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Czy Carrefour w Podkowie sie zamyka coraz mniej towaru , a panie ze.sklepu 

nic nie chca mowic , ktos cos wie 

Odpowiedzi radnych 

 

25 listopada 

 

Sylwia Wodonos-Dąbrówka Sklep zostanie zamknięty do końca miesiąca a 

budynek pewnie rozebrany. Szkoda bo to był potrzebny sklep � w dalszej 

kolejności będzie rozebrany budynek, w którym mieści się księgarnia i 

Weranda. 

 

28 listopada 

Marcin Kaliński Budynek, w którym mieści się sklep jest prywatny. Z kolei 

teren, na którym się znajduje należy do Miasta. Właścicielka nie mogła uzyskać 

z UM umowy dłuższej niż na rok, co de facto uniemożliwiało inwestycje. W 

dzisiejszych czasach to prowadzi do systematycznego obniżenia 

konkurencyjności i wypycha z rynku.  

#infoRM_Podkowa Na jednej z sesji już jakiś czas temu Burmistrz poinformował 

RM, że jest w kontakcie z właścicielką i wobec okoliczności proponowała ona 

odsprzedanie budynku Miastu. Nie wiem, czy tak się stanie, czy po prostu lokal 

zostanie teraz pusty, a docelowo wyburzony. Nie wiem też co znaczył wpis na 

oficjalnym profilu fb UM, że "magistrat ma swoje plany co do tego miejsca" 

(przytoczone z pamięci). Wiem jednak, że ewentualne plany w sercu Miasta 

powinny przed jakimikolwiek decyzjami poddane konsultacji społecznej. 

Marcin Kaliński Makuro, powtórzę możliwie wiernie przytoczony cytat: 

"magistrat ma swoje plany co do tego miejsca". Jak dla mnie to taki komunikat 

bez szczegółów buduje niewłaściwą atmosferę. Podobnie brak jakiejkolwiek 

informacji, choć widzimy zachodzące zmiany. Ta jest ważniejsza od wiedzy o 

nagrodzie, której przyznanie w najlepszym razie buduje jakiś prestiż. 

I druga ważniejsza rzecz- ewentualną decyzję o sprzedaży terenu inwestorowi, 

bądź inwestycja Miasta w nowy budynek i tak będzie poprzedzona decyzją RM. 

Tyle że inaczej podejmuje się taką decyzję bez presji na etapie kiedy najemcy 

spokojnie pracują. Jest to też uczciwe względem nich. Inaczej zaś kiedy 

doprowadzi się do sytuacji, że mamy straszący pustostan w środku Miasta. To 

wymusza określone stanowisko radnych. Podobnie uprawdopodobnia wynik 

ewentualnych konsultacji wśród mieszkańców. 
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