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Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi
Mija pół roku z wirusem COVID-19, zmieniliśmy przyzwyczajenia, inaczej pracujemy, uczymy
się, robimy zakupy. Odczuwamy
skutki dystansu społecznego
i zalecanych obostrzeń. Na szczęście wszystkie podkowiańskie
przypadki są lekkie. Tymczasem
życie toczy się dalej, a miasto
funkcjonuje.
Rozpoczęliśmy budowę nowego
przedszkola, stary budynek jest
już wspomnieniem. To spory wysiłek finansowy i organizacyjny,
ale dzięki stabilnej sytuacji finansowej i dobrej współpracy dyrektorów jednostek oświatowych,
dzieci od 1 września swoje przedszkole będą miały w budynku
szkoły. Przygotowaliśmy skrzydło,
dostosowaliśmy przestrzeń i wyposażenie do potrzeb najmłodszych. Czas pandemii to wielkie
wyzwanie dla całego środowiska
edukacyjnego, które musiało błyskawicznie dostosować się do nowych warunków pracy, a obecnie
będzie narażone na dodatkowy
stres związany z ryzykiem zarażania wirusem, a także z obowiązującymi, nowymi zasadami bezpieczeństwa. Życzę nauczycielom,
dyrektorom, pracownikom szkoły
i uczniom oraz rodzicom, byście
we wzajemnym zrozumieniu dali
radę przetrwać ten trudny czas.
Trwają prace na naszych drogach. Udało się zdążyć z przebudową ulicy Kościelnej, rozkopana
jest Dębowa, za chwilę sprzęt
wjedzie na Sosnową, Grabową,
Mickiewicza i Sasanek. Kilka ulic
doczekało się nawierzchni, która
nie jest docelowa, ale znacznie

poprawiła komfort mieszkańców,
przede wszystkim nie pyli się. Rewitalizacja Alei Lipowej przepadła
całkowicie – zarówno utraciliśmy
dotację jak i wykonaną dokumentację. Sprawa znajdzie swój finał
w sądzie. Podobnie jak sprawa stawu. Obszerniejsze artykuły opisujące stan obecny i wydarzenia
ostatnich kilku miesięcy znajdziecie Państwo w środku Biuletynu.
Także zapoznacie się z niedorzecznymi żądaniami domniemanego
przywrócenia statusu śródlądowych wód stojących i płynących
dla naszego stawu i rowu melioracyjnego, czyli utworzenia rzeki.
Skutki tych pomysłów mogą być
brzemienne nie tylko dla finansów miasta, ale przede wszystkim
dla właścicieli działek z rowami.
Czasami tak jest, że gdy wszystko zmierza w dobrym kierunku,
mamy plany, wypracowaliśmy
zdolność i stabilizację finansową,
mierzymy się z perspektywą zysków społecznych czy rozwoju
gospodarczego, niespodziewanie
przychodzi ktoś z „dobrą zmianą”. Wtedy nie ma znaczenia czy
to politycy, lokalni aktywiści czy
skutki trzęsienia, jakie wywołuje
pandemia. Musimy to przeczekać

XVI
Festiwal
Otwarte Ogrody w Podkowie
Leśnej
odbędzie się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w dniach 11, 12,
i 13 września, imprezy
w Ogrodach – w dniach
12 i 13 września.

i robić swoje. Każdy zły czas przemija, a w tych trudnych czasach
pamiętajmy tylko, aby nie zobojętnieć. Najgorsze co może spotkać
miasto, to dryfująca apatia.
Oddajemy w Państwa ręce Biuletyn z dodatkiem, w którym opisujemy działania miasta mające
przeciwdziałać skutkom suszy,
w skromnym zakresie od kilku lat
wdrażamy niecodzienną na skalę
kraju politykę zatrzymania wód
opadowych na obszarze zurbanizowanym. Walka o dobrą jakość
powietrza, przeciwdziałania złym
zmianom klimatu, w tym oszczędzanie zasobów wody w dzisiejszych czasach jest dla nas wszystkim najważniejszym wyzwaniem.
Podkowa Leśna i jej mieszkańcy
wielokrotnie udowadniali, że jesteśmy w awangardzie zaangażowania i empatii społecznej, a także
wyznaczania trendów i dobrych
praktyk. I w duchu odpowiedzialności za środowisko, wspólną
przestrzeń i jakość życia mieszkańców zachęcam do czytania kolejnego Biuletynu.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Absolutorium i wotum zaufania dla
Burmistrza – udzielone jednogłośnie

Podczas XVIII Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna 9 lipca 2020 r.
radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta
Podkowa Leśna Arturowi Tusińskiemu wotum zaufania
i absolutorium za 2019 rok.
To praca zespołowa – podkreślił
burmistrz, dziękując radnym i pracownikom urzędu za dobrą współpracę, dzięki której udało się zrealizować budżet i osiągnąć bardzo
dobre wyniki finansowe.
Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna
pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe z wykonania
budżetu Miasta Podkowa Leśna za
2019 rok. Dobre wyniki finansowe
miasta zauważają także niezależni eksperci. W tym roku Podkowa
Leśna znalazła się w czołówce najlepiej zarządzanych gmin w obszarze finansów, zajmując III miejsce
w kategorii gmin miejskich w Rankingu Finansowym Samorządu
Terytorialnego.

Podczas sesji absolutoryjnej odbyła się także debata nad przygotowanym przez Burmistrza Miasta
„Raportem o stanie miasta Podkowa Leśna w 2019 roku”. W debacie, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wzięli udział także
mieszkańcy. Raport o stanie miasta
obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w 2019 roku,
w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta.
W dokumencie są także informacje
o sytuacji finansowej samorządu
i dane związane z funkcjonowaniem gminy w takich obszarach, jak:
oświata, kultura, pomoc społeczna,
ochrona zdrowia, infrastruktura,
sprawy obywatelskie i administracyjne, przedsiębiorczość, odpady

komunalne, zamówienia publiczne, planowanie przestrzenne, bezpieczeństwo publiczne, kontrole
zewnętrzne, dotacje, współpraca
z innymi samorządami, gmina w rankingach i konkursach.
Raport o stanie miasta zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta w zakładce
„Sprawozdania i raporty”.

Małgorzata Smysło
Sekretarz Miasta

Finanse i bezpieczeństwo
ekonomiczne miasta
Finanse i bezpieczeństwo ekonomiczne miasta nabierają dzisiaj
szczególnego znaczenia, w dobie kryzysu ekonomicznego
wywołanego pandemią COVID-19 dyscyplina finansów,
pozyskiwanie funduszy i racjonalne zarządzanie budżetem mają
fundamentalne znaczenie dla stabilności funkcjonowania miasta.,

Kolejny rok, 2019, zakończyliśmy
nadwyżką budżetową. To oznacza,
że dochody miasta były większe
niż jego wydatki, tym bardziej to
cieszy, że zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane inwestycje, z wyjątkiem rewitalizacji stawu w Parku Miejskim, która jak wiadomo
jest na razie skutecznie blokowana
przez Dendropolis. Każdą złotówkę oglądamy z trzech stron, dlatego
szkoda utraconego dofinansowania
na budowę Alei Lipowej za sprawą
grupy protestującej.
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Nadwyżka budżetowa
Wypracowane w latach 20152019 środki z nadwyżek budżetowych to 8.666.359,38 zł,
z czego w samym 2019 r. to
3.785.258,36 zł. To cieszy tym bardziej, że w poprzedniej kadencji
spłaciliśmy sporo wcześniejszych
zobowiązań finansowych i zwiększyliśmy znacząco udział inwestycji w strukturze wydatków.
•W
 latach 2010-2014 spłacono –
3.135.936,08 zł kredytu i odsetek

• W latach 2015-2020 spłacono
– 5.752.702,95 zł kredytu i odsetek zaciągniętych w poprzednich kadencjach
• Spory sądowe po budowie
szkoły uregulowane w latach
2014-2016 – 2. 417.719,64 zł
(głównie za sprawą mediacji)
•Koszt budowy szkoły 12.842,06
zł + odsetki do dnia dzisiejszego
= 15.434.010,24 zł
• Wydatki stałe: energia elektryczna, ubezpieczenia, opłaty
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bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia itp.
spadły z rekordowych 1.518
516,98 zł w roku 2013 do
783.685,35 zł w roku 2019,
czyli ok. 49%
• Stan mienia gminy wzrósł
z 48.644.862,48 zł
na 31.12.2014 r.
do 70.836.049,15 na
31.12.2019 r. to jest
o ponad 45%
• W latach 2015-2019 wybudowaliśmy 6,252 km dróg za
11.421.000,00 zł
Obecnie realizujemy inwestycje na poziomie sięgającym 30%
wszystkich wydatków budżetu,
a nie do 5%, jak to bywało wcześniej. To rzadkość, by stan jednostek samorządu był na tak dobrym
poziomie. Podobnie jak rok temu
otrzymaliśmy nagrodę Europejskiego Kongresu Samorządów dla Podkowy Leśnej – samorządu, który
najlepiej gospodaruje publicznymi
pieniędzmi. Tym razem Podkowa Leśna zajęła trzecie (rok temu
pierwsze, a 3 lata temu 5) miejsce
w Polsce w kategorii gmin miejskich
Rankingu Finansowego Samorządu
Terytorialnego.

Planowane inwestycje
Pozytywne efekty zarządzania finansami to wynik ciężkiej, często niewidocznej pracy ostatnich pięciu lat
zaciskania pasa i szukania oszczędności w wydatkach stałych. To także dobra współpraca z Radą Miasta.
Wszystko po to, by dzisiaj z pełną
odpowiedzialnością, móc przystąpić
do realizacji jednej z najważniejszych
inwestycji w Podkowie Leśnej – budowy przedszkola. Paradoksalnie
inflacja dla sektora publicznego ma
korzystne znaczenie, oczywiście do
pewnych granic. Aby nie wydawać
wszystkich własnych, wypracowanych środków miasta, poszukujemy
dofinansowań zewnętrznych, dotacji, ewentualnie pożyczek umarzalnych. W ostateczności pozostają
kredyty i inne narzędzia finansowe.
Dlatego na budowę przedszkola zabiegaliśmy o bardzo korzystną pożyczkę energetyczną w wysokości
10.000.000,00 zł ze stałym opro-

centowaniem 0,97% w skali roku,
co oznacza, że licząc bardzo ostrożnie, po 20 latach zwrócimy tylko ok.
70% pożyczonej kwoty (wyrażonej
siłą nabywczą pieniądza), zatem w
dużym przybliżeniu można mówić
o dotacji. Miasto w swoich planach
uwzględniło spadek dochodów
z uwagi na sytuację, w jakiej znalazła się gospodarka.
Ta dobra sytuacja, pomimo kryzysu (spadek dochodów z tytułu
udziału w podatku PiT aż o 35%,
wzrost wynagrodzeń w oświacie bez
pokrycia w kwocie subwencji oświatowej czy konieczność oddania części dochodów miasta – 1,35 mln zł
w postaci „janosikowego”) i utraty
dofinansowania na rewitalizację
Al. Lipowej wskutek działań sympatyków stowarzyszenia Dendropolis
pozwolą w tym roku wyasygnować
prawie 5 mln złotych na przebudowę i remonty dróg. Po dokończeniu
przebudowy Modrzewiowej, Kościelnej na odcinku Modrzewiowa
– Akacjowa, przebudowie Różanej,
Borowin i Irysowej polegającej na
utwardzeniu nawierzchni płytami
betonowymi typu MON tylko w tak
zwanym pasie jezdnym, ogłosiliśmy
kolejne przetargi na przebudowę
Dębowej, Sosnowej (Bukowa-Modrzewiowa), Grabowej (Bukowa-Sosnowa) oraz Mickiewicza (Reymonta-Sienkiewicza). Prace powinny
ruszyć jeszcze w sierpniu. Czekamy
także na wyniki przetargu dotyczącego rozbudowy terenu pumptrack
o obiekt dla młodszych entuzjastów
ewolucji rowerowych.

873 500 zł z Funduszu
Inwestycji Samorządowych
Kryzys i wstrzymanie inwestycji
przez większość gmin doprowa-

dził do korekty cen na rynku usług
budowlanych branży drogowej.
Wykorzystując sytuację rynkową
i konsumując owoce zarządzania
finansami miasta Podkowa Leśna,
w przygotowaniu są przetargi na
przebudowę ulic: Wróblej (na odcinku Jaskółcza-Sokola) i Sasanek
wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Głogów (na odcinku Bluszczowa – rów
melioracyjny Rs11). Na najbliższej
sesji Rady Miasta zostanie przedstawiony kolejny pakiet zmian budżetowych zwiększających środki
na przebudowę i remonty dróg
o pieniądze pozyskane z Funduszu Inwestycji Samorządowych
w kwocie 873 500 zł. To pozwoli
ogłosić przetarg na przebudowę
Błońskiej (na odcinku Jelenia-Myśliwska) i jeśli utrzyma się dobra
koniunktura, na przebudowę ulicy
Lotniczej – która uporządkowałaby ten ważny fragment miasta.
Kontynuowane też będą bieżące
remonty nawierzchni na innych
pylących podkowiańskich drogach.
W podobnej technologii – kruszywo kamienne bazaltowe skropione
emulsją asfaltową na gorąco pod
ciśnieniem, jak te wykonane na ulicy Słowackiego i na odcinku Wiewiórek (Główna–Myśliwska) będą
remonty na innych ulicach w miarę
dostępności środków finansowych.
Magistrat szuka także możliwości
dokończenia inwestycji w Ogrodzie
Matki i Dziecka im. ks. Leona Kantorskiego oraz wykonania dodatkowego oświetlenia kilku fragmentów
naszych ulic. Miejmy nadzieję, że
realizacja zaplanowanych inwestycji nastąpi bez przeszkód.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Z dumą informujemy, że Podkowa Leśna
po raz kolejny znalazła się na podium,
zajmując III miejsce w kategorii gmin
miejskich w Rankingu Finansowym
Samorządu Terytorialnego.

Podkowa Leśna w czołówce
najlepiej zarządzanych gmin
w obszarze finansów!
Ekonomiści, przygotowujący Ranking, przeanalizowali finanse 2790
polskich gmin, miast i powiatów.
Badali sposób gospodarowania pieniędzmi, pracowali na „twardych danych” – oficjalnych sprawozdaniach
finansowych, jakie każda jednostka
samorządu terytorialnego składa
do Okręgowej Izby Obrachunkowej.
W ten sposób powstał Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego
w Polsce.
To pełne opracowanie, które obejmuje wszystkie samorządy. Jest
kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone siedmioma aktualnymi, najważniejszymi wskaźnikami
ekonomicznymi. Samorządy zostały podzielone na pięć kategorii (np.
gminy wiejskie czy miasta na prawach powiatu).
Zespół badawczy pracował pod
kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa
Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W skład
jego zespołu weszli naukowcy z tej
uczelni oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowali na podstawie oficjalnych danych przekazanych przez
Regionalną Izbę Obrachunkową
w Łodzi. Obecne zestawienie dotyczy danych z 2019 r.
Zawsze miło jest otrzymać nagrodę czy wyróżnienie. A czym kryteria
oceny są bardziej obiektywne, metodyka przyznawania punktów bardziej
klarowna i ekspercka, tym satysfakcja jest większa – mówi Burmistrz
Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński. – Rankingi obejmujące wszyst4

Zdjęcie archiwalne z wręczenia nagród podczas V Europejskiego
Kongresu Samorządów w 2019 roku
kie jednostki samorządu, oparte na
twardych danych, jak Ranking Finansowy JST stanowią szczególne źródło
satysfakcji. Wielu z ocenianych kryteriów nie widać w życiu codziennym,
nie są tak spektakularne jak zmiany
w przestrzeni publicznej tak chętnie
oceniane przez mieszkańców, ale bez
mozolnej pracy w optymalizacji kosztów, przy montażach finansowych inwestycji, racjonalizacji wydatków czy
poszukiwaniu zewnętrznych źródeł
dochodów nie byłoby tych „fajerwerków”. Rankingi oceniają pracę, decyzję,

innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu, dlatego nagrody i uznanie jest
tak cenne.
Nagrody dla zwycięzców zostaną
wręczone w czasie VI Europejskiego
Kongresu Samorządów, który odbędzie się w grudniu w Karpaczu.
Małgorzata Smysło
Sekretarz Miasta

Tekst przygotowany na podstawie materiałów prasowych dot. Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich
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Miasto wygrywa w WSA w sprawie
dopuszczenia Dendropolis
do postępowania przed PINB (staw)
Podkowa Leśna wygrała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
(WSA) w sprawie dopuszczenia
stowarzyszenia Dendropolis przez
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB) na prawach strony do udziału w postępowaniu w sprawie budowy stawu
przed Powiatowym Inspektorem
Nadzoru Budowlanego (PINB).
W zeszłym roku PINB odmówił
Dendropolis udziału w postępowaniu administracyjnym na zasadzie
strony, na co Dendropolis odwołało
się do WINB, gdzie uzyskało uchylenie postanowienia PINB. Od tego
momentu Dendropolis również może
występować na prawach strony także w postępowaniu przed PINB, co
blokuje proces budowlany, o czym
wielokrotnie pisałem. W związku
z tym, że uzasadnienie uchylenia
postanowienia przez WINB było
z naszego punktu widzenia bezpodstawne, Miasto Podkowa Leśna skierowało sprawę do WSA.

Stowarzyszenie nie uprawdopodobniło działania w interesie społecznym
Sąd 18 marca 2020 r. wydał wyrok, w którym uchylił postanowienie
WINB z 18 listopada 2019 r. „Żaden z punktów rozdziału II statut
Stowarzyszenia określających jego
cele, nie wiąże się więc bezpośrednio z przedmiotem sprawy, do udziału w której organizacja zamierzała
przystąpić na prawach strony. Co
więcej, Stowarzyszenie w żaden sposób nie uprawdopodobniło (oprócz
ogólnikowego powołania się na cele
statutowe), że przyczyni się aktywnie do lepszego wypełnienia przez
postępowanie administracyjne jego

celów. Dlatego też nie sposób było
przyjąć, że za udziałem Stowarzyszenia w postępowaniu rzeczywiście
przemawia interes społeczny”.
Sąd również orzekł, że „nie jest dopuszczalna taka wykładnia art.31§1
k.p.a, zgodnie z którą organ administracji publicznej byłby automatycznie zobligowany do uwzględnienia
żądania organizacji społecznej z tych
tylko powodów, że jest ona formalnie organizacją społeczną”. Sąd także powołał się na orzeczenie NSA
– „obowiązkiem organizacji społecznej występującej z żądaniem wszczęcia postępowania bądź dopuszczenia
jej do udziału w postępowaniu jest
szczegółowe uzasadnienie potrzeby
ochrony obiektywnie istniejącego
interesu społecznego. Przyjmuje się
też, że udział organizacji społecznej
w postępowaniu administracyjnym
(jak też zainicjowanie jego wszczęcia) musi odpowiadać wymaganiom
racjonalnie pojmowanej kontroli społecznej nad danym postępowaniem
w sprawach indywidualnych i działaniem w nich organów administracyjnych. Stąd nie może służyć partykularnym interesom członków
takiej organizacji, ani też wniosek
o wszczęcie postępowania nie może
być uzasadniony jedynie ogólnie
określonym w statucie celami działalności takiej organizacji. (…)”.

Wyrok jest jednoznaczny, bardzo korzystny dla miasta, również
w perspektywie kolejnych spraw sądowych. Wyrok jest prawomocny.
Podejmowane przez Dendropolis
działania rzekomo ku realizacji celów statutowych budzą wątpliwości
odnośnie rzeczywistych motywów,
którymi kieruje się Stowarzyszenie
przedstawiając publicznie zarzuty
dotyczące działań lub zaniechań
organów miasta w zakresie rewitalizacji stawu w Parku Miejskim i innych przedsięwzięć. Pisanie skarg,
formułowanie
nieprawdziwych
lub pozbawionych podstawy merytorycznej zarzutów do instytucji
kontrolnych ma na celu jedynie paraliż działań miasta. Nieprawdziwe
zarzuty dotyczące niegospodarności oraz działania w sprzeczności
z obowiązującymi przepisami prawa, nie tylko utrudniają starania
o utrzymanie i kreowanie dobrego
wizerunku miasta, ale też podważają jego wiarygodność i zaufanie
do gminy jako jednostki samorządu, która ma obowiązek zapewnić
na swym obszarze bezpieczeństwo i możliwość realizacji potrzeb
mieszkańców w granicach wyznaczonych przez prawo i ogólnie akceptowane w społeczeństwie normy społeczne.
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Pod stanowiskiem w ciągu
kilku dni podpisało się ponad 1300 mieszkańców miasta
mających czynne prawo wyborcze (dorosłych). Treść apelu będzie

przekazana do instytucji, do których swoje skargi skierowało Dendropolis. Ta deklaracja, ten mocny
głos społeczny, który sprzeciwia
się grupce mieszkańców blokującej

rozwój miasta jest bardzo ważnym
sygnałem dla władz miasta
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Pod koniec czerwca, część mieszkańców miasta rozpoczęła spontaniczne zbieranie podpisów pod
stanowiskiem, będącym wyrazem dezaprobaty dla działań jak i metod stowarzyszenia.

„Stanowisko mieszkańców w sprawie blokowania inwestycji
przez stowarzyszenie Dendropolis w mieście Podkowa Leśna
My, mieszkańcy Podkowy Leśnej, wyrażamy swój sprzeciw wobec działań Stowarzyszenia Dziedzictwa
Kulturowego i Krajobrazowego – Dendropolis, które działa na naszą szkodę blokując inwestycje Urzędu
Miasta, takie jak rewitalizacja stawu w Parku Miejskim oraz remont Alei Lipowej.
Jako mieszkańcy Podkowy Leśnej czujemy się poszkodowani obecną sytuacją, gdzie stowarzyszenie zrzeszające garstkę osób swoimi skargami blokuje toczące się bądź planowane inwestycje mające
na celu poprawienie komfortu życia mieszkańców, narażając miasto, czyli de facto nas podatników,
na straty finansowe, w tym utratę zewnętrznych dotacji.
Działania stowarzyszenia nie odzwierciedlają głosu zdecydowanej większości mieszkańców, którzy
w ostatnich wyborach samorządowych wybrali obecnie urzędującego burmistrza na drugą kadencję
licząc na dokończenie inwestycji wg założeń zaproponowanych przez miasto (remont stawu) oraz realizację kolejnych (Al. Lipowa, remont dróg, etc.).
W naszej ocenie miasto jest dobrze zarządzane, modernizowane, wygrywa ogólnopolskie rankingi,
pozyskuje zewnętrzne fundusze na realizacje projektów.
Chcemy, aby toczące się postępowania zakończyły się pozytywnie dla naszego miasteczka umożliwiając jak najszybsze dokończenie przedmiotowych inwestycji”.
Mieszkańcy Podkowy Leśnej
(1300 podpisów osób dorosłych)

Wszyscy chętni mieszkańcy, którzy zgadzają się z treścią Stanowiska i chcą je poprzeć,
mogą to zrobić w Urzędzie Miasta (sekretariat).

95 000 zł dotacji na komputery dla szkół

C

Miasto Podkowa Leśna otrzymało go (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjdwukrotne dofinansowania na zakup ny, edytor prezentacji). Komputery
komputerów dla uczniów i nauczy- zostały przekazane Samorządowej
cieli, na kwotę 60.000,00 złotych Szkole Podstawowej im. Bohaterów
oraz 35 000 zł. Pierwsza transza Warszawy (15 szt.) oraz Społecznej
25 laptopów trafiła do szkół jesz- Szkole Podstawowej nr 2. im. św. Tecze przed Świętami Wielkanocnymi. resy od Dzieciątka Jezus (10 szt.).
Informatyk Urzędu Miasta przygo- Po otrzymaniu dofinansowania
towywał je do użytkowania, doko- w drugim konkursie, miasto kupiło
cppc_naklejka_140x34_v02_druk.pdf
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nując aktualizacji
oprogramowania, 12 komputerów.
Tym razem,
zgodinstalacji programu antywirusowego nie z sugestiami dyrekcji szkół, nowe
oraz bezpłatnego pakietu biurowe- laptopy zostały doposażone w pakiet
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biurowy MS Office dla Edukacji. Na
czas pandemii koronawirusa, komputery będą użyczone dla dzieci,
w tym z rodzin wielodzietnych (3+
osoby w wieku szkolnym). Decyzją
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
8 komputerów zostało przekazanych
szkole publicznej, zaś 4 komputery
szkole społecznej.
Marcin Bzdyra
Samodzielne Stanowisko
ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Wieści z urzędu

Złożyliśmy projekt na
e-usługi dla Podkowian
31 lipca br. złożyliśmy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
wniosek o dofinansowanie dla projektu polegającego na realizacji e-usług w Podkowie
Leśnej. Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej – do końca października
powinien zakończyć się proces oceny wniosków.
Jeśli wniosek uzyska dofinansowanie, możliwe będzie dokonanie
istotnej zmiany w sposobie funkcjonowania urzędu oraz możliwości załatwiania przez mieszkańców
czynności urzędowych. Główną potrzebą złożenia takiego projektu było
rozwiązanie kwestii niedostosowania czasu pracy mieszkańców gminy
z czasem otwarcia urzędu. W Podkowie Leśnej, jeden dzień w tygodniu
(tj. poniedziałek) magistrat ma przesunięte godziny pracy, z godzin 8.00
– 16.00 do 8.00 – 18.00. Wydłużenie
godzin pracy w poniedziałek zwiększa ilość interesantów, ale nie rozwiązuje problemu. Większość mieszkańców Podkowy Leśnej czy gmin
ościennych pracuje w Warszawie
i do godziny 18.00 nie ma możliwości
powrotu do miasta. Uniemożliwia to
załatwienie sprawy, szczególnie pilnej bez wzięcia dnia urlopu. Idealnym
rozwiązaniem takiego problemu jest
możliwość złożenia dyspozycji, np.
pisma urzędowego, czy wypełnienia
danego formularza elektronicznie
i w takiej wersji przesłanie do urzędu.
Wówczas pracę taką można wykonać
w dowolnym momencie, w tym po
zamknięciu urzędu, gdyż nie ma potrzeby osobistego stawiennictwa się
obu stron, tj. mieszkańca i urzędnika
w tym samym miejscu i czasie.

