanie pomocy 
socjalnej). KaŜdego roku do samorządowej szkoły w Podkowie Leśnej uczęszcza od 30 do 50 dzieci. Na 
terenie ośrodka działa szkoła przygotowująca dzieci do pójścia do szkoły publicznej, w której uczą się 
języka polskiego. Zarówno szkoła samorządowa, jak i Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oferują 
programy integracyjne, w których dzieci z ośrodka są włączane w Ŝycie miasta. 
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Funkcję promocyjną pełnią informacje zamieszczone na internetowej stronie miasta, a w 2013 roku został 
wydany przewodnik po trasach turystycznych Podkowy leśnej i okolic.  
 

 
 
Funkcję promocyjną pełnią informacje zamieszczone na internetowej stronie miasta, wydawnictwa 
lokalnych organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miasta (przewodnik po trasach turystycznych Podkowa 
Leśna i okolice na weekend, 2013) . 
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(średnio od 15 do-30 dzieci rocznie). 
 

 
 
od 30 do 50 dzieci. 
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Rok 2011 (na wykresie) i następne były latami, w których gmina ponosiła wydatki związane z nową 
inwestycją i dla tego roku udział dotacji oświatowej w wydatkach na oświatę ogółem jeszcze się obniŜył 
(do ok. 38%). 

 
 
Rok 2011 (na wykresie) i następne były latami, w których gmina ponosiła wydatki związane z rozbudową 
szkoły i dla tego roku udział dotacji oświatowej w wydatkach na oświatę ogółem jeszcze się obniŜył (do ok. 
38%).  
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Ponadto szeroko zakrojoną działalność kulturalną i wydawniczą prowadzą stowarzyszenia: 
• Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk, 

• Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna 

oraz Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Krzysztofa, a takŜe Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 
 

 

  

 
 
Ponadto szeroko zakrojoną działalność kulturalną i wydawniczą prowadzą stowarzyszenia: 
• Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk, 

• Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna 

• Stowarzyszenie Związek Podkowian 

oraz Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Krzysztofa, a takŜe Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 
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Liczba czytelników Biblioteki Publicznej jest duŜa i wzrosła znacznie od 2008 roku. W 2012 roku jak i w 
roku 2011 Biblioteka w Podkowie Leśnej zajęła I miejsce w rankingu bibliotek w powiecie grodziskim i 
województwie mazowieckim w kategoriach liczby czytelników, wypoŜyczeń, nowości wydawniczych oraz 
ilości księgozbioru w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

 

 

 
 
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich rozpoczęło działalność w 2008 roku w odrestaurowanym z 
funduszy UE Pałacyku Kasynie. Centrum powstało z połączenia dawnego Miejskiego Ośrodka Kultury i w 
tym sensie jest jego kontynuacją, szczególnie pod względem oferty zajęć stałych dla dzieci i młodzieŜy. 
 

 
Liczba czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej jest duŜa i wzrosła znacznie od 2008 roku. W 2012 
roku, jak i w roku 2011 Biblioteka w Podkowie Leśnej zajęła I miejsce wśród bibliotek w powiecie 
grodziskim w kategoriach liczby czytelników, wypoŜyczeń, nowości wydawniczych, wielkości 
księgozbioru w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Biblioteka otrzymuje takŜe wysoką liczbę punktów w 
rankingu prowadzonym przez redakcję Rzeczpospolitej i Instytut KsiąŜki: w 2012 roku zajęła 21 miejsce w 
Polsce ( a 3 miejsce jako gmina miejska) pod względem liczby czytelników, ilości wypoŜyczeń, 
powierzchni biblioteki, wielkości księgozbioru, nowości wydawniczych oraz wysokości dotacji. Rok 
wcześniej w tym samym rankingu biblioteka podkowiańska zajęła 5 miejsce w Polsce.  
 
 
 
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich rozpoczęło działalność w 2008 roku w odrestaurowanym z 
funduszy UE Pałacyku Kasynie; w 2009 r. nastąpiło połączenie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i powstała 
nowa samorządowa placówka kultury. 
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Na ten cel Centrum zdobywa środki projektowe z róŜnych źródeł. Koordynuje takŜe w wymiarze 
wykonawczym współpracę Podkowy Leśnej z miasta ogrodami w innych krajach – np. Hellerau z Niemiec, 
a obecnie stara się o dotację na współpracę z miastami ogrodami z państw grupy wyszehradzkiej. 
Centrum koordynuje jedno z większych wydarzeń kulturalnych w mieście, odbywający się od 2005 roku 
Festiwal Otwarte Ogrody, zainicjowany przez Magdalenę Prosińską i Łukasza Willmana. 
 

