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Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi
Epidemia wirusa COVID-19 zmusza nas do zmiany naszego trybu
życia. Jest wiele pytań i wątpliwości, panuje chaos informacyjny,
przestrzeń wirtualna zalewana
jest niejednokrotnie niepotwierdzonymi informacjami. Najważniejsza wydaje się ludzka solidarność, pomoc i uwaga jaką możemy
poświęcić naszym bliskim czy
sąsiadom. Pamiętajmy, że nasze
bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy od samodyscypliny,
empatii i wyobraźni. W pierwszych dniach marca do skrzynek
seniorów trafiły informacje, gdzie
szukać pomocy wraz z podanymi
numerami telefonów – wiadomości na bieżąco są uzupełniane
na stronie miasta. Lokalni przedsiębiorcy uruchomili sprzedaż na

telefon, niejednokrotnie z dostawą do domu. Jeśli ktoś z Państwa sam znajdzie się w sytuacji
przymusowego spędzenia czasu
w kwarantannie, bądź jest osobą starszą, niepełnosprawną lub
potrzebującą wsparcia, to pomoc
np. w zakupach może uzyskać
w urzędzie, OPS lub za pośrednictwem harcerzy.
Nawet jeśli epidemia zostanie
zatrzymana, to skutki zamknięcia
szkół, przedszkoli, uczelni, a także
wielu małych i większych biznesów odczujemy wszyscy. Nie bez
znaczenia to będzie dla budżetu
naszego miasta, dla jego dochodów i wydatków, dlatego z ogromnym niezrozumieniem i ubolewaniem przyjmuję utratę dotacji na
rewitalizację Alei Lipowej wsku-

tek działań grupy protestującej
oraz związane z tym konsekwencje finansowe dla Podkowy. O tej
sprawie przeczytacie Państwo
więcej na dalszych stronach Biuletynu. Przed nami kolejna duża
inwestycja – budowa przedszkola
(oby jej nie zablokowano).
staramy się w miarę możliwości
wspierać w tych trudnych czasach lokalnych przedsiębiorców,
i służby medyczne.
Z okazji zbliżających się Świąt,
które będą inne od pozostałych,
życzę Państwu przede wszystkim
zdrowia, dobrej kondycji finansowej i życzliwości sąsiedzkiej.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Koronawirus

3 marca potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek zakażenia tak zwanym wirusem z Wuhan, na całym
świecie odnotowanych było wtedy nieco ponad 100 tys. zachorowań. Od 12 marca wprowadzono stan
zagrożenia epidemicznego, a 20 marca – stan epidemii. 31 marca rząd wprowadził nowe, niezwykle drastyczne ograniczenia. Tego samego dnia też potwierdzono na terenie Polski 2311 przypadków zachorowań i 33 zgony przypisane bezpośrednio COVID-19. Nadal był to jednak jeden z najniższych wskaźników
zachorowań w Europie w przeliczeniu na milion mieszkańców danego kraju.
Podkowa Leśna stara się dostosować
do nowych, trudnych dla nas wszystkich warunków. Do końca marca nie
zanotowano w mieście potwierdzonego testami przypadku zachorowania, a jedynie kilka rodzin objętych
zostało kwarantanną. Jednak z uwagi na rosnące prawdopodobieństwo
eskalacji transmisji wirusa, Burmistrz
Miasta Artur Tusiński zdecydował
o uruchomieniu rezerwy kryzysowej. Każde gospodarstwo domowe
(bez względu na liczbę osób) otrzyma
preparat do dezynfekcji posiadający
wszystkie certyfikaty i atesty. Maseczki wielokrotnego użytku trafią
w pierwszej kolejności do mieszkańców powyżej 65 roku życia. Maseczki
nie zabezpieczają przed zarażeniem
się koronawirusem. Rada Miasta
Podkowa Leśna przychyliła się do
wniosku o przekazanie środków
w wysokości 55.000 zł Szpitalowi Zachodniemu w Grodzisku Mazowieckim na zakup 5 szt. kardiomonitorów.

Zasady i ograniczenia
n konieczność zachowania odległości minimum dwa metry od drugiej
osoby – zasada nie dotyczy rodzica
opiekującego się małym dzieckiem
(do lat 13) na spacerze, czy opieki nad
osobą z niepełnosprawnością;
n osoby poniżej 18. roku życia
będą mogły przebywać w przestrzeni
publicznej tylko z osobą dorosłą;
n sklepy spożywcze, apteki, drogerie w godzinach od 10 do 12 będą
otwarte tylko dla osób powyżej 65.
roku życia;
n obowiązek nakładania rękawiczek przed wejściem do sklepu;
n ograniczenie w dostępie do parków, bulwarów, skwerów, miejsc rekreacji, zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich;
n limit osób w sklepie do trzech
osób na kasę; w urzędach poczto2

wych limit do dwóch osób na jedno
okienko;
n zamknięte zakłady fryzjerskie,
salony kosmetyczne;
n w weekendy zamknięte wszystkie sklepy budowlane;
n zamknięte hotele i miejsca noclegowe;
n w miejscach pracy musi być zachowany dystans półtora metra i zapewnione środki do dezynfekcji;
n odwołane zostały wszystkie zabiegi rehabilitacyjne; wyjątkiem są
sytuacje, w których rehabilitacja jest
bezwzględnie wymagana stanem
zdrowia pacjenta;

n w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących
może być zajęta;
n zakaz wszelkich zgromadzeń,
spotkań, imprez czy zebrań powyżej
2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy
spotkań z najbliższymi;
n w galeriach handlowych działalność handlową mogą prowadzić jedynie wybrane branże;
n ograniczenie udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.
W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając
z tego osoby sprawujące posługę;
n wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie
usługi na wynos i na dowóz;
n wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte;
n do odwołania zamknięte: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.
Za złamanie zasad grozi grzywna
w wysokości od 5 tysięcy do 30 tysięcy złotych.

Wieści z urzędu
Na stronie internetowej miasta została uruchomiona mapa z zaznaczonymi
punktami usługowymi w Podkowie
Leśnej wraz z podaniem formy, w jakiej w tym trudnym okresie działają –
w jakich godzinach są otwarte, gdzie
można zamówić telefonicznie lub
mailowo zakupy i gotowe posiłki. Informacje są uzupełniane na bieżąco.
Zwracamy się z prośbą o przekazanie
informacji osobom starszym. Rozejrzyjmy się wokół siebie, budujmy sąsiedzką sieć kontaktów i pomocy.

Sklepy spożywcze:
n Delikatesy Podkowa,
ul. Jana Pawła II 3, Podkowa Leśna
Godziny otwarcia:
pon.–sob. 7:00-21:00,
niedz. 9:00-18:00
Zakupy na miejscu i przez telefon
pod numerem 504 456 000
lub mailowo
delikatesypodkowa@gmail.com
Zakupy zostaną dowiezione pod
wskazany adres. Zamówienia złożone do godz. 14:00 będą realizowane
tego samego dnia, zamówienia złożone po godz. 14:00 zostaną zrealizowane dnia następnego.
n Eko-kraina Podkowa Leśna,
ul. Słowicza 1E, Podkowa Leśna

tel. 506 473 188, 22 730 05 14

e-mail: ekokraina@gmail.com
Godziny otwarcia:
pon.–pt. 10:00-9:00,
sob. 10:00-15:00
Zakupy na miejscu oraz możliwość
zamówień zdalnych – telefonicznie
lub mailowo. Jest również możliwość
dostarczenia zamówienia do domów
i zapłaty kartą przy odbiorze. Produkty świeże, jak mięso czy ryby, należy
zamawiać z wyprzedzeniem.
n Sklep Spożywczy „Maliniak”,
ul. Bukowa 21, Podkowa Leśna

tel. 664 747 140

Zakupy tylko na miejscu. Można
dzwonić i dopytać, czy dany towar
jest dostępny.
Godziny otwarcia:
pon.-sob. 7.00-20.00,
niedz. 10.00-17.00
n Sklep wielobranżowy PSS
Społem,
ul. Jana Pawła II 14, Podkowa Leśna

tel. 22 758 92 60

Zakupy tylko na miejscu.
Godziny otwarcia:
pon.-sob. 7:00-21:00

Restauracje:
n Alebosco Kuchnia Śródziemnomorska,
ul. Jana Pawła II 11,
Podkowa Leśna
tel. 573 980 891
Restauracja PRACUJE
WYŁĄCZNIE W TRYBIE DAŃ
DOSTĘPNYCH NA WYNOS
Zostało przygotowane specjalne
menu obiadowo-kolacyjne na wynos:
zupy, pasty, drugie dania (mi.in. kotlet
schabowy, mielony) oraz codziennie
świeżo wypiekane ciasta.
Szczegółowe menu: https://www.
facebook.com/AleboscoRestauracja/
menu/
Zamówienia WYŁĄCZNIE telefoniczne 573 980 891 – można składać od godziny 12:00! Dania są do
odbioru od 13:00 do 19:00.
Możliwość dowozu.
Restauracja stosuje wszystkie zalecenia WHO odnośnie walki z nierozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Preferowana płatność kartą.
n Restauracja Bazylia,
ul. Słowicza 1a, Podkowa Leśna.

tel. 511 634 804

Zamówienia telefonicznie lub online.
n Weranda Marii Domańskiej,
ul. Jana Pawła II 3, Podkowa Leśna

tel. 518 718 454

Weranda działa w trybie NA WYNOS.
Wszystkie dania/desery/całe ciasta/kawy/napoje itp. można zamówić na wynos i odbierać osobiście
przed lokalem (zamawiamy telefonicznie).
DOWOZY‼️ zamówienia dań/deserów z karty z dostawą pod drzwi
– godziny 12:00-20:00
– minimalna kwota zamówienia 50 zł
– koszt dostawy do 5 km – 5 zł
– zamówienia przyjmujemy wyłącznie drogą telefoniczną!!
Zapraszamy do kontaktu:
tel. 22 758 90 53, kom. 518 718 454

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 10.00-17.00,
sob. 10.00-15.00
Zakupy na miejscu i na zamówienie. Zamówienia telefoniczne z
odbiorem w księgarni (płatność gotówką, kartą, blikiem) i z dowozem
na terenie Podkowy Leśnej.
Dowóz do 100 zł płatny – 3 zł,
powyżej 100 zł darmowy. Płatność
tylko gotówką. Zamówienia z dowozem do godz. 16.00.
W ofercie: książki, artykuły szkolne i papiernicze oraz gry i w ograniczonym asortymencie zabawki.

Przychodnie:

n Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej BASIS,
ul. Błońska 46/48, Podkowa Leśna

tel.: 22 758 92 65

Godziny otwarcia: 8:00 – 18:00
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielają porad telefonicznie. Wystawiają także recepty na
leki stałe. Nie ma konieczności przychodzenia po taką receptę. Lekarz
podaje kod recepty, który należy
przedstawić potem w aptece. W sytuacjach nagłych, wymagających
interwencji lekarskiej, lekarze przyjmują pacjentów.
n Medicus s.c., ul. Jelenia 30a,
05-807 Podkowa Leśna

tel. 22 729 10 65

Godziny otwarcia: 8:00-18:00
Osoby starsze, niepełnosprawne
lub potrzebujące pomocy
proszone są o kontakt z:

Inne:
n Księgarnia, ul. Jana Pawła II 5,
05-807 Podkowa Leśna

tel. 22 759 35 78

e-mail:ksiegarnia2@op.pl

OPS, tel. 22 729 10 82,
Urzędem Miasta, tel. 22 759 21 01,
harcerzami, tel. 516 109 079.
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Wieści z urzędu

WAŻNE!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać
informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Należy pamiętać o przestrzeganiu
podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na
ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce – należy pa-

miętać o częstym myciu rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/
żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
Mycie rąk ww. metodami skutecznie eliminuje wirusa.
Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach
i przedmiotach, jeśli skażone zostały
wydzieliną oddechową (w trakcie
kaszlu, czy kichania) osób chorych.
Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa
z zanieczyszczonych powierzchni na
rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie
rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Stosować zasady ochrony
podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy
zakryć usta i nos zgiętym łokciem
lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego
kosza i umyć ręce, używając mydła
i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
Jeśli nie przestrzega się tej zasady,
można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane,
np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej
1-1,5 metra odległości od osoby,
która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

4. Unikać dotykania rękami oczu,
nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa
lub ust zanieczyszczonymi rękami,
może spowodować przeniesienie
się wirusa z powierzchni na siebie.

4. Bardzo ważne jest także dezynfekowanie – (przecieranie chu-

steczkami do dezynfekcji) np. klamek, telefonów komórkowych oraz
innych urządzeń używanych w miejscach publicznych.

6. Będąc chorym, mając: gorączkę,
kaszel, trudności w oddychaniu,
po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus lub po kontakcie z osobą zakażoną, należy
bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną
lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony
zostanie dalszy tryb postępowania
medycznego. Należy unikać korzystania z transportu publicznego.

Najemcy lokali miejskich z bonifikatą czynszu
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Artur Tusiński dn. 19 marca 2020 r.
wydał Zarządzenie nr 30/2020
o szczególnej formie udzielenia pomocy dla przedsiębiorców poprzez
wprowadzenie obniżenia lub zwolnienia z czynszu najmu lub dzierżawy na nieruchomościach miejskich

w związku z prowadzeniem przez
najemców działalności gospodarczej
w okresie marzec-kwiecień-maj:
n najemcy, którzy prowadzą działalność – zniżka 70%,
n najemcy, którzy zamknęli lub
zawiesili prowadzenie działalności
– są zwolnieni z opłaty.