Jakie e-usługi
wdrożyć?

zamierzamy

Pierwszą zmianą będzie rozszerzony panel mieszkańca, który będzie przede wszystkim podstawową
platformą komunikacyjną między
mieszkańcem a urzędnikiem. Oprócz
standardowych funkcji, takich jak
dokonywanie płatności za wodę czy
śmieci, możliwe będzie dokonywanie
płatności z pozostałych tytułów, jak

podatek od nieruchomości, czy opłaty za najem
nieruchomości
miejskich. Najważniejszą
funkcją będzie jednak
spersonalizowany
system komunikacji.
Mieszkaniec wszczynając daną sprawę (np. składając elektronicznie dokumenty do wyrobienia karty
mieszkańca), wyrażając wcześniej
zgodę na komunikację elektroniczną,
otrzyma wiadomość w aplikacji zainstalowanej na telefonie o możliwości
odbioru karty. Tego typu wiadomości
chcemy wykorzystać dla wszystkich
spraw załatwianych elektronicznie
– w momencie realizacji projektu katalog tematów będzie sukcesywnie
powiększany.
Drugą, istotną funkcją projektu,
będzie możliwość elektronicznego
dokonywania konsultacji społecznych. Stworzenie zaawansowanego
mechanizmu ankietyzacji umożliwi
poznanie zdania mieszkańców przy
każdej nawet najmniejszej inwestycji
lub inicjatywie urzędu. Obecnie, przy
najistotniejszych sprawach, organizowane są spotkania z mieszkańcami,
które angażują znaczne ilości czasu
mieszkańców oraz włodarzy gmin.
Mamy świadomość, iż nie zawsze termin spotkań z mieszkańcami pasuje
każdemu. Dzięki nowemu systemowi
pojawi się możliwość przedstawienia stanowiska każdego mieszkańca
elektronicznej – bez konieczności
obecności fizycznej na spotkaniu.
Możliwość rozbudowanej ankietyzacji, która umożliwi prowadzenie
konsultacji społecznych przy każdym
temacie, pozwoli na szerszy wymiar
partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Oczywiście moduł

ankietowy
będzie
miał odpowiednie
zabezpiec zenia
uniemożliwiające
jednemu
mieszkańcowi
oddawanie więcej niż jednego
głosu – dzięki temu
poznamy prawdziwe
preferencje inwestycyjne Podkowian, a nie preferencji „grupy niezadowolonych”, która
czasem próbuje narzucić większości
swoje wizje.
Jedną z ciekawszych informacji będzie tzw. e-cmentarz, czyli narzędzie,
które umożliwi lokalizację grobów,
krótkie metryczki dot. pochowanych osób oraz wizualizację graficzną
(zdjęcia nagrobków z poziomu ziemi
oraz drona). Ponadto system będzie
wyznaczał drogę od wejścia na cmentarz do danej kwatery. Narzędzie takie umożliwi szybkie wyszukiwanie
grobów, które będzie dedykowane
nie tylko podkowianom, ale bliższym
i dalszym rodzinom osób zmarłych
i pochowanych na cmentarzu.
System umożliwi również zarządzanie wydarzeniami kulturalnymi.
Mieszkańcy otrzymają możliwość rejestrowania się na wydarzenia kulturalne, realizowane przez urząd, CKIiO
czy bibliotekę, w tym również dokonywanie rezerwacji i płatności na
wydarzenia realizowane odpłatnie.
Moduł ten umożliwi przede wszystkim lepsze zarządzanie miejscami na
imprezach zamkniętych. Dzięki systemowi, znacznie łatwiejsze będzie
zarządzanie takimi wydarzeniami.
Kolejną funkcją systemu będzie
wsparcie urzędnika – dzięki e-usługom będziemy mogli zintegrować
szereg baz danych do baz danych
7
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relacyjnych REST. Unikniemy
w ten sposób problemów z dublowaniem lub nakładaniem się
informacji z różnych źródeł (obecnie
spora część rejestrów prowadzona
jest w Excelu), zaś pozyskane z bazy
informacje będą wiarygodne i ostateczne. Elementy bazy danych będą
miały znaczniki geolokalizacyjne, co
umożliwi nanoszenie na mapy różnego typu małych obiektów, jak np.
lampy oświetleniowe, kosze na śmieci, ławki, czy nawet inwentaryzację
drzew z naniesieniem wszystkich
obiektów na mapę.
Z bazą danych powiązana będzie
ostatnia e-usługa – raportowanie.
Opracowany zostanie generator wyszukiwania, który umożliwi przygotowywanie danych pod kątem raportów oraz pełniejszego informowania
mieszkańców. Nie jest wykluczone,
iż podstawowe zapytania zostaną
udostępnione przez stronę WWW
dla mieszkańców. Niemniej jednak
kluczowe tutaj będzie zachowanie
anonimizacji danych oraz zgodność
z polityką prywatności (RODO).

Reasumując, realizacja projektu
umożliwi:

▪ bardziej elastyczną formę kontaktu
między mieszkańcem a urzędem,
▪ umożliwienie dokonania każdego
rodzaju płatności,
▪ mechanizm konsultacji społecznych i ankietowania,
▪ e-cmentarz,
▪ zarządzanie ofertą kulturalną
miasta,
▪ rejestry elektroniczne, w tym np.

dla małej architektury, inwestycji
liniowych (np. lampy) czy inwentaryzacji drzew,
moduł raportowania,
Mieszkańcy będą korzystali z systemu dwoma kanałami: poprzez stronę internetową oraz aplikacje mobilne. Aplikacja mobilna posiadać będzie
częściową funkcjonalność głównego
systemu. Opcje takie jak: wysyłanie
pism zintegrowanych z ePUAPem czy
opłacanie i podgląd podatków nie
będzie możliwe za pomocą aplikacji.
Strona internetowa zostanie przystosowana do działania na urządzeniach
z ekranami o różnych rozmiarach

▪

(komputery stacjonarne, laptopy, tablety, smartfony), posiadających klawiaturę lub ekran dotykowy, czyli będzie aplikacją responsywną. Aplikacje
będą dostępne dla najpopularniejszych platform używanych w Polsce,
czyli Android i iOS.
Uruchomienie systemu będzie
ukłonem w kierunku klientów urzędu, którzy nie mają możliwości pojawienia się osobiście celem załatwienia danej sprawy. Naszym zdaniem
znaczna część załatwianych spraw
nie wymaga osobistego stawiennictwa (oczywiście poza odbiorem dokumentów jak np. dowód osobisty,
czy karta mieszkańca). Z drugiej strony wierzymy, że nowy system umożliwi urzędnikom sprawniejszą realizację spraw mieszkańców jak również
dostarczy istotnych danych z obszaru informacji zarządczej do wsparcia
procesów decyzyjnych. Tym bardziej
trzymamy kciuki, aby projekt miasta
uzyskał dofinansowanie.
Marcin Bzdyra
Samodzielne Stanowisko
ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Sieć wodno-kanalizacyjna
na bieżąco monitorowana

Na terenie Miasta Podkowa Leśna do sieci wodociągowej podłączonych jest 1234 nieruchomości. Z odbiorcami usług zawarte są 1334 umowy na zaopatrzenie w wodę, a 1221 nieruchomości
podłączonych jest do kanalizacji sanitarnej.
W roku 2020 w wyniku przeprowadzonej analizy i dokonanych kontroli
wykryto 30 przypadków bezumownego poboru wody i odprowadzania
ścieków. W stosunku do właścicieli
powyższych nieruchomości podjęto
działania, w wyniku których podpisano umowy i wyegzekwowano zaległe
należności. Ogółem od 1.01.2020 r.
podpisano 51 umów na zaopatrzenie
w wodę i 53 umowy na odprowadzanie ścieków. W tym samym okresie
do sieci wodociągowej przyłączono
18 nowych nieruchomości a do sieci
kanalizacyjnej 21.
Aktualnie 57 nieruchomości korzysta tylko z sieci wodociągowej i nie
jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej, a 65 nieruchomości posiada
własne ujęcia wody i ścieki odprowadza do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
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Szacuje się, że na terenie Podkowy
Leśnej jest około 190 nieruchomości
zabudowanych, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej i około 130
niepodłączonych do sieci wodociągowej, 15 nieruchomości jest nie zamieszkałych i około 20 użytkowanych
sezonowo jako domy letniskowe.
W związku z zaleganiem z opłatami za usługi wodociągowe i kanalizacyjne wystosowano 5 zawiadomień
o zamiarze odcięcia dostaw wody
i odprowadzania ścieków, w dwóch
przypadkach w celu wyegzekwowania
należności konieczne było zamknięcie
przyłączy. Aktualnie podjęto działania
w stosunku do następnej grupy Odbiorców zalegających z opłatami.
Na bieżąco przeprowadzane są
kontrole prawidłowości zamontowania wodomierzy, w wyniku których po

stwierdzeniu uchybień, 2 właścicieli
nieruchomości zobowiązano do ich
usunięcia. Po zgłoszeniu wykonania
zaleceń skontrolowano prawidłowość
wykonanych prac. W jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowo
wykonane przyłącze kanalizacyjne,
które musi zostać przebudowane do
wymogów zgodnych z wydanymi warunkami technicznymi.
W pierwszym półroczu 2020 r. do
mieszkańców Podkowy Leśnej dostarczono 91 201 m3 wody uzdatnionej,
z tego 9426 m3 jako woda bezpowrotnie utracona. w tym samym okresie do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim odprowadzono 82 195 m3
ścieków komunalnych.
Artur Paterek
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Dofinansowanie na
monitoring powietrza
Podkowa
Leśna
otrzymała
62.730 zł dotacji na kolejne elementy systemu monitoringu powietrza. Pieniądze pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Wartość
całego projektu wynosi 125.460 zł.
Pieniądze zostaną wydane na zakup
10 tablic LED do wizualizacji wyników stężeń pyłów i gazów, mierzonych w ramach sieci pomiarowej, co
ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców i większe wsparcie upowszechnienia kwestii walki
o wysoką jakość powietrza. Planujemy kupić 4 tablice LED kolorowe
o wysokich parametrach (główne
stacje pomiarowe) oraz 6 tablic prostych, umożliwiających wyświetlanie jedynie głównych danych, np.
tylko PM 2,5. Tablice zostaną zlokalizowane w głównych punktach miasta, m.in. w szkołach i przedszkolu.
Od 1 lipca 2019 roku Miasto Podkowa Leśna realizuje projekt pn.
„Podkowa Leśna = Human Smart
Town”. Projekt ten jest finansowany z Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna na lata 2014–
2020 w wysokości 1.132.800 zł
(wartość całego projektu wynosi
1.325.856 zł) W projekcie przewidziano szereg działań mających
zwiększyć świadomość podejmowania działań ekologicznych m.in.:
• Uruchomienie systemu monitoringu jakości powietrza - mierzone będą pyły PM 1, PM 2,5 i PM
10, dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), ozon (O3),
• Stworzenie platformy do
gromadzenia i obróbki danych
z czujników,
• Inwentaryzację źródeł ciepła
zgodnie z metodologią ZONE,
•C
 ykl szkoleń dla mieszkańców,
w tym w temacie znaczenia
miejskiego monitoringu powietrza, czy korzystania z aplikacji
miejskich, w tym m.in. platformy
do obróbki danych z czujników,
• Mobilne Smart Laboratorium,
czyli zajęcia dedykowane dla
dzieci klas 6-8 szkół podstawowych w zakresie poznawania
zasad działania czujników, aby
lepiej zrozumieć te zjawiska,
• Pakt na rzecz czystego powietrza

Ze względu na pandemię koronawirusa projekt w części szkoleniowej został tymczasowo zawieszony
– odbywały się cykliczne zajęcia od
października do lutego w ramach
Mobilnego Smart Laboratorium oraz
odbyło się szkolenie w obszarze monitoringu miejskiego. Zakup systemu
monitoringu jest na etapie analizy
ofert i wyboru wykonawcy, zaś aplikacja jest w trakcie opracowywania.
W latach 2017-2018 przeprowadzono badania jakości powietrza,
które prowadzone były przez Polską Akademię Nauk. W ramach tych
badań powstała mapa zanieczyszczeń w Podkowie Leśnej, co zapoczątkowało pierwsze dyskusje. Ponadto zorganizowano kilka spotkań
z mieszkańcami, na których dyskutowano o temacie jakości powietrza
w Podkowie Leśnej.
Marcin Bzdyra
Samodzielne Stanowisko
ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

W trosce o estetykę otoczenia

Miasto Podkowa Leśna od 1981 r. objęte jest ochroną konserwatorską wynikającą z wpisu
do rejestru zabytków układu urbanistycznego, zabudowy i zieleni w granicach administracyjnych. Niestety zdarza się, że przestrzeń publiczna jest oszpecana przez szyldy, banery
czy ogłoszenia.
Uchwalony w 2008 r. plan miejscowy, obejmujący swym zasięgiem
niemal całe miasto, wprowadził zakaz stosowania reklamy. Nie wolno
zatem umieszczać informacji komercyjnej w formie elementów wolnostojących, wieszać banerów na
ogrodzeniach czy przyczepiać ogłoszeń do drzew. Reklama wpływa
negatywnie na wartości chronione
tworzące podkowiański krajobraz.
Stosowanie informacji komercyjnej jest dopuszczone pod określonymi warunkami:

1) powierzchnia znaków lub szyldów umieszczanych na budynku
mieszkalnym nie może przekraczać 1 m2,
2) powierzchnia znaków lub szyldów umieszczanych na budynku
innym niż mieszkalny nie może
przekraczać 2 m2,
3) na bramie wejściowej działki
będącej miejscem prowadzenia działalności dopuszcza się
umieszczenie zwiastunu szyldu
lub tablicy informacyjnej o wy-

miarach nie przekraczających
20x30 cm,
4) z naki i szyldy mogą być oświetlone, ale nie mogą migać.
Wspólnie zadbajmy o estetyczne
i uporządkowane otoczenie, ponieważ zasługuje na to zarówno miejsce, jak i jego mieszkańcy.

Joanna Oracka
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Elektroniczny odpis
aktu Stanu Cywilnego

Od 21 kwietnia 2020 r. dostępna jest rozszerzona wersja e-usługi „Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego”, umożliwiająca wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego i uzyskanie odpisu aktu
stanu cywilnego od ręki – w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych, a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy.
Wydanie dokumentu od ręki jest
możliwe po spełnieniu trzech
warunków:
1. Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), o który
wnioskujemy musi dotyczyć:
– osoby wnioskującej,
– małżonka osoby wnioskującej,
– dzieci osoby wnioskującej,
– rodziców osoby wnioskującej.
2. Możliwe jest automatyczne wydanie odpisu.
3. Za odpis należy zapłacić on-line.
Osoby spełniające warunki do wydania odpisu przez automat za pomocą e-usługi „Uzyskaj odpis aktu
stanu cywilnego” (wskazane w pkt 1),
mogą otrzymać i pobrać odpis w formie elektronicznej ze skrzynki ePUAP.
Usługa jest dostępna na stronie www.
gov.pl. Aby skorzystać z e-usługi,
użytkownik musi się zalogować. Może
to zrobić za pomocą potwierdzonego Profilu Zaufanego lub e-dowodu
i czytnika. Usługa umożliwia wygene-
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rowanie w ramach jednego wniosku
tylko jednego odpisu skróconego albo
zupełnego.
W przypadku elektronicznej formy
odpisu nie ma możliwości wygenerowania odpisów wielojęzycznych.
Odpis aktu stanu cywilnego może
zostać wydany w formie elektronicznej jeśli akt jest w elektronicznym
centralnym rejestrze stanu cywilnego. W rejestrze tym znajdują się akty
sporządzane przez Urzędy Stanu Cywilnego od 1 marca 2015 roku, a także akty stanu cywilnego sporządzone
w latach wcześniejszych, które zostały
przeniesione (zmigrowane) do tego rejestru. W trakcie wypełniania wniosku
system potwierdzi, czy są spełnione
warunki, które pozwolą na automatyczne wydanie odpisu aktu w formie
elektronicznej.
Każdy odpis aktu wydany e-usługą „Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego” będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

– kwalifikowaną pieczęcią Ministra
Cyfryzacji.
Ważne
Odpis aktu stanu cywilnego, uzyskany drogą elektroniczną, ma moc
prawną tylko w wersji elektronicznej.
Wobec powyższego należy go przekazywać tylko w postaci elektronicznej. Nie należy go drukować Wydruk
nie ma mocy prawnej i odbiorca może
go nie uznać.
Więcej informacji na stronie
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj
-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu.
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2020
r., poz. 463),
2. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz.
346 z późn. zm.).
Zofia Chojnacka
Referat Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich
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W słoneczną sobotę, 4 lipca
w Podkowie Leśnej otworzyliśmy pierwszy pumptrack.
Wśród atrakcji, największym
powodzeniem cieszyły się pokazy mistrza Polski BMX Marcina Oskiery oraz pokazy jazdy
zawodniczej. Najmłodsi trenowali w szkółce rowerowej i bawili się na dmuchanym torze
przeszkód Transformers.
Chętnych do spróbowania swoich
sił na pumptracku nie brakowało.
W przejazdach na czas wzięło udział
blisko dwudziestu zawodników.
Wystartowali w kategoriach: dziewczęta-rower, chłopcy- rower, chłopcy – rower pro, hulajnoga, deskorolka. Złotym medalem nagrodzono
też siedmiolatka, który był jedynym
reprezentantem w swojej kategorii
wiekowej. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali medale
z rąk Mistrza BMX.

Pumptrack oddany
do użytkowania

Od dnia otwarcia tor cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem,
codziennie można na nim spotkać amatorów sportów na kółkach. W pierwszym tygodniu sierpnia pumptrack został wyposażony
w drewniane siedziska, co umiliło pobyt opiekunom małych sportowców.

Budujemy pumptrack dla młodszych
dzieci oraz tor skilltrack
Ta „rowerowa” strefa naszego miasta będzie się rozwijać. Został ogłoszony przetarg na budowę małego
toru pumptrack dla młodszych dzieci, toru skilltrack z 8 urządzeniami do
nauki balansu oraz zagospodarowanie placu (ławki, kosze). O wynikach
będziemy Państwa informować na
bieżąco na stronie internetowej.
Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Budowa przedszkola
Poziom i jakość świadczonych usług w jednostkach
edukacyjnych jest jednym
z priorytetów w rozwoju
naszego miasta. Kolejny rok
utrzymujemy najwyższą
lokatę w rankingach „Miejsc
sprzyjających edukacji”.
Kilka lat temu rozbudowano szkołę, dzięki czemu mamy świetną infrastrukturę dla uczniów. Natomiast
przedszkole, którego historia ma
swój początek w końcówce lat 70.
ubiegłego wieku (wtedy to powstał
projekt przedszkola), a oddano je
na początku lat 90, z uwagi na stan
techniczny musiało zostać zamknięte. Budowa nowego obiektu jest koniecznością. Obecnie w Podkowie
Leśnej mieszka ponad 130 dzieci
w wieku przedszkolnym. Wiele podkowiańskich maluchów chodzi do
innych placówek z różnych względów, także z uwagi na stan przedszkola publicznego. Dopłacamy do
tych placówek. Każda prognoza
demograficzna pokazuje utrzymanie się tej liczby dzieci, a dla miasta
jest jak najbardziej korzystne pozyskiwanie nowych mieszkańców.
Placówki edukacyjne, w tym przedszkole są magnesem i wyznacznikiem chęci sprowadzenia i rozliczania się w danym miejscu.
Rozstrzygnęliśmy przetarg na
rozbiórkę i budowę ekologicznego,
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nowego przedszkola w Podkowie
Leśnej w technologii pasywnej –
wygrała firma Climatic, która jest
potentatem na rynku, nie tylko krajowym, w budowie obiektów modułowych i prefabrykowanych. Przedszkole w wysokim standardzie
energetycznym, zostało zaprojektowane z faktyczną dbałością o wysoką jakość i funkcjonalność obiektu,
o powierzchni użytkowej 1488 m².
Przewidujemy, że koszty funkcjonowania nowego przedszkola będą
o 60% niższe niż obecnego.
Koszt budowy naszego przedszkola, który wyniesie 11.898.612 zł,
nie odbiega od innych obiektów

porównywalnej wielkości i w różnej technologii, budowanych bądź
planowanych do budowy. Dla przykładu przedszkole w Żółwinie, wybudowane w technologii tradycyjnej
i niskim standardzie energetycznym
oraz funkcjonalnym
kosztowało
9 mln zł bez wyposażenia. Tamten
przetarg został rozstrzygnięty w lipcu 2018 r, a powierzchnia użytkowa
wynosi 869 m², czyli jest dwukrotnie
mniejsze niż planowane w Podkowie. Warto podkreślić, że większość
wyposażenia naszego przedszkola
zakupiono pod koniec zeszłego roku.
Przetarg na budowę przedszkola
wypadł pomyślnie, wybrana ofer-
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ta jest o prawie 1,5 mln niższa niż
wartość kosztorysu inwestorskiego
na IV kwartał 2018 r. Cena zawiera
koszty rozbiórki istniejącego budynku i utylizację odpadów.
Symboliczne przekazanie placu budowy pod nowe przedszkole, miało
miejsce w czasie rodzinnego pikniku.
Każdy zainteresowany mógł porozmawiać z projektantami i wykonawcą na temat technologii wykonania,
projektu i funkcji użyteczności publicznej. Przedstawiciel wykonawcy
otrzymał symboliczną kielnię i opra-

wione pozwolenie na budowę. Planowana budowa powinna zakończyć
się w czerwcu przyszłego roku, dzieci do nowego przedszkola pójdą we
wrześniu 2021. W czasie najbliższego roku przedszkolaki będą chodziły
do naszej publicznej szkoły. W budynku wydzielono jedno skrzydło,
wykonano szereg prac dostosowawczych, aby najmłodsze dzieci miały
dobre warunki.
Starego przedszkola już nie ma,
prace rozbiórkowe zostały przeprowadzone
bardzo
sprawnie.

Wykonawca już kończy prace nad
konstrukcją szkieletową modułów.
W czasie wizyt inwestora w zakładzie w Ostrowcu Świętokrzyskim
widać kolejne gotowe elementy nowego obiektu, a tymczasem
w Podkowie Leśnej wylewane są
fundamenty, płyty konstrukcyjne
i podłączane kolejne media. Montaż
gotowego budynku „w stanie surowym zamkniętym” planowany jest
na koniec br.