 
 
Na ten cel Centrum zdobywa środki projektowe z róŜnych źródeł zewnętrznych. Z nich zrealizowano m.in. 
program skierowany do młodzieŜy „Podkowa Freestyleśna”, programy dla dzieci „Filharmonia Dziecięca” i 
„Dziecko w Teatrze” oraz „Włącz mnie – sąsiedztwo wielokulturowe” skierowane do dzieci uchodźców 
zamieszkałych w Ośrodku na Dębaku. Podejmowane działania kulturalne i aktywizujące zaowocowały 
wzrostem liczby uczestników (17,5 tys. osób w 2012 r. w stosunku do 13,5 tys. w 2010 r.). Centrum 
koordynuje jedno z większych wydarzeń kulturalnych w mieście - odbywający się od 2005 roku Festiwal 
Otwarte Ogrody, zainicjowany przez Magdalenę Prosińską i Łukasza Willmana, który od 2012 r. 
rozpoczyna się międzynarodowymi konferencjami poświęconym problematyce miast ogrodów z udziałem 
gości zagranicznych (Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry). 
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich jest beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury – 
Dom Kultury +, w  ramach którego opracowało w sposób partycypacyjny Strategię Rozwoju na lata 2011-
2015.  
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Dorobkiem organizacji są – w zaleŜności od zakresu działalności organizacji: 

• wydawnictwa zwarte (ksiąŜki, foldery) i periodyczne, 
• koncerty i festiwale, 
• wystawy, 
• seminaria naukowe, 
• odczyty i prelekcje, 

 
 
Dorobkiem organizacji są – w zaleŜności od zakresu działalności organizacji: 

• wydawnictwa zwarte (ksiąŜki, foldery) i periodyczne, 
• koncerty i festiwale, 
• wystawy, 
• seminaria naukowe, 
• odczyty i prelekcje, 



• wystąpienia do władz samorządowych i państwowych, 
• imprezy plenerowe, 
• konkursy (recytatorskie, poetyckie, rysunkowe), 
• rajdy rowerowe, 
• wycieczki i inne formy działania. 

 
Działalność Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” polega głównie na aktywizacji społeczności 
lokalnej (działalność Stowarzyszenia obejmuje takŜe gminę Brwinów) poprzez udzielanie dotacji na 
działania przyczyniające się do poprawy jakości Ŝycia w sposób zgodny z wypracowaną strategią rozwoju. 
 
 

• wystąpienia do władz samorządowych i państwowych, 
• imprezy plenerowe, 
• konkursy (recytatorskie, poetyckie, rysunkowe), 
• rajdy i wycieczki rowerowe, 
• wycieczki i inne formy działania. 
 

Na podkreślenie zasługuje działalność Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”, polegająca głównie na 
aktywizacji społeczności lokalnej (działalność Stowarzyszenia obejmuje takŜe gminę Brwinów) poprzez 
udzielanie dotacji na działania przyczyniające się do poprawy jakości Ŝycia w sposób zgodny z 
wypracowaną strategią rozwoju. 
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Na terenie Podkowy Leśnej znajduje się posterunek Policji wybudowany z inicjatywy mieszkańców i 
oddany do uŜytku w 1997 roku. Podlega on Powiatowej Komendzie w Grodzisku Mazowieckim. 
 

 
 
Na terenie Podkowy Leśnej znajduje się posterunek Policji oddany do uŜytku w 1997 roku. Podlega on 
Powiatowej Komendzie w Grodzisku Mazowieckim. 
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Tak jak w poprzednim okresie obowiązywania Strategii, tak i dziś Podkowa Leśna naleŜy do najbogatszych 
statystycznie gmin w Polsce. Ta wysoka pozycja w opracowaniach i statystykach porównawczych wynika z 
wysokich dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca, szczególnie w kategorii samorządowych udziałów w 
podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa, tj. w podatku dochodowym PIT (podatek dochodowy od 
osób fizycznych – płacą go równieŜ „osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą”) i CIT (podatek 
dochodowy od przedsiębiorców będących osobami prawnymi – jest ich w Podkowie zaledwie kilku). 

 
 
Tak jak w poprzednim okresie obowiązywania Strategii, tak i dziś Podkowa Leśna naleŜy do najbogatszych 
statystycznie gmin w Polsce. Ta wysoka pozycja w opracowaniach i statystykach porównawczych wynika z 
wysokich dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca, szczególnie w kategorii samorządowych udziałów w 
podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa, tj. w podatku dochodowym PIT (podatek dochodowy od 
osób fizycznych – płacą go równieŜ „osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą”) i CIT (podatek 
dochodowy od przedsiębiorców będących osobami prawnymi – jest ich w Podkowie zaledwie kilku). 
Współczynnik ten jest uwzględniany w ocenach wniosków miasta o dotacje i w praktyce utrudnia ich 
pozyskanie. 
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JuŜ w tej chwili prywatne stacjonarne domy opieki, ale moŜe się pojawić się potrzeba funkcjonowania domu 
dziennego pobytu dla  osób starszych, które co prawda mają swoje domy, ale z róŜnych powodów w ciągu dnia 
wymagają opieki i towarzystwa innych osób. 
 

 
 
JuŜ w tej chwili powstają prywatne stacjonarne domy opieki, ale moŜe się pojawić się potrzeba funkcjonowania 
domu dziennego pobytu dla  osób starszych, które co prawda mają swoje domy, ale z róŜnych powodów w 
ciągu dnia wymagają opieki i towarzystwa innych osób.  
 

 