Praca Urzędu Miasta
Osoby odwiedzające Urząd Miasta prosimy o korzystanie
z płynu do dezynfekcji rąk, który znajduje się po prawej
stronie przy wejściu do urzędu.
Urząd Miasta Podkowa Leśna
pracuje bez zmian. Zwracamy się
jednak z prośbą o ograniczenie wizyt w magistracie do niezbędnego
minimum.
Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste oraz
ewidencja działalności gospodarczej (pok. nr 7) będą obsługiwały
interesantów tylko w nagłych i niezbędnych przypadkach.
Jeśli nie jest to konieczne i nie wynika z potrzeby pilnego załatwienia
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spraw, prosimy o nieprzychodzenie
do Urzędu Miasta.

Zachęcamy do kontaktu:
n t elefonicznego: wykaz telefonów http://podkowalesna.pl/
kontakt/
nm
 ailowego:
urzadmiasta@podkowalesna.pl
np
 oprzez e-PUAP – adres elektronicznej skrzynki podawczej:
6gf1vd1m9s/skrytka

Ponadto, przed wejściem do
Urzędu Miasta znajduje się skrzynka, do której można wrzucać dokumenty skierowane do Urzędu Miasta i Rady Miasta Podkowa Leśna.
Pisma zostaną przyjęte z datą ich
dostarczenia.
Jednocześnie informujemy, że
w związku z sytuacją epidemiczną,
zamknięciem szkół i koniecznością
zapewnienia opieki najmłodszym,
zespół Urzędu Miasta Podkowa
Leśna pracuje w okrojonym składzie. To może spowodować opóźnienia w realizacji spraw bieżących,
m.in. wystawianiu faktur.

Wieści z urzędu

Inwestycje
Ścieżką rowerową po Zachodnim
Mazowszu. ciąg pieszo-rowerowy
wzdłuż drogi 719
W ramach realizacji projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń
powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu
Tras Rowerowych – Etap II” wzdłuż drogi nr 719, na odcinku pomiędzy
Galerią Podkowa a ulicą Grodziską, zbudowano ciąg rowerowo-pieszy.

Remont sali
gimnastycznej
Zakończono prace remontowe
w małej sali gimnastycznej w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy przy ul. Jana Pawła II nr 20. Ze
ścian i sufitów skuto stare tynki,
a na ich miejsce położono nowe
mineralne. Sala gimnastyczna została pomalowana w dwóch kolorach. Powieszono nowe drabinki
gimnastyczne, naprawiono mocowania i zamontowano nowe osłony na grzejnikach. Naprawiono
także sterowanie oknami uchylnymi z poziomu zero i wykonano indywidualne zabezpieczenia
okien uchylnych.

Andrzej Rogalski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Wykonano nawierzchnię bitumiczną o
szerokości 2,5 m. Został także przebudowany przepust od strony ulicy Gołębiej w Podkowie Leśnej. Prace zostały
wykonane w IV kwartale ubiegłego
roku. Do wykonania pozostały prace
związane z przepustem od strony granicy z Milanówkiem, połączenie z ul.
Gołębią oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu na całym odcinku. W tym zakresie ma powstać nowe
przejście dla pieszych na wysokości
wjazdu i wejścia na teren Stawiska.
Inwestycja ma charakter partnerski,
jest dofinansowana w 80% ze środków europejskich. Liderem projektu
jest miasto Żyrardów, a Partnerami
Michałowice, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek oraz Podkowa Leśna
i Pruszków. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę ciągów
pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, rozbudowę istniejącej ścieżki
rowerowej na ciąg pieszo-rowerowy
wraz z oświetleniem oraz budowę
i montaż towarzyszącej infrastruktury rowerowej – wiat i parkingów
dla rowerów, punktów samoobsługi
serwisowej, separatorów, podpórek,

progów spowalniających oraz zastosowanie różnicy poziomów. Projekt
wpisuje się w założenia Planów Gospodarki Niskoemisyjnej poszczególnych gmin, a realizowany będzie
na terenach poddanych rewitalizacji
Miasta Żyrardowa i gmin: Michałowice, Milanówek oraz Grodzisk Mazowiecki. Planowany układ tras rowerowych zapewni bezpieczne, wygodne,
spójne i bezpośrednie połączenia komunikacyjne w skali poszczególnych
gmin oraz w całym obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego,
a także zaspokoi zapotrzebowanie
społeczne na infrastrukturę rowerową. Tym dofinansowaniem była objęta także budowa części Alei Lipowej.
Jednak wszczęcie postepowania o jej
wpis do rejestru zabytków, negatywna kampania informacyjna wywołana
między innymi przez inicjatorów zbierania podpisów, stawiają pod znakiem zapytania utrzymanie dotacji
dla ścieżki rowerowej, także wzdłuż
trasy 719. Czy tak się stanie, pokażą
najbliższe miesiące.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Centrum Usług
Wspólnych
z nową siedzibą
W budynku przychodni przy
ul. Błońskiej 46/48 zostały zakończone prace przy adaptacji
biura dla Centrum Usług Wspólnych, które dotychczas znajdowało się w budynku szkoły podstawowej przy ul. Jana Pawła II.
Zaadaptowano pomieszczenie na
pierwszym piętrze, gdzie zostały
wyburzone dwie ściany działowe.
Wydzielono pokój dla dyrektora,
pomieszczenie na archiwum, do
którego wykonano nowe wejście.
Przebudowano toaletę oraz wykonano aneks socjalny. Ze ścian
usunięto glazurę, nałożono tynki
i pomalowano. Przeniesiono również instalację elektryczną, dopasowując do obecnego układu
pomieszczeń.
Centrum Usług Wspólnych to
samorządowa jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność
rachunkowo-księgową
na rzecz placówek oświatowych
w Podkowie Leśnej.
Andrzej Rogalski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Rewitalizacja Alei Lipowej
– zablokowana!
W ostatnim Biuletynie nr 5/6(89)grudzień 2019 poinformowaliśmy mieszkańców,
że został rozstrzygnięty przetarg na przeprowadzenie I etapu prac w Alei Lipowej
i na początku roku 2020 przystępujemy do jej rewitalizacji. Wykonawca zobowiązał
się do realizacji robót w terminie do dnia 29 maja 2020 r. za kwotę 823.823,10 zł
brutto. Zgodnie z planem wykonawca wszedł na budowę, rozpoczynając ją od
zabezpieczenia drzew. Na przeprowadzenie tej inwestycji Urząd Miasta pozyskał
dotację ze środków unijnych.
Protest „miłośników alei”

Na początku lutego do naszych skrzynek pocztowych została wrzucona
ulotka podpisana „Miłośnicy Alei Lipowej” zachęcająca do zbierania podpisów pod wnioskiem o wstrzymanie
prac i przeprowadzenie konsultacji.
10 lutego 2020 r. do Urzędu Miasta
wpłynął wniosek o „zawieszenie realizacji przebudowy zabytkowej Alei
Lipowej w Podkowie Leśnej i prze6

prowadzenie konsultacji społecznych
w sprawie sposobu zagospodarowania części nieutwardzonej Alei” podpisany przez pana Cezarego Wrzoska
wraz z listą poparcia podpisaną (po
weryfikacji) przez 108 podkowian.
Urząd na rozpatrzenie miał 14 dni.
Także wskutek działań grupy inicjującej protest przeciwko rewitalizacji
Alei, 20 lutego br. Stowarzyszenie
Genius Loci z siedzibą w Warszawie

złożyło do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
wniosek o wpisanie Alei Lipowej do
rejestru zabytków (trzecia, równoległa do dwóch już obowiązujących,
forma ochrony). Warszawskie stowarzyszenie argumentację oparło na
„Opracowaniu dotyczącym wartości
zabytkowych Alei Lipowej w Podkowie Leśnej” przygotowanym przez
panią Małgorzatę Stępkę, prezesa
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Stowarzyszenia „Dendropolis” (sic!).
Już 24 lutego (w ciągu jednego dnia
roboczego) MWKZ wydał postanowienie o wszczęciu postępowania
w sprawie wpisu do rejestru zabytków – zgodnie z treścią wniosku ww.
organizacji społecznej – co jest równoznaczne ze wstrzymaniem prac.
Na mocy zmian wprowadzonych w czerwcu 2017 r. w ustawie o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami od dnia wszczęcia
postępowania w sprawie wpisu
zabytku do rejestru zabrania się
prowadzenia jakichkolwiek prac,
w tym ratujących zabytek.

Konsekwencje dla miasta

n Tracą ważność wszystkie projekty,
uzgodnienia, opinie. Cała opracowana dokumentacja w przypadku późniejszego wpisu do rejestru staje się
bezużyteczna. Trafia do „kosza”.
n Tracimy wydane 72.330 zł na
gotowe do realizacji projekty z prawomocnymi zgodami na budowy,
wszystkimi opiniami i uzgodnieniami
w tym MWKZ:
lp
 rojekt drogowy ulicy Lipowej,
który przewidywał podziemne
zbiorniki retencyjne zatrzymujące wodę opadową. Projekt wykonany w ramach współpracy PTO,
współfinansowany z Funduszy
Norweskich;
lp
 rojekt ciągu pieszego i ścieżki
rowerowej;
l projekt oświetlenia ulicy;

lp
 rojekty dotyczące ukrycia infrastruktury energetycznej i teletechnicznej pod ziemią;
l projekt organizacji ruchu;
lw
 ytyczne projektowe, opinie,
zgody.
n Tracimy dofinansowanie na budowę ścieżki w Alei Lipowej w wysokości ponad 640.000 zł. Zagrożona
jest cała dotacja dla Podkowy Leśnej w wysokości 1.133.166 zł (dotacja obejmuje Aleję Lipową i ścieżkę przy trasie 719).
n Jeżeli miasto odstąpi od umowy z
przyczyn, za które wykonawca nie
odpowiada (w tym przypadku mamy
taką sytuację), miasto będzie zobowiązane do zapłaty odszkodowania
na rzecz wykonawcy z tytułu zerwania umowy. 16 marca br. otrzymaliśmy od wykonawcy pierwsze
pismo z wyceną dotychczasowych
kosztów na kwotę 103.000 zł +VAT
oraz informację, że nie obejmuje to
roszczeń z tytułu utraty korzyści.
n Za niewywiązanie się ze zobowiązań Porozumienia Partnerskiego
(umowa o dofinansowanie została
podpisana 21.08.2018 r.), dotyczącego budowy ścieżek rowerowych na
terenie Grodziska Mazowieckiego,
Michałowic, Milanówka, Podkowy
Leśnej, Pruszkowa i Żyrardowa, grozi
zwrot partnerom utraconych dotacji
w kwocie 11.043.232 zł.
Te zobowiązania będą musiały zostać pokryte z budżetu miasta Podkowa Leśna kosztem wszystkich

mieszkańców, co może się wiązać
z np. utratą dofinansowania do biletów WKD, dodatkowych środków na
edukację, kulturę czy inwestycje.

Manipulacje
„miłośników alei”
W związku z docierającymi głosami mieszkańców i wypowiadających
się ekspertów o wprowadzeniu ich
w błąd przez inicjatorów zbierania
podpisów pod wnioskiem, informuję
że wizualizacja, którą się posługiwano nie jest wykonana na podstawie
projektu będącego w posiadaniu
urzędu miasta i nie ma z projektem
nic wspólnego, jest przekłamana.
Nigdy nie była planowana wycinka
drzew, wręcz przeciwnie – cały projekt został podporządkowany potrzebom drzew, zatrzymaniu wody,
poprawie warunków bytowania.
Nikt z inicjatorów zbierania podpisów, ani ekspertów i osób wypowiadających się nigdy nie wystąpił
z wnioskiem o udostępnienie całej
dokumentacji dotyczącej projektu,
ani nie skierował do dnia wydania
przez MKZW postanowienia żadnego pytania do urzędu miasta w tej
sprawie. Ubolewam, że nierzetelne
i nieprawdziwe informacje rozprzestrzeniane w przestrzeni publicznej
przez inicjatorów zbierania podpisów
wprowadziły w błąd, wręcz zmanipulowały tak dużo osób dobrej woli,
a teraz mogą mieć tak daleko idące
7
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konsekwencje finansowe dla miasta, podważają wiarygodność miasta
Podkowa Leśna jako partnera, godzą
w jego dobre imię.
Konsekwencje wpisu Alei Lipowej
do rejestru dotkną w przyszłości
wszystkich właścicieli posesji do niej
przylegających (po obu stronach). Od
9 września 2017 r. przepisy prawa
pozwalają ministrowi kultury, generalnemu konserwatorowi zabytków
z urzędu uchylić lub zmienić dowolne prawomocne wcześniej wydane
pozwolenie, o którym mowa w art.
36 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami” (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.
1446 ze zm.; dalej: u.o.z.o.z.).
Roboty budowlane prowadzone
przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymagają zawsze pozwolenia na budowę.
Generalny konserwator zabytków
ma prawo cofnąć pozwolenie na roboty przy zabytku nawet po dwóch
latach. Właściciel nie ma możliwości
odwołania ani nawet uzyskania odszkodowania.