Marta Gerek
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Podtopienia podczas ulew
W Polsce zmiany klimatu są już widoczne gołym okiem, dotykają też
Podkowę Leśną. Wzrost temperatury
spowodował z jednej strony przyspieszone wyparowywanie wody i wzrost
zagrożenia suszą, z drugiej zaś opady
coraz częściej mają charakter nawalny, powodując wzrost zagrożenia
powodziowego. I takie przykre doświadczenia po ulewnych deszczach
mieli mieszkańcy pod koniec czerwca
br., gdzie była konieczność podjęcia interwencji przez straż pożarną,
a także przez Urząd Miasta. Zostały zalane ulice i wiele pomieszczeń
piwnicznych w nieruchomościach
prywatnych. W ramach szybkiego
przeciwdziałania ściągnięto koparki na najbardziej dotknięte zalaniem
rejony, by utworzyły tymczasowe ko-

ryta odprowadzające wodę (m.in. na
ul. Bluszczowej).
By zminimalizować ryzyko kolejnych podtopień, przeprowadzono
prace polegające na pogłębieniu
rowów w kilku miejscach na terenie
miasta. Konieczne stało się przeprowadzenie stabilizacji rowu zbierającego wodę w ulicy Sienkiewicza.
Rów ten zapobiega zalewaniu posesji mieszkańców, które są najbliżej
ul. Jana Pawła II, a podczas ostatnich
opadów skarpy rowu zostały rozmyte przez wodę wpływająca do rowu.
W tym celu skarpy rowu zostały wyłożone płytami ażurowymi, które zapobiegną osuwaniu się ich do rowu,
a jednocześnie spowodują przesiąkanie wody zgromadzonej w rowie.
W pobocze ulicy został wbudowany
specjalny kanał z płyt betonowych,
który spowoduje lepszy spływ wody
prosto do rowu. Pomiędzy kanałem
betonowym a obrzeżem skarpy rów
został wysypany i zagęszczony mechanicznie tłuczniem kamiennym,
który uniemożliwi wypłukiwanie
pobocza jezdni, a zarazem spowoduje większą przesiąkliwość wody.
Częściowo odtworzyliśmy rowy także na ulicy Głównej i odcinku ulicy
Myśliwskiej.
Andrzej Rogalski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Strefa Płatnego Parkowania
W poprzedniej kadencji Rady Miasta rozpoczęto dyskusję w sprawie wprowadzenia Strefy
Płatnego Parkowania (SPP), przewidzianej w wielu dokumentach strategicznych miasta.
28 maja 2020 r. Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła uchwałę wprowadzającą SPP na terenie części naszego miasta. Po dyskusjach na komisjach rady i po gruntownych analizach,
zapoznaniu się z dokumentami takimi jak np. Studium wykonalności dla Strefy Płatnego
Parkowania, opracowaniach wewnętrznych urzędu, a także pomiarach ilości parkujących
samochodów radni uznali celowość takiej decyzji.
Podstawowym celem wprowadzenia odpłatności za parkowanie
jest zwiększenie rotacji pojazdów
poprzez nakłonienie użytkowników
dróg do możliwie najkrótszych postojów w wyznaczonych miejscach.
Utworzenie Strefy Płatnego Parkowania w centrum miasta spowoduje, że mieszkańcy i klienci uzyskają
możliwość parkowania bliżej miejsca przeznaczenia w celach innych
niż praca, jak również skutecznie
zapobiegnie blokowaniu miejsc postojowych przez pojazdy kierowców kontynuujących podróż kolejką
WKD. Dodatkowo opłata zerowa
za parkowanie do 60 min. sprzyjać
będzie robieniu zakupów w tym
rejonie miasta. Uporządkowanie
systemu parkowania w znaczącym
stopniu przyczyni się do poprawy
porządku w mieście. W Podkowie
Leśnej jedynym rozwiązaniem deficytu miejsc parkingowych jest budowa SPP, gdyż nie ma możliwości
wybudowania na terenie miasta
parkingu poziomowego. Za duże
są obostrzenia architektoniczne
i przestrzenne związane z budową
takiego obiektu w okolicy centrum
miasta. Dodatkowo teren ten jest
pod opieką konserwatora.
14

Uchwała przewiduje:

1. Ustalenie granic strefy płatnego parkowania, zwanej dalej SPP,
dla postoju pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Podkowa Leśna, obejmującej
obszar charakteryzujący się znacznym deficytem miejsc postojowych,
ograniczonej ulicami: Strona Północna Miasta w obrębie ulic Słowicza – Błońska – Jelenia – Lotnicza,
Strona Południowa Miasta w obrębie ulic Akacjowa – Topolowa - Lipowa – Lilpopa, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały
(do wglądu w BIP)
2. Stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP, w dni
robocze od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00-18.00, w wysokościach: pierwsza godzina 3,00 zł,
druga godzina 3,60 zł, trzecia godzina 4,20 zł, czwarta i każda następna
godzina 3,00 zł. Z tym, że pierwsze
60 minut parkowania będzie bezpłatne, co ma pozwolić na dojazd
do centrum, zaparkowanie w miejscu do tego przeznaczonym i załatwienie niezbędnych spraw.
Strefy Parkowania mają zniechęcić do pozostawiania samochodów

w przestrzeni publicznej naszego
miasta na kilkanaście godzin dziennie, w ilości często dochodzącej do
700 aut, z których większość nie
należy do mieszkańców.
Obowiązkiem opłaty zostaną
objęte tylko i wyłącznie wyznaczone do tego miejsca, na pozostałych drogach sukcesywnie będzie
wprowadzana nowa organizacja
ruchu przewidująca między innymi zakazy zatrzymywania i postoju
z wyłączeniem pojazdów właścicieli posesji.
To oznacza, że w Podkowie Leś
nej, biorąc pod uwagę szerokości
ulic, takich miejsc możemy wyznaczyć niewiele, choć analizując
rotację samochodów, w znacznym
stopniu rozwiązałoby to problem
parkowania na istniejących parkingach. Istniejący Park&Ride nie będzie objęty SPP, parkowanie na nim
będzie, jak obecnie – bezpłatne.
Fizyczne wprowadzenie strefy
będzie możliwe po wprowadzeniu
nowej organizacji ruchu i wprowadzeniu systemu poboru i egzekucji
opłat.

Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Nie będzie rewitalizacji Alei Lipowej
W
poprzednim
biuletynie
nr 1/2(90) w artykule pod tytułem „Rewitalizacja Alei Lipowej
– zablokowana!” informowaliśmy
Państwa o proteście „miłośników Alei”, skutkach tych działań,
w tym konsekwencjach możliwej
utraty dofinansowania oraz utraty ważności wszystkich decyzji
i zgód budowlanych obejmujących
przebudowę całej ulicy Lipowej:
części drogowej, części pieszo-rowerowej, oświetlenia, przebudowy infrastruktury teletechnicznej,
linii energetycznych czy budowy
podziemnych zbiorników retencyjnych, które miały zatrzymać wody
opadowe dla rosnących lip.

Straty finansowe dla miasta

Na dzień oddawania Biuletynu
do druku wiemy, że:
– dofinansowanie
przepadło.
Kwotę 640.000 zł podzieliły
między siebie gminy Żyrardów
i Grodzisk Mazowiecki,
– dokumentacje na przebudowę
części drogowej i części infrastruktury zdezaktualizowały
się – przekroczyliśmy możliwe
terminy rozpoczęcia prac,
– pozostałe dokumentacje i zgody zostały wstrzymane do
momentu zakończenia (bez
rozstrzygania o wyniku koń-

cowym) procedury wpisu ulicy
do rejestru zabytków. Tym samym miasto musiało rozwiązać
i rozliczyć się za wykonane do
tej pory prace z projektantami.
Tracą ważność wszystkie projekty, uzgodnienia, opinie.
Cała opracowana dokumentacja
staje się bezużyteczna. Tracimy
wydane 72.330 zł na gotowe do
realizacji projekty z prawomocnymi zgodami na budowy, wszystkimi opiniami i uzgodnieniami w tym
MWKZ:
– projekt drogowy ulicy Lipowej,
który przewidywał podziemne

zbiorniki retencyjne zatrzymujące wodę opadową. Projekt wykonany w ramach współpracy
PTO, współfinansowany z funduszy norweskich,
– projekt ciągu pieszego i ścieżki
rowerowej,
– projekt oświetlenia ulicy,
– projekty dotyczące ukrycia infrastruktury energetycznej i teletechnicznej pod ziemią,
– projekt organizacji ruchu,
– w ytyczne projektowe, opinie,
zgody.
Trwają negocjacje z wprowadzonym na plac budowy wykonawcą, który wysunął żądania
finansowe w stosunku do miasta
za przestoje i niemożność realizacji inwestycji z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Mówimy tu
o roszczeniach przekraczających
na dzień dzisiejszy 100 tys. zł.
15 maja br. miasto otrzymało informację o dopuszczeniu jako stron
postępowania niżej wymienionych
organizacji:
• Towarzystwo Przyjaciół Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna z Podkowy Leśnej,
• Stowarzyszenie Dziedzictwa
Kulturowego i Krajobrazowego
„Dendropolis” z Podkowy Leśnej,
15
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• Federacja Arborystów Polskich
z Końskowoli,
• Stowarzyszenie Zielone Mazowsze z Warszawy,
• Stowarzyszenie INTBAU Polska
z Krakowa,
• Stowarzyszenie Genius Loci
z Warszawy (jest także formalnym
wnioskodawcą o wpisanie Alei Lipowej do rejestru zabytków).
Odmówiono dopuszczenia do
postępowania w charakterze strony Stowarzyszeniu Liga Ochrony
Przyrody oddz. Podkowa Leśna
z Podkowy Leśnej. LOP odwołał
się od decyzji konserwatora do Ministra Kultury.
21 maja br. miasto odstąpiło od
realizacji umowy z wykonawcą,
który miał przeprowadzać prace
budowlane w wyniku wygranego
postępowania przetargowego z powodu toczącego się postępowania
przed Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
(MWKZ), a co za tym idzie braku
możliwości oszacowania zakończenia terminu postępowania.

Wizja lokalna MWKZ

16 czerwca br. odbyła się wizja
MWKZ z udziałem dopuszczonych
stowarzyszeń oraz „miłośników
Alei”, w której nie wzięło udziału
Stowarzyszenie Genius Loci z Warszawy – inicjator wniosku o wpis
Alei Lipowej do rejestru zabytków.
Wymienione organizacje pozarządowe z całej Polski będą, mówiąc kolokwialnie, miały wpływ na
jakość życia wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej, w tym szczególnie tych mieszkających po jednej
i po drugiej stronie Alei Lipowej.
16

Doprowadzenie przez Stowarzyszenie Dendropolis do sytuacji,
kiedy organizacje pozarządowe
z Polski, nieprowadzące dotychczas
żadnej swojej działalności statutowej w Podkowie Leśnej, będą próbowały wpływać na jakość przestrzeni miejskiej i kierunki rozwoju
Podkowy Leśnej jest precedensem
w naszej lokalnej społeczności. W takiej sytuacji należy założyć,
że postępowanie administracyjne
będzie miało swój finał w sądzie
i trwać będzie latami. Wymiernym
efektem działania „miłośników Alei”
skupionych wokół stowarzyszenia
Dendropolis będzie dalsza powolna degradacja drzewostanu i infrastruktury technicznej ulicy.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, począwszy od
czerwca 2018 roku, w związku
z trwającym postępowaniem
w sprawie wpisu Alei Lipowej
do rejestru zabytków, prowadzonym przez Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, zgodnie z art. 10a
ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami od dnia
wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru
do dnia, w którym decyzja w tej
sprawie stanie się ostateczna,
przy zabytku zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich
(w tym w obrębie korony drzew),
prac restauratorskich, robót
budowlanych i podejmowania
innych działań mających prowadzić do naruszenia substancji lub
zmiany wyglądu zabytku.

Stan lip ze względu na ich wiek,
a także lata zaniedbań jest słaby.
W 2017 roku wszystkie zabytkowe
lipy na terenie miasta (3 aleje) zostały poddane pełnej, profesjonalnej pielęgnacji. Teraz można tylko
zabezpieczyć taśmami lub wygrodzić – jak to ma miejsce obecnie,
obszary zagrożone zawaleniem się
drzewa.
Żadne czynności związane z jej
remontem, czy poprawieniem stanu bieżącego nie będą możliwe, jak
sądzę, przez najbliższe lata.
Miasto miało szansę uchronić
Aleję Lipową przed dalszą degradacją, działanie kilku osób tę
szansę odebrało i w konsekwencji
doprowadziło do potencjalnych
wieloletnich spraw sądowych.
Zmagamy się z postępowaniami na
skutek wystąpień Dendropolis i ich
stronników. Konsekwencje ponoszą wszyscy mieszkańcy, starsi,
młodsi i nie w pełni sprawni ruchowo, a także pomnikowe drzewa.

Nowe tabliczki

Tablice Alei Lipowej im.Tadeusza
Baniewicza miały zostać zamontowane wraz z otwarciem alei po
rewitalizacji. Ponieważ wiadomo
już, że rewitalizacji ze względu na
protesty nie będzie, to szkoda by
leżały w piwnicy. Tablice z obu
stron alei zostały postawione poza
działką, w sprawie której toczy się
postępowanie o wpis do rejestru
zabytków. Przy okazji wykonaliśmy
i zamontowaliśmy tablicę na placu
zabaw, by przypominała jak brzmi
pełna nazwa.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Wybory Prezydenta RP

– jak głosowano w Podkowie Leśnej

Za
nami
przeprowadzone
w dwóch turach wybory prezydenckie. W głosowaniu w dniu 28 czerwca br. w Podkowie Leśnej kandydaci
otrzymali:
•R
 afał Trzaskowski – 1 204 głosy
(48,22%),
• Andrzej Duda – 703 głosy
(28,15%),
•S
 zymon Hołownia – 336 głosów
(13,46%),
• Krzysztof Bosak – 105 głosów
(4,21%),
• Robert Biedroń – 77 głosów
(3,08%),
• Władysław Kosiniak-Kamysz
– 46 głosów (1,84%),
• Waldemar Witkowski – 7 głosów
(0,28%),
• Stanisław Żółtek – 6 głosów
(0,24%),
• Paweł Tanajno – 5 głosów
(0,20%),
• Marek Jakubiak – 5 głosów
(0,20%),
• Mirosław Piotrowski – 3 głosy
(0,12%).
W drugiej turze wyborów prze-

prowadzonej 12 lipca br. Rafał Trzaskowski otrzymał 1685 głosów podkowian (68,03%), a Andrzej Duda
792 głosy (31,97%), co jak wiemy nie
pokryło się z wynikami wyborów w
kraju. Prezydentem Polski na drugą
kadencję został Andrzej Duda uzyskując 51,03% głosów Polaków.
Jeśli chodzi o frekwencję wyborczą, to w Podkowie Leśnej ponownie była ona bardzo wysoka:
•w
 pierwszej turze wyborów wyniosła 80,93% (na 3094 osoby
uprawnione do głosowania),
• w drugiej turze wyborów wyniosła 82,53% (na 3034 osoby
uprawnione do głosowania).
Dla porównania frekwencja w całym kraju wyniosła 64,51% w pierwszym głosowaniu i 68,18% w głosowaniu ponownym.
I tą właśnie bardzo wysoką frekwencją uzyskaną w drugiej turze
wyborów Podkowa Leśna wywalczyła dla jednej z OPS z terenu
powiatu grodziskiego wóz strażacki, który był wygraną w organizo-

wanym przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bitwa o wozy”. Serdecznie
gratulujemy wyborcom głosującym
w Podkowie Leśnej za aktywność
i obywatelską postawę. Wierzymy,
że wóz, finalnie przekazany OSP Milanówek, służył będzie mieszkańcom
Podkowy, oby jednak musiał być jak
najrzadziej używany.
Szczegółowo o wynikach głosowania w gminie i wynikach wyborów
oraz o frekwencji można przeczytać
na stronie Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl (linki zamieszczone są także w BIP Miasta w zakładce „Wybory prezydenckie 2020”).
Pragniemy przy okazji przekazać
podziękowania dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz
wszystkich osób zaangażowanych
w przygotowanie wyborów na terenie
gminy za sprawne przeprowadzenie
akcji wyborczej w tych szczególnych,
związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, warunkach.
Beata Krupa
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zaplecze socjalne dla pracowników
gospodarczych miasta

Zakończono prace przy adaptacji
pomieszczenia na zaplecze socjalne
dla pracowników gospodarczych
Urzędu Miasta w budynku przychodni przy ul. Błońskiej. W pomieszczeniu wykonano sklepienie
i wymurowano ściany działowe.
Zostały wydzielone dwa pomieszczenia sanitarne, łazienka i WC.
W pozostałej części pomieszczenia
przygotowano aneks kuchenny. Na
ścianach w łazience i WC została

położona glazura, natomiast ściany
w pozostałej części pomieszczenia
zostały wyrównane tynkiem gipsowym i pomalowane. Na podłodze
w całym pomieszczeniu została
ułożona terakota.
Dotychczas zaplecze socjalne dla
pracowników gospodarczych miasta znajdowało się w budynkach
obok Pałacyku-Kasyno.

Andrzej Rogalski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Rzeka w Podkowie?!

Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego
Dendropolis wystąpiło do Prezesa Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o przekwalifikowanie
rowu Rs-11 na śródlądowe wody płynące (rzekę) oraz tym
samym zbiornika wodnego w Parku Miejskim w Podkowie
Leśnej na zbiornik zlokalizowany na w/w wodach, co wiąże
się z wywłaszczeniem gruntów pod wodami przez Skarb
Państwa i to nie tylko gruntów pod stawem, ale również na
nieruchomościach prywatnych.
Tylko w Podkowie takich działek
jest 25, z tego 19 prywatnych, a na
8 istnieje konflikt z zabudową. Około 120 zabudowanych działek na
terenie Żółwina i Owczarni znajduje się w obszarze potencjalnej rzeki.
Dochodzą nieruchomości na terenie
Milanówka, gminy Grodzisk Mazowiecki i Nadarzyn.

Wywłaszczenie?

Zgodnie z przepisami prawa wodnego to Skarb Państwa jest właścicielem gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi. Takiego
rozwiązania żąda Dendropolis. Grunty pokryte wodami w rowach znajdujących się w granicach nieruchomości
gruntowej są własnością jej właściciela. Taka sytuacja występowała od
zawsze na terenie Podkowy Leśnej.
Stwierdzenie, że przez parcelę nie
przebiega rów, lecz wody powierzchniowe płynące i na odwrót, ma daleko idące skutki. Rozstrzyga nie tylko
o tym, kto jest ich właścicielem, lecz
i o charakterze nieruchomości, przez
które biegnie woda. Przekwalifikowanie rowu na rzekę wiąże się z podziałem działek, zabraniem części
gruntu przez Skarb Państwa, ingerencją w układ architektoniczny miasta,
18

który jest wpisany do rejestru zabytków, a w ekstremalnych przypadkach
z koniecznością przesuwania ogrodzenia, wywłaszczeniami i nie tylko.
Objęcie ochroną poprzez wpis układu urbanistycznego Podkowy Leśnej
wraz z jego fundamentalnym elementem jakim jest historyczny podział
ewidencyjny własności gruntów do
rejestru zabytków straci podstawę,
a miasto ochronę i zawdzięczającą mu
wyjątkowość.
Podział parku i „oddanie” części
gruntu skarbowi państwa, tak jak
tego chce Stowarzyszenie Dendropolis – jest wbrew woli darczyńców,
wbrew historycznemu założeniu,
wbrew idei parku i naszego miasta –
niszczy część wspólną, niszczy świetnie zachowany podział parcelacyjny
jako element układu urbanistycznego
Podkowy Leśnej, który był podstawą
wpisu do rejestru zabytków. Pomysły
Dendropolis nie sprawią, że w stawie
będzie woda, ale mogą doprowadzić
do tego, że problemy zablokowanych
miejskich inwestycji będą niczym
w porównaniu z problemami właścicieli nieruchomości prywatnych,
przez które przebiega rów.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Przebudowa stawu na terenie
Parku Miejskiego miała zakończyć się 30 czerwca 2019
roku. Ze względu na protesty i blokowanie inwestycji na
ostatnim etapie realizacji, miasto nie może jej dokończyć, ani
podać przybliżonego terminu
zakończenia. Rośliny wodne do
posadzenia w zbiorniku, które
zostały kupione w ubiegłym
roku, są przechowywane poza
Podkową Leśną. Tak samo jak
wszystkie inne materiały i urządzenia projektowanego układu
hydrotechnicznego.

Konsekwencją odwołań i skarg jest
także wydana negatywna opinia dla
miasta Narodowego Instytutu Dziedzictwa przygotowana dla Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji
Ministra, niemniej gotowi jesteśmy
stanąć przed sądem, jeżeli będzie ona
negatywna dla miasta.   
Wydana opinia NID opiera się na
hipotezach i przypuszczeniach autora, które nie dość, że nie zostały poparte dowodami, ustalającymi w sposób bezsporny okoliczności faktyczne
i zawierają rażące błędy merytoryczne, to jeszcze wydają się być bezkrytycznym cytowaniem argumentów
artykułowanych przez stronę skarżącą, co stwarza wrażenie, iż jest
ona dokumentem prywatnym i przez
to stronniczym. Wszystkie zarzuty
podniesione w piśmie, rozpatrywane
łącznie, dyskwalifikują tę opinię jako
fachowy, zupełny i wiarygodny materiał dowodowy w sprawie.
Dywagacje autora, na temat uwarunkowań hydrologicznych, stanu
zlewni wykraczają daleko poza zakres celu zleconej opinii i uprawnień
jej autora, stąd zapewne w połączeniu z wejściem w obszary z innych
dziedzin nauki tak daleko, są mylne
i niezgodne z obecnie istniejącą wiedzą w tym zakresie, a także powodują formułowanie przez autora opinii
nieuprawnionych i bezpodstawnych
wniosków.
Autor opinii uznał, że „okresowość płynącej strugą wody i znacz-
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Przebudowa stawu

w procedurze odwoławczej
ne czasem wahania poziomu wody
w stawie są wartością historyczną,
wpisaną w charakter Leśnego Parku
Miejskiego”. W żadnym stopniu nie
znajduje to jakiegokolwiek uzasadnienia ani w źródłach historycznych, ani
też w założeniach, jakie przyświecały
projektantom stawu zakładającym, iż
będzie on służył społeczności podkowiańskiej jako miejsce spotkań, rekreacji czy sportu. Sięgając do genezy
powstania parku, a także wczytując
bądź wsłuchując się we wspomnienia
podkowian, nie sposób nie dojść do
wniosku, że najwyższą wartością parku, a zarazem jego podstawową funkcją, była funkcja społeczna, aktywizująca i integrująca lokalną społeczność.
Tej opinii NID nie da się obronić
przed żadnym sądem, choćby dlatego, że w decyzji w sprawie wpisania
dobra kultury do rejestru zabytków
z dnia 29 czerwca 1981 r., wydanej
na podstawie art. 4 pkt 1 i art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.
o ochronie dóbr kultury, wpisem
objęto wyłącznie budynek Kasyna
oraz zieleń w granicach posesji (któ-

ra ówcześnie stanowiła ogrodzoną
wokół budynku przy Kasynie działkę użytkowaną przez dzierżawcę).
W przedmiotowej decyzji ani staw,
ani też rów melioracyjny nie zostały wymienione, a zatem nie zostały
uznane za dobro prawnie chronione w sposób indywidualny z uwagi
na prezentowane cechy historyczne
i zabytkowe.
Wniosek Dendropolis o przekwalifikowanie rowu i przywrócenie, rzekomego dawnego statusu śródlądowych
wód płynących oraz opinii NID są ze
sobą spójne. Wywracają stan faktyczny, uwarunkowania historyczne i idee
jakie przyświecały ojcom założycielom miasta do góry nogami. Są destrukcyjne i szkodliwe dla miasta i jego
mieszkańców. Nasz staw jest tworem
sztucznym, efektem zamierzonej
i planowanej działalności człowieka.
Powstał poprzez rozkopanie koryta
rowu melioracyjnego Rs-11 potocznie
zwanego rzeką Niwką. Rowu, który
wg wszelkich dostępnych elementów zawsze przede wszystkim był
urządzeniem melioracji szczegółowej.

Staw zaprojektowano i wybudowano w roku najprawdopodobniej 1930
właśnie po to, aby była w nim woda,
aby mogli z jego uroków korzystać
mieszkańcy. Później był wielokrotnie
przebudowywany, pozbawiony historycznych drewnianych elementów
melioracyjnych. W projekcie zamiennym z maja 2019 projektant starał
się odtworzyć możliwie wszystkie,
oddając charakter i czar tego miejsca,
które w latach 30 ubiegłego stulecia
stanowiło atrakcję nie tylko dla mieszkańców Podkowy Leśnej.

Z archiwum

Dużym nadużyciem jest twierdzenie
o występowaniu w pełni naturalnego
cieku wody na tym terenie. Analiza
dostępnych źródeł kartograficznych
i gromadzonych przez lata przez różne instytucje nadzoru wodnego dokumentacji, w tym Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych,
wyklucza pełną naturalność „cieku”.
Rów melioracyjny był od zawsze elementem melioracji wodnych zbierającym wody z istniejących urządzeń
drenarskich. Najstarsze źródła doty19
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Fot. 1, 2. Drewniane barierki i pomost z ułożonych nad krawędzią rowu drewnianych desek. Okres XX-lecia
międzywojennego. Z archiwum TPMOPL
czące likwidacji we wczesnych latach 60. wodowskazu, odwołują
się do renowacji istniejących urządzeń melioracyjnych wybudowanych
jeszcze przed II Wojną Światową
i wcześniej. Owszem, na całej długości biegu rowu występowały i występują do dzisiaj elementy, które można
uznać za naturalne, ale żaden z nich
nie występuje w Podkowie Leśnej.
Większość historycznych materiałów kartograficznych powstała
na zdjęciach topograficznych terenu
wykonanych w 1893 roku. Później,
bez względu na pochodzenie służb
geodezyjnych (carskie rosyjskie, radzieckie, niemieckie czy w końcu
polskie), materiały były uzupełniane
o nowe obiekty, w tym staw w parku w Podkowie Leśnej, budynki, drogi
czy usuwane były elementy, które nie
przetrwały próby czasu (fot. 1, 2).
Elementy betonowe powstały
w latach powojennych. I tak budowle betonowe, wpustową i upustową,
wykonano na przełomie lat 40. i 50.
Były to urządzenia o kształcie prostokątów wykonane z betonu wylewanego na mokro ze zbrojeniem
prętami metalowymi. Najprawdopodobniej z uwagi na słabą jakość użytych materiałów lub początkowy brak
dostatecznej konstrukcji podbudowy
budowli upustowej, w kolejnych latach wykonano jej przebudowę po20

przez wstawienie 3 równoległych
kręgów prefabrykowanych o średnicy 80 cm każdy (fot. 3).
Dopiero pod koniec lat pięćdziesiątych, a być może nawet po roku
1962, wykonano betonowe nabrzeże pływackie. Stosunkowo później
wybudowano betonowy taras ze
schodami. Betonowe nabrzeże pływackie nigdy nie spełniło swojej roli.
Była to ambicja mieszkańca Podkowy, ówczesnego działacza komunistycznego związku sportowego

i idei budowy w parku basenu pływackiego (fot. 4).
Na początku lat 90. ubiegłego
stulecia wykonano także wyłożoną
betonowymi płytami drogę wjazdową do czaszy stawu. Droga była
przystosowana do ruchu samochodów ciężarowych, zapewne aby ułatwić w przyszłości oczyszczanie dna
stawu z rumowiska i namułów, które
co roku zwiększały swoją objętość
niosąc zanieczyszczenia z górnej
części zlewni.

Fot. 4. Nabrzeże pływackie, taras ze schodami oraz budowla wpustowa.
Rok 2013
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Fot. 3. Późne lata 50. ubiegłego wieku (wierzba przy wlocie rowu do stawu).
Z archiwum TPMOPL
Park został zaprojektowany z założeniem wykorzystania płynącej rowem, prawie cały rok wody.
Od roku 2006 Miasto Podkowa Leśna podejmuje próby mające na celu
wykonanie prac rewaloryzacyjnych
Parku. Próby podjęte w latach 2006,
2008, 2010, 2016 i 2019 kończyły się skargami i działaniami o charakterze destrukcyjnym, w konsekwencji powodującymi dalszą, ciągłą
degradację i dewastację substancji
zabytkowej parku.

Jakość wody w rowie
– badania

W kwestii jakości wód ich stan nie
ulega poprawie. Mazowiecki WIOŚ
ze względu na elementy biologiczne klasyfikuje wody Rokitnicy do
IV oraz V klasy. Elementy fizykochemiczne dla Rokitnicy wskazują
na stan „poniżej stanu dobrego”
(ze względu na przekroczone stężenia form azotu, fosforanów oraz
BZT5). Ogólnie stan ekologiczny
oceniany jest jako słaby oraz zły.

Fot. 5. Zdjęcie przedstawia śnięte ryby, tragiczny efekt wysychania
i zanieczyszczenia stawu.

W pojęciu wód powierzchniowych
nie mieszczą się ścieki (art. 9 ust. 1
pkt 14), czyli wody wykorzystane,
zużyte na cele bytowe lub gospodarcze, wskazane w ustawie ciekłe
zanieczyszczenia oraz wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte
lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni.
Toksyczność metali ciężkich powoduje zmniejszenie liczby gatunków organizmów wodnych jak
i liczby pozostałych bardziej odpornych np. ryb. Metale ciężkie nie
podlegają procesom biodegradacji i dlatego może następować ich
kumulacja w środowisku wodnym
(np. zbiorniku retencyjnym) nawet
jeśli odprowadzane są okresowo
i w niewielkich stężeniach (fot. 5).
Ostatnie badania wody płynącej rowem z 23 czerwca br. tylko
potwierdzają fakt występowania
zanieczyszczeń typu bytowego,
z wysokim stężeniem zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego
i poziomem zawiesin dyskwalifikującym płynące wody jako te,
które można wykorzystać czy retencjonować bez wcześniejszego
oczyszczenia. A na oczyszczalnię
dla tak sporadycznie i intensywnie
21
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płynących wód w Podkowie nie
ma ani miejsca, ani środków.
Geneza parku
Od momentu powstania park tętnił życiem. Zimą mieszkańcy ślizgali się na zamarzniętej tafli, a w tle
przygrywała im z gramofonu muzyka taneczna. Chętnie jeżdżono
również na sankach i nartach. Latem ożywały korty tenisowe, grano
w piłkę, a także oddawano się spacerom i urządzano pikniki. Na stawie pojawiały się kajaki, a na drewnianym podeście, zlokalizowanym
przy zachodnim brzegu zbiornika,
organizowano zabawy taneczne.
Urządzenie najbliższego otoczenia stawu, przewidziane w ramach
projektu przebudowy zbiornika,
nadaje całemu przedsięwzięciu
wymiar społeczny, który nie stoi
w sprzeczności z wartościami objętymi ochroną konserwatorską
i przyrodniczą. Wybudowanie
drewnianego podestu (przykrywającego jednocześnie komory filtracyjne) oraz widowni z siedziskami,
a także wyznaczenie ścieżki o nawierzchni mineralnej są działaniami mającymi służyć odtworzeniu
historycznego potencjału miejsca.
Park Miejski i staw, stanowiący
jego centralny punkt, mają przede
wszystkim służyć wspólnocie lokalnej i tak, jak to było w minionej
epoce, koncentrować lokalne życie
kulturalne i rekreacyjne, przy jednoczesnym poszanowaniu wartości chronionych.
Nie można też pominąć historycznych źródeł rozwoju gospodarczego, jakie przyświecały założycielom miasta, projektantom i do
których nawiązują wszyscy autorzy
opracowań powstałych od 2006 r.
I tak nasz park, z wpisanym do
rejestru pałacykiem wraz z jego
najbliższym otoczeniem, w całości
stanowi spuściznę minionych lat.
Założenie, swoją kompletnością
miało wpływać na funkcje miastotwórcze i wzmacniać budowanie
więzi lokalnej społeczności. To jest
główna istota kulturowa założeń
projektowych parku z 1927 r., założeń realizowanych jeszcze przed
wojną – alejki, staw, tor saneczkowy, korty tenisowe, wypoży22

czalnia kajaków latem, łyżew zimą,
podestów nad stawem do tańca
i aktywizacji życia towarzyskiego,
powstałych już po wojnie, boisk
do siatkówki czy nabrzeża pływackiego. Park miał być uzupełnieniem
i rozszerzeniem funkcji jaką przewidziano dla budynku pałacyku
– miejscem spotkań sportowych
i towarzyskich, spacerów, rekreacji
i obcowania z otaczającą przyrodą,
korzystania z uroków parku, przyrody, w tym wodą w stawie. O powyższym także świadczą historyczne zdjęcia stawu z szerokimi,
drewnianymi trapami wspartymi na
koronach rowu, a ograniczonymi
barierkami czy schodami drewnianymi wzdłuż skarpy do lustra wody.
Świadczą o tym licznie zgromadzone materiały, w tym wspomnienia
podkowian.
Istotą „zabytkowości” parku jest
„kategoria interesu społecznego,
która należy do tzw. klauzul generalnych. Oznacza to, że pojęcie to
ma charakter niedookreślony oraz
oceniający, zakładający wartościowanie. Odnosząc się do językowego rozumienia „interesu społecznego” określić można jako interes
dotyczący ogółu społeczeństwa
lub jego części, co oznacza, że to
wartościowanie będzie miało różny
rezultat w zależności czy będziemy
dokonywać wykładni z punktu widzenia interesu ogólnospołecznego czy też interesu społecznego na
poziomie lokalnym.
I to jest celem generalnym projektu zamiennego, restauracja i odbudowanie wartości społecznych
parku, podobnie jak w poprzednich
opracowaniach, to właśnie tej wartości kulturowej podporządkowane były prace projektowe.
Stowarzyszenie Dendropolis nie
rozumie interesu społecznego,
nie rozumie czym jest wartość historyczna i krajobrazowa parku.
Ubolewam, że nie powiodły się
wielokrotnie podejmowane przez
lokalne autorytety próby mediacji,
próby dialogu z prezesem Dendropolis Małgorzatą Stępką. Ze szkodą dla wszystkich mieszkańców.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Inwestycje drogowe

Zielona Helenowska
Zakończono wszystkie prace budowlane związane z przebudową
ulicy Helenowskiej na odcinku od
ulicy Brwinowskiej do ulicy Jeleniej. Na wyremontowanym odcinku ulicy położono nawierzchnię
bitumiczną – zaprojektowano minimalną szerokość jezdni i chodnika,
tak aby pozostawić jak najszersze
zielone pobocza. Miejsca postojowe na odcinku pomiędzy ulicami
Brwinowską a Główną wykonano z płyt ECO, natomiast zjazdy
do posesji i jednostronny chodnik
z kostki betonowej. Zastosowano
odwodnienie nawierzchni z wprowadzeniem wód opadowych
w grunt i ich zagospodarowanie
poprzez systemy rozsączające. Na
całej długości ulicy wprowadzono
nową organizację ruchu.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Podsumowanie spotkania
z mieszkańcami

W czwartek 25 czerwca odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące przebudowy stawu w Parku
Miejskim i możliwych konsekwencji spowodowanych działaniami Stowarzyszenia Dendropolis,
w tym przekształcenia rowu Rs 11 w rzekę.

W spotkaniu wzięli także udział
eksperci Iwona Lubańska, ekspert
ds. konserwacji rowów i melioracji ze
Spółki Wodnej Grodzisk Mazowiecki
oraz Michał Moliński, inżynier z zakresu budownictwa wodnego.
Burmistrz Miasta Artur Tusiński
przedstawił wizualizację projektu
przebudowy stawu w Parku Miejskim, przypominając historię prowadzonego procesu inwestycyjnego,
a także wyjaśnił, na czym polegają
trudności związane z niemożnością
zakończenia inwestycji. Szerzej na
ten temat można przeczytać w Biuletynie Miasta (numer 5/6[89] grudzień 2019).
Na
spotkaniu przedstawiono
wniosek Stowarzyszenia Dendropolis skierowany w lutym br. do
PG Wody Polskie o uznanie stawu
w Parku Miejskim za zbiornik naturalny na wodach płynących, czyli wniosek o renaturalizację rowu
Rs 11. Inżynier Michał Moliński
opowiedział, na czym polega proces renaturalizacji rzek i przybliżył
konsekwencje takiego procesu,
zarówno dla miasta jak i dla mieszkańców posiadających działki, przez
które przebiega rów. Podkreślił tak-

że, że renaturalizować można coś,
co pierwotnie było ukształtowane
przez przyrodę, nie zaś przez człowieka. Renaturalizować można np.
rzekę, a nie rów, który jest urządzeniem stworzonym przez człowieka
w określonym celu. Jak dowiedziono w trakcie spotkania, rów Rs 11
został stworzony po to, aby odprowadzać wodę z terenów bagiennych
w okolicach Żółwina, aby można
było te tereny wykorzystać do celów rolniczych.
Dzięki uprzejmości Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa
Leśna i podkowian, którzy udostępnili materiały ze swoich archiwów,
Burmistrz Miasta Artur Tusiński
przedstawił historyczne materiały
kartograficzne, które bardzo dokładnie prezentują historię ukształtowania terenu, łącznie z ciekami
wodnymi, na którym obecnie znajduje się Podkowa Leśna.
Analizie poddano podkłady kartograficzne i geodezyjne od 1780
roku, które zostały wykonane przez
służby
geodezyjne
austro-węgierskie, rosyjskie, radzieckie, niemieckie, polskie dwudziestolecia
międzywojennego i współczesne.

Bezpośrednio wynika z niej, że rowy
znajdujące się na terenie naszego
miasta są dziełem człowieka i były
wielokrotnie
przebudowywane.
Ponadto, w Podkowie Leśnej od samego początku, kiedy właścicielem
całości terenu był jeszcze Stanisław
Lilpop, a później Spółka Siła i Światło i w końcu zarząd osiedla Dobra
Podkowa Leśna, działki sprzedawano z niewydzielonym rowem. Od
zawsze był on od razu własnością
właścicieli poszczególnych działek.
Podsumowując, proces renaturalizacji powinien dotyczyć form
ukształtowanych przez naturę, nie
zaś stworzonych przez człowieka.
Decyzja o renaturalizacji, na podstawie której doszłoby do stwierdzenia, że rów Rs 11 jest rzeką, a staw
w Parku Miejskim jest zbiornikiem
naturalnym na wodach płynących,
będzie miała kolosalne konsekwencje, nie tylko dla miasta, ale także dla
właścicieli działek, przez które przebiega rów.
Więcej w relacji ze spotkania dostępnej na kanale Youtube Miasta
Podkowa Leśna.
Joanna Pietrzak
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Inwestycje drogowe

Przetargi na ulice
rozstrzygnięte
Dębowa

ul. Borowin

Nowa nawierzchnia
na Borowin i Różanej
Zakończył się remont ulic Borowin i Różanej, na których wykonano nawierzchnię z płyt betonowych. W ramach prowadzonych
prac usunięto warstwę wierzchnią
ulic metodą korytowania na głębokość 20 do 40 cm. Następnie
wykonano podsypkę piaskową
(około 20 cm), wypoziomowano
nawierzchnię i położono płyty betonowe. Pomiędzy płytami i na ich
obrzeżach wysypano tłuczeń kamienny. Jest to warstwa chłonna
wód opadowych, które przez tłuczeń i piach przenikają w głąb ziemi. Wyremontowane w ten sposób
ulice będą przejezdne. Dotychczas
podczas opadów powstawały tu
kałuże i błoto, utrudniając swobodne przejście pieszym i przejazd
samochodem.
Andrzej Rogalski
Referat Infrastruktury Komunalnej i
Zamówień Publicznych

W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę przebudowy ulicy Dębowej.
W ramach przebudowy wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna oraz zjazdy do posesji z kostki
betonowej. Planowany termin wykonania robót to połowa października br. Na ulicy przewidziano jezdnię o szerokości 4,5 m z poboczami
chłonnymi wysypanymi kruszywem
(0,75) ograniczenie do 30 km/h oraz
próg spowalniający. Problemem tej
ulicy poza standardowym błotem,
było nadmierne kurzenie w porze
suchej. Mieszkańcy od lat domagali
się remontu. Dwa lata temu urząd
miasta ogłosił pierwszy przetarg na
przebudowę, niestety wtedy oferty
znacznie przekraczały kosztorys,
tym bardziej cieszymy się, że w tym
roku udało się zakończyć postępowanie przetargowe pozytywnie.

Sosnowa, Grabowa

W tym roku także zostaną przebudowane ulice: Sosnowa na odcinku
od Bukowej do Modrzewiowej wraz
z wyniesionym skrzyżowaniem oraz
Grabowa od Sosnowej do Bukowej. Ulice będą miały minimalną
dopuszczoną szerokość 4,5 m. Na
ulicy Grabowej zostanie ochronione drzewo rosnące w skrajni jezdni,
na tym odcinku będzie wykonany
azyl drogowy (zwężenie jezdni) oraz
w drugim miejscu w celu spowolnienia ruchu. Obie ulice znajdą się
w strefie zamieszkania, gdzie pieszy
będzie miał pierwszeństwo przed
pojazdami, na obu także zaplanowano nawierzchnię asfaltową.

ul. Mickiewicza
wężeniem, w celu spowolnienia ruchu oraz pełne odwodnienie.

Sasanek, Wróbla
Trwa procedura przygotowania materiałów celem przeprowadzenia
procedury przetargowej na przebudowę ulicy Sasanek od Bluszczowej
do wysokości przepustu na rowie
Rs11 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą
Głogów oraz ulicy Wróblej na odcinku od Jaskółczej do Sokolej.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

ul. Wróbla

Mickiewicza

ul. Różana
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Trwa wyłonienie wykonawcy w procedurze przetargowej na przebudowę ulicy Mickiewicza na odcinku od
ulicy Reymonta do ulicy Sienkiewicza. Ulica będzie miała nawierzchnię
asfaltową o szerokości 4,5 m z prze-

ul. Sasanek
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Przebudowa ulicy
Kościelnej

Zakończono przebudowę ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy
Akacjowej do ulicy Modrzewiowej.
W ramach prac została wykonana nowa jezdnia o szerokości 3,5 m, o nawierzchni bitumicznej. Powstały nowe zjazdy z kostki
betonowej do przyległych posesji,
zatoka parkingowa wzdłuż ogrodzenia szkoły, dzięki której zwiększy się bezpieczeństwo dzieci przywożonych przez rodziców na
zajęcia.  We wrześniu dzieci, ich rodzice i pozostali uczestnicy ruchu
już w sposób bezpieczny będą mogli korzystać z oddanej drogi.
Od strony zachodniej na poboczu zachowana została na całej
długości istniejąca nawierzchnia
z „brukowca”. Bezpośrednio przy
drzewach od strony ulicy Modrzewiowej pozostawiono ziemne pobocze. Aby poprawić warunki wzrostu
pomnikowych lip, wybrano przez
lata nawożone warstwy kruszyw,
żużli i innych materiałów, ubytki

uzupełniono ziemią, a „otoczenie”
zabezpieczono przed „nieuważnymi” kierowcami drewnianymi
barierkami. Na wyremontowanym
odcinku pojawiły się drewniane
donice z kwiatami. W celu zwiększenia
bezpieczeństwa
pieszych, a w szczególności dzieci, na
całej długości ulicy została wprowadzona strefa zamieszkania.  
Wskutek docierających do urzędu miasta informacji o planowanej
próbie zablokowania i tej inwestycji przez Dendropolis i ich sympatyków, wykonawca pracował
w trybie ciągłym dwuzmianowym
i prace zostały wykonane w ciągu
niecałych 2 tygodni, a nie zgodnie z planowanym terminem zakończenia prac czyli 15 września.
Wymieniono też istniejące oświetlenie, pojawiły się 3 lampy typu
pastorał i zlikwidowano szpecącą

przestrzeń linię napowietrzną niskiego napięcia.
Wniosek Stowarzyszenia Dendropolis o wpisanie kolejnych ulic
do rejestru zabytków
Z informacji zamieszczonych
w mediach społecznościowych
przez stowarzyszenie, Dendropolis – 3 lipca złożyło do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wnioski o wpisanie
ulicy Kościelnej i Jana Pawła II na
odcinku z zabytkowymi lipami do
rejestru zabytków. Podobny wniosek doprowadził do zablokowania
wykonywania jakichkolwiek prac
na ulicy Lipowej wraz z utratą dofinansowania. Urząd konserwatora
do dnia dzisiejszego nie powiadomił miasta o dalszym procedowaniu wniosku.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Radzimy sobie
z epidemią

Wraz z rozwojem epidemii koronawirusa, Podkowa Leśna starała się dostosować do nowych, trudnych warunków. Z uwagi na
rosnące prawdopodobieństwo eskalacji transmisji wirusa, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński zdecydował o uruchomieniu rezerwy kryzysowej, z której zakupiono w sumie 5 tysięcy maseczek ochronnych i 1005 litrów płynu do dezynfekcji.

Artykuły w pakietach (maseczki i płyny) były dostarczane do
domów mieszkańców Podkowy
Leśnej bezpośrednio przez pracowników urzędu. Ponadto, 130
maseczek wielokrotnego użytku
Miasto Podkowa Leśna przekazało
mieszkańcom Ośrodka dla Cudzoziemców w Dębaku. Produkty są
także na bieżąco wykorzystywane
do codziennej pracy w jednostkach
organizacyjnych miasta.

koronawirusa metodą genetyczną
RT PCR.
Punkt pobrań, który znajduje się
w białym budynku przed Szpitalem,
jest czynny codziennie, 7 dni w tygodniu w godz. 8:00-10:00.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerami telefonów:
22 755 94 08, 22 755 91 16.
Cena badania wynosi 420 zł
Wyniki badania wydawane są
w dniu pobrania.
Zakład Mikrobiologii Szpitala Zachodniego znajduje się na liście „Laboratoriów COVID” Ministerstwa
Zdrowia.

Testy na koronawirusa

W SPS Szpitalu Zachodnim im.
Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim wykonywane są testy na

Harcerze uszyli maseczki
dla Podkowy Leśnej

Serdecznie dziękujemy harcerkom i harcerzom ze Szczepu 1 Podkowiańskich Drużyn Harcerskich
i Gromad Zuchowych oraz Hufcowi ZHP Grodzisk Mazowiecki za
maseczki dla Podkowy Leśnej. Maseczki, uszyte nieodpłatnie przez
harcerzy, trafiły do przedszkola,
szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej,
biblioteki i Centrum Kultury. Brawa
dla wszystkich druhen i druhów –
postawa godna naśladowania!
Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Inwestycje drogowe Ulica Słowackiego i Wiewiórek
Na ulicach: Słowackiego i Wiewiórek na
odcinku od Głównej do Myśliwskiej została wykonana nowa nawierzchnia z kruszywa bazaltowego, przy użyciu emulsji w celu
zespojenia materiału. Po utwardzeniu drogi, jakość mieszkania w tym rejonie znacznie się poprawi.

ul. Słowackiego

,

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, Nauczyciele,
Wychowawcy, Pracownicy,
Drodzy Uczniowie i Rodzice.

Rozpoczynamy
nowy
rok
szkolny 2020/2021 – inny niż
zazwyczaj. Ostatnie miesiące
postawiły przed nami wiele wyzwań. Dotychczas dobrze sobie
radziliśmy z nową sytuacją. Wierzę, że nadal tak będzie i mimo
trudności i zmian, jakie w na-
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Andrzej Rogalski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

szym życiu wprowadziła epidemia koronawirusa, nadchodzący rok szkolny będzie okresem
pomyślnej współpracy, dobrej
energii, wzajemnej życzliwości oraz licznych sukcesów we
wszystkich działaniach.
Dyrektorom,
nauczycielom
i pracownikom szkoły życzę
sukcesów, które będą powodem
do satysfakcji i spełnienia zawodowego, wytrwałości, radości,
pasji w nauczaniu, a rodzicom

ul. Wiewiórek

wielu wzruszeń w obserwowaniu czynionych przez dzieci postępów i osiągnięć.
Wam, Drodzy Uczniowie, życzę,
aby nauka, tradycyjna w szkole
czy zdalna, zawsze była ciekawą
przygodą, intelektualnym wyzwaniem i inspiracją do odkrywania nowych zainteresowań.
Z poważaniem,
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Pomysł na podział Mazowsza
Osłabione
Mazowsze
bez
metropolii
warszawskiej będzie zmuszone się utrzymać
w ramach zaledwie 13 proc. dotychczasowych
dochodów, a metropolia warszawska zapłaci
gigantyczne „janosikowe”. Po raz kolejny
wraca sprawa podziału województwa i to bez
konsultacji z mieszkańcami.
Media donoszą o planowanym przez rządzących jeszcze w tym roku podziale Mazowsza na dwa województwa: warszawskie (obejmujące metropolię: Warszawę
wraz z przyległymi gminami) i mazowieckie. Byłby to
kolejny etap rozmontowywania finansowego samorządów po obciążeniach związanych z „deformą” edukacji,
obniżkami wpływów z PIT i bardzo słabymi działaniami osłonowymi dla samorządów w związku z kryzysem
wywołanym epidemią koronawirusa.

Warszawa motorem napędowym
regionu

Obecnie aż 87 proc. dochodów Mazowsza z CIT
generuje stolica (79 proc.) i podwarszawskie powiaty
(8,7 proc.). To tu znajduje się ponad 53 proc. firm – krajowych i zagranicznych, 22 proc. zlokalizowanych jest
w powiatach sąsiadujących z Warszawą. Metropolia
warszawska wytwarza dochody, dzięki którym możliwe jest utrzymanie instytucji kultury, szpitali, dróg
czy połączeń kolejowych.

Po podziale: duże województwo
z małymi dochodami

Po wyłączeniu administracyjnym metropolii warszawskiej nowe województwo mazowieckie będzie
miało dużą powierzchnię (86 proc. dotychczasowej)
oraz diametralnie ograniczone dochody. Najważniejszy
dochód województwa, czyli podatek CIT, wyniesie zaledwie 13 proc. obecnych wpływów z tego tytułu.
Za tak drastycznym spadkiem dochodów nie idzie
jednak analogiczna redukcja zadań i obowiązków.
58 wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek (szpitale, instytucje kultury, biblioteki,
centra kształcenia, spółki kolejowe) ma swoją siedzibę w metropolii warszawskiej, a 59 w pozostałej części województwa. Wśród jednostek zlokalizowanych
w Warszawie są instytucje, które mają charakter ogólnowojewódzki. Są to m.in. spółki Koleje Mazowieckie,
Agencja Rozwoju Mazowsza, Mazowiecka Agencja
Energetyczna czy Mazowieckie Fundusze Poręczeń Kredytowych i Pożyczkowych. To samo dotyczy instytucji
i jednostek podległych wojewodzie. Dwa województwa
to podwójna administracja: dwa urzędy wojewódzkie,
dwa urzędy marszałkowskie, dwa sejmiki, podwójny
zestaw podległych wojewodzie i marszałkowi służb, takich jak inspekcja transportu drogowego, straż pożarna,
inspekcja handlowa, sanitarna, służby weterynaryjne,

inspekcja ochrony środowiska. Stałe koszty administracyjne wzrosną o kilkaset milionów złotych.

Mazowsze bez wsparcia unijnego?