Projektowanie
– długoletni proces
Proces projektowania Alei Lipowej
był procesem długotrwałym, zapoczątkowanym ok. 2000 r. Miasto
Podkowa Leśna wielokrotnie aplikowało o pozyskanie środków zewnętrznych na przebudowę zarówno
asfaltowej części jezdnej, jak i czę8

ści północnej – poprzez urządzenie
ciągu pieszo-jezdnego. W 2008 r.
na zlecenie Urzędu Miasta Podkowa
Leśna opracowano „Projekt przebudowy ul. Lipowej na odcinku ul. Jana
Pawła – rondo w Podkowie Leśnej”.
Przedmiotem inwestycji miała być
modernizacja istniejącej nawierzchni
jezdni oraz utwardzenie części gruntowej poprzez budowę pasa o szerokości 4,5 m, konstrukcji zbliżonej do
parametrów normalnej drogi z kostki
kamiennej, z zastosowaniem obrzeży
kamiennych i pełną podbudową drogi. Pozostawiono ruch samochodów
dojeżdżających do posesji na całej
długości Alei.
Ponieważ od wykonania starego
projektu minęło wiele lat, w 2016
roku przystąpiliśmy do nowego opracowania rewitalizacji Alei Lipowej.
Zostały zorganizowane dwa spotkania z mieszkańcami, w biuletynie
i prasie lokalnej na ten temat ukazało
się szereg informacji.
Pod koniec 2017 r., tj. wraz z końcem prac projektanta i eksperta ds.
drzew, miasto uzyskało gotowy projekt techniczny, który orzymał pozytywną pisemną opinię architekta
zieleni dr M. Suchockiej w kontekście
zastosowania rozwiązań zmniejszających konflikt pomiędzy infrastrukturą a drzewami. Projekt uzyskał
wszystkie niezbędne pozwolenia na
budowę, włącznie z pozytywną opinią Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

Rozwiązania w obowiązującym
projekcie mają charakter szerokiego,
estetycznego, podnoszącego wartość jakości przestrzeni publicznej
deptaka, w którym dzięki różnicowaniu faktury nawierzchni zaspokoi
się nie tylko potrzeby pieszych i rowerzystów, ale zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa ruchu.
Dodatkowym atutem tego kompromisowego rozwiązania są artykułowane w czasie prowadzonego
dialogu społecznego potrzeby osób
starszych i z ograniczoną motoryką
oraz możliwie pełne zabezpieczenie
stanu rosnących wzdłuż ulicy Lipowej drzew. Tak zaprojektowany deptak nie zmieni charakteru społecznego ulicy Lipowej, a osiągając inną
jakość przestrzeni publicznej otworzy przed jej użytkownikami nowe
możliwości i perspektywy rozwoju
funkcji miastotwórczej i kulturowej
tej części Miasta.
Obecny projekt wyeliminował
wadliwe rozwiązania projektowe
z 2008 r. i zakłada:
1) realizację ciągu pieszo-rowerowego o szer. 5,5 m (wizualne odseparowanie ruchu pieszego i rowerowego) poprzez jego całkowite
posadowienie na gruncie rodzimym,
aby wykonanie konstrukcji projektowanych obiektów nie powodowało
zagrożenia dla znajdujących się w sąsiedztwie drzew i korzeni – przewidziane roboty ziemne mają być wykonane ze szczególną ostrożnością, aby
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nie uszkodzić znajdujących się w rejonie inwestycji korzeni zabytkowych
drzew. Odspajanie gruntu (korytowanie) w bezpośrednim sąsiedztwie
korzeni drzew należy wykonać przy
wykorzystaniu Air Spade i ręcznie,
2) zastosowanie nawierzchni mineralno-żywicznej TerraWay, wodnoprzepuszczalnej, dla ścieżki rowerowej oraz nawierzchni z płyt
granitowych oraz nawierzchni mineralnej HanseGrand dla części pieszej,
tworząc harmonijną całość deptaka
w ujednoliconej, stonowanej kolorystyce szarości,
3) całkowite odejście od dopuszczenia dojazdu samochodów do
posesji na całej długości ciągu pieszo-rowerowego na rzecz zaprojektowania zjazdów na wysokości poszczególnych bram wjazdowych,
4) rezygnację z wkopanych w grunt
rodzimy obrzeży kamiennych na
rzecz lekkich i trwałych obrzeży aluminiowych,
5) odwodnienie nawierzchni ścieżki
rowerowej i chodnika przez przesiąkanie wody przez ich warstwy i odprowadzanie jej do chłonnego podłoża gruntowego, czyli zapobieżenie
efektowi szybkiego spływu wody
który ma miejsce także obecnie,
6) całkowicie wyeliminowano
z podbudowy udziału cementu pod
nawierzchniami przepuszczalnymi.

Aleja Lipowa pozostaje
bez zmian

W związku z zaistniałą sytuacją
i rozpoczętą procedurą wpisania
Alei Lipowej do rejestru zabytków,
miasto nie ma możliwości prowadzenia żadnych robót na tym terenie,
nawet niezbędnych prac pielęgnacyjnych. Procedura administracyjna
i sądowa może trwać latami. To kolejna inwestycja, której wykonanie
zostało uniemożliwione przez to
samo środowisko osób. W zażegnanie negatywnych skutków działania
„Miłośników Alei” zaangażowały się
lokalne środowiska, organizacje pozarządowe i mieszkańcy, za co bardzo dziękuję. Niemniej bez względu
na formalny finał sprawy, utrata
dofinansowania pogrzebała rewitalizację Lipowej na długie lata. Dla
mnie najbliższe tygodnie, a może nawet miesiące upłyną na działaniach
mających na celu wyłącznie minimalizowanie negatywnych skutków
finansowych dla miasta.
Zachęcam do obejrzenia sesji zwołanej w sprawie Al. Lipowej, a także
informacji na stronie internetowej
Miasta Podkowa Leśna w dedykowanej zakładce „Aleja Lipowa – kalendarium” (http://podkowalesna.pl/
samorzad/samorzad-aktualnosci/
aleja-lipowa-kalendarium/).
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Przystanki

autobusowe przy
ul. Brwinowskiej

Zakończyły się prace projektowe
dotyczące dokumentacji techniczno-kosztorysowej peronów przy-
-stankowych (zakres drogowy)
oraz zmian w stałej organizacji ruchu, uzyskano wymagane prawem
pozwolenia na realizację związaną
z planowanym uruchomieniem
przystanków autobusowych przy
ulicy Brwinowskiej. Od momentu
uruchomienia przez gminę Brwinów linii autobusowej łączącej
sołectwa Owczarnia i Żółwin
z Brwinowem, sama trasa jak i lokalizacja oraz wyposażenie przystanków wzbudzało kontrowersje
zarówno wśród mieszkańców jak
i korzystających. Dlatego w zeszłym roku przystąpiono do prac
projektowych. W zamyśle, kursujące autobusy będą zatrzymywać
się w ciągu ul. Brwinowskiej w pobliżu stacji WKD Główna. Wyznaczone zostały także przystanki
„na żądanie” w pobliżu ulicy Orlej.
Ograniczenie poruszania się środków transportu, jednak sporych
rozmiarów autobusów po wąskich
ulicach naszego miasta oraz sama
lokalizacja postoju w ciągu ruchliwej ulicy Brwinowskiej przyczyni
się do spowolnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa. W drugim
etapie budowy powstaną wiaty
przystankowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą, co w pełni
zaspokoi oczekiwania osób korzystających z linii autobusowej.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Aleja Lipowa
– pytania i odpowiedzi
1. Część mieszkańców Podkowy
uważa, że Aleja Lipowa jest piękna
taka jaka jest. Dlaczego należy to
zmieniać?
Przez wiele lat następowała powolna degradacja nawierzchni z powodu ruchu samochodów, ubijania
gruntu, dokładania tam różnych materiałów w celu jej wyrównania. To
wszystko stanowi zagrożenie dla
drzew – my możemy kałuże lubić
albo nie, dla drzew oznacza to, że
ziemia nie przepuszcza wody i powietrza, korzenie nie są dostatecznie nawadniane.  
2. Czy podczas rewitalizacji Alei Lipowej mogą zostać wycięte jakieś
drzewa?
Nie, absolutnie nie. Cały projekt
został podporządkowany poprawie
warunków bytowania lip.
3. Pojawiły się głosy, że Aleja Lipowa zostanie wybetonowana, czy to
prawda?
Nie, w projekcie nie ma elementów betonowych. Ani kostki, ani
krawężników. Nie ma też cementu
w podbudowach pod nawierzchniami wodoprzepuszczalnymi.
4. Co to jest korytowanie? Czy
projekt przewiduje korytowanie?
Czy
korytowanie
spowoduje
uszkodzenia korzeni?
Korytowanie to w skrócie wybranie gruntu np. pod konstrukcję
chodnika i ścieżki. W obrębie 15 m
od drzewa chronionego (tak jak
w Alei Lipowej) nie można prowadzić prac mogących uszkodzić jego
system korzeniowy. Niezbędne
prace np. usunięcie warstwy ubitego, nieprzepuszczającego powietrza ani wody gruntu z resztkami
gruzu, wykonawca przeprowadzi ze
szczególną ostrożnością. Oddzielenie gruntu od korzeni drzew będzie
wykonane przy wykorzystaniu bezinwazyjnej metody Air Spade (wy10

dmuchiwanie) i ręcznie pod nadzorem dendrologa.
5. Czy przewidziana w projekcie
nawierzchnia jest bezpieczna dla
drzew?
Tak, zastosowano mineralno-żywiczne nawierzchnie TerraWay i mineralne HanseGrand, pozwalające
powietrzu i wodzie przenikać do korzeni. Takie rozwiązania już mamy w
Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
6. Co grozi lipom, jeśli w Alei nie zostaną podjęte żadne prace?
Wg opinii ekspertów, wypowiadających się w opracowaniach już od
2009 r., grunt w Alei jest tak ubity,
że nie przepuszcza ani wody, ani powietrza. Ta sytuacja nie jest dobra
dla drzew i zagraża ich egzystencji.
Szczególnie groźny jest tutaj efekt
całkowitego odpływu wody opadowej na asfalt, zwłaszcza w okresach
długotrwałej suszy.
7. Dlaczego w Alei Lipowej zaprojektowano ścieżkę rowerową?
Pomysł przeprowadzenia ścieżki rowerowej w Alei Lipowej ma
ponad 15 lat i łączy się z wprowadzaniem ścieżek rowerowych na terenie gmin Mazowsza. Od wielu lat
taka potrzeba jest też artykułowana
przez znaczną część mieszkańców
Podkowy. Dzisiejsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa nakazują
tam gdzie to możliwe oddzielić ruch
pieszych i rowerzystów. Poza tym
dzięki dofinansowaniu w wysokości
prawie 640.000 zł mogliśmy w ogóle ruszyć z rewitalizacją.  
8. Czy chodnik sąsiadujący ze
ścieżką rowerową będzie bezpieczny dla pieszych? Czemu nie można
przenieść ścieżki na jezdnię?
Zgodnie z naszymi krajowymi regulacjami pieszy może przebywać
na ścieżce, ale musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście. Rowerzysta
natomiast musi jechać wyłącznie

wyznaczoną ścieżką. Nie można
przenieść ścieżki na istniejącą jezdnię ponieważ w świetle obowiązujących przepisów jest ona za wąska.
9. Czy planowana nawierzchnia
nie utrudni poruszania się osobom
starszym,
niepełnosprawnym,
z wózkami dziecięcymi?
Obecnie przewidziana jest wyłącznie budowa ścieżki rowerowej,
gdyż na nią zostały pozyskane fundusze unijne. W drugim etapie, po
konsultacjach społecznych można
będzie przystąpić do projektowania ścieżki dla pieszych, z uwzględnieniem potrzeb osób starszych,
niepełnosprawnych czy z wózkami
dziecięcymi.  
10. Jak obecny projekt rozwiązuje
dojazd do posesji przy Alei Lipowej
i zapobiega parkowaniu samochodów w strefie rekreacyjnej?
Obecny projekt całkowicie eliminuje ruch wzdłuż Alei. Wszystkie
dojazdy do posesji zostały zaprojektowane na wprost bram wjazdowych. Samochody nie mogą parkować na podjazdach. Służby miejskie
będą musiały parkować wyłącznie
na asfalcie i z niego obsługiwać
mieszkańców Lipowej.
11. Jak jest teraz prawnie chroniona Aleja Lipowa? Co oznacza
wszczęcie postępowania o kolejny
wpis Alei Lipowej do rejestru zabytków?
Aleja Lipowa jest chroniona poprzez wpis całego układu urbanistycznego, ruralistycznego i zabytkowej zieleni do rejestru zabytków
w roku 1981 oraz cała Aleja chroniona jest poprzez wpis jej jako pomnika przyrody w roku 1963.
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Wszczęcie postępowania zatrzymuje z mocy prawa wszystkie prace. Ewentualny wpis do rejestru
i objęcie Alei Lipowej trzecią formą
ochrony, spowoduje, że wszystkie
dotychczasowe projekty i zgody
stracą swoją ważność.
12. Skąd Miasto ma fundusze na
remont Alei Lipowej?
Miasto pozyskało dotację w wysokości 80% kosztów budowy
ścieżki tj ponad 640.000 zł w ramach wspólnego wniosku i projektu
6 gmin: Grodziska Mazowieckiego,
Michałowic, Milanówka, Podkowy
Leśnej, Pruszkowa i Żyrardowa.
13. Jakie są konsekwencje zerwania przez Miasto podpisanych już
umów? Czy Miastu grozi utrata
przyznanej dotacji?
Tak, z całą pewnością przepadnie
dotacja ponad 640.000 zł, przepadną wszystkie projekty które
kosztowały miasto 72.000 zł. Zagrożona jest wypłata dotacji na
wybudowany już odcinek ścieżki
rowerowej wzdłuż trasy 719 (trasa
Warszawa-Grodzisk Maz.), za który
miasto zapłaciło z własnych środków. W sumie cała dotacja przyznana Podkowie Leśnej na ścieżki
rowerowe wynosi 1.133.166 zł.
Za niewywiązanie się ze zobowiązań Porozumienia Partnerskiego przewidziano sankcje mogące sięgnąć kwoty 11.043.232 zł.
823.823,10 zł to kolejna kwota
o jaką może z roszczeniem wystąpić wykonawca, gdy Miasto odstąpi
od umowy. Grozi nam również kara
w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego za zerwanie umowy
z firmą pełniącą funkcję Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją przebudowy Alei Lipowej.
14. Czy jest szansa na dalsze konsultacje, uwzględniające uwagi
mieszkańców?
Tak, możemy rozmawiać o  wszystkim co nie jest objęte dofinansowaniem, zamówieniem publicznym
i zawartymi umowami, czyli o całym II etapie inwestycji. Konsultacje
byłyby możliwe tylko w przypadku
utrzymania realizacji I etapu.