Pretekstem podziału administracyjnego miała być
troska o zachowanie po 2020 r. środków unijnych. Ten
argument stracił już rację bytu. Od stycznia 2018 r.
obowiązuje nowy podział statystyczny. Na potrzeby
unijnych wyliczeń nasze województwo traktowane
jest jako dwa NUTS-2: Warszawski stołeczny i Mazowiecki regionalny. Ewentualny podział województwa
i wyodrębnienie z Mazowsza aglomeracji warszawskiej
nie będzie miało żadnego wpływu na pozyskiwanie
funduszy europejskich.
– Podział administracyjny i wprowadzenie dwóch nowych odrębnych jednostek samorządu terytorialnego doprowadzi do wstrzymania dyskusji na temat podziału unijnych pieniędzy, która jest już w ostatnim etapie. To może
doprowadzić do bardzo dużych opóźnień lub do tego, że te
warunki, które obecnie mamy, będą gorsze, ponieważ
w Unii nikt na nas nie będzie czekał – mówi Artur Tusiński, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna i prezes zarządu
Unii Miasteczek Polskich.
Małgorzata Smysło
Sekretarz Miasta
Na podstawie materiału um.warszawa
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30 lat samorządności
Znalazłem się w wyjątkowej sytuacji. Dana mi była szansa realizacji idei, której poświęciłem
wiele lat życia – napisał Jerzy Regulski w swojej książce „Życie splecione z Historią”, która
ukazała się nakładem Wydawnictwa Ossolineum w 2014 roku (str. 438).

Rok 2020 to szczególny czas,
aby wspominać postać profesora
Jerzego Regulskiego – twórcę reformy samorządowej, Honorowego Obywatela Podkowy Leśnej.
Właśnie minęła 30. rocznica wyborów samorządowych – w pełni
wolnych wyborów w Polsce po
II wojnie światowej. Zostały przeprowadzone 27 maja 1990 roku
na podstawie ustawy o samorządzie gminnym uchwalonej 8 marca
1990 roku, której współautorem
był profesor Jerzy Regulski, syn
Janusza Regulskiego, jednego z ojców chrzestnych Podkowy Leśnej.
Ten jubileusz polskiej samorządności to także dobry czas, aby szczególnie mocno podkreślać wartość
i rolę demokracji lokalnej, siłę społeczeństwa obywatelskiego.
W Dniu Samorządu Terytorialnego, 27 maja, w Senacie RP spotkali się senatorowie, włodarze
miast i gmin oraz przedstawiciele
korporacji samorządowych. Rozmawiano o osiągnięciach ostatnich
30 lat, problemach oraz wyzwaniach, jakie stoją przed samorządowcami w przyszłości. Podkowę
Leśną i Unię Miasteczek Polskich
reprezentował Burmistrz Artur Tusiński (fot. 1).
W związku z obchodami 30-lecia
samorządności w Polsce Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
im. Jerzego Regulskiego przygotowała specjalny pakiet edukacyjny
„Narodowa Lekcja o Samorządzie
Terytorialnym”, z którego korzystali nauczyciele wiedzy o społeczeństwie do przygotowania lekcji
dla uczniów. W Podkowie Leśnej
lekcje o samorządzie terytorialnym
przeprowadzono w Samorządowej
Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy oraz w Podkowiań28

Fot. 1. Konferencja w Senacie RP z udziałem Marszałka Senatu Tomasza
Grodzkiego i zaproszonych samorządowców, w tym Burmistrza Miasta
Podkowa Leśna Artura Tusińskiego, fot. Senat RP

Fot. 2. Sadzenie Sadu Samorządności na Polu Mokotowskim w Warszawie.
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński i Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, fot. K. Tusińska

skim Liceum Ogólnokształcącym
nr 60. Do lekcji online dołączył także Burmistrz Miasta Artur Tusiński,
który opowiedział o tym jak działa samorząd w Podkowie Leśnej
i odpowiadał na pytania uczniów.
Celem projektu „Narodowa Lekcja

o Samorządzie Terytorialnym” było
nie tylko propagowanie idei samorządności terytorialnej, ale przede
wszystkim przekazanie młodym
ludziom rzetelnej wiedzy i kształcenie świadomego i aktywnego
obywatela.

terytorialnej
Z okazji 30. rocznicy wyborów
samorządowych Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński
z Prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim oraz samorządowcami z okolicznych gmin posadzili symboliczne jabłonie w parku
Pole Mokotowskie w Warszawie.
Sad będzie przypominał o pierwszych, w pełni wolnych wyborach
majowych z 1990 r.
– W maju chcieliśmy wspólnie cieszyć się z sukcesów minionych trzech dekad, ale też rozmawiać o wyzwaniach na przyszłość
i o tym, jak stawić im czoła. Niestety, sytuacja – związana z panującą
epidemią – wymusiła przeformułowanie obchodów. Jednak niezależnie gdzie jesteśmy, pamiętamy
jak ważne jest społeczeństwo obywatelskie i samorządność – powiedział Artur Tusiński, Burmistrz
Miasta Podkowa Leśna podczas
konferencji w Warszawie (fot. 2).
Jubileuszowe drzewo stanęło
także w Podkowie Leśnej. Dąb
szypułkowy Fastigiata Koster został posadzony w wyjątkowym
miejscu na polanie przed Pałacykiem-Kasyno podczas XVII sesji
Rady Miasta Podkowa Leśna przez
Burmistrza Miasta Artura Tusińskiego, Przewodniczącego Rady
Miasta Michała Gołąba, radnych
i mieszkańców (fot. 3).
W drugiej połowie czerwca
świętowaliśmy Dzień Samorządności. Obchody rozpoczęły się
uroczystym odsłonięciem tablicy
poświęconej prof. Jerzemu Regulskiemu, która została zawieszona
na fasadzie budynku urzędu miasta. Sąsiaduje z umieszczoną tam
kilka lat wcześniej, upamiętniającą
jego rodziców, Halinę i Janusza
Regulskich, współzałożycieli naszego miasta. Projekty obu tablic
wykonał artysta plastyk, rzeźbiarz
Jerzy Juczkowicz (fot. 4).
Ze względu na ulewny deszcz,
uroczystości zaplanowane w Parku
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Fot. 3. Sadzenie Dębu Samorządności przez władze miasta i mieszkańców
w Podkowie Leśnej, fot. K. Tusińska

Fot. 4. Odsłonięcie tablicy poświęconej prof. Jerzemu Regulskiemu na budynku UM w Podkowie Leśnej, fot. D. Pulkowska

Fot. 5. Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości, fot. D. Pulkowska
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Przyjaźni Polsko-Węgierskiej zostały przeniesione do sali kinowej
przy ul. Świerkowej. Po powitaniu
gości przez Burmistrza Miasta
Podkowa Leśna, pan Jacek Wojnarowski, prezes Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna odczytał list od rodziny
prof. Jerzego Regulskiego, jego
żony Danuty i dzieci Joanny i Michała Regulskich. Podczas panelu
dyskusyjnego „30 lat Samorządności”, o trudnościach, wyzwaniach, niespodziankach, odpowiedzialności i satysfakcji związanej
z tworzeniem i wprowadzaniem
samorządu terytorialnego w Polsce, w rozmowie z Burmistrzem
Miasta Podkowa Leśna Arturem
Tusińskim, opowiadali prof. Jerzy
Duszyński, prezes PAN, przewodniczący Rady Miasta Podkowa
Leśna I kadencji, Jan Król, wicemarszałek Sejmu RP w latach
1997-2001, poseł na sejm RP,
pełnomocnik rządu d/s reformy
samorządu terytorialnego, mec.
Janusz Siemiński, przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna
I kadencji, Jacek Wojnarowski,
prezes Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Ogrodu, radny Rady Miasta Podkowa Leśna I kadencji,
a także prof. Jerzy Stępień, prezes Trybunału Konstytucyjnego
w latach 2006-2008, senator RP
I i II kadencji. Wspominano także
prof. Jerzego Regulskiego, jako
człowieka, którego zaangażowanie, upór i klasa doprowadziły do
wprowadzenia reformy samorządu terytorialnego w Polsce. Spotkanie zakończyło się rozdaniem
nagród zwycięzcom Quizu Samorządności i jubileuszowym tortem
(fot. 5, 6, 7, 8).

Fot. 6. W wydarzeniu wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy,
fot. D. Pulkowska

Fot. 7. od lewej: mec. Janusz Siemiński, prof. Jerzy Stępień, prof. Jerzy
Duszyński, Burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński, Jan Król, Prezes
TPMOPL Jacek Wojnarowski, fot. D. Pulkowska

Fot. 8. Prof. Jerzy Duszyński i prof. Jerzy Stępień, fot. D. Pulkowska

Zgromadzeni goście mogli obejrzeć dwie wystawy przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna:
Podkowa Leśna na starych widokówkach i Moja Podkowa. Fotografie Mieczysława Klajnowskiego (fot.9).
Joanna Pietrzak
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Fot. 9. Uczestnicy wydarzenia podczas oglądania wystawy „Podkowa Leśna
na starych widokówkach” i „Moja Podkowa”, fot. D. Pulkowska
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Park&Ride po trzech latach

Po trzech latach od wybudowania Park&Ride widzimy, jak ta inwestycja jest bardzo potrzebna w Podkowie Leśnej. Parking w dni powszednie jest zajęty w 100%, a i tak wiele innych
samochodów zajmuje naszą miejską przestrzeń, są pozostawiane na cały dzień w uliczkach
położonych w centrum.

O podejmowanych działaniach
w zakresie rozwiązania tego problemu piszemy w osobnym artykule
„Strefa Płatnego Parkowania”.

Protesty LOP

Podobnie jak dzisiaj w przypadku
stawu i Alei Lipowej, tak wtedy grupa
„aktywistów” skupiona wokół podkowiańskiej Ligi Ochrony Przyrody
(dzisiaj działaczy w Stowarzyszeniu
Dendropolis) próbowała zablokować
planowaną inwestycję budowy parkingu, argumentując między innymi
obniżeniem komfortu życia mieszkańców i niszczeniem przyrody.
Na tym terenie występować miały
chronione rośliny i zwierzęta, m.in.
chroniony chrząszcz koziróg dębosz
czy pęcherznica musztardowata,
co nigdy nie zostało potwierdzone.

Plany powstania Park&Ride zostały
zainicjowane w 2010 roku i z uwagi
na toczące się postępowania administracyjne (odwołania LOP) dopiero
w 2016 roku udało się uzyskać pozwolenia na budowę.

Dotacja unijna

Także w 2016 roku miasto wystąpiło o z wnioskiem o dofinansowanie ze
środków unijnych budowy Park&Ride na kwotę 608.236,18zł. Szczęśliwie po ponad 6 latach blokowania
decyzji konserwatora i tym samym
możliwości uzyskania pozwolenia na
budowę, udało się uzyskać dofinansowanie i zakończyć budowę parkingu w grudniu 2017 r. W 2018 roku
wykonano nasadzenia, wybudowano
toaletę, wiaty rowerowe, zamontowano ławki i punkt serwisu rowerów.

Parking w liczbach

Parking mieści do 130 samochodów w jednej chwili, a w co trudno
uwierzyć, średnio skorzystało z niego
w ciągu trzech lat 80.000 kierowców.
Parking ma zainstalowaną pętlę liczącą każdy wjeżdżający samochód. Niemniej cały teren, obsadzony roślinnością stanowi estetyczny fragment
przestrzeni miejskiej, która służy
zarówno mieszkańcom, pasażerom
WKD, jak i odwiedzającym Podkowę
Leśną turystom.
Dla porównania przedstawiamy
zdjęcia sprzed wykonania inwestycji
i zrobione w tym roku.
Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Rolniku, wypełnij obowiązek
i weź udział w spisie!
Po zakończeniu żniw rolnicy z całej Polski będą mieli jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek do wypełnienia. Chodzi o Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do
30 listopada br. Nie trzeba czekać na wizytę rachmistrza – warto spisać się samemu przez
Internet lub umówić się na spis telefoniczny.
Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To najważniejsze badanie
polskiego rolnictwa – jego ostatnia edycja odbyła się
10 lat temu. Przygotowania do spisu trwają w całym
kraju, również w naszej gminie.
Organizacja spisu w naszej gminie
Spis rolny rozpocznie się we wrześniu, ale intensywne
prace przygotowawcze trwają już od dłuższego czasu.
Oprócz GUS i Urzędu Statystycznego w Warszawie,
który nadzoruje organizację spisu na Mazowszu, do
pracy włączył się samorząd lokalny, w tym również nasza gmina. Utworzone zostało Gminne Biuro Spisowe,
które odpowiada m.in. za przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów, organizację gminnego punktu spisowego oraz popularyzację spisu w naszej gminie.
Jednym z najważniejszych zadań Gminnego Biura Spisowego jest przeprowadzenie rekrutacji rachmistrzów
spisowych. Kandydaci do pracy w naszej gminie mają
obowiązek odbyć odpowiednie szkolenie zakończone
egzaminem. Osoby, które zdadzą egzamin z najlepszymi wynikami w gminie, w październiku rozpoczną pracę
w terenie.

Dlaczego TRZEBA i WARTO się spisać?

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Osoby
uchylające się od tego obowiązku zgodnie z ustawą
o statystyce publicznej mogą podlegać odpowiednim
sankcjom. Rolnicy nie mają zresztą powodów do unikania spisu: pytania dotyczą wyłącznie danego gospodarstwa i prowadzonej produkcji. Nie ma też pytań o wysokość dochodów rolnika, tylko o ich strukturę.
Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie
uświadomić, że Powszechny Spis Rolny – jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju - jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na
ocenę stanu polskiego rolnictwa. Dzięki niemu możemy zdiagnozować bieżącą sytuację, ale też zaobserwować zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat
w strukturze i działalności gospodarstw rolnych.
Zebrane podczas spisów rolnych dane są wykorzystywane przez instytucje rządowe i samorządowe – w tym
również przez naszą gminę. Dzięki tym danym możemy
podejmować działania wspierające naszych rolników na
poziomie lokalnym. Tym samym poprzez udział w spisie
rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu.
Nie można też zapominać o korzyściach płynących
ze spisu w kontekście unijnej polityki rolnej. Jak każde
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państwo UE, Polska jest zobowiązana do przeprowadzenia spisu rolnego co 10 lat i w podobnym okresie, co
inne państwa członkowskie. Chodzi o to, aby zebrane
dane były porównywalne dla całej Unii. Jest to ważne
przy kształtowaniu wspólnej polityki rolnej, czyli np.
ustalaniu dopłat dla rolników.

Jakie będą pytania?

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:
położenia i powierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, upraw, zużycia nawozów, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy
w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego
gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych. Warto zawczasu przygotować niezbędne dokumenty i mieć je przy sobie podczas wypełniania formularza.
Formularz spisowy ma formę elektroniczną i liczba
pytań będzie zależeć od działalności gospodarstwa.
Jeśli dany rolnik ogranicza się do produkcji na własne
potrzeby i ma niewiele upraw czy inwentarza żywego,
to będzie musiał odpowiedzieć na mniej pytań niż użytkownik dużego gospodarstwa o zróżnicowanej strukturze produkcyjnej.
W razie wątpliwości co do treści czy zakresu pytań należy się skontaktować z infolinią spisową: 22 279 99 99
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Zachowaj list od Prezesa GUS!

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma
jeszcze przed rozpoczęciem Powszechnego Spisu Rolnego list podpisany przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego. Oprócz informacji skierowanej do odbiorcy o ciążącym na nim obowiązku spisania się, list
zawiera ważne informacje potrzebne do logowania się
w aplikacji spisowej. Dlatego pismo Prezesa GUS należy zachować – przynajmniej do momentu pomyślnego
zakończenia samospisu internetowego.

Najlepiej przez Internet – w domu
lub w naszym Urzędzie

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa
i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można
samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie.
W obecnej sytuacji samospis internetowy ma tę wielką
przewagą nad bezpośrednią rozmową z rachmistrzem,
że nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz.
Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego,
w którym będzie można się spisać samodzielnie.
Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub
nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić
na infolinię spisową i spisać się przez telefon.

Rachmistrze w terenie

ne w życie naszej społeczności lokalnej i udzielają się
w organizacjach, kołach i grupach działających w naszej
gminie. Dzięki swojej aktywności i bogatej siatce kontaktów mogą docierać z najważniejszymi informacjami
o spisie rolnym do naszych rolników i ich rodzin.

PODSTAWOWE INFORMACJE
O POWSZECHNYM SPISIE
ROLNYM 2020

Termin trwania: 1 września – 30 listopada 2020 r.,
dane zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.
Metody spisowe:
1) samospis internetowy,
- jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego sprzętu
lub Internetu, powinien skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego w naszym Urzędzie
2) spis przez telefon,
3) w
 ywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym (rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.).
Infolinia spisowa: 22 279 99 99
Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym
2020: https://spisrolny.gov.pl/
Materiał prasowy przygotowany przez Wojewódzkie Biuro
Spisowe w Warszawie, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny w Warszawie.

Jeśli rolnik nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych
opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty
rachmistrza terenowego. Rolnicy powinni pamiętać, że
w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć spisu na inny termin.
Rachmistrz będzie miał przy sobie specjalny identyfikator wydany przez Urząd Statystyczny w Warszawie.
W razie wątpliwości można zweryfikować tożsamość
rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99.

Dane będą bezpieczne

Zebrane podczas spisu dane chronione są tajemnicą
statystyczną: pod żadnym pozorem, nawet na wniosek
organów ścigania, nie można ujawniać jednostkowych
danych podanych w trakcie badań realizowanych na
rzecz statystyki publicznej. Obowiązek zachowania
tajemnicy jest nałożony na wszystkich rachmistrzów
i pracowników statystyki publicznej.

Spis rolny ważny dla nas wszystkich

Spis rolny jest wydarzeniem o dużym znaczeniu, również dla osób nie mających z rolnictwem czy wsią wiele
wspólnego. Epidemia koronawirusa przypomniała nam,
jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. To przecież w głównej mierze rola rolnictwa.
Warto więc wspierać spis rolny, nawet jeśli nie jesteśmy rolnikami i nie bierzemy udziału w spisie. Można
to zrobić chociażby poprzez udostępnianie informacji
o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 na swoim profilu
w mediach społecznościowych.
Do aktywnego wspierania promocji spisu rolnego
zachęcamy zwłaszcza te osoby, które są zaangażowa33
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Informacje Rady Miasta
Sesja XVI – 2.04.2020 r.
Uchwała Nr 126/XVI/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 127/XVI/2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 128/XVI/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu

Uchwała Nr 129/XVI/2020

w sprawie zaciągnięcia pożyczki energetycznej finansowanej ze środków funduszu
powierniczego województwa mazowieckiego

Uchwała Nr 113/XIII/2019

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2020 rok

Sesja XVII – 28.05.2020 r.
Uchwała Nr 130/XVII/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040

Uchwała Nr 131/XVII/2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 132/XVII/2020

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki energetycznej finansowanej
ze środków funduszu powierniczego województwa mazowieckiego

Uchwała Nr 133/XVII/2020

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatce
na ławnika

Uchwała Nr 134/XVII/2020

w sprawie regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądu
powszechnego

Uchwała Nr 135/XVII/2020

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym,
na okres kolejnych 5 lat, nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 136/XVII/2020

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym,
na okres kolejnych 5 lat, nieruchomości położonych w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 137/XVII/2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Podkowa Leśna na rok
szkolny 2019/2020

Uchwała Nr 138/XVII/2020

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 r. w placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 139/XVII/2020

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowa Leśna;

Uchwała Nr 140/XVII/2020

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku”

Uchwała Nr 141/XVII/2020

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Podkowa Leśna

Uchwała Nr 142/XVII/2020

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
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Uchwała Nr 143/XVII/2020

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane
z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły kondensacyjne

Uchwała Nr 144/XVII/2020

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz stawek opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz
sposobu ich pobierania

Uchwała Nr 145/XVII/2020

w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na ul. Jana Pawła II i ul. Brwinowskiej w Podkowie Leśnej (uchwała intencyjna)

Uchwała Nr 146/XVII/2020

w sprawie przekazania ponaglenia mieszkanki do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie

Uchwała Nr 147/XVII/2020

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
skargi mieszkanki na bezczynność Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 148/XVII/2020

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki o wyznaczenie w Podkowie Leśnej terenów bezpiecznej rekreacji

Sesja XVIII – 9.07.2020 r.
Uchwała Nr 149/XVIII/2020

w sprawie udzielenia wotum zaufania

Uchwała Nr 150/XVIII/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr 151/XVIII/2020

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr 152/XVIII/2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy
przy przygotowaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską w Milanówku wraz z budową
sygnalizacji świetlnej

Uchwała Nr 153/XVIII/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Brwinów

Uchwała Nr 154/XVIII/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 155/XVIII/2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 156/XVIII/2020

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 157/XVIII/2020

w sprawie postulatu zmiany uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw

Uchwała Nr 158/XVIII/2020

w sprawie postulatu wprowadzenia do Planu działań krótkoterminowych, w Programie ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, działania krótkoterminowego polegającego na czasowym zakazie spalania biomasy w niektórych rodzajach instalacji, które
nie stanowią głównego źródła ciepła w lokalach

Uchwała Nr 159/XVIII/2020

w sprawie wyrażania zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres
kolejnych 5 lat nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 160/XVIII/2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Podkowa Leśna na rok
szkolny 2020/2021

Uchwały są dostępne w Biurze Rady Miasta
i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.podkowalesna.pl)
oraz na stronie podkowalesna.esesja.pl
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dyżury radnych
Radni zapraszają mieszkańców na
swoje dyżury (poniedziałki w godz.
17.00-18.00, Urząd Miasta) oraz do
udziału w sesjach Rady Miasta i w posiedzeniach komisji merytorycznych.
Informacje o planowanych spotkaniach publikowane są na stronie pod-

kowalesna.esesja.pl oraz w kalendarzu
na stronie internetowej miasta. Zawiadomienia zamieszczane są także na
miejskich tablicach informacyjnych.
Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Środowisko

Dofinansowanie do wymiany
pieców (kopciuchów)
Mieszkańcy, którzy opalają swoje domy węglem, drewnem mogą starać się o dofinansowanie
modernizacji kotłowni polegające na wymianie źródła ciepła tj. kotła lub paleniska
obsługującego paliwo stałe na niskoemisyjne, ekologiczne, wysokosprawne źródło ciepła
(kondensacyjne kotły gazowe oraz pompy ciepła) wraz z jego montażem i uruchomieniem.
Dotacja będzie oparta na treści uchwały Rady Miasta nr 143/
XVII/2020 z dnia 28 maja 2020.
Dotacja będzie mogła zostać przyznana w wysokości 100% poniesionych kosztów zakupu urządzenia, jego montażu i uruchomienia
oraz kosztów przyłącza do sieci gazowej, ale w wysokości nie
wyższej niż 7.500,00 zł (słownie:
siedem tysięcy pięćset złotych).
Dotacja dotyczyć będzie jedynie
budynków nie posiadających innego źródła ciepła – tym samym
mieszkańcy posiadający zarówno
piec węglowy jak i gazowy,
nie będą mogli skorzystać
z dofinansowania.
Dotacja może być udzielona po spełnieniu warunków
wskazanych w regulaminie
(załącznik do uchwały) i po
łącznym spełnieniu poniższych wymagań:
1) zakup fabrycznie nowego źródła ciepła posiadającego atesty dopuszczające go do
użytku wraz z udzieloną gwa36

rancją, jego montaż wraz z niezbędnymi elementami kotłowni
i uruchomienie,
2) trwała likwidacja zdemontowanego kotła lub paleniska opalanego paliwem stałym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami
prawa, potwierdzona zaświadczeniem o złomowaniu pieca
3) rozpoczęcie realizacji inwe-

stycji możliwe będzie po potwierdzeniu uzyskania dofinansowania.
Dotacja celowa nie obejmuje
kosztów opracowania projektu instalacji, wymaganych prawem pozwoleń, nadzoru budowlanego itp.
Wnioski o dotację składa się
do Burmistrza Miasta Podkowa
Leśna w terminie do 30 września danego roku. Rozpatrywanie
wniosków następuje według kolejności ich wpływu, w miarę posiadanych środków finansowych,
przy uwzględnieniu kryteriów
określonych w Regulaminie. Wnioski niezrealizowane, w danym
roku budżetowym, przenoszone są do realizacji na rok
następny według kolejności
zgłoszeń. W Regulaminie
też jest określony sposób
rozliczenia. Wniosek musi
zostać złożony na określonym formularzu. Wszystkich informacji udzielają
pracownicy Urzędu Miasta,
tel. 22 759 21 21.
Marcin Bzdyra
Samodzielne Stanowisko
ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
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Nowy przetarg na odbiór odpadów
komunalnych – czy coś się zmieni?
W dniu 26.05.2020 r. został ogłoszony przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa
Leśna” Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych
odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”. W obu zadaniach wpłynęła tylko jedna oferta firmy
Przedsiębiorstwo Usługowe „HETMAN” Sp. z.o.o, Aleja Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa.
Czy czekają nas jakieś zmiany?

Jedyną zmianą jaka nastąpi w odbiorze odpadów będzie brak odbioru odpadów zielonych spod domu,
a odbiór tego typu odpadów będzie
odbywał się w PSZOKU. Zmiana ta
ma na celu zahamowanie podwyżek
opłat za gospodarowanie odpadów
komunalnych. Na jesieni planowane
są również odbiory elektroodpadów
i odpadów wielkogabarytowych.

PSZOK

Odpady przyjmowane będą jak
dotychczas, bez dodatkowych opłat
od mieszkańców Miasta Podkowa
Leśna po okazaniu zaświadczenia
o uregulowaniu należności za gospodarowanie odpadami za ostatni
kwartał. Zaświadczenie będzie można odebrać w Urzędzie Miasta w pokoju nr 2 lub pocztą elektroniczną.
PSZOK dla mieszkańców
Podkowy Leśnej będzie czynny:
Wtorek 14.00 – 20.00
Czwartek 14.00 – 20.00
Piątek 8.00 – 14.00

Gruz odbierany jest wyłącznie
z drobnych remontów w ilości do
5 worków o pojemności 120 l i wadze
do 25 kg tylko w PSZOK
Przeterminowane leki można
zostawiać w Aptece Podkowiańskiej, ul. Brwinowska 9 oraz w Aptece Głównej, ul. Słowiczej 1G.
Zużyte baterie i świetlówki

można zostawić w Urzędzie Miasta
Podkowa Leśna – pojemniki znajdują
się wewnątrz budynku przy drzwiach
wejściowych

Przypominamy o właściwych
pojemnikach na odpady
zmieszane

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zgodnie ze
wskazanym przepisem, obowiązkiem
właściciela nieruchomości jest również utrzymywanie tych pojemników

w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
Pojemniki na odpady komunalne,
spełniające obowiązującą w kraju normę (Norma PN-EN 840), są
przystosowane do mechanicznego
opróżniania przez specjalistyczne
pojazdy (śmieciarki) za pośrednictwem grzebieniowych mechanizmach załadowczych.
Pojemniki muszą być ruchome, tzn.
wyposażone w kółka umożliwiające
ich przemieszczanie. Wykonane są
z wytrzymałego tworzywa sztucznego, co zapewnia odpowiednią jakość.
Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz na wysokie
i niskie temperatury.
Zgodnie z powyższymi normami,
maksymalne obciążenie pojemników
to ok. 50 kg dla pojemników 120 l
oraz 100 kg dla pojemników 240 l. Nośność pojemników jest uwidoczniona
przez producenta na pojemniku.
Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Łapiemy deszcz – gromadzimy deszczówkę

Przy budynku Urzędu Miasta
i budynkach użyteczności publicznej zostały zamontowane beczki
na deszczówkę. Zbiorniki o pojemności 360 litrów wyprodukowane
są z bardzo trwałego tworzywa,
zabezpieczającego przed dostępem
zanieczyszczeń i rozwojem glonów.
Woda do zbiorników jest doprowadzana z rynien.
Instalacje do gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej są
coraz bardziej popularne, zarówno

w gospodarstwach domowych, jak
i w przestrzeni miejskiej. To nie tylko
ekologiczna, ale też ekonomiczna inwestycja. Wykorzystanie wody opadowej zmniejsza zapotrzebowanie na
wodę dostarczaną z wodociągu oraz
ilość ścieków odprowadzanych do
kanalizacji. Bez filtrowania zgromadzoną wodę możemy wykorzystać
do podlewania ogródka, prac porządkowych i mycia samochodu.
Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Zaprośmy jeże do naszych ogrodów
Proponuję inicjatywę pod hasłem „zaprośmy jeże do
naszych ogrodów”. Zapewne większość Czytelników nie
ma wątpliwości, jak bardzo pożyteczne są to zwierzęta.
Te, będące pod ochroną, zwierzęta zjadają m.in. owady, a więc
i mszyce, także ślimaki i myszy. Być
może już mało kto wie, że zwalczają
też żmije zygzakowate. Ale niestety, tak bardzo pożyteczne dla nas
stworzenia i na dodatek żerujące
praktycznie tylko nocą – napotykają niemal wszędzie same przeszkody. Bowiem niemal wszystkie
ogrodzenia są dla nich zaporą nie
do przebycia. A wystarczyłoby pozostawić, czy to we wspaniałych
podmurówkach, czy choćby w konstrukcji furtek lub bram – otwory
nie większe niż 12 cm.
Kolejną przeszkodą dla tych miłych stworzeń są nasze …..ogrody.
Zazwyczaj jakże starannie zadbane, częstokroć z wręcz ascetyczną
aranżacją. A wystarczyłoby dla tych
milusińskich stworzeń wyodrębnić

na terenie ogrodu niewielki, ale całkowicie naturalny fragment terenu.
A więc nie tykany jakimikolwiek narzędziami. Jeśli to mogłoby popsuć
nam tę wzorcową aranżację, to posadźmy tam nieco krzewów wieczniezielonych, by zakryć zdziczałą,
naturalną powierzchnię terenu,
tak przykrą dla oczu nadmiernych
estetów. Zostawiając tam stertę liści oraz niekoszoną trawę i zarośla
ułatwimy jeżom schronienie oraz
stworzymy potencjalne skupisko
ich żywności. Dla wzmocnienia zachęty odwiedzin można rozważyć
zainstalowanie w tych miejscach
(uwaga, nienadmiernie wilgotnych)
specjalnych domków. Słowo „specjalnych” nie jest przypadkowe. Bowiem mając na uwadze naturalnych
wrogów jeży jakimi są nie tylko psy,
ale i koty oraz kuny – konstruk-

cja jeżowego domku, a szczególnie
wejścia, powinna utrudniać dostęp
drapieżnikom. Wobec tego, prócz
wspomnianego powyżej otworu
wejściowego o właściwym rozmiarze, wskazany jest w tym domku
swoisty labirynt zaraz za wejściem.
Aby po prostu znacząco utrudnić
dostęp drapieżnikom.
Zatem rozważmy możliwość zaproszenia jakże sympatycznych
i niezwykle pożytecznych jeżyków,
których niestety jest coraz mniej.
Poprzez ewentualną znikomą przeróbkę ogrodzenia, jak i przeznaczając im kącik ogrodu. A najlepiej stawiając tam, wśród zarośli, niewielki
„jeżowy” domek.
Krzysztof Cichowski, mieszkaniec

Trwa okres lęgowy ptaków
Okres od dnia 1 marca do
dnia 15 października jest
powszechnie uznawany za
okres lęgowy ptaków. Jest
to czas, gdy ptaki dobierają
się w pary, składają jaja, a następnie wychowują młode.
Część z nich buduje gniazda
na gałęziach, a inne zajmują
dziuple w pniach drzew.
W tym okresie, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac
w obrębie koron drzew, należy
sprawdzić, czy występują tam
gniazda bądź dziuple wykorzystywane przez ptaki. Najlepiej
by zrobił to ekspert – ornitolog.
Jeżeli stwierdzi się, że drzewa objęte planowanymi pracami, są zasiedlone przez ptaki, to wszelkie
prace powinny być wykonywane

poza okresem lęgowym. W uzasadnionych sytuacjach, gdy odłożenie prac w czasie nie jest możliwe, ich rozpoczęcie może nastąpić
dopiero po uzyskaniu zezwolenia
wydanego przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie lub Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska.
Należy jednak pamiętać, że
ochrona gatunkowa nie obowiązuje tylko we wskazanym czasie,
ale przez cały rok. Wobec wszystkich chronionych gatunków ptaków obowiązują zakazy dotyczące
niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd oraz umyślnego
płoszenia lub niepokojenia w miejscach rozrodu lub wychowu młodych. Dbajmy o naszych leśnych
mieszkańców niezależnie od pory
roku.
Joanna Oracka
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Uchwały antysmogowe

9 lipca na XVIII sesji Rady Miasta Radni Podkowy Leśnej zdecydowaną większością
głosów poparli obywatelskie projekty dwóch uchwał wymierzone w problem
zanieczyszczenia powietrza.

Jedna z uchwał – intencyjna, skierowana jest do Zarządu Województwa o przygotowanie stosownego
projektu zmian w prawie. Rada Miasta opowiedziała się m.in. za możliwością wprowadzania tymczasowego zakazu palenia w kominkach,
w sytuacji pogorszenia się jakości
powietrza. Odpowiada to lokalnej
specyfice zanieczyszczeń w Podkowie Leśnej. Równocześnie, niezależnie od poziomu zanieczyszczeń
w danej chwili, zakazane miałoby
być palenie węglem.
Pierwsza z uchwał zakłada zmiany, jeśli chodzi o dozwolone rodzaje paliw. Radni poparli pomysł, by
legalne było ogrzewanie budynków
tylko z wykorzystaniem gazu ziemnego oraz drewna prasowanego
w formie pelletu, wyłącznie w kotłach spełniających unijne wymagania ekoprojektu. Dozwolone są
także wszystkie inne niskoemisyjne
i wysokosprawne formy ogrzewania. Zmiany miałyby wejść w życie
1 stycznia 2023 r., a do tego czasu
dozwolone byłoby spalanie innych
paliw jedynie z zastrzeżeniem, że
spełnione są unijne normy.
Za inicjatywą uchwałodawczą
stoją mieszkańcy Podkowy Leśnej zaangażowani już od dwóch
lat w walkę z zanieczyszczeniem
powietrza pyłami PM 2.5 i PM 10.
Przygotowane przez nich uchwały,
na skutek dyskusji i szerokiej debaty społecznej, której towarzyszyły
spotkania z mieszkańcami, panele
eksperckie oraz badania wykonywane między innymi przez Instytut
Naukowy PAN, zostały zmodyfikowane i przyjęte w nowej formie jako
uchwały radnych Miasta Podkowa
Leśna. Pierwsza zwraca uwagę na
problem zanieczyszczenia spowodowanego paleniem drewna w ko40

minkach. To właśnie one, zdaniem
aktywistów Podkowy bez Smogu,
w głównej mierze odpowiadają za
problem z jakością powietrza w mieście. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez specjalistów
z Instytutu Chemii Fizycznej PAN
oraz Instytutu Ochrony Środowiska
PIB. Z analizy naukowców wynika,
że to spalanie biomasy drzewnej
w największym stopniu odpowiada
za zanieczyszczenia pyłami PM2.5
w Podkowie Leśnej w sezonie
grzewczym.
Druga uchwała zakłada, że
w przypadku, gdy zanieczyszczenie
przekroczy 55,1 μg/m3 dla PM2.5
lub 81,1 μg/m3 dla PM10 – spalanie będzie zabronione. Uchwała ma
charakter szerokiej odpowiedzialności społecznej nas wszystkich za nasze zdrowie. Zgodnie ze skalą GIOŚ
to stan zagrażający zdrowiu. Gdy
poziom ten utrzymywać się będzie
przynajmniej przez dwie godziny,
miasto będzie ogłaszało nakaz wygaszenia palenisk na 12 godzin. Stan
jakości powietrza będzie określany jako średnia z 12 planowanych
do montażu czujników jakości powietrza. Obecnie trwają przetargi
nad wyłonieniem dostawcy systemu monitoringu jakości powietrza.
Uchwała będzie „aktywna” dopiero
w przypadku, kiedy system będzie
działał.
Co istotne, proponowane ograniczenia odnoszące się do kominków
dotyczą jedynie tych domostw,
w których nie stanowią one głównego źródła ciepła, a jedynie dodatkowe. Wielu mieszkańców dogrzewa
się spalając drewno, pomimo podłączenia do sieci gazowniczej.
System informowania o wzroście
poziomu
zanieczyszczeń
(i w związku z tym nakazie wyga-

szenia kominków) będzie pokazywał
mieszkańcom, że jakość powietrza
zależy w dużym stopniu od tego,
czym ogrzewają domy.
Pierwsza uchwała, która odnosi
się do już obowiązującej na terenie całego województwa mazowieckiego uchwały antysmogowej,
w odniesieniu do Podkowy Leśnej
została dostosowana do lokalnych
uwarunkowań. Według drugiej
uchwały burmistrz miasta wystąpi
do władz województwa o zmianę:
spośród paliw stałych od 1 stycznia
2023 r. dopuszczone miałoby być
jedynie spalanie: a) drewna prasowanego w formie pelletu wyłącznie
w kotłach z podajnikiem automatycznym (spełniających określone
normy emisyjne); b) gazu ziemnego
wysokometanowego lub zaazotowanego (w tym skroplonego gazu
ziemnego), propan-butanu, biogazu rolniczego lub innego rodzaju
gazu palnego. Tymczasowo, między
1 stycznia 2021 a 31 grudnia 2023
roku, miałoby być dozwolone stosowanie innych paliw stałych, pod
warunkiem, że spalanie zachodzi
w instalacji, z której emisje nie przekraczają określonych granicznych
wielkości emisji.
Pod obydwoma projektami uchwał
podpisało się ponad 200 mieszkańców oraz z uwagi na troskę o nasze
zdrowie temat został bardzo poważnie przedyskutowany, rozważano wszystkie argumenty padające
w dyskusjach publicznych i na komisjach. Przypominamy przy tym,
że Rada Miasta podjęła uchwałę
o dofinansowaniu wymiany „kopciuchów” w kwocie 7.500 zł. Szczegóły
w innym artykule Biuletynu, na stronie www miasta oraz w urzędzie.
Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
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Szkoła online – sukces czy porażka?
Subiektywnym okiem Agnieszki Hein, dyrektor szkoły
Nim się obejrzeliśmy, a tu kolejny
rok szkolny dobiegł końca. A był to
rok, który wszystkim zapadnie
w pamięć i który przed Uczniami,
Rodzicami, Nauczycielami i Dyrekcją postawił ogromne wyzwania. Skutki tego, co wydarzyło się
w drugim semestrze, jeśli będą, są
dzisiaj trudne do przewidzenia. Niewątpliwym sukcesem było szybkie
i sprawne przeniesienie działań do
sieci i objęcie wszystkich Uczniów
nauką zdalną. Dzięki pomocy Urzędu Miasta zapewniliśmy wszystkim
potrzebującym uczniom i nauczycielom komputery i tablety, aby
mogli spokojnie pracować. Co ciekawe, Uczniowie dostrzegali szereg
plusów nowej organizacji pracy. Nie
musieli rano wstawać, mogli uczestniczyć w lekcjach w dowolnych
strojach, nie marnowali czasu na dojazd do szkoły, w klasach panowała
cisza, bo nauczyciel mógł skorzystać z funkcjonalności „wyciszenia”,
a czas poświęcony na lekcje mógł
być bardziej elastyczny. Dzieci mniej
„przebojowe“ mogły zostać wreszcie w pełni usłyszane i zauważone.
I co więcej, wielu uczniów lepiej
poradziło sobie w nauczaniu zdalnym niż na co dzień w szkole. Rodzicom było na początku znacznie
trudniej. Sami musieli się na nowo
zorganizować i poważnie nagłowić,
jak poradzić sobie w nowej sytuacji,
zwłaszcza gdy musieli objąć opieką więcej niż jedno dziecko. Praca
zdalna i jednoczesne sprawowanie
opieki nad dziećmi było niezwykle trudne dla wielu rodzin. Jednak
zdalne nauczanie w pewnym sensie
odciążyło Rodziców i dało im możliwość lepszego poznania naszych
nauczycieli i docenienia ich pracy.
Dla Nauczycieli okres pandemii stanowił największe wyzwanie. Przede wszystkim dlatego, że
w bardzo krótkim czasie musieli
zdobyć nowe umiejętności, poznać
często zupełnie nieznane im wcześniej funkcjonalności i nauczyć się
nowego sposobu prowadzenie za-

jęć. Świat przeniósł się
do internetu i czy im się to
podobało czy nie musieli sprostać
temu wyzwaniu i poradzić sobie ze
stresem, który towarzyszył wdrożeniu nowych sposobów nauczania.
Z drugiej strony pandemia pokazała
także, że kreatywność naszych Nauczycieli i Uczniów nie ma granic.
Pomysły rodziły się jak grzyby po
deszczu. A to kółka przedmiotowe,
konkursy Eurowizji (edycja online),
apele okolicznościowe, „otwarte
podkowiańskie ogrody“, wycieczki
uczniów, plakaty, świetlica on-line
i wiele, wiele innych. Nowym pomysłom zrodzonym z potrzeby chwili,
chęci wspólnych działań, a także
wyzwalania kreatywności uczniów
nie było końca. Okazało się, że szkoła w nie-realu funkcjonuje zupełnie
realnie. Nauczyciele pomagali sobie
nawzajem, dzielili się swoimi nowymi umiejętnościami i wspierali.
Uczniowie łączyli się na czas, chętnie brali udział w zajęciach i bardzo
się starali. Niemal wszyscy rodzice
stanęli murem za szkołą, na każdym
kroku udzielali jej wsparcia i pomagali wiedząc, że pandemię można
tylko razem przezwyciężyć.
Ale czy szkoła online to tylko pasmo sukcesów? Niestety nie. Skutki
pandemii pewnie będziemy jeszcze
długo odczuwać. I na pewno wielu
z nich nie potrafimy jeszcze zidentyfikować. Jednym z kluczowych
problemów, z którymi borykała
się każda szkoła, to „nieszczelność
systemu”, czyli „zgubione dzieci”.
Niektórzy uczniowie, pomimo dostępności sprzętu, internetu i możliwości logowania, nie brali pełnego

udziału w zajęciach. Istnieje duże
ryzyko, że byli obecni w sieci, ale
niestety nie w celach naukowych.
Tym dzieciom, pochłoniętym całkowicie przez gry komputerowe
czy filmiki na YouTube, będzie bardzo trudno odnaleźć
się w realnym świecie nauki,
oderwać od ekranu komputera czy telefonu, a przede
wszystkim odzwyczaić się od
stałego „bycia w necie”.
Drugim problemem był brak warunków do nauki. W takiej sytuacji
znaleźli się uczniowie cudzoziemscy, którzy dzięki Szkole i Urzędowi
Miasta mieli zapewniony sprzęt, ale
napotkali szereg innych problemów
techniczno-organizacyjnych, które stanęły na drodze ich edukacji.
I choć po interwencji szkoły otrzymały dostęp do internetu, to warunki do pracy miały bardzo utrudnione. Mimo wsparcia nauczycieli
nie był to dla nich dobry okres pod
względem edukacyjnym.
Dzisiaj stajemy przed pytaniem
co będzie dalej? Zastanawiamy się
nad konsekwencjalmi wynikającymi z samotności naszych Uczniów
w okresie przymusowego lockdownu, braku interakcji ze światem zewnętrznym, częściowego braku
możliwości kontaktu z przyjaciółmi w realnym świecie, lęku przed
przyszłością i niewystarczającego
kontaktu z nauczycielami. Nie ulega wątpliwości, że Szkoła sprzed
pandemii już nie wróci. Zmuszeni
zostaliśmy do przedefiniowania,
przetworzenia i przekształcenia naszej pracy i zmierzymy się z nowym
wyzwaniem – jak dobrze wykorzystać nowe umiejętności w kolejnym
roku i z czego warto skorzystać. Czy
uratujemy „zgubione dzieci”, dzieci które mogły „ukryć się” za ekranem komputera i nie pracować? Jak
mamy bezpieczenie wrócić do szkoły? Czy nadrobimy zaległości? Na
te i wiele pytań dopiero poznamy
odpowiedzi. I mogą one nas bardzo
zaskoczyć.
41
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Odznaczenia
„Przyjaciel Szkoły”
przyznane po raz
pierwszy

Wspieranie i pomaganie Szkole jest
czymś wyjątkowym, bo
służy całej społeczności na długie
lata. W tym roku Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy po raz
pierwszy przyznała szczególne podziękowania swoim prawdziwym Przyjaciołom. I tak odznaczenie „Przyjaciel
Szkoły“ w roku szkolnym 2019/2020
otrzymali:
1. Artur Tusiński, Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna – za nieustające
wsparcie i pomoc,
2. Z
 bigniew Szcześniewski
– za stworzenie zdalnej szkoły,
3. Ewa Żemojcin – za sukces Szkoły podczas WOŚP,
4. Jacek Wojnarowski – za pomoc
i wsparcie edukacyjne,
5. Anna Pakuła – za nieustającą
pracę na rzecz Szkoły,
6. R
 obert Pioterczak – za zdobywanie nagród na rzecz Szkoły,
7. Magdalena Konopka – za udział
w szkolnych imprezach i mobilizowanie teatralnej trupy,
8. M
 arta Pieniążek – za pracę na
rzecz klas 1-3,
9. A
 ndrzej Rogalski – za cierpliwe rozwiązywanie wszystkich
problemów.

Agnieszka Hein
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Warszawy

Akcja profilaktyczna!

W dniach od 14 września do 14 października w Specjalistycznym Centrum
Rehabilitacji Vita w Pruszkowie odbędą się bezpłatne konsultacje u specjalistów – fizjoterapeutów nakierowane

na dzieci i młodzież w celu wykrycia
wad postawy, a także zaburzeń rozwoju psychoruchowego.
Więcej informacji na https://centrum
-vita.pl/bezplatne-badania-dzieci/;
Tel. 601 616 185

Uczniowie z sukcesami!
W tym roku najwyższe noty z egzaminu klas ósmych otrzymało
7 osób i tym samym

Pióro św. Teresy 2020 trafi do uczniów:
1. K
 acpra Rączkowiaka (8a)
– matematyka, j. angielski 100%
2. Łukasza Bernata (8a)
– j. polski 100%
3. Franciszka Wolskiego (8a)
– j. angielski 100%
4. Kamili Zygowskiej (8a)
– j. angielski 100%
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5. W
 itolda Gryżewskiego (8b)
– matematyka 100%
6. Michała Nowaka (8b)
– matematyka 100%
7. A
 melii Walewskiej (8b)
– j. angielski 100%
Gratulujemy świetnych wyników.

Szkoła Podstawowa nr 2
im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
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Goście „wiewiór” online
Lubimy wyzwania, dlatego po zorganizowaniu szkoły online, w Podkowiańskim Liceum nr 60 odbywają
się spotkania online z ciekawymi
ludźmi. Na zajęciach wiedzy o społeczeństwie, gościliśmy Rzecznika
Praw Obywatelskich Pana dr hab.
Adama Bodnara, Pana Burmistrza
Podkowy Leśnej Artura Tusińskie-

go, Pana Krzysztofa Lufta (byłego
członka Krajowej Rady Radiofoni
i Telewizji) Panią Beatę Zwierzyńską (specjalistkę od dezinformacji
w Komisji Europejskiej) oraz mecenasa Włodzimierza Sarnę. Na
żywo rozmawialiśmy o naszej szkole
(dzień otwarty) oraz o realizowanych w projektach m.in. objętym

patronatem Burmistrza żelaznym
moście oraz o wystawie psów kochanych. Wykłady otwarte prowadzi również nasz historyk sztuki Pan
Przemysław Głowacki. Spotkania
można odsłuchać wchodząc na naszą stronę.
Paweł Włoczewski
Wicedyrektor, Podkowiańskie LO nr 60

Wyróżnienia, nagrody
i szczęśliwi uczniowie

Pomimo trudności, którym Uczniowie musieli sprostać w okresie pandemii, wielu z nich poradziło sobie
z nimi w wyjątkowy sposób. Wychowawcy z dumą przedstawili na Radzie Pedagogicznej tych z nich,
którzy ukończyli ten rok szkolny z wyróżnieniem i z wielką radością drukowali świadectwa z białoczerwonym paskiem, potocznie zwanym „czerwonym”. Takie świadectwo z wyróżnieniem otrzymują
uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen minimum 4,75 oraz mieli zachowanie bardzo dobre lub wzorowe.
Poza świadectwami z wyróżnieniem, Szkoła docenia wysiłki
naukowe swoich uczniów także
w inny sposób. Uczniowie, którzy
spełnili kryterium średniej ocen
(5,70) lub kryterium finalisty lub
laureata konkursu przedmiotowego mieli możliwość ubiegania się
pod koniec roku szkolnego o stypendium dyrektor szkoły. Lista takich uczniów jest także co roku podawana do publicznej wiadomości.
W roku szkolnym 2019/2020
stypendium
Dyrektor
Szkoły
otrzymali:
1. Jana Kulik – za wspaniałe wyniki w nauce. Jana jest także niezwy-

kle miłą i uczynną uczennicą oraz
inspiracją dla całej swojej klasy.
2. Konrad Karlicki – za świetne
wyniki w nauce. Praca z Konradem
jest wielką przyjemnością i inspiracją dla nauczycieli.
3. Basia Pieckowska – za świetne
wyniki w nauce. Basia zawsze angażuje się w pracę szkoły i pomoc
innym.
4. Janek Tryzno – za świetne
wyniki w nauce. Janek pokazuje
wszystkim uczniom, że można pogodzić zainteresowania z nauką.
5. Joanna Sowińska – za osiągnięcia w konkursie kuratoryjnym.
Jeszcze o Joasi usłyszymy.