Pumptrack

U wylotu z miasta, przy ulicy Brwinowskiej, na działce
naprzeciwko ulicy Orlej kończy się budowa pierwszego
z trzech planowanych tam obiektów rekreacyjno-sportowych
dla młodszych i trochę starszych mieszkańców naszego miasta.
Inwestycja obejmuje realizację
obiektu małej architektury jakim
jest zespół torów do jazdy na rowerze typu „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci
placu odpoczynku wyposażonego
w ławki, tablice informacyjne, stojaki rowerowe oraz kosze. Oświetlonego i wyposażonego w monitoring kamer.
Nazwa pumptrack pochodzi od
„pompowania”, czyli techniki jazdy na rowerze góra-dół bez pedałowania. Na przystosowanym do
tego torze można nabierać prędkości, pokonując kolejne muldy i wyprofilowane zakręty. Pumptrack
w zależności od powierzchni z jakiej jest wykonany może też służyć
rolkarzom i dzieciom (młodzieży)
na hulajnogach. Cały zaprojektowany zespół torów składa się
z trzech niezależnych obiektów.
Mniejszy tor dla najmłodszych
użytkowników czyli dzieci w wieku
3-6 lat zlokalizowany będzie w po-

łudniowo-zachodniej części działki
i ma formę trójkąta o wymiarach
25x15 m i wys. nie przekraczającej
0,7 m. Obwodowo będzie otoczony balansowym torem rowerowym typu skill-track o wymiarach
32x20 m i wys. nie przekraczającej
0,5 m. Geometryczna, bardziej złożona i także trójkątna forma dużego toru swoim dłuższym wymiarem zorientowana jest w układzie
pn. zach. – pd. wsch. i ma wymiary
47x25 m oraz wysokość nie przekraczającą 1,2 m w strefie zakrętów. Proste odcinki toru stykają
się ze sobą oraz łączą z zakrętami.
Obecnie kończą się prace przy budowie największego z zaprojektowanych obiektów.
Nowoczesny tor do pumptracka
będzie znakomitym urozmaiceniem
sportowej oferty w Podkowie Leś
nej oraz zachęci mieszkańców do
próbowania nowych aktywności.
Joanna Oracka
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

11

Wieści z urzędu

Ekologiczny projekt przedszkola
– ruszył przetarg na budowę

Na początku lutego został ogłoszony przetarg na rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola
i budowę nowego przedszkola w standardzie pasywnym w Podkowie Leśnej – wpłynęło 6 ofert,
najtańsza 11.898.612 zł, najdroższa 15.485.700 zł. Urząd jest w trakcie wyłonienia wykonawcy.

To bardzo oczekiwana i potrzebna
miejska inwestycja. Stary budynek,
który powstał przeszło 30 lat temu
miał być prowizorką, która dzisiaj
nie spełnia norm i wymogów nie
tylko standardu budynku edukacyjnego ale i ochrony przeciwpożarowej. Kilkukrotnie, wykonując
doraźne modyfikacje, dyrekcji naszego przedszkola udało się uniknąć
otrzymania decyzji o natychmiasto-

wym zamknięciu przedszkola. Prace projektowe i montaż finansowy
całego przedsięwzięcia to swoisty
wyścig z czasem.
Nowoczesny, ekologiczny projekt
nowego przedszkola został przygotowany przez firmę Bjerg Arkitektur. Zakończenie budowy przedszkola planowane jest na pierwszy
kwartał 2021 roku (po feriach zimowych). Do tego czasu placówka

zostanie przeniesiona do szkoły
podstawowej. Ustalenia dotyczące
możliwości, logistyki i koniecznych
działań w tym zakresie prowadzone
są na bieżąco z dyrektorami szkoły
i przedszkola. Miasto stara się też
o otrzymanie bardzo korzystnej pod
względem oprocentowania i warunków spłaty, pożyczki z mechanizmów zwrotnych.

Joanna Oracka
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Inwentaryzacja źródeł ciepła w Podkowie Leśnej zawieszona
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem
się koronawirusa, inwentaryzacja w
ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” została
tymczasowo wstrzymana. W chwili wznowienia inwentaryzacji, na
stronie urzędu pojawi się odpowiednia informacja.

Inwentaryzacja źródeł ciepła
w gospodarstwach domowych
w Podkowie Leśnej realizowana
jest przez ankieterów – studentów
Politechniki Warszawskiej, którzy odwiedzają mieszkańców oraz
wypełniają ankietę w systemie
ZONE (zgodnie z formularzami zatwierdzonymi przez Ministerstwo

Rozwoju). Ankieterzy posiadają list
rekomendacyjny od Burmistrza
Miasta Podkowa Leśna oraz pismo
z Politechniki Warszawskiej. Dziękujemy za dotychczasową aktywną
współpracę z ankieterami w trakcie
inwentaryzacji.
Marcin Bzdyra
Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych

Dbam o moje miasto, tu płacę podatki
Do końca kwietnia mamy czas
na rozliczenie roczne ze Skarbem
Państwa. Około 38% podatku dochodowego od osób fizycznych,
ujętych według rozliczeń rocznych
w PIT, wraca do gminy, w której jest
się zameldowanym lub którą wskaże się w zeznaniu podatkowym jako
miejsce zamieszkania.
Każdy, kto płaci podatki w miejscu
zamieszkania ma udział w rozwoju
12

swojego miasta. Pieniądze, które
wpłyną do miejskiej kasy, zostaną
przeznaczone na inwestycje, budowę i modernizację dróg, oświatę,
ochronę środowiska i kulturę.
Zamelduj się w Podkowie Leśnej
lub jeśli np. wynajmujesz tu dom
albo z jakiegoś powodu nie możesz
się zameldować, wypełnij formularz
aktualizacyjny ZAP-3 i wskaż Podkowę Leśną jako miejsce zamiesz-

kania. Formularz można złożyć
także razem z rocznym zeznaniem
podatkowym. Formularze dostępne
są w każdym urzędzie skarbowym.
Można je pobrać także ze strony
internetowej miasta www.podkowalesna.pl. Wypełnienie formularza
jest proste i bezpłatne.
Agnieszka Czarnecka
Skarbnik Miasta

Wieści z urzędu

Akacjowa

Na prośbę mieszkańców ulicy
Akacjowej, którzy zgłaszali zalewanie wjazdów na posesje po
obfitych opadach deszczu, wykonano pobocze chłonne z tłucznia
kamiennego z rynienką odpływową, także po północnej stronie
ulicy. Pobocze zostało oddzielone
barierkami, tak aby samochody,
które parkują nie „ubijały” tłucznia, który przestałby pełnić swoją
rolę. Prosimy kierowców o parkowanie na park&ride i w miejscach
do tego wyznaczonych.
Andrzej Rogalski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Pastorały przy
ul. Iwaszkiewicza
Zakończono prace przy budowie
nowego oświetlenia ulicznego
przy ulicy Iwaszkiewicza. Nowe
oświetlenie wykonane zostało
po stronie północnej, gdzie stanęły stylizowane słupy i oprawy
typu „pastorał”. Swoim wyglądem
nawiązują do tych z ul. Lilpopa
i parku. Dzięki symetrycznemu
rozmieszczeniu lamp i budowie
oświetlenia do ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż torów poprawiła
się nie tylko estetyka przestrzeni,
ale i funkcjonalność tego popularnego traktu spacerowego. Z powodu braku zgody mieszkańców
na pełne schowanie kabli pod ziemię, pozostały słupy i napowietrzna stara linia energetyczna.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Helenowska w przebudowie

Trwają prace budowlane przy przebudowie ulicy Helenowskiej
w ramach etapu II (obecnie budowany jest odcinek pomiędzy
ul. Brwinowską a ul. Główną).
Wykonano chodnik jednostronny z kostki betonowej, zjazdy do
posesji, miejsca postojowe z płyt
ECO oraz odwodnienie podziemne. Zakończyły się prace związane
z konstrukcją jezdni (korytowanie,
podbudowa, nawierzchnia). Pozostaje już tylko uprzątnięcie terenu.
Miejmy nadzieję, że wykonawcy uda
się zakończyć roboty przed terminem, do Świąt Wielkiej Nocy, tak
aby nowa ulica nie stwarzała już tylu
niedogodności. W pasie drogowym
ułożono (jak w przypadku każdej
zaprojektowanej i przebudowanej
ulicy po 2015 r.) zbiorniki retencyjne, z których woda opadowa filtru-

je w głąb do warstw wodonośnych.
Z jednej strony te rozwiązania zapobiec mają występującym podtopieniom i zalewaniu domów, które miały miejsce praktycznie w przypadku
wystąpienia każdego deszczu ulewnego, ale i zrekompensują w części
negatywne skutki zmian klimatu.
Zmagazynowana woda opadowa, po
okresie deszczowym, przez dłuższy
czas będzie infiltrowała, zachowując
w glebie odpowiedni poziom wilgoci
i w efekcie zasilała złoża wód podziemnych.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Plac zabaw
w nowej
odsłonie

W Ogrodzie Matki i Dziecka wymieniono wszystkie urządzenia do
zabawy dla najmłodszych. Zakupiono nowy piach z atestem, którym
wypełniono piaskownicę i uzupełniono strefy pod zabawkami. Zakres
realizacji tej części projektu został
dobrany do możliwości finansowych
miasta. W drugim etapie jest jeszcze
montaż nowych urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych oraz rewitalizacja przestrzeni pomiędzy budynkiem urzędu, a pawilonami sklepu
spożywczego i Werandy. Całość jest
realizowana na podstawie opracowanej w 2018 r. dokumentacji.
Andrzej Rogalski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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30 lat samorządu w Polsce

W tym roku mija 30 lat od pierwszych w pełni wolnych wyborów w Polsce po II wojnie światowej.
27 maja 1990 roku odbyły się wybory samorządowe. Wtedy po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat
decydowaliśmy o przyszłości naszego kraju w sposób zupełnie nieskrępowany. Wówczas weszła
w życie (26 maja 1990 r.) uchwalona 8 marca 1990 roku ustawa o samorządzie terytorialnym.

Dziesięć lat później, w 2000 roku
Sejm RP uchwalił 27 maja Dniem
Samorządu Terytorialnego. W tym
roku miał on mieć wyjątkowo uroczysty charakter. W Warszawie
planowano wielkie święto polskiej
samorządności: wystawy, piknik
i koncert, eksperckie debaty, warsztaty i wycieczki edukacyjne. W marcu w Senacie Rzeczypospolitej Pol-

skiej odbyła się konferencja prasowa
poświęcona ogólnopolskim obchodom rocznicowym, w której wzięli
udział senatorowie, przedstawiciele
miast i gmin oraz przedstawiciele
korporacji samorządowych.
Czy te plany uda się zrealizować?
Zobaczymy. W obliczu bardzo trudnej sytuacji i w związku z wprowadzonym stanem epidemii, na dzień
zamykania tego numeru Biuletynu
Miasta Podkowa Leśna, nie wiemy,
jak będziemy celebrować to wielkie
święto samorządności i społeczeństwa obywatelskiego.
Pamiętajmy o tym, że 30 lat temu
zyskaliśmy realny wpływ na najbliższe otoczenie, możliwość mówienia
o potrzebach lokalnej społeczności,
tworzenia oddolnych inicjatyw, które niejednokrotnie przeradzały się
w lokalne fundacje czy stowarzysze-

nia. Pamiętajmy, że samorządność
i społeczeństwo obywatelskie to
filary prawdziwie demokratycznego
państwa.
Joanna Pietrzak
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Budowa zgodna z prawem – inwestycja prywatna
Przy ul. Jana Pawła II 15 powstaje budynek wielolokalowy. Taka zabudowa jest zgodna
z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Podkowa
Leśna uchwalonym w połowie 2008 r. przez Radę Miasta Podkowa Leśna V kadencji.
W budynku mieszkalnym wielorodzinnym zaprojektowano sześć
odrębnych lokali z wielostanowiskowym garażem pod ziemią.
Plan miejscowy, dla zdecydowanej
większości miasta, ustala funkcję
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach leśnych bądź
ogrodowych. Trzy nieruchomości
w centrum miasta mają ustalone
inne przeznaczenie, a mianowicie
usługi komercyjne. W tym konkret-
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nym przypadku zapisy planu dopuszczają „lokalizowanie na działce
budynku mieszkalnego”. Ponieważ
zabrakło doprecyzowania, że powinien to być budynek mieszkalny jednorodzinny, w krajobrazie
miasta powstanie kolejny budynek
wielolokalowy.
Gabaryty obiektu limitowane są
wyłącznie przez parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy – minimalny udział powierzchni biolo-

gicznie czynnej dla tego terenu to
50%, maksymalną powierzchnię
zabudowy ustalono na poziomie
30% a wskaźnik intensywność zabudowy w wysokości 0,4. Budynek
będzie przypominał swoją wielkością kilkadziesiąt innych, w których
– mieści się po kilka lokali, także
wybudowanych w okresie XX-lecia
międzywojennego.
Joanna Oracka
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Wieści z urzędu

Program Mój Prąd

Przypominamy, że mieszkańcy Podkowy Leśnej mogą
aplikować o środki finansowe na pokrycie części
kosztów instalacji fotowoltaicznych w ramach programu
rządowego „Mój Prąd”.

Dofinansowanie w formie dotacji możliwe jest do uzyskania
do poziomu 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia,
nie więcej niż 5 tys. zł na jedno
przedsięwzięcie. Drugi nabór trwa
od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r.
lub do wyczerpania alokacji. Kwota budżetu, pozostała do alokacji po pierwszym naborze wynosi
868.066.450 PLN, z czego listy
rankingowe nr 1-5 drugiego naboru wynoszą 7.984.968 PLN (stan
na 24 lutego 2020). Tym samym
niezaangażowana alokacja wynosi
obecnie ok. 800.000.000,00 PLN.
Wnioski należy składać w formie papierowej na formularzu,
z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy lub poprzez formularz

udostępniony na portalu GOV.pl.
Wnioski w wersji papierowej składa się bezpośrednio w siedzibie
NFOŚiGW, kancelaria główna przy
ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo
przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A,
02-673 Warszawa
Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć następujące dokumenty:
n Kopia faktury za dostawę
i montaż instalacji fotowoltaicznej,
n
Dowód zapłaty faktury/
oświadczenie o dokonanej wpłacie,
n Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla

wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd” (RODO),
n Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające
montaż licznika wraz z numerem
Punktu Poboru Mocy, w którym go
zainstalowano,
n Oświadczenie o samodzielnym
montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).
Bardziej szczegółowe informacje
dostępne są na stronie
https://mojprad.gov.pl/.
Informacji o programie udziela również p. Marcin Bzdyra pod telefonem 505 123 147.
Marcin Bzdyra
Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych

Zmiany w projekcie Studium
W grudniowym numerze Biuletynu informowaliśmy o zakończeniu zbierania uwag do projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.
Burmistrz Miasta rozpatrzył zgłoszone postulaty przy wsparciu zespołu projektantów oraz
członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, służących wiedzą ekspercką.
Uwzględnienie części uwag wpłynęło na zmianę dokumentu w kilku obszarach.
Wiele zastrzeżeń dotyczyło
przeznaczenia terenu na południu
miasta, ograniczonego ulicami
Głogów, Jaśminową i Jana Pawła
II. W projekcie Studium zaproponowano wyznaczenie tam terenu
zabudowy usługowej z zakresu
kultury, zdrowia, rekreacji, sportu
i hotelarstwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
odstąpiono od tego zamiaru i teren włączono do strefy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej. Kolejną komentowaną kwestią był parametr maksymalnej wysokości zabudowy.
W projekcie dokumentu zaproponowano wartość 9 m. Mieszkańcy

zwracali uwagę, że jest to sprzeczne z historycznymi zastrzeżeniami
hipotecznymi dotyczącymi kształtowania zabudowy w Podkowie
Leśnej oraz aktualnie obowiązującym planem miejscowym. Projekt
Studium został w tym zakresie
zmieniony, dopuszczając zabudowę nie wyższą niż 10 m. Wśród
złożonych uwag powtarzał się
również postulat ograniczenia katalogu usług dopuszczonych na terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Burmistrz Miasta
zdecydował o wykreśleniu z niego
usług gastronomii.
Należy również wspomnieć, że
wiele złożonych uwag nie doty-

czyło zakresu Studium, przez co
nie mogły zostać uwzględnione.
Urząd Miasta jest gotowy do ponownego wyłożenia dokumentu
do publicznego wglądu, w kształcie uwzględniającym sugestie
mieszkańców. Niestety, z uwagi
na sytuację epidemiczną w Polsce,
w chwili oddawania niniejszego
Biuletynu do druku nie możemy
ogłosić terminu wyłożenia oraz
wyznaczyć daty przeprowadzenia
dyskusji publicznej. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli
przekazać te informacje – zachęcamy do śledzenia bieżących ogłoszeń.
Joanna Oracka
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

15

Wieści z urzędu

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
6 sierpnia br. mija ustawowy termin sprawowania urzędu obecnego Prezydenta Polski.
Datę wyborów zarządzono na 10 maja 2020 r. Kampanię wyborczą i przygotowanie wyborów
przyćmiły zmagania z epidemią wywołaną wirusem COVID-19 oraz walka o zdrowie
i życie Polaków. W ocenie władz miasta bezpieczne, nienarażające zdrowia mieszkańców,
przeprowadzenie wyborów jest niemożliwe. Wspólne działania i wysiłki różnych służb
oraz samych obywateli podejmowane na tak wielu różnych płaszczyznach życia, także
zatrważające informacje o konsekwencjach przeprowadzenia wyborów samorządowych we
Francji, jak do tej pory nie skłoniły władz państwowych do przesunięcia daty wyborów.
Na chwilę obecną nie możemy
przewidzieć, jak będzie rosła skala zachorowań w kraju, jakie będą
decyzje rządzących i czy wybory w zapowiedzianym terminie
odbędą się. Prosimy o śledzenie
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta w zakładce

Wybory prezydenckie 2020, gdzie
będziemy zamieszczać informacje
o ewentualnych zmianach przepisów i terminów.
W całym kraju przedstawiciele
samorządu terytorialnego – prezydenci, burmistrzowie i wójtowie,
jako osoby odpowiedzialne za przy-

gotowanie wyborów w gminach,
apelują do władz o przesuniecie
terminu wyborów. Poniżej zamieszczamy fragment pisma wystosowanego 23 marca br. przez Burmistrza
Miasta Podkowa Leśna do Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego
w Warszawie.

Szanowny Panie Dyrektorze,

Nie tylko jednak wyborcy przebywający na terenie Polski mieliby
utrudniony, a niektórzy wręcz uniemożliwiony udział w głosowaniu
– Polacy mieszkający w innych krajach już mają wprowadzony zakaz
opuszczania domów (np. Francja).
Jeśli jednak dojdzie do przeprowadzenia wyborów, to chciałbym
wiedzieć, czy gminy zostaną wyposażone w sprzęt (maseczki, płyny,
rękawiczki, gogle, kombinezony),
które będzie można przekazać komisjom obwodowym w liczbie potrzebnej dla wszystkich wyborców,
a także np. w stanowiska z szybami
lub specjalne kabiny dla członków
komisji, aby choć trochę zmniejszyć ryzyko zakażenia się wirusem.
Nie chodzi przy tym o zwiększenie
dotacji na zakup tych artykułów
(zwiększenie – bo z otrzymanej dotacji nie było mowy o tego typu zakupach), lecz o ich dostarczenie do
gmin w ramach realizacji centralnego zamówienia. Zwracam uwagę, że my jako gmina nie jesteśmy
w stanie zakupić już nawet małych
ilości tych środków dla urzędu, nie-

zbędnych do jego bieżącego funkcjonowania, bo brakuje ich w hurtowniach. Sądzę jednak, że żaden
urząd w Polsce nie jest przygotowany – nie posiada odpowiednich
zasobów ludzkich, finansowych,
rzeczowych – do przeprowadzenia
akcji wyborczej w sposób gwarantujący bezpieczeństwo wszystkim
wyborcom.
Poza tym zważyć należy, czy
zakup środków, o którym wspominam powyżej, zagwarantuje
naszym
mieszkańcom-wyborcom bezpieczeństwo. Czy płacąc
członkowi komisji dietę w wysokości 350 zł możemy spojrzeć mu
prosto w oczy i zachęcać do pracy
w komisji? To w zasadzie pytania retoryczne. Przykład Włoch
i Hiszpanii wydaje się drastyczny,
ale zatrważająco realny.
Proszę o zastanowienie się,
jak ma wyglądać grupowa praca
członków komisji obwodowych –
liczenie kart przed wyborami, odbiory materiałów, praca od świtu
w dniu wyborów do ranka następnego dnia?

słysząc doniesienia władz państwa
o tym, że nie ma planów, aby przełożyć termin wyborów prezydenckich, jako osoba odpowiedzialna za
przygotowanie wyborów na terenie gminy i odpowiadająca ze bezpieczeństwo mieszkańców miasta
oraz pracowników Urzędu Miasta,
za stosowne uważam podzielenie
się z Państwem uwagami dotyczącymi przeprowadzenia wyborów
w warunkach stanu epidemii.
Liczba osób zarażonych w kraju
szybko wzrasta. Jak podaje Minister Zdrowia, możemy spodziewać
się się kilkunastu tysięcy zachorowań. Obywatelom zaleca się pozostawanie w domach (podobno
izolacja to najlepsza forma walki z chorobą), coraz więcej osób
przebywać będzie w kwarantannie – kłóci się to z powszechnością
i dostępnością wyborów dla wyborców. Zalecenia władzy – idź na
wybory, a zalecenia tej samej władzy – pozostań w domu, nie narażaj siebie i innych – pozostają więc
w sprzeczności.
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Praca w komisjach to praca wspólna, jeden oddany głos przechodzi
przez wiele rąk.
Zalecenia płynące w komunikatach
mówią o konieczności zachowania
„bezpiecznej” odległości – w sklepach, aptekach, przychodniach,
w przestrzeni publicznej, na ulicach
mamy zachowywać odległość min.
2 metry od innych osób. W ramach
jednej komisji jest to niewykonalne. Członkowie komisji pracują na
wspólnych dokumentach, spisach,
z jedną pieczątką. To samo dotyczy
wyborców w lokalu wyborczym.
O równości, możliwości i zasadności prowadzenia przez kandydatów
na prezydenta kampanii wyborczej
już nie wspomnę – o tym jest głośno
w mediach.
Natomiast pomysł Prezesa partii rządzącej, aby urny roznosić do
osób będących w kwarantannie, jest
w ogóle kuriozalny. Niestety pokazuje to podejście władzy do mieszkańców kraju i troskę o ich dobro.
15 marca we Francji odbyła się
pierwsza tura wyborów lokalnych.
Kandydaci w wyborach alarmowali
władze kraju o zagrożeniu podkreślając, że wybory, nawet przy niskiej
frekwencji, to wysokie ryzyko infekcji. Władze jednak zignorowały apel.
Druga tura wyborów została odroczona. Przypadki zarażenia się wirusem COVID-19 członków komisji
i głosujących nie są pojedyncze.
Uczmy się na dobrych i na złych
przykładach innych krajów. Władze
państwowe powinny przewidywać,
zapobiegać i chronić obywateli.
Powyższe pytania rodzą kolejne. Wysyłam je w trosce o zdrowie
i życie naszych mieszkańców, a także urzędników, z prośbą o podjęcie
stosownych działań i mądrych, odważnych decyzji. W innych krajach
wybory zostały odłożone.
Myślę, że podobne uwagi i obawy przekazują także inne samorządy. Proszę podzielić się naszymi
odczuciami z Państwową Komisją
Wyborczą.