6. Natalia Cadelska – za osiągnięcia w konkursie kuratoryjnym.
Natalii życzymy ogromnych sukcesów w dalszej nauce.
7. Kacper Jonak – za osiągnięcia
w konkursie kuratoryjnym. Szczególne brawa należą się za Kacpra
samodzielność i pracowitość
Gratulujemy naszym Stypendystom i ich Rodzicom oraz Nauczycielom. O tych Uczniach jeszcze
usłyszymy!!!!!
#Uczeniesięjestsuper
Agnieszka Hein
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Warszawy
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Stypendia
Burmistrza

Miasta Podkowa Leśna

Stypendium przeznaczone jest
dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna. Jest to indywidualne
wyróżnienie za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe
bądź artystyczne.
Prawo zgłaszania kandydatów
do stypendium przysługuje:
• Dyrektorom placówek oświato-wych po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej,
• Klubom sportowym,
• Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna,
• Rektorom lub Dziekanom
szkół wyższych,
• Rodzicom lub opiekunom,
• Pełnoletnim uczniom bądź
studentom.
Podstawę ustalenia wysokości
w/w stypendium stanowi minimalne wynagrodzenie brutto
obowiązujące na dzień 31 grudnia
roku poprzedzającego rok przyznania stypendium. Wysokość
miesięcznych rat stypendium za
wybitne osiągnięcia edukacyjne,
artystyczne lub sportowe może
wynosić do 15% wspomnianej
kwoty. Stypendium jest przyznawane na czas trwania nauki
w danym roku szkolnym/akademickim, nie dłużej niż na 10 miesięcy. Stypendium przyznawane
jest niezależnie od sytuacji materialnej Kandydata. Wcześniejsze
stypendia nie wpływają na uzyskanie stypendium w tym roku.
Osoby zainteresowane mogą
złożyć wniosek w terminie od
1 września do 30 października
b.r. w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Regulamin
przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne jest
dostępny na stronie BIP. Wniosek
jest do pobrania na stronie Miasta Podkowa Leśna www.pod
-kowalesna.pl.
Małgorzata Smysło
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna
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Siostry Terezjanki
w Podkowie Leśnej

Od pierwszych dni swojego zamieszkania w Podkowie Leśnej, siostry
ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus z troską
i zaangażowaniem włączają się w życie lokalnej podkowiańskiej
społeczności, odpowiadając na jej rozmaite potrzeby. Nie szczędzą sił,
aby nieść pomoc potrzebującym w sprawach codziennego życia, a przede
wszystkim troszcząc się o dobre wychowanie dzieci i młodzieży w duchu
poszanowania godności drugiego człowieka, prawdy i wierności Bożym
przykazaniom. Rozpoczęły swoją pracę od posługi w parafialnym kościele
oraz uruchomienia „przechowalni” dla dzieci. Następnie podjęły się nauczania
religii i organizowania rozmaitych form duszpasterstwa. To w Podkowie
Leśnej narodziło się Terezjańskie Apostolstwo Ufności, będące kontynuacją
popularnych, przedwojennych kółek św. Teresy. Włączyły się ponadto
w prace katolickiej szkoły, która obrała sobie za patronkę ich patronkę –
świętą karmelitankę z Lisieux. Miały i nadal mają duży wpływ na wychowanie
kolejnych pokoleń Podkowian, wykonując ważną, fundamentalną pracę
polegającą na kształtowaniu ich charakterów i etycznych życiowych postaw.
Zgodnie ze swoim powołaniem służą Bogu, dostrzegając Jego oblicze
w drugim człowieku. Zasiewają Bożą miłość w młodych podkowiańskich
sercach, która w wielu z nich z czasem wzrasta i przynosi dobre owoce.
Dom zakonny w Podkowie Leśnej
przy ul. Ejsmonda 17 powstał w roku
1967 staraniem siostry Teresy Szafran
(przełożonej generalnej w latach 19651971), w małym parterowym domu
wybudowanym w stylu polskiego dworu. Od roku 1973 dom ten pełni funkcję
Domu Generalnego, w którym odbywają się Kapituły Generalne, zebrania
Zarządu i sióstr przełożonych oraz inne
spotkania Zgromadzenia. Organizowane są tam także rekolekcje i dni skupienia dla młodzieży, prowadzone w duchowości małej drogi św. Teresy od

Dzieciątka Jezus. W latach dziewięćdziesiątych dom został rozbudowany
do obecnej postaci (fot.1).
Od początku swojej obecności
w Podkowie Leśnej siostry Terezjanki
pomagają wszystkim potrzebującym,
a w szczególności wspierają rodziny
oraz osoby starsze i chore. Dostrzegając przed wielu laty zwykłe, codzienne
problemy podkowiańskich rodzin, zdecydowały się na otworzenie żłobka dla
dzieci do lat 3. (nazywanego popularnie „przechowalnią”), który cieszył się
w swoim czasie ogromnym uznaniem.
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Wielu Podkowian do dziś wspomina ze
wzruszeniem tę terezjańską placówkę
opiekuńczą (fot. 2).
Siostra Sabina Gumkowska (przełożona generalna w latach 1996-2001)
napisała o tamtych czasach tak: „Pierwszym zajęciem, które podjęły siostry zamieszkując dom, była opieka nad ludźmi
chorymi w ich domach. W miarę wrastania w miejscowe społeczeństwo, siostry
zaczęły przychodzić z pomocą młodym
małżeństwom. Otworzyły opiekuńczą
placówkę dla małych dzieci od półtora do
trzeciego roku życia. Tego typu ośrodek
był jedyny w okolicy. Praca sióstr cieszyła
się uznaniem rodziców i podkowiańskiej
społeczności. Możliwości lokalowe były
ograniczone dlatego można było przyjąć jedynie do piętnastu dzieci. Troskliwa
opieka nad dziećmi nabierała rozgłosu
i zgłoszeń było dużo więcej. Tego rodzaju
działalność trwała do 1980 roku.
Zamknięcie ośrodka zwanego potocznie „przechowalnią” było spowodowane
koniecznością gruntownych remontów.
Budynek gospodarczy przeznaczono na
potrzeby domu generalnego. Równocześnie w Podkowie Leśnej urządzono dom
formacyjny dla junioratu. Młode siostry
korzystały z międzyzakonnych wykładów w Warszawie, a także kończyły
różnego typu kursy. W wolnym czasie
pracowały z dziećmi. Po roku 1981, gdy
nastał czas pewnej odwilży, zaistniała
możliwość bardziej intensywnej pracy
z dziećmi i młodzieżą oraz udzielania się
przy parafii św. Krzysztofa.
Początkowo jedna siostra została
przeznaczona do pracy w zakrystii.
W domu w czasie ferii i wakacji urządzano rekolekcje „wyboru drogi życiowej”. Przez kilka lat jedna z sióstr wspomagała w katechezie ks. proboszcza

Fot. 1. Dom sióstr Terezjanek przed rozbudową (ok. 1967)
w Pruszkowie Wschodnim-Tworkach.
Ponadto siostry służyły starszym i chorym osobom, którym nosiły obiady.
Przez wiele lat dom był ośrodkiem charytatywnego wsparcia dla osób potrzebujących i dla obcokrajowców.
Siostry zaangażowane w pracę wewnątrz Zgromadzenia kontynuowały
studia na różnych uczelniach w Warszawie. Podjęły pracę katechetyczną
w szkole samorządowej i katolickiej.
Dom generalny jest stałym oparciem
dla sióstr pracujących we Włoszech,
na Ukrainie i w Polsce. Nade wszystko
jest spójnią siostrzanych relacji poprzez
modlitwę, uczynność i gościnność dla
wszystkich sióstr oraz osób związanych
ze Zgromadzeniem”. 1
Pani Hanna Jarco natomiast tak
wspomina czas pracy sióstr Terezjanek z dziećmi:
„Dla dzieci był to dom wesoły i spokojny, gdzie nie tylko rosło ciało, ale
i duch. Byliśmy zadowoleni i szczęśliwi.
Jako rodzice dostawaliśmy wiele cennych rad i uwag o naszych pociechach.
Kiedy urodziło się nasze czwarte dziec-

ko, córka Maria, została przyjęta przez
siostry już w wieku dwóch lat. Marcin
poszedł do szkoły i był do tego bardzo
dobrze przygotowany, gdyż w przedszkolu uczono wiele wierszyków, organizowane były jasełka, w których
wszystkie dzieci uczestniczyły. Rytm
tego przedszkola był zgodny z rytmem
liturgicznym. Często wspominam lata,
kiedy moje dzieci były pod opieką Sióstr
Terezjanek. Bardzo ciepło i z rozrzewnieniem wspominają je również moje dorosłe już dzieci. Trudno było nam pogodzić
się z zamknięciem przedszkola, a jeszcze
trudniej znaleźć taką odpowiedzialną
opiekę dla moich następnych dzieci. Za
tę pomoc, jak i inne wsparcie sióstr dla
mojej rodziny, serdeczne Bóg zapłać” 2.
Głównym zadaniem Zgromadzenia
jest upowszechnianie wiary katolickiej i kształtowanie etycznych postaw
przez katechizowanie oraz przygotowywanie dzieci i młodzieży do przyjęcia sakramentów świętych. Od wielu
lat siostry Terezjanki pracują w parafii
św. Krzysztofa w zakrystii, prowadzą duszpasterstwa, dziecięce schole,
a także katechezę w katolickiej Szkole
Podstawowej Nr 2 im. Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus i w samorządowej
Szkole Podstawowej im. Bohaterów
Warszawy. (...)
oprac. s. Dawida Prusińska
1.

Fot. 2. „Przechowalnia”, czyli żłobek sióstr Terezjanek (ok. 1967)

S. B. Karwowska, s. B. Ptasińska, Na
drogach Najwyższej Miłości. 75-lecie Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka
Jezus. Wspomnienia, listy i artykuły, Podkowa Leśna 2011, s. 69.
2.
S. B. Karwowska, s. B. Ptasińska, Na
drogach Najwyższej Miłości. 75-lecie Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka
Jezus. Wspomnienia, listy i artykuły, Podkowa Leśna 2011, s. 71.
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Edukacja

Zaproszenie

W roku 2020 Miasto Ogród Podkowa Leśna obchodzi swoje 95. urodziny. Jednym z wydarzeń uczczenia Jubileuszu jest włączenie się Zgromadzenia w organizację XV edycji Festiwalu Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego ogrodu, w którym odkryjemy tajemnice zakonnej drogi życia
sióstr Terezjanek od chwili narodzin zgromadzenia w roku 1936 na Wołyniu, poprzez trudne lata wojenne
i powojenne, aż do dnia dzisiejszego. Naszą historię opowiemy w formie trzyczęściowego dokumentu filmowego
w reżyserii Tomasza Domańskiego, zrealizowanego w Polsce i zagranicą. Przedstawimy ponadto ilustrowaną
opowieść o „małej drodze św. Teresy z Lisieux”, która kształtuje duchowość terezjańskiej wspólnoty zakonnej.
Dla miłośników dobrej muzyki przygotowałyśmy natomiast wyjątkowy koncert Zespołu ŚDM, który powstał
staraniem siostry Nikodemy Czernieckiej i przygotował muzykę na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
2016. Będzie można nabyć kolekcjonerską płytę CD, torby z perełkami myśli św. Teresy z Lisieux i interesujące
książki, a ponadto obejrzeć wystawę, odwiedzić izbę pamięci biskupa Adolfa Piotra Szelążka i miło spędzić czas.
Kiedy:
12 września 2020 r. – Film dokumentalny w reżyserii Tomasza Domańskiego,
Terezjanki, Nasza Mała Droga, godz. 14:00
część 1. „Świat Życia Zakonnego” (40 minut), godz. 15:00
część 2. Narodziny Zgromadzenia (50 minut), godz. 17:00
część 3. Działalność Zgromadzenia (90 minut)
13 września 2020 r. – Koncert Zespołu ŚDM, godz. 16.00
Gdzie: Podkowa Leśna, ul. Ejsmonda 17

W Stawisku

Od czerwca, po dwumiesięcznej przerwie,
spowodowanej pandemią, Muzeum im.
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów jest
otwarte dla zwiedzających.
Okres zamknięcia nie był dla Stawiska czasem
straconym: przeprowadzono niezbędne prace remontowe w budynku, w tym renowację części podłóg, remont holu wejściowego, korytarza i łazienek
(czyniąc je bardziej funkcjonalnymi i dostosowując je
do standardów europejskich).
Stawisko można zwiedzać z nową publikacją,
„Przewodnikiem po Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów”.
Od września chcemy wznowić organizację wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności.
Planujemy m.in.:
• prezentację książki Marii Iwaszkiewicz
pt. „Portrety” (12 września),
• spotkanie literacko-muzyczne w ramach
„Warszawskiej Jesieni Poezji” (10 października),
• X X „Festiwal Muzyczne Konfrontacje: Piękno
liryki od Fryderyka Chopina do Henryka
M. Góreckiego”. Przedsięwzięcie otrzymało
dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Stowarzyszenia ZAiKS
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(koncerty i spotkania literackie w kolejne niedziele od 8 listopada do 13 grudnia).
Młodzież szkół naszego (i nie tylko naszego) regionu zapraszamy w październiku do wzięcia udziału w XX Konkursie Recytatorskim im. Jarosława
Iwaszkiewicza.
Wszelkie informacje odnoszące się do planowanych wydarzeń będą zamieszczane na naszej stronie internetowej (aktualnie kończymy prace nad jej
nowym kształtem) – www.stawisko.pl.
Zapraszamy

dyrektor Alicja Matracka-Kościelny
i pracownicy Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów w Stawisku

Kultura

Mariusz Płoszaj-Mazurek pokieruje

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przez Burmistrza Miasta
Wybrany kandydat uzyskał najna stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw wyższą liczbę punktów możliwych do
Obywatelskich w Podkowie Leśnej został wybrany Pan otrzymania w przeprowadzonym poMariusz Płoszaj-Mazurek.
stępowaniu konkursowym, wykazał
W odpowiedzi na ogłoszenie
o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich aplikacje złożyło 36
kandydatów z całej Polski. Po przeprowadzeniu oceny formalnej kandydatów do udziału w drugim etapie
zostało dopuszczonych 17 kandydatów. Wszyscy kandydaci zostali
przesłuchani przez komisję, która
najwyżej oceniła kandydaturę Mariusza Płoszaja-Mazurka.

Mariusz Płoszaj-Mazurek jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, od 2013 roku
był dyrektorem zarządzającym Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki, w skład którego
wchodzi Zespół Zamkowy, Centrum
Informacji Turystycznej, Biblioteka,
Filia Biblioteki i Ośrodek Kultury.
Jest także prezesem zarządu stowarzyszenia Kazimierska Konfraternia
Sztuki Kolonia Artystyczna.

się bardzo dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym z zakresu znajomości zagadnień wymaganych przez
organizatora oraz przedstawił ciekawą koncepcję rozwoju CKiIO. Pracę
na rzecz podkowiańskiej kultury i jej
mieszkańców rozpocznie w połowie
września. Panu Mariuszowi gratulujemy i życzymy powodzenia.
Małgorzata Smysło
Sekretarz Miasta

Pamiętamy 1944
W sobotę, 1 sierpnia, minęła 76.
rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17.00 na
Cmentarzu Miejskim w Podkowie Leśnej, Burmistrz Miasta Artur Tusiński,
Przewodniczący Rady Miasta Michał
Gołąb, radni oraz przedstawiciele podkowiańskich szkół, harcerze i mieszkańcy oddali hołd bohaterom, składając kwiaty i zapalając światło pamięci
za waleczność oraz odwagę uczestników Powstania Warszawskiego.
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Kultura

Podkowiańscy seniorzy znowu w akcji!
Pamiętają Państwo spektakl „Kto
za kolejką tą stoi” na peronie WKD?
Było to w roku 2013, w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody. Nowatorskie i śmiałe przedstawienie dało
początek teatrowi Kiosk Ruchu,
który działa pod kierunkiem Aleksandry Zdunek w Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich do dziś,
a jego kolejne propozycje pełne są
metaforycznych znaczeń. Pierwszy,
inicjacyjny spektakl powstał jako
część projektu zgłoszonego przez
Emilię Drzewicką do programu „Seniorzy w akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.
I oto dobra wiadomość: nowy
projekt Emilii Drzewickiej został też

doceniony przez jury konkursowe!
A konkurencja była duża. Zgłoszono
około 300 pomysłów, z czego dofinasowanie otrzyma 22.
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich pełni funkcję instytucji
wspierającej.
Zatem zapraszamy do udziału
w projekcie „Wróćmy do siebie”.
Od października mieszkańcy Podkowy Leśnej (i wszyscy chętni) będą
mogli wziąć udział w warsztatach
z porozumienia bez przemocy, w dramie i w warsztatach ruchu improwizowanego. Ten ostatni warsztat zakończy się amatorskim spektaklem
podczas podkowiańskich Otwartych
Ogrodów w czerwcu 2021.

Chcemy pomóc mieszkańcom budować poczucie dobrostanu w swoim miejscu na ziemi. W warunkach
zagrożeń, niepewnej czasami przyszłości skupiamy się na sobie, zapominając, jak ważne są poczucie
wspólnoty i wsparcie grupy. Podkowa Leśna jest miejscem szczególnym,
z wielkimi tradycjami w tym względzie. Pozwólmy jej taką pozostać.
Takie jest przesłanie projektu
i o tym ma być spektakl, stworzony
wspólnie ze wszystkimi, którzy zechcą do niego się włączyć. Będzie
twórczo, ciekawie i wspólnotowo.
Na jesieni znajdą Państwo więcej
informacji o projekcie. Zapraszamy
do śledzenia naszego FB!
Barbara Potkańska
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Godziny otwarcia

Komunikat nr 4

Dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej
Na podstawie Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia
2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia
7 sierpnia 2020 r. (Dz. U. 2020
poz. 1536) oraz art. 46a i art.
46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1239, z późn. zm.), Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Poli Gojawiczyńskiej aktualizuje
zasady udostępniania zbiorów
w zmienionych godzinach otwarcia i na specjalnych warunkach
rekomendowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwo Rozwoju, Główny Inspektorat Sanitarny i Bibliotekę Narodową.

Poniedziałek

10.30 – 15.00

Wtorek

10.30 – 15.00

Środa

15.00 – 19.00

Czwartek

10.30 – 14.00

Piątek

10.30 – 15.00

Sobota

NIECZYNNE

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Poli Gojawiczyńskiej

ZMIENIONE ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW opublikowane
są na stronie internetowej biblioteki www.mbp-podkowalesna.pl
Dorota Skotnicka Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej
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Kultura
Serdecznie zapraszamy, do
wirtualnego uczestnictwa wydarzeniach w organizowanych przez Bibliotekę podkowiańską dostępnych
online na oficjalnej stronie Biblioteki
www.mbp-podkowalesna.pl
1. Narodowe Czytanie inscenizacja dostępna od soboty 5 września
2020 r.
Zachwycająca adaptacja Balladyny Juliusza Słowackiego autorstwa
Dominiki Ostałowskiej w porywającej interpretacji Bożeny Furczyk
i Marcina Popczyńskiego, w przenoszącej do czasów bajecznych scenografii Leszka Nurka.
Role żeńskie:
Bożena Furczyk – aktorka telewizyjna, filmowa i teatralna, także lektorka
Role męskie:
Marcin Popczyński – aktor teatralny, telewizyjny i głosowy
Adaptacja tekstu:
Dominika Ostałowska – aktorka
telewizyjna, filmowa i teatralna
Scenografia:
Leszek Nurek – właściciel wypożyczalni karet i powozów
2. Festiwal Otwarte Ogrody inscenizacja dostępna od soboty
12 września 2020 r.

a) Prezentacja książki pt. „Uciec
w Himalaje czyli PRL, dewizy i marzenie o wolności”. Spotkanie z Pisarzem podkowiańskim – Anną Kalinowską – dr nauk przyrodniczych,
która ponad ćwierć wieku prowadziła na Uniwersytecie Warszawskim
Centrum Badań nad Środowiskiem
Przyrodniczym i Zrównoważonym
Rozwojem. Ekspertem
Świato-

- ponad 21 tys. pozycji w trzech formatach:
a) PDF (ebooki),
b) AUDIO (audiobook),
c) VIDEO (kursy video).

wej Unii Ochrony Przyrody (IUCN)
i autorką książek popularyzujących
ekologię. Podróżniczką i pisarką,
a przede wszystkim mieszkanką
Podkowy Leśnej.
„Uciec w Himalaje” to zbiór opowiadań, a właściwie osobistych reportaży traktujących o fenomenie
lat 80. XX w-wyjazdach „kierunek
Azja”. Zwłaszcza wyprawy w najwyższe góry świata organizowane
na przekór realiom PRL-u dowiodły
naszej narodowej przedsiębiorczości
i były najlepszą chwilową ucieczką
od szarzyzny oraz spełnianiem marzeń o wolności. Fragmenty książki
w mistrzowskiej interpretacji Dominiki Ostałowskiej.
b) Wernisaż wystawy fotografii
„Indie – Nepal. Impresje” autorstwa Janusza Radziejowskiego – dr.
nauk geograficznych, zawodowo zajmującego się ochroną środowiska,
uczestnika azjatyckich wypraw trekkingowych w Himalaje lat 80. XX w.
(także mieszkańca Podkowy Leśnej)
ilustrującego opowiadania swoimi
foto-grafikami z Indii i Nepalu z tamtych lat.

OFERTA CYFROWA

W związku z ograniczeniami spowodowanymi wystąpieniem stanu
epidemii Biblioteka podkowiańska
proponuje Czytelnikom nieodpłatny
dostęp do książek i publikacji online

Ebookpoint BIBLIO to serwis działający na zasadach tradycyjnej biblioteki, przeniesionej do sieci. Bazuje na ofercie znanych wydawnictw,
w tym na wyłączność marek Grupy
Helion, ale także małych, niszowych
wydawców.
BIBLIO to zbiór literatury zarówno
do beletrystycznej (ponad 10 tysięcy tytułów), specjalistycznej, edukacyjnej, jak i popularnej, poradników, przewodników i wielu więcej
– na bieżąco uzupełniany o nowości
w dniu ich wydania. BIBLIO służy poszerzaniu kompetencji zawodowych
i zdolności technicznych, ponadto skierowane jest do czytelników
chcących zgłębiać swoje prywatne
pasje i zainteresowania poprzez dostęp do literatury.
To usługa dostosowana do Państwa potrzeb. Dzięki dostępowi do
beletrystyki, literatury podróżniczej
i historycznej oraz z obszaru kultury
i sztuki można pielęgnować swoje
pasje i zainteresowania czytelnicze
w odpowiadającej Państwu formie.
BIBLIO zapewnia trzy formaty do
wyboru: ebooki, audiobooki, ale
również kursy video. Wszystkie
w jednej usłudze. Potrzebny jest
tylko dostęp do Internetu, aby móc
cieszyć się funkcjonalnością ebookpoint BIBLIO. Nowoczesna aplikacja na urządzenia mobilne oraz
intuicyjny wygląd panelu użytkownika na komputerze usprawnią codzienne korzystanie z oferowanej
przez Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Poli Gojawiczyńskiej multimedialnej biblioteki cyfrowej.
W celu otrzymania trzydziesto
dniowego kodu dostępowego należy
skontaktować się z nami:
a) mailowo 7/24 –
dyrektor@mbp-podkowalesna.pl
b) t elefonicznie w godzinach otwarcia Biblioteki – 22 758 96 48
lub 571 271 770, 571 271 776
(sms-em 7/24)
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Pomoc Społeczna

Terminy składania wniosków

w nowym okresie zasiłkowym 2020/2021
W związku z okresem zasiłkowym 2020/2021 Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje
wnioski na świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz „Dobry start”.
Wnioski można złożyć w następujących formach:
•e
 lektronicznej za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej, PUE ZUS
oraz przez kanał bankowości elektronicznej – od 1 lipca 2020 roku

gotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole.
W przypadku złożenia prawidłowo
wypełnionego i kompletnego wniosku w miesiącu sierpniu, rozpatrzenie
wniosku i wypłata świadczenia nastąpi do końca września 2020 r.

• tradycyjnej (papierowej) – od
1 sierpnia 2020 roku

W nowym okresie zasiłkowym 2020/ 2021 w funduszu alimentacyjnym nowe zmiany:

• drogą pocztową na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul .Błońska 46/48
05-807 Podkowa Leśna
Wnioski w wersji tradycyjnej można
składać w siedzibie Ośrodka, w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek
8.00-18.00, wtorek-czwartek 8.0016.00 oraz piątek 8.00-14.00 .
Wysokość jednorazowego świadczenia „Dobry start”
Świadczenie to pozostaje bez zmian
i wynosi 300zł na dziecko uczące się
w szkole aż do ukończenia 20 roku życia, na dzieci niepełnosprawne uczące
się w szkole do ukończenia 24 roku życia a także dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych.
Program nie obejmuje studentów,
dzieci uczęszczających do przedszkola
oraz dzieci realizujących roczne przy-

• 900 zł to nowa kwota progu dochodowego na jednego członka
rodziny.
• Po przekroczeniu progu, świadczenie będzie pomniejszone o kwotę
przekroczonego progu (zasada
złotówka za złotówkę).
• Wprowadzone zmiany będą obowiązywały od nowego okresu zasiłkowego czyli od października
2020 r. a dochód, który będzie
brany pod uwagę do przeliczenia
kryterium dochodowego będzie
z 2019 r.
W celu kontynuacji wypłaty świadczeń należy złożyć wnioski na kolejny okres zasiłkowy 2020/2021
na wszystkie świadczenia z pakietu
świadczeń rodzinnych do których
ustalane jest prawo w okresach zasiłkowych, tj. zasiłek rodzinny z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Jednocześnie, w trosce o Państwa zdrowie w związku z trwającym stanem epidemicznym zachęcamy do składania wniosków drogą
elektroniczną
Przypominamy, że obecnie wypłacane świadczenie wychowawcze
500 plus jest przyznane do 31 maja
2021 roku.
Wypłaty
z
programu
500
plus w roku 2020 są kontynuowane
na podstawie wniosków złożonych
w 2019 r.
Kolejne terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze:
• od 1 lutego 2021 – wnioski w formie elektronicznej
• od 1 kwietnia 2021 – wnioski
w formie papierowej
Druki dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego „500+”, świadczenia dobry
start „300+” oraz funduszu alimentacyjnego są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej oraz na stronie
MRPiPS: https://www.gov.pl/web/
rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-nadzien-29052018-r-do-stos owania
-takze-na-okres-20182019.
Edyta Żaczkiewicz
Ośrodek Pomocy Społecznej

Świadczenia i terminy OPS
Rodzaj
świadczenia

Terminy składania wniosków
Elektronicznych

Tradycyjnych
(papierowych)

Terminy realizacji
kompletnych wniosków
• złożonych w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31

ZASIŁEK
RODZINNY
WRAZ
Z DODATKAMI
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od 1 lipca 2020 r.

od 1 sierpnia
2020 r.

sierpnia 2020 r. nastąpi do 30 listopada 2020 r.
• złożonych w okresie od 1 września 2020 r. do
31 października 2020 r. nastąpi do 31 grudnia
2020 r.
• złożonych w okresie od 1 listopada 2020 r.
do 31 grudnia 2020 r. nastąpi do 28 lutego
2021 r.

Pomoc Społeczna

od 1 sierpnia
2020 r.

• z łożonych w okresie od 1 lipca 2020 r. do
31 sierpnia 2020 r. nastąpi do 31 października
2020 r.
• z łożonych w okresie od 1 września 2020 r. do
30 września 2020 r. nastąpi do 30 listopada
2020 r.
• z łożonych w okresie od 1 października 2020 r.
do 31 października 2020 r. nastąpi do 31 grudnia 2020 r.
• z łożonych w okresie od 1 listopada 2020 r. do
30 listopada 2020 r. nastąpi do 31 stycznia
2021 r.
• z łożonych w okresie od 1 grudnia 2020 r. do
31 stycznia 2021 r. nastąpi do 28 lutego 2021 r.

od 1 sierpnia
2020 r.

• z łożonych w okresie od 1 lipca 2020 r. do
31 sierpnia 2020 r. nastąpi do 30 września
2020 r.
• z łożonych w okresie od 1 września 2020 r. do
30 listopada 2020 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku

ŚWIADCZENIA
Z FUNDUSZU
ALIMENTA-

od 1 lipca 2020 r.

CYJNEGO

ŚWIADCZENIE
DOBRY START
300+

od 1 lipca 2020 r.

• wnioski o świadczenie wychowawcze 500+

ŚWIADCZENIE
WYCHOWAWCZE
500+

od 1 lutego 2021 r.

od 1 kwietnia
2021 r.

na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od 1 lutego 2021 r. elektronicznie Iub od
dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej. Obecne świadczenie wychowawcze 500+
przyznane zostało do dnia 31 maja 2021 r.

Słowo/Foto/Film

Kultura

– zaproszenie na prezentację filmu połączoną z finisażem
wystawy fotografii Mieczysława Klajnowskiego

19 września 2020 r., godz. 18.00

– sala kinowa / Galeria „A” przy ul. Świerkowej 1

CKiIO wraz z Towarzystwem
Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna zapraszają Państwa
na prezentację filmu powstałego
w ramach pilotażowego projektu
SŁOWO/FOTO/FILM. Zaprosiliśmy
do udziału osoby mające ciekawe
domowe archiwa, podkowian pielęgnujących interesujące opowieści
o naszym mieście, jego historii, teraźniejszości oraz życiu codziennym
jego mieszkańców. Nasz projekt
stanowi część obchodów 95 rocznicy powstania Podkowy, ale zamierzamy kontynuować go w następnych latach.
Z osobami, które udało nam się do
tego przekonać, przeprowadziliśmy
wywiady i te wywiady sfilmowaliśmy. Uwieczniliśmy również archiwalia i inne wartościowe artefakty
związane z miastem ogrodem, które bohaterowie naszego filmu mają
w swoich domach i zgodzili się je

pokazać szerszej publiczności.
Efektem jest film składający się
z pięciu rozmów, który pokażemy w naszej siedzibie przy Świerkowej 1 w czasie Europejskich
Dni Dziedzictwa, 19 września br.
o godz. 18.00. Jednym z naszych
rozmówców był twórca Archiwum
Obywatelskiego Podkowy Leśnej
TPMOPL p. Oskar Koszutski. Po
projekcji filmu p. Oskar Koszutski
oraz p. Bogdan Wróblewski opowiedzą o powstaniu Archiwum
i jego działalności oraz o idei archiwistyki społecznej i zaproszą Państwa do współpracy.
Imprezą towarzyszącą pokazowi
filmu będzie wystawa zdjęć Moja
Podkowa – odsłona 2, autorstwa
Mieczysława Klajnowskiego w Galerii „A” przy ul. Świerkowej 1, której
wernisaż odbędzie się po projekcji.
Wystawa obejmuje zdjęcia artysty
z prywatnego archiwum dokumen-

tujące Podkowę już nieistniejącą,
którą pamiętają starsi mieszkańcy,
utrwaloną na czarno-białych fotografiach. To z pewnością interesujący materiał, który w jednych wzbudzi nostalgię, dla innych będzie
źródłem wiedzy o podkowiańskich
pejzażach czasów minionych (choć
nie aż tak odległych – mowa o latach 80. i 90. ubiegłego wieku).
Realizacja:
• Agnieszka Wojcierowska – CKiIO
• Marcin Śliwa – CKiIO –koordynator projektu SŁOWO/FOTO/
FILM
• Klara Kopcińska – kamera
• Sylwia Krzemianowska – CKiIO –
kurator wystawy
Kontakt: Marcin Śliwa
– marcin.sliwa@ckiopodkowa.pl;
tel. 664 114 080.
Marcin Śliwa
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
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Kultura

Podkowa znów otwiera swoje Ogrody
XVI edycja Festiwalu Otwarte Ogrody, przypadająca 95 lat od powstania naszego
Miasta-Ogrodu, odbędzie się w tym roku wyjątkowo we wrześniu, jako część
obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa i nawiązywać będzie do historii Podkowy.
Tegoroczne EDD odbywają się pod
hasłem „Moja droga”. Festiwal zainauguruje 11 września w Pałacyku Kasyno
spotkanie z zasłużoną dla Podkowy rodziną Państwa Dzikiewiczów, połączone z otwarciem wystawy malarstwa
i rysunku Ireny Dzikiewicz. Na kameralne wydarzenia w ogrodach gościnni jak
zawsze Podkowianie zaproszą 12 i 13
września i choć ze zrozumiałych względów będzie ich mniej niż w latach ubiegłych, to w różnorodnym programie
Festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie.
Warsztaty ceramiczne i jedwabne dla
dzieci i dorosłych, koncert Chóru Po-

środku Żywota przed zabytkową willą
Aida, dzieje willi Znicz i jej mieszkańców, wystawy prac artystów, spotkania
z pisarzami, prezentacja książki „Portrety” Marii Iwaszkiewicz w Muzeum
w Stawisku, czytanie poezji w nowej
podkowiańskiej galerii pod chmurką
Mimochodem, przypomnienie twórczości pisarza F.A. Ossendowskiego
i jego żony Zofii, pokaz filmu o historii podkowiańskiego Zgromadzenia
Sióstr Terezjanek, śniadanie w ogrodzie
i opowieści o tym co jadano w dawnej
Podkowie, to tylko niektóre z około 20
festiwalowych wydarzeń. Na zakoń-

czenie Festiwalu zaprosimy jak zawsze
na dechy przed Pałacykiem Kasyno na
koncert zespołu Old Jazz Band, w tym
roku ze względu na obostrzenia sanitarne – wyjątkowo bez potańcówki.
Zapraszamy do zapoznania się z programem oraz ze szczególnymi zaleceniami, które obowiązują uczestników
wydarzeń kulturalnych ze względu na
epidemię Covid-19 na naszej stronie:
www.ckiopodkowa.pl. Na wszystkie
wydarzenia festiwalowe – wstęp wolny. Zapraszamy do Ogrodów!
Agnieszka Wojcierowska
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Sport

Zeroemisyjność w Podkowie Leśnej.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Już po raz piąty Podkowa Leśna weźmie udział
w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu.
Mimo, że w tym roku z powodu epidemii musimy
zrezygnować z rozdawania mieszkańcom podróżującym
kolejką WKD tradycyjnych owoców i gorącej kawy
śniadaniowej, to atrakcji nie zabraknie.
Między 16 a 22 września zachęcamy do zrezygnowania
z używania aut i wzięcia udziału w akcji – Zeroemisyjność
w  Podkowie Leśnej.
Już dzisiaj zapraszamy na:
Nightskating – nocny przejazd rolkarzy ulicami i ścieżkami
rowerowymi naszego Miasta.
Wycieczkę rowerową – Rowerem przez Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów.
Trening Skike – Zajęcia z jazdy na rolkach terenowych
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Trening „Pumptrack” – Zajęcia dla dzieci i młodzieży z „rowerowego pompowania” z Mistrzem Polski BMX Marcinem
Oskierą,
Uliczne Malowanie – tworzenie obrazu ulicznego „zeroemisyjność w moim mieście”.
Szczegóły wkrótce na tablicach ogłoszeniowych, stronie
internetowej miasta oraz fb.
Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Sport

Ćwicz kręgosłup

Wraz z powrotem zajęć szkolnych planujemy wznowić zajęcia gimnastyki
na kręgosłup dla mieszkańców Podkowy Leśnej. Warunkiem uczestnictwa
w zajęciach jest posiadanie Karty Mieszkańca.

Zajęcia będą odbywać się w dwóch
grupach:
poniedziałek – godzina 19.00, hala
sportowa przy SP im. Bohaterów
Warszawy, ul. Jana Pawła II 20, zajęcia na bazie pilatesu,
piątek – godzina 19.00, sala gimnastyczna SP św. Teresy, ul. Modrze-

wiowa 41, zajęcia na bazie aerobicu.
Zajęcia będą odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które stanowią podstawowe sposoby
zapobiegania zakażeniu COVID-19.
Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

ROLKI dla dzieci i dorosłych!

Nasz klub działa na terenie Podkowy Leśnej od 2007 r. Pod zmienioną nazwą – UKS ALTUS – od 2017 r.
prowadzimy zajęcia na rolkach dla dzieci w wieku szkolnym przy szkole na ul. Jana Pawła II. Z roku na rok
przybywa dzieci. Obecnie trenuje z nami ponad 50 dzieci, w większości mieszkańców Podkowy Leśnej.

Zajęcia obywają się 2 razy w tygodniu na hali przy szkole. Istnieje podział grup ze względu na umiejętności, więc śmiało można dołączyć do
zajęć, nie jeżdżąc nigdy wcześniej!
W tym trudnym okresie epidemii
koronawirusa, w przypadku powrócenia częściowych obostrzeń
i ewentualnego braku możliwości
skorzystania z hali sportowej, przewidujemy organizację zajęć na zewnątrz na terenie Podkowy Leśnej

oraz torze rolkarskim w Milanówku. Gdyby sytuacja się zaostrzyła,
przejdziemy do zajęć ogólnorozwojowych on-line, aby utrzymać formę sportową!
Od 2018 r. prowadzimy również
zajęcia na rolkach dla dorosłych.
Początkowo były to zajęcia na
zwykłych rolkach, również na hali
sportowej przy szkole. W tym roku
ruszamy z zajęciami na rolkach terenowych SKIKE. Zajęcia będą od-

bywały się na terenach otwartych
naszego miasta. Nie trzeba posiadać
własnego sprzętu – klub udostępnia
kompletny sprzęt dla grupy.
Gdyby zebrała się grupa chętnych
dorosłych poprowadzimy również
zajęcia na zwykłych rolkach na hali.
Wszelkie informacje i zapisy na
zajęcia pod numerem telefonu
504557784.

Kamil Majewski
Uczniowski Klub Sportowy ALTUS
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Sport

Co robią SMOKi

Stowarzyszenie SMOK funkcjonuje w Podkowie Leśnej już od kilku lat. Prowadzimy treningi karate
dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Samorządowej Szkole Podstawowej przy ul. Jana Pawła II 20.
Od trzech lat wspólnie z Urzędem
Miasta Podkowa Leśna organizujemy
bezpłatne kursy samoobrony dla kobiet i zajęcia integrujące dla rodziców
z dziećmi w wieku 4-6 lat. Te ostatnie
w zeszłym roku cieszyły się takim zainteresowaniem, że musieliśmy podwoić liczbę grup.
Właśnie wróciliśmy z naszego letniego obozu, na którym prawie połowę uczestników stanowili członkowie
naszych podkowiańskich sekcji. Organizujemy również turnieje i seminaria.

Trudne czasy

Miniony rok szkolny nie był łaskawy
dla wielu dyscyplin sportowych. Nas
też nie potraktował łagodnie. Zaczęło
się od nieprzewidzianego remontu sali
gimnastycznej, na której trenujemy.
Na szczęście dzięki życzliwości Pani
Dyrektor Agnieszki Hein i determinacji
uczestników naszych zajęć, nie zważających na trudne warunki i dyskom-

fort, dokończyliśmy semestr zamieniając salę gimnastyczną na korytarz.
Dla chcącego nic trudnego. Co więcej
nasza ekipa z Podkowy wykazała się
w tym czasie, przywożąc worek medali
z kilku karateckich imprez.
Potem był lockdown. I kiedy wszyscy
myśleli, że się nie da, my przenieśliśmy
się do sieci. Zajęcia sportowe online to
nie to samo co tradycyjny trening, ale
można. Skupialiśmy się na wybranych
elementach treningowych kształtując
technikę, szybkość, gibkość i wytrzymałość tlenową. Na pewno zaowocuje to w przyszłości. W czasie wakacji,
kiedy już było można, prowadziliśmy
treningi na trawie. I to był bardzo przyjemny powrót do „tradycji”.

We wrześniu ćwiczymy…
zawsze ćwiczymy :)

decyzje zapadną. Wiemy, że zarówno
władze naszego miasta, jak i dyrekcja
szkoły, zrobią wszystko, żeby powrót
do szkoły był jednocześnie powrotem
do normalności. Jednak nic kosztem
bezpieczeństwa. My zmierzyliśmy się
z koronawirusem. Wiemy z doświadczenia, że dla dzieci i zdrowych, wysportowanych ludzi w dobrej formie
jest to choroba, która może przejść
niezauważona. Jako sportowcy i karatecy nie boimy się i jesteśmy gotowi
zacząć treningi. Planujemy od września uruchomić nasze sekcje, które
funkcjonowały dotychczas i dodatkowo otworzyć nową grupę dla zerówkowiczów i przedszkolaków, którzy
w tym roku czekając na nowy budynek przedszkola zagoszczą w murach
szkolnych. Zapraszamy wszystkich!

Nie wiadomo, co będzie we wrześniu. Nie wiemy, jakie ostatecznie

Piotr Sztencel
Stowarzyszenie SMOK

Sportowa duma Podkowy Leśnej
– Podkowa Teqball Club

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, sport zaczął się̨ na nowo odradzać́. Podkowa Teqball
Club od dawna czekała na moment, w którym będzie mogła znów pokazać́ kto jest najlepszy przy zaokrąglonym stole.
Najlepszą okazją było wysłanie silnej reprezentacji na pierwsze w historii, plażowe mistrzostwa Polski w Teqball.
Plaża w Płocku na dwa dni zamieniła się̨ w poligon I Plażowych Mistrzostw Polski w Teqball, na którym
zawodnicy z całego kraju walczyli
między sobą̨ o jak najlepsze miejsca
oraz wyniki. W Podkowie Leśnej dawno nie mieliśmy powodów do świętowania kolejnych medali, dlatego
apetyt zawodników z pomarańczowej części miasta, był ogromny. Alan
Gałecki zasłynął już̇ dawno z tego, że
jak jedzie na turniej to pewnym jest
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to, że wróci z medalem. Nie inaczej
stało się w Płocku, gdzie Alan zdobył
podwójny brąz – w grze singlowej
oraz deblowej. Jest ktoś jeszcze, kto

przyćmił wyczyn Alana, a mianowicie
Bartłomiej Frańczuk, który okazał się
czarnym koniem rozgrywek, ponieważ w  grze singlowej zdobył srebro,
a w deblu złoto. W całym turnieju wystąpiło w sumie aż 14 klubowiczów.
Bilans końcowy to 4 medale, który
zdecydowanie można nazwać sukcesem dla klubu, ale przede wszystkim
dla miasta, które ciągle broni przydomka – Stolicy Polskiego Teqballa.

Jan Ochędalski
Podkowa Teqball Club

Wieści z urzędu

Wóz strażacki za frekwencję
dla Podkowy Leśnej

Podkowa Leśna znalazła się wśród zwycięzców drugiej edycji „Bitwy o wozy”, plebiscytu
ogłoszonego przez MSWiA, który przewidywał, że w każdym (byłym) województwie gmina do
20 tys. mieszkańców z największą frekwencją otrzyma wóz strażacki.
Po I turze wyborów prezydenckich wóz strażacki trafił do gminy
Michałowice, która wówczas odnotowała najwyższą frekwencję. Po
II turze wyborów, gm. Michałowice, w której ponownie frekwencja
wyborcza była najwyższa w województwie warszawskim, jako laureat I tury została wyłączona, wóz
powinien trafić do Podkowy Leśnej,
która zajęła drugie miejsce.
Ze względu na to, że w Podkowie
Leśnej nie ma Ochotniczej Straży Pożarnej, Burmistrz Miasta Artur Tusiński musiał podjąć decyzję
co dalej z wygranym wozem - czy
zrezygnować, czy dojść do porozumienia z jednostką z terenu powiatu grodziskiego. Tryb pracy straży
pożarnej wyklucza delegowanie
w normalnym trybie jednostek
straży z jednego powiatu do innego.
Mimo, że OSP w Żółwinie jest najbliżej, znajduje się na terenie powiatu pruszkowskiego i nie jest zwykle
delegowana do służby na terenie

naszego miasta. Strażacy z OSP
w Żółwinie biorą udział w życiu
naszej społeczności, uczestnicząc
w różnych uroczystościach, m.in.
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy i piknikach, możemy też liczyć na ich pomoc w prywatnych
okolicznościach, jak np. usuwanie
gniazd os i szerszeni.
Na podstawie zestawienia liczby
zdarzeń z ostatnich pięciu lat na terenie Podkowy Leśnej oraz udziału
jednostek z OSP Żółwin i OSP Milanówek w tych zdarzeniach, przygotowanego przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, wynika,
że na terenie naszego miasta wystąpiło 412 zdarzeń, w których OSP
Żółwin brała udział 2 razy, a OSP
Milanówek 193 razy.
Burmistrz Miasta Artur Tusiński
w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miasta i radnymi zdecydował się wskazać OSP Milanówek
jako jednostkę, która otrzyma wóz
strażacki należny Podkowie Le-

śnej za nadzwyczajną aktywność
mieszkańców w wyborach, z myślą,
że w znacznej części będzie służył
właśnie podkowianom. Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przystał na taką propozycję.
Przedstawiciele MSWiA przekazali
czek strażakom z OSP Milanówek.
Wóz strażacki, wygrana Podkowy Leśnej za frekwencję w drugiej
turze wyborów prezydenckich,
już przyjechał z Austrii. Wkrótce,
oznaczony herbem naszego miasta,
w szeregach milanowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej będzie wspierał także podkowian. Symboliczne
przekazanie wozu odbyło się podczas sesji Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 29 sierpnia br. Dziękujemy Strażakom z OSP Milanówek za
wsparcie i pomoc udzielaną mieszkańcom Podkowy Leśnej. Dziękujemy mieszkańcom za tak liczny
udział w wyborach.
Joanna Pietrzak
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Głosujesz? Zyskujesz!
Pod takim hasłem Stowarzyszenie
„Metropolia Warszawa” prowadziło akcję zachęcającą mieszkańców
podwarszawskich gmin do jak najliczniejszego głosowania w wyborach
prezydenckich. Zwyciężyła Gmina Michałowice, w której średnia frekwencja w wyborach prezydenckich wyniosła aż 82,45 %, Podkowa Leśna zajęła
drugie miejsce – średnia frekwencja
81,73 % i trzecie – gmina Lesznowola
ze średnią frekwencją 80,85%.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Artur Tusiński wraz Prezydentem
Warszawy Rafałem Trzaskowskim
i zastępcą Michałem Olszewskim
wręczył Wójt Gminy Michałowice
Małgorzacie Pacheckiej symboliczny
czek na kwotę 50 tys. zł. Uroczystość
odbyła się w Komorowie podczas
otwarcia skweru im. Wojciecha Młynarskiego.
Joanna Pietrzak
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Ważne adresy i telefony
Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00, fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Godziny pracy Urzędu: pon. 8.00–18.00,
wt.- czw. 8.00–16.00, pt. 8.00–14.00.
Burmistrz Miasta:
Artur Tusiński
e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, a w sprawach
skarg i wniosków – w poniedziałki w godz.
12.00–18.00. Zapisy bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie 22 759 21 01 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej
urzadmiasta@podkowalesna.pl.
Sekretarz Miasta:
Małgorzata Smysło
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Sekretariat:
tel. 22 759 21 01, fax 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego:
tel. 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Dowody osobiste, ewidencja ludności i działalności gospodarczej: tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta:
Agnieszka Czarnecka
tel. 22 759 21 05
Podatki: tel. 22 759 21 07
Opłaty za wodę, kanalizację i odpady
komunalne: tel. 22 759 21 23
Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych: tel. 22 759 21 22
Ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie: tel. 22 759 21 21
Drogi: tel. 22 759 21 25
Nieruchomości komunalne: tel. 22 759 21 17
Planowanie przestrzenne: tel. 22 759 21 19
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta: tel. 22 759 21 24
Rada Miasta Podkowa Leśna::
tel. 22 759 21 06
Adresy e-mailowe radnych:
Małgorzata Łaskarzewska
malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
Magdalena Eckhoff
magdalena.eckhoff@podkowalesna.pl
Bożena Majewska
bozena.majewska@podkowalesna.pl

www.podkowalesna.pl
Anna Olejniczak-Siara
anna.olejniczak-siara@podkowalesna.pl
Wojciech Sancewicz
wojciech.sancewicz@podkowalesna.pl
Małgorzata Janus, z-ca przewodniczącego RM
malgorzata.janus@podkowalesna.pl
Alicja Rotfeld-Paczkowska
alicja.rotfeld-paczkowska@podkowalesna.pl
Dąbrówka Smolny
dabrowka.smolny@podkowalesna.pl
Karolina Likhtarovich
karolina.likhtarovich@podkowalesna.pl
Michał Gołąb, przewodniczący RM
michal.golab@podkowalesna.pl

NZOZ „Medicus”: tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska, tel. 22 729 19 16
Apteka Główna, tel. 22 758 91 66
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-Nova Sp. z o.o.
tel. 697 229 002 (alarmowy),
tel. 22 733 01 04 (dział eksploatacji)

Paweł Dziekański
pawel.dziekanski@podkowalesna.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Sławomir Lasota
slawomir.lasota@podkowalesna.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82

Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl

czynny: poniedziałek 8.00-18.00,
wtorek-czwartek 8.00-16.00,
piątek 8.00-14.00

Edyta Barucka
edyta.barucka@podkowalesna.pl
Jacek Matłacz
jacek.matlacz@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja – Podkowa Leśna: tel. 22 758 91 10
Dzielnicowy Posterunku Policji
w Podkowie Leśnej.
Mł. Asp. Kamil Oleksiak (od torów do Żółwina) – tel. 600 997 673
Asp. Sztab. Jakub Ziółek (od torów do Brwinowa) – tel. 600 997 544
Dzielnicowi odbierają telefony służbowe
w godzinach pełnienia czynności służbowych.
W sprawach pilnych – całodobowo tel. 112
Komenda Powiatowa Policji:
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14
Straż Pożarna:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998, 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 00
Posterunek energetyczny Grodzisk
Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
Pogotowie gazowe: tel. 992, Warszawa
Rozdzielna gazu:
PGNiG Biuro Obsługi Klienta Pruszków
pn.–pt. 8.00–17.00, tel. 22 637 46 04
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis”: tel. 22 758 92 65

tel. 22 724 15 70

Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 770 92 00
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Warszawy:
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna,
tel. 22 758 95 67
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały:
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 95 46
Szkoła Podstawowa św. Teresy
i gimnazjum św. Hieronima:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Modrzewiowa 41, tel. 22 729 12 81
Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące Nr 60:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Wiewiórek 2/4, tel./fax 22 729 10 80
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Poli Gojawiczyńskiej:
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48
www.mbp-podkowalesna.pl
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa 18, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie w godz.:
9.00–10.00 oraz 16.30–17.30
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