Jeżeli data wyborów zostanie
utrzymana, to przypomnijmy, że
Prezydent RP jest wybierany na
5-letnią kadencję. Czynne prawo wyborcze, tj. prawo udziału
w głosowaniu, mają obywatele
polscy, którzy najpóźniej w dniu
głosowania kończą 18 lat, nie zostali pozbawieni praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie zostali ubezwłasnowolnieni
prawomocnym orzeczeniem sądu
i nie zostali pozbawieni praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
W wyborach Prezydenta RP
głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie
do głosowania znak „X” w kratce
z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów. Znak „X” to co
najmniej dwie linie przecinające się
w obrębie kratki. Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony
obok nazwiska więcej niż jednego
kandydata, niepostawienie znaku
„X” w żadnej kratce lub postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony wyłącznie przy nazwisku kandydata, którego nazwisko zostało
skreślone, spowoduje nieważność
głosu. Sposób głosowania i warunki ważności głosu w głosowaniu ponownym są takie same, jak
w dniu pierwszego głosowania.
Jeśli w wyniku głosowania przeprowadzonego w zarządzonym
terminie żaden z kandydatów nie
zdobędzie więcej niż 50% ważnie
oddanych głosów, to dwa tygodnie
później – 24 maja br. – odbędzie
się druga tura wyborów, w której
uczestniczyć będą dwaj kandydaci
z największą liczbą głosów z pierwszej tury. Dla zwycięstwa w drugiej
turze wystarczy otrzymać większą
liczbę głosów niż zdobędzie kontr
kandydat.
W Podkowie Leśnej, jak dotychczas, głosować będzie można
w dwóch lokalach wyborczych.
Granice obwodów nie uległy zmianie. Oba lokale dostosowane są
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Z poważaniem,
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Beata Krupa
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

Najważniejsze
terminy dla wyborców:

l do 10 kwietnia 2020 r. – zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez
pełnomocników komitetów wyborczych; do tego dnia przyjmowane są
także zgłoszenia wyborców do uzupełnienia składów komisji obwodowych (pok. nr 5 Urzędu Miasta),
l do 20 kwietnia 2020 r.* – powołanie obwodowych komisji wyborczych,
sporządzenie
spisów
wyborców w gminach, podanie do
wiadomości publicznej danych o kandydatach na Prezydenta RP,
l do 27 kwietnia 2020 r.* – zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym
przy pomocy nakładek na karty do
głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,
l do 4 maja 2020 r.* – składanie
przez wyborców niepełnosprawnych
oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą
75 lat, wniosków o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania,
l do 5 maja 2020 r. – składanie
wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie
obwodzie głosowania,
l do 7 maja 2020 r. – zgłaszanie
przez wyborców przebywających za
granicą wniosków o wpisanie do spisu
wyborców w obwodach głosowania
utworzonych za granicą oraz zgłaszanie przez wyborców przebywających
na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,
l do 8 maja 2020 r. – składanie
wniosków o wydanie zaświadczenia
o prawie do głosowania,
l 10 maja 2020 r. w godz. 7.0021.00 – głosowanie,
l 24 maja 2020 r. w godz. 7.0021.00 – ewentualne głosowanie ponowne.
*Termin przedłużony zgodnie z art.
9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy.
UWAGA! Terminy wyborcze oraz zasady głosowania korespondencyjnego
i przez pełnomocnika zgodnie z zapowiedziami Sejmu RP mogą ulec zmianie!
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Informacje Rady Miasta
Sesja XIII – 17.12.2019 r.
Uchwała Nr 109/XIII/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

Uchwała Nr 110/XIII/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 111/XIII/2019

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Uchwała Nr 112/XIII/2019

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040

Uchwała Nr 113/XIII/2019

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2020 rok

Uchwała Nr 114/XIII/2019

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli działań Burmistrza
Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 115/XIII/2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Podkowa Leśna porozumień
z Gminą Brwinów i Gminą Grodzisk Mazowiecki w sprawie zasad prowadzenia
pozaszkolnego punktu katechetycznego

Sesja XIV – 30.01.2020 r.

Uchwała Nr 116/XIV/2020
Uchwała Nr 117/XIV/2020

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna
na 2020 rok
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 118/XIV/2020

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa
Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 119/XIV/2020

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa
Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 120/XIV/2020

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla
których zarządcą jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Uchwała Nr 121/XIV/2020

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 122/XIV/2020

w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 123/XIV/2020

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach
uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr 124/XIV/2020

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego

Uchwała Nr 125/XIV/2020

w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkanki dotyczącego projektu przebudowy
ul. Helenowskiej

Sesja XV – 4.03.2020 r.
Bez uchwał

Sesja zwołana na wniosek Burmistrza Miasta, poświęcona przebudowie Al. Lipowej

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
Dyżury radnych zostały wstrzymane do odwołania ze względu na stan
epidemii i konieczność wprowadzenia
działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Informacje o planowanych spotkaniach publikowane są na stronie

podkowalesna.esesja.pl oraz w kalendarzu na stronie internetowej miasta.
Zawiadomienia zamieszczane są także
na miejskich tablicach informacyjnych.

Czyste Powietrze

Ministerstwo Klimatu informuje
o planowanych zmianach w rządowym programie „Czyste Powietrze”.
Nowa wersja programu „Czyste
Powietrze” ma ruszyć na przełomie
marca i kwietnia 2020 r. Do czasu
ogłoszenia naboru na nowych zasadach, wnioski o dofinansowanie
wymiany przestarzałych pieców
oraz dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych
należy składać do właściwych
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zasadach przewidzianych
w obowiązującej obecnie wersji
programu „Czyste Powietrze”.
W ramach planowanej zmiany,
sam wniosek będzie uproszczony,
a większość dokumentów zostanie
zastąpiona oświadczeniami. Zmieni
się także czas rozpatrywania wniosku – z 90 dni roboczych do 30 dni
kalendarzowych. Ponadto zrezy-

gnowano z konieczności podawania
we wniosku informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom problemy
na etapie jego wypełniania. Przygotowane ułatwienia dla programu
„Czyste Powietrze” mają na celu
zwiększenie liczby składanych
przez beneficjentów wniosków.

Najważniejsze zmiany
w Programie Priorytetowym
Czyste Powietrze:
l uproszczenie zasad przyznawania dotacji;
l skrócenie czasu rozpatrywania wniosków – z 90 roboczych
do 30 dni kalendarzowych;
l uproszczenie wniosku o dotację
– część wymaganych dokumentów,
zostanie zastąpiona oświadczeniami;
l możliwość składania wniosków
online w serwisie gov.pl;
l włączenie w program sektor bankowy, który jest źródłem finanso-

Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

wania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty);
l włączenie w program Jednostek
Samorządu Terytorialnego;
l integracja z programem „Mój
Prąd”, przez możliwość uzyskania
dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania 2 osobnych
wniosków;
l poziom dotacji zostanie powiązany z efektem ekologicznym – bonus
za niskoemisyjność i odnawialność;
l dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła do 10 tys. zł.
W przypadku osób uprawnionych
do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł. na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej;
l możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i nawet
zakończonych, czyli umożliwienie
rozpoczęcia inwestycji do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Wnioski o dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych będzie można składać również za pomocą portalu gov.pl, jak i stron
internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej informacji dostępnych
jest na stronie
https://portal.wfosigw.pl/. Informacji o programie udziela również
p. Marcin Bzdyra pod nr. telefonu
505 123 147.
Marcin Bzdyra
Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych

19

Srodowisko

Pierwszy warsztat nt. jakości powietrza
w ramach projektu Podkowa Leśna
Human Smart Town
O znaczeniu monitoringu powietrza, jakości powietrza i smogu w Podkowie Leśnej
rozmawiano podczas pierwszego spotkania warsztatowego
zorganizowanego w ramach projektu
Podkowa Leśna Human Smart Town.

W spotkaniu wzięło udział ponad
50 osób. Gorąca dyskusja, która
wywiązała się podczas spotkania,
potwierdza wagę problemu i zaangażowanie mieszkańców w kwestię
czystego powietrza w naszym mieście.
Prelegenci, Piotr Siergiej, rzecznik
prasowy Polskiego Alarmu Smogowego i Jakub Jędrak, fizyk, członek Polskiego Alarmu Smogowego
przedstawili wyniki badań jakości
powietrza, sytuację z tym związaną
oraz rozwiązania wdrażane w celu
poprawy jakości powietrza w wybranych państwach i w Polsce.
Według rankingu WHO z 2018 r.
na 50 najbardziej zanieczyszczonych
miast w Europie 36 leży w Polsce.
Podkowy Leśnej na szczęście nie
ma w pierwszej pięćdziesiątce, ale
wyniki pomiarów Edukacyjnej Sieci
Antysmogowej, dotyczące naszego
miasta, prowadzone w 2018 roku są
alarmujące. Przez 11 miesięcy pomiarowych (luty-grudzień) w Podkowie
Leśnej było 71 dni z przekroczeniem
progu stężenia pyłów zawieszonych,
uznanego przez Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska za zagrażający
zdrowiu i mający negatywne skutki zdrowotne (wartość 55 μg/m3).
W tym samym okresie w centrum
Warszawy było 59 takich dni. Te wyniki powinny skłaniać do refleksji.
Podjęty przez dr. hab. inż. Rafała
Rajczyka z Politechniki Częstochow20

skiej temat spalania biomasy stałej
(m.in. drewna) w domowych paleniskach i wpływu tego procesu na
jakość powietrza wzbudził zainteresowanie mieszkańców. Przytoczone
wyniki ekspertyzy wykonanej przez
zespół naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Instytutu
Ochrony Środowiska PIB nie napawają optymizmem. Pomiary przeprowadzone w lutym 2019 roku na terenie szkoły podstawowej przy ul. Jana
Pawła II w Podkowie Leśnej, których
celem było określenie udziału lokalnego spalania biomasy jako źródła
drobnego pyłu zawieszonego PM2.5
potwierdzają, że jest ono głównym
źródłem pyłu PM2.5 w Podkowie
Leśnej. W Podkowie Leśnej drobny
pył zawieszony w 71,7% pochodzi ze
spalania biomasy na miejscu. W porównaniu z pyłami napływającymi
z terenów oddalonych od naszego
miasta, lokalne spalanie biomasy też
jest dominującym źródłem pochodzenia pyłu zawieszonego (41,9% vs.
58%). Na terenie Podkowy Leśnej
obserwuje się przede wszystkim powierzchniową emisję zanieczyszczeń
(niska emisja z wielu źródeł).
W projekcie Podkowa Leśna Human Smart Town zaplanowane są
kolejne warsztaty nt. znaczenia miejskiego monitoringu powietrza. Ich
celem jest konstruktywna wymiana

doświadczeń, prezentowanie nowinek technicznych ochrony czystości powietrza oraz edukacja w tym
zakresie. Bez tych elementów, bez
chęci na porozumienie i wypracowania wspólnego stanowiska, planowanie przyszłych działań będzie
o wiele trudniejsze. Dyskusje, które
toczą się w naszym mieście, na temat zakazu palenia węglem i zakazu
palenia w kominkach w dni smogowe, świadczą o dużej świadomości
mieszkańców i wadze problemu zanieczyszczenia powietrza w Podkowie Leśnej.
Uczestnicy warsztatów byli zgodni, że czyste powietrze jest wartością
nie do przecenienia i już dzisiaj należy o nią zadbać, podejmując wszelkie
działania rozważnie, ze świadomością ich skutku w przyszłości. Takie
stanowisko wyrażono też w aktualnej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
na lata 2013-2025 (Zadanie 2.5.3
Działania na rzecz ograniczania hałasu i dbałości o czystość powietrza).
Dziękujemy za ciekawe spotkanie, mając nadzieję na następne,
owocne dyskusje. O terminach kolejnych warsztatów w ramach projektu Podkowa Leśna Human Smart
Town będziemy Państwa na bieżąco
informować.
Joanna Pietrzak
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Środowisko

Wycinka w Lesie Młochowskim
W związku z licznymi sygnałami
wpływającymi do tutejszego urzędu
od mieszkańców miasta zaniepokojonych wycinkami prowadzonymi
na terenie Lasu Młochowskiego,
zwróciliśmy się do Nadleśnictwa
Chojnów z zapytaniem o zakres prowadzonych prac, sposób kwalifikowania drzewostanu do cięć rębnych,
ochronę wartości przyrodniczych,
historycznych i kulturowych oraz
plany nadleśnictwa na najbliższy rok
z uwzględnieniem wykonania nasadzeń na terenach pozbawionych
drzewostanu. W odpowiedzi na
nasze pytania, Nadleśnictwo Chojnów wyjaśnia, że wszystkie zadania
prowadzone w Lesie Młochowskim są zgodne z obowiązującym
od 22 listopada 2019 r. Planem
Urządzenia Lasu na lata 2018-2027,
który dokładnie określa obowiązki
zarządcy. Las Młochowski należy
do lasów ochronnych, na których
gospodarka leśna prowadzona jest
w sposób zapewniający spełnianie
funkcji ochronnych oraz w sposób
zapewniający trwałość lasu. Cięcia pielęgnacyjne prowadzone są
w miejscach, gdzie występuje zbyt
duże przegęszczenie drzew, które nie mają właściwych warunków
do dalszego rozwoju koron. Przed
rozpoczęciem wycinki pracownicy
nadleśnictwa kontrolują powierzch-

nię pod kątem występowania drzew
z dziuplami i gniazdami, a w przypadku ich dostrzeżenia, drzewa pozostawiane są jako ekologiczne.
Działania w bezpośrednim otoczeniu rezerwatów są ograniczone
i obejmują tereny znajdujące się poza
tzw. strefą buforową, stanowiącą
starodrzew o szerokości ok. 25 m od
strony rezerwatu, natomiast w otoczeniu miejsc historycznych – mogił,
pomników, miejsc pamięci – pozostawione są kępy starodrzewu.
W celu naśladowania naturalnych
procesów występujących w przyrodzie, prace polegające na odnowieniu lasu należą do obowiązków
właścicieli i są prowadzone na
bieżąco, a polegają na ponownym
wprowadzeniu roślinności leśnej
w okresie 5 lat od usunięcia wyciętego drzewostanu.

Wystąpiliśmy do nadleśnictwa
z prośbą o zorganizowanie spotkania
z mieszkańcami, na którym omówione zostałyby sprawy związane
z gospodarką leśną na naszych terenach. Nadleśnictwo oprócz spotkania informacyjnego, zaproponowało nam także zorganizowanie lekcji
ekologiczno-przyrodniczej, na której
w części praktycznej planowane byłoby sadzenie lasu.
Z uwagi na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa, spotkanie zostanie
zorganizowane w bezpiecznym terminie, po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego.
Z całością dokumentu mogą Państwo zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
Sylwia Kucharczyk
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Planujemy uzupełnianie drzewostanu
Ostatnie dwa sezony wegetacyjne były
bardzo niekorzystne dla drzewostanu
i zieleni w Podkowie Leśnej. W wyniku
bezśnieżnych zim, bardzo skąpych opadów deszczu i fali upałów letnich ucierpiało wiele drzew. Na początku roku został
przeprowadzony przegląd drzewostanu
wzdłuż ulic miasta oraz na terenach leśnych, który wykazał duże straty w podkowiańskim drzewostanie. Do Konserwatora
Zabytków zgłoszono pięć obumarłych
drzew, które zostaną usunięte po uzyskaniu pozwolenia, natomiast na terenie
leśnym, położonym w rejonie ulic Wilczej
i Borsuczej do usunięcia wytypowano
czterdzieści cztery uschnięte drzewa oraz
dwa zamierające, zagrażające wykrotem.

Przy okazji oględzin zauważono, że na
terenie leśnym, dotychczas uważanym za
podmokły i grząski, w wyniku obniżenia
poziomu wód gruntowych, woda stała się
niedostępna dla korzeni drzew, co spowodowało ich szybkie obumieranie. Zwrócono także uwagę na bardzo słabo rozwinięty system korzeniowy, który w okresie
niedoborów opadów nie jest w stanie odpowiednio zaopatrzyć drzew w wodę.
W celu zachowania charakteru Podkowy oraz uzupełnienia strat w drzewostanie, w bieżącym roku planujemy dokonanie nasadzeń drzew w lasach i ciągach
ulicznych.

Sylwia Kucharczyk
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Dobrze Zaprojektowana
Szkoła
Ranking
„Perspektyw”

Na początku stycznia opublikowany został ranking szkół Perspektywy 2020, w którym po raz kolejny znalazło się Podkowiańskie
Liceum. W tym roku zdobyliśmy
znak jakości srebrnej tarczy, zajmując 87 miejsce w województwie
mazowieckim (w ubiegłym roku
105). Cieszymy się, że możemy
być wyróżniani przy utrzymaniu
charakteru szkoły przyjaznej, budującej relację.
Paweł Włoczewski, wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum nr 60

Młodzi głosują

Podkowiańskie Liceum po raz
kolejny weźmie udział w programie: „Młodzi głosują”. Program,
który w ubiegłym roku cieszył się
ogromnym zainteresowaniem, jest
realizowany w ramach projektu
„Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie
rozwijania kompetencji kluczowych”. Wybrani uczniowie z klasy pierwszej będą uczestniczyli
w marcu w dwudniowym szkoleniu
oraz kursie internetowym, aby na
przełomie maja i czerwca w szkole
przeprowadzić symulację wyborów. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wystawione przez CEO i Uniwersytet SWPS.
Paweł Włoczewski, wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum nr 60
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Już po raz trzeci otrzymaliśmy wyróżnienie Dobrze Zaprojektowanej
Szkoły od wydawnictwa Nowa
Era, w związku z udziałem naszego
projektu „Żelazny Most” w kolejnej edycji Projektanci w edukacji.
Warto przypomnieć, że projekt
jest innowacją edukacyjną, obejmująca współpracę dwóch szkół
z dwóch województw – Liceum
Ogólnokształcącego im. ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego w Staszowie oraz Liceum w Podkowie Leśnej i został objęty patronatem
Burmistrza Miasta Ogrodu Podkowa Leśna oraz Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
i Świętokrzyskiego Stowarzyszenia
Dziedzictwa Przemysłowego.
Certyfikat zalicza Podkowiańskie
Liceum Ogólnokształcące nr 60 do
grona placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie umie-

jętności kluczowych u uczniów
i jest potwierdzeniem, że nasza
szkoła podchodzi do edukacji
w sposób nowoczesny i wspiera
młodzież w podejmowaniu ambitnych wyzwań edukacyjnych. Jednocześnie cieszymy się, że możemy
dołożyć drobną cegiełkę dla Miejsca Sprzyjającego Edukacji, czyli
wyróżnienia które niedawno otrzymała gmina Podkowa Leśna.
Paweł Włoczewski, wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum nr 60

Wystawa „Solidarności”

W tym roku obchodzimy 40 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”. W ubiegłym roku
obchodziliśmy rocznicę wyborów
czerwcowych, których symbolem
stał się plakat Tomasza Sarneckiego „W samo południe”. W tym
czasie powstało wiele innych prac,
o których należy przypomnieć. Na
parkanie Liceum od ul. wiewiórek

od 9 marca 2020 r. można oglądać
wystawę Domu Spotkań z Historią „Plakaty wyborcze Solidarności”. Plansze będą eksponowane na
parkanie do końca kwietnia, wraz
z przekazaną w ubiegłym roku przez
Towarzystwo Przyjaciół Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna, wystawą
„Wygrana Solidarność, Święto Wolności i Solidarności”. Zapraszamy.
Paweł Włoczewski, wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum nr 60
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Podkowa Leśna najlepszym miejscem
sprzyjającym edukacji!
Podkowa Leśna utrzymała
pozycję lidera i po raz drugi
zajęła pierwsze miejsce
w Rankingu Samorządów 2020
„Miejsca sprzyjające edukacji”
organizowanym przez Pismo
Samorządu Terytorialnego
WSPÓLNOTA oraz Fundację
Naukową Evidence Institute.
W imieniu miasta nagrodę
odebrała pani Agnieszka Hein,
dyrektor Samorządowej Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów
Warszawy podczas VII edycji
konferencji Edukacja Przyszłości
w Lublinie.
Jak czytamy w uzasadnieniu, Podkowa Leśna jest gminą, która potrafi najlepiej zadbać nie tylko
o dobry start uczniów, ale także
o ich wyrównane wyniki i postępy
w edukacji. Podkowiańskie szkoły
od lat zajmują też czołowe miejsca
pod względem wyników egzaminów zewnętrznych. W latach 20172019 uczniowie z Podkowy Leśnej
osiągali też nie tylko świetne wyniki
w szkołach podstawowych, ale podnosili poprzeczkę jeszcze wyżej, robiąc znaczne postępy w gimnazjach.
Ten sukces to zasługa całego zespołu ludzi – dyrektorów szkół, kadry
nauczycielskiej, rodziców, urzędników
i oczywiście uczniów. Jakość edukacji
zależy od wielu czynników. To system
naczyń powiązanych, wzajemnego
zrozumienia i współpracy na szerszym
polu, w społeczności lokalnej.
W naszym mieście obok siebie doskonale funkcjonują Samorządowa
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Warszawy i szkoły społeczne – Szkoła Podstawowa im. św. Teresy od
Dzieciątka Jezus i Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60. Edukacja we wszystkich podkowiańskich
placówkach odgrywa znaczącą rolę,
a każdy uczeń jest dla nas tak samo
ważny. Miasto stara się pozyskiwać
środki zewnętrzne na poprawę infrastruktury i zwiększenie atrakcyj-

ności zajęć dla wszystkich uczniów
– mówi Burmistrz Miasta Artur
Tusiński. W ostatnich trzech latach
szkoły otrzymały dofinansowanie zewnętrzne. W czerwcu ubiegłego roku zakończono realizację
pierwszego projektu pt. „Akademia
Otwartego Umysłu”. Uczniowie
szkoły samorządowej mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach
wyrównawczych, doskonalących,
kołach zainteresowań i projektach
edukacyjnych rozwijających postawy kreatywności, przedsiębiorczości i pracy zespołowej. W ramach
projektu utworzono pracownię
informatyczną oraz doposażono
pracownie przyrodniczą, fizyczną, geograficzną i chemiczną. Na
ten cel w 2017 r. miasto pozyskało
838.479 zł dla samorządowej szkoły podstawowej i gimnazjum (95%
dofinansowania całości projektu).
Drugi projekt to dofinansowanie
dla szkół społecznych w wysokości

ok. 550 000 złotych. Dzięki niemu
uczniowie mają możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych,
zaś same placówki szkolne zostaną
doposażone w nowe pomoce dydaktyczne. Oba projekty były przygotowywane i koordynowane przez
Fundację na rzecz Społeczeństwa,
Tolerancji, Integracji, Wolności,
Edukacji, Kultury (STIWEK).
Ponadto, w ramach programu
„Podkowa Leśna = Human Smart
Town”, w podkowiańskich szkołach
podstawowych w klasach 7 i 8 prowadzone są zajęcia pn. „Mobilne
smart laboratorium” z zakresu podstaw elektroniki i programowania.
Prowadzone będą również zajęcia
dotyczące ekologii.
„Miejsca sprzyjające edukacji”
to ranking, który wskazuje samorządy, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie i gdzie samorząd
lokalny dokłada wszelkich starań,
żeby uczniowie od najmłodszych lat
mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia. Ranking skupia się
na gminach, które w największym
stopniu odpowiadają za dobry start
edukacyjny uczniów.
Joanna Pietrzak
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

23

Edukacja

Podsumowanie konkursów
przedmiotowych 2019/2020
w Szkole św. Teresy
Już dziś pięcioro uczniów klas ósmych i jedna
uczennica klasy siódmej Szkoły św. Teresy zapewniło
sobie swobodny wybór szkoły ponadpodstawowej
i maksymalny wynik z odpowiedniej części egzaminu
ósmoklasisty.

l Antoni Zdebiak (8a) zdobył tytuł laureata w dwóch konkursach
– w ogólnopolskiej Olimpiadzie
Historycznej Juniorów organizowanej przez Polskie Towarzystwo
Historyczne oraz w Kuratoryjnym
Konkursie Historycznym.
l Zuzanna Banasiewicz (7a) zdobyła tytuł laureata w Kuratoryjnym Konkursie Biologicznym.
l Amelia Walewska (8b), Kacper Rączkowiak (8a) i Franciszek
Wolski (8a) zostali finalistami
Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka Angielskiego dla Juniorów organizowanej przez Wyższą Szkołę
Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu.

l Witold Gryżewski (8b) został
finalistą ogólnopolskiej Olimpiady
Matematycznej Juniorów przeprowadzonej przez Stowarzyszenie na
rzecz Edukacji Matematycznej.
W przypadku olimpiady ogólnopolskiej tytuł finalisty uprawnia
uczniów do: oceny celującej z danego przedmiotu, wyniku 100%
z odpowiedniej części egzaminu
ósmoklasisty oraz pierwszeństwa
przyjęcia do wybranego liceum.
Te same uprawnienia mają laureaci
przedmiotowych konkursów kuratoryjnych.
W przedmiotowych konkursach
kuratoryjnych trzech uczniów zdobyło tytuł finalisty:
l język polski – Łukasz Bernat (8a)
l język angielski
– Kacper Rączkowiak ( 8a)
l matematyka
– Witold Gryżewski (8b)
l natomiast w tematycznym konkursie kuratoryjnym – „Zbrodnia
Katyńska. Pamięć i prawda” – ty-

tuł laureata zdobyła Kamila Żulińska (8b). Finalistkami tego konkursu zostały: Kamila Ogrodnik (8b)
i Zofia Wojcieszak (8b).
Przy rekrutacji do szkół średnich
finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych otrzymują
7 punktów, natomiast laureaci konkursów tematycznych otrzymują
5 pkt, a finaliści 3 punkty.
Troje uczniów: Zofia Wojcieszak
(8b), Piotr Kozak (8a) i Igor Sadłocha (7a) zakwalifikowało się do
ostatniego, wojewódzkiego etapu
Konkursu Filozoficznego W drodze
ku mądrości. Konkurs organizuje
Polskie Towarzystwo Filozoficzne
na zlecenie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Czekamy na rozstrzygnięcie dotyczące organizacji
tego etapu.
Uczniom, Rodzicom
i Nauczycielom gratulujemy!
Marzena Prądzyńska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Teresy

Aktywny czas przedszkolaków z Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej

Z życia przedszkolaka!
Na przełomie grudnia i stycznia w naszym przedszkolu bardzo dużo
się działo, był to dla nas bardzo pracowity i przepełniony różnymi
atrakcjami czas.

Dzieci od małego uczą się, jak
ważne jest pomaganie innym, dlatego jak co roku wszystkie przedszkolaki zaangażowały się w zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt
w Milanówku oraz w akcję Góra
Grosza. Podstawowym celem ak24

cji jest uświadomienie dzieciom,
że najmniejsze monety zebrane
w tak dużej liczbie mogą stworzyć
ogromny fundusz, dzięki któremu
udzielona zostanie istotna pomoc
bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Szkoła w nowej rzeczywistości
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– oczami dyrektor

Z dnia na dzień okazało się, że szkoła zmieniła się nie do
poznania. Stała się pusta, zabrakło w niej uczniów, nauczycieli
i rodziców. Zabrakło nauki, ciszy, hałasu, przepychania, biegania,
uśmiechu, radości i serdeczności. Wraz z decyzją o zawieszeniu
działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej przed
szkołą stanęły zadania, z którymi pierwszy raz w historii musiała
się taka placówka zmierzyć.
Przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom. Szkoła
musiała opustoszeć, zacząć pracować zdalnie i na zmiany tak aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim
swoim pracownikom.
Dzięki dziennikowi elektronicznemu i nowym technologiom zaadaptowanym do tego celu ad hoc
nauczyciele mogli z dnia na dzień
przesyłać uczniom prace utrwalające i rozszerzające już przerobiony
materiał. Tyle tylko, że także nauczyciele znaleźli się po raz pierwszy w takiej sytuacji. Okazało się,
że łatwiej pracować w klasie niż
w domu, nawet jeżeli do opanowania jest 25 osób. Praca w domu,
a potem niekończące sprawdzanie
prac przez nauczycieli stało się
pierwszą trudnością, którą wszyscy musieli pokonać. Uczniom i Rodzicom także nie było łatwo, bo
otrzymali nagle dziesiątki prac domowych do zrobienia w domu, do
przypilnowania, do zorganizowania
i odesłania z powrotem. Nie było
łatwo niektórych uczniów namówić do pracy i zachęcić do robienia
Następnym ważnym wydarzeniem w naszym przedszkolu były
„Jasełka” wystawione w Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
Na dobre zagościła już świąteczna
atmosfera, a to za sprawą występów artystycznych przygotowanych przez wszystkie grupy przedszkolaków. Nasze dzieci świetnie
odnalazły się w roli aktorów i roztoczyły wokół ciepło i radość.
12 stycznia 2020 roku Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały
w Podkowie Leśnej po raz kolejny
zagrało w finale Wielkiej Orkiestry

zadań, zwłaszcza jak zaświeciło
słońce i przyszła wiosna.
Szybko okazało się jednak, że ta
forma pracy jest trudna, że bez bezpośredniego wsparcia nauczycieli nie
da się „iść dalej”, że my także musimy wesprzeć Rodziców w ich nowej
i trudnej sytuacji. I wtedy zaczęliśmy
się zastanawiać co dalej. Czy zastosować rozwiązania krótkofalowe, czy
też wykorzystać ten właśnie trudny
moment, aby zaadoptować szkołę do
pracy online. Oczywiście, na pewno
były i są szkoły, zwłaszcza prywatne, które już taki system miały lub
miały środki i zasoby ludzkie, żeby
je wdrożyć. Niestety dla większości
szkół było to zadanie bardzo trudne.
Każda z opcji oprogramowania niosła za sobą inne komplikacje, zwłaszcza
organizacyjno-informatyczne,
które spędzały nam sen z powiek.
Zwyczajnie nie wiedzieliśmy jak skutecznie zorganizować zdalna pracę
380 dzieci w domach, ponad 50 nauczycieli, jak pokonać takie problemy jak brak internetu, brak dostępu
do Librusa i zwyczajnie nasz brak
wiedzy dotyczący wdrażania takich
rozwiązań.
Świątecznej Pomocy. Nasze przedszkolaki w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zaprezentowały swoje umiejętności w występach
tanecznych. Wśród gości znaleźli
się rodzice, mieszkańcy Podkowy
Leśnej i okolicznych miejscowości, którzy przybyli, aby pomagać
i wspólnie się bawić.

Jak zawsze stało się to, co
w szkole ma największa wartość
– współdziałanie Rodziców ze
Szkołą. Pan Zbigniew Szcześniewski, poświęcając mnóstwo swojego czasu, „odwzorował” w ciągu
5 dni od pierwszej wiadomości
na Librusie szkołę on-line. Pani
wicedyrektor Edyta Ciach, która
już wcześniej zadziwiała nas swoimi komputerowymi zdolnościami,
także okazała się bezcenna w tym
projekcie. Reszta z nas starała się
ich wspierać, pomagać, ułatwiać,
uspakajać i racjonalizować.
Nie była to bułka z masłem. Każdy, kto wdrażał w życiu cokolwiek
wie, że takie zarządzenie zmianą,
przerzucenie całej pracy do internetu, wygenerowanie wszystkich
kont, haseł, klas, klas międzywydziałowych i przeszkolenie ludzi,
a wreszcie dopilnowanie, że wszyscy uczniowie się zalogują jest
niekończącym procesem. I przynosi wiele trudności i rozczarowań. Ale też i radości. Uśmiechy
na twarzach klasy 2a i pani Ani
Zając, gdy po raz pierwszy się
wszyscy zobaczyli po kilku dniach
nieobecności, były bezcennym
doświadczeniem. Szkoła to wiele
więcej niż tylko budynek i klasy.
A nasza szkoła na pewno.
Agnieszka Hein
Dyrektor Samorządowej Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Warszawy

W dniach 22- 23 stycznia do naszego przedszkola zawitali szczególni goście – Kochane Babcie
i Kochani Dziadkowie. Na scenie
zagościły dzieci z poszczególnych
grup, które za sprawą swoich występów przygotowanych specjalnie
na tą okazję, wywołały serdeczne
uśmiechy na twarzach swoich najbliższych. Jeszcze przed feriami
nasze przedszkolaki uczestniczyły
w Balu Karnawałowym.
Martyna Paplak
nauczyciel w grupie „Zajączków”
Miejskie Przedszkole im. Krasnala Hałabały
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W dniu 29 lutego, odeszła
do Boga w 87 roku
życia nasza ukochana
nauczycielka, Pani Profesor
Ś.P. Anna LatoszekKfoczyńska – seniorka
z grona pedagogicznego
Szkoły Podstawowej
w Podkowie Leśnej.
Msza pogrzebowa za Ś.P. Panią Profesor odprawiona została
w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Otrębusach z udziałem
licznie zgromadzonych żałobników.
Ś.P. Pani Anna Latoszek-Kfoczyńska
spoczęła na cmentarzu w Pruszkowie przy ul. Plantowej, w grobie rodzinnym (kwatera P4/5/115). W pogrzebie uczestniczyli: syn Andrzej
z rodziną, synowa Bożena, żona
niedawno zmarłego we wrześniu
2019 roku syna Krzysztofa, zaprzyjaźnieni sąsiedzi i członkowie Koła
Różańcowego oraz liczne grono byłych uczniów ze szkoły podkowiańskiej. Msza św. była celebrowana
przez proboszcza ks. kanonika Bolesława Bolka w koncelebrze z ks.
Wojciechem Koszutskim (byłym
uczniem Pani Profesor i kolegą
szkolnym synów Zmarłej, a obecnie
wikariuszem w parafii w Brwinowie). Aktywny udział w koncelebrze
mszy św. wzięli również inni kole-

dzy z klasy Jej synów należący do
wspólnoty „Świetlików” założonej
przez ks. Kantorskiego. Wspomnienie poświęcone Zmarłej wygłosił
były Dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. św. Teresy Od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej, Pan
Grzegorz Dąbrowski.
Uczestnikami uroczystości pogrzebowych była też 10 osobowa
reprezentacja klasy zaprzyjaźnionej
ze Zmarłą. To absolwenci Szkoły
Podstawowej z 1956 roku, z którymi
Pani profesor Anna zaczynała swą
pracę zawodową. Szkoła znajdowała się wówczas na ulicy Błońskiej
w budynku, gdzie obecnie mieści się
Biblioteka im. Poli Gojawiczyńskiej.
Pani Anna Latoszek-Kfoczyńska
pierwszą pracę podjęła w 1953 r.
po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Grodzisku Mazowieckim.

Z głębokim smutkiem żegnamy
Ś.P.

Annę Kfoczyńską-Latoszek
długoletnią nauczycielkę szkoły podstawowej
w Podkowie Leśnej
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy współczucia
Michał Gołąb

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
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Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna

Prowadziła z nami zajęcia ze śpiewu
i gimnastyki, a przez rok była naszą
wychowawczynią. Pani Profesor
zintegrowała się z naszą społecznością klasową, w czym zapewne
pomogła mała różnica wieku, wynosząca około 8 lat. Była wymagającym nauczycielem, lecz również
wyjątkowym, co wpływało na powstawanie łączących Ją z uczniami sympatii i silnych więzi emocjonalnych, niejednokrotnie niemal
rodzinnych, o czym świadczy dotychczasowe wspólne z panią Profesor uczestniczenie i przeżywanie
corocznych spotkań koleżeńskich
naszej klasy. Tak bardzo czekała na
tegoroczne spotkanie, a szczególnie
na zbliżający się jubileusz 65-lecia
ukończenia przez nas szkoły. Biorąc
pod uwagę Jej dobre samopoczucie
i aktywność życiową wydawało się
to bardzo realne. Doskonale pamiętała wszystkie imiona i nazwiska
liczącej ponad 40 uczniów klasy.
Pomimo, że nauka odbywała się
w małych, niedostosowanych do
potrzeb dydaktycznych pomieszczeniach, poziom nauki był na tyle
wysoki, iż nasi koledzy wygrywali
olimpiady naukowe, a 12 uczniów
docelowo uzyskało stopnie doktorskie w różnych dziedzinach nauki. Zawdzięczamy to zarówno
wspaniałym przedwojennym nauczycielom: Helenie Fijałkowskiej,
Janinie Jankowskiej, małżeństwu
Maleszewskich, którzy wszyscy

Kultura
zmarli blisko 40 lat temu, ale także młodej kadrze z wybitnym
udziałem pani Profesor Anny Latoszek-Kfoczynskiej. Wychowując
samodzielnie dwóch synów potrafiła poświęcić swój czas wolny, po
pracy, na indywidualne spotkania
z uczniami. Potem dopiero była
mamą dla swoich dzieci, niejednokrotnie bardzo zmęczoną mamą,
ale dziadkowie bardzo pomagali i wspierali Ją w realizowaniu się
i w wypełnianiu powierzonej misji.
Inicjowała i niejednokrotnie z mozołem wdrażała swoje wspaniałe
ideały wychowawcze, każdemu
indywidualnie, wg jego potrzeb,
mimo że uczniów w początkowym
okresie zawsze było ze czterdziestu. Spośród tych koncepcji za
szczególnie ważne uważamy przekazanie nam zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni Pani Profesor Annie LatoszekKfoczyńskiej za poświęcenie i pełne zaangażowanie w kształtowaniu
i kształceniu uczniów z naszego wojennego pokolenia. Śmierć Pani Profesor wzbudziła w nas wielki smutek. Niestety wielu absolwentów
z naszej klasy odeszło wcześniej
z tego świata, a wielu z nas jest poważnie chorych i nie mogło uczestniczyć osobiście w tym ostatnim
pożegnaniu. Wszyscy żyjący serdeczne modlimy się za spokój duszy naszej ukochanej Pani Profesor
i prosimy o wsparcie tych, którzy
wcześniej odeszli do Chwały Pana.
Na najbliższe spotkanie klasowe został zaproszony Syn Andrzej
ŚP. Pani Anny Kfoczyńskiej, zatem będzie okazja do serdecznego wspominania o Pani Profesor,
która wychowała po nas kilka pokoleń Podkowian, a do każdego
z nas miała indywidualne podejście
i traktowała jak swoje dziecko.
Byli Uczniowie

y
Dziękuję wszystkim za okazany
szacunek mojej Mamie i tak uroczyste jej pożegnanie, niech spoczywa
w spokoju.
Boże, proszę, dopuść Ją do oglądania Twojej światłości.
Syn Andrzej

Dnia 15 marca 2020 roku
zmarł adw. dr Lech Wojciech
Dzikiewicz, urodzony
dnia 18 marca 1925 roku
w Warszawie – jeden
z najstarszych mieszkańców
Podkowy Leśnej, żołnierz AK
ps. „Mścic”.
Z zawodu dr nauk prawnych, historyk – autor szeregu książek z okresu
II wojny światowej, podharcmistrz,
pchor./mjr AK, który zajmował się
obok praktyki adwokacko-radcowskiej – badaniami historycznymi –
zdarzeń II wojny światowej.
Już w latach 1951-52, pod pseudonimem Tomasz Zaniec, opublikował
13 obszernych esejów  poświęconych
zrywom powstańczym w XIX wieku.
Lech Dzikiewicz, który zamieszkał
w Podkowie w 1938 roku, wywodził
się z patriotycznej rodziny, ciężko
represjonowanej w czasie okupacji niemieckiej. Jego 78-letniego
dziadka Władysława Dzikiewicza,
nauczyciela w Żyrardowie – już na
początku wojny 1939 roku Niemcy
uwięzili i zamordowali w Radogoszczy – jako lokalnego patriotę, który
jako prezes Związku Obrony Kresów
Zachodnich corocznie organizował
w Żyrardowie kolonie dla dzieci polskich ze Śląska i Pomorza.
Pięcioosobową rodzinę wuja
Tadeusza, starszego brata matki,
Niemcy w 1940 roku aresztowali na Pawiaku, po czym troje z nich
rozstrzelali na Palmirach, a dwie
wujeczne siostry wywieźli do obozu w Ravensbrück. Drugiego brata
matki, Bolesława, zastępcę dowódcy 18 Pułku Ułanów w Grudziądzu,
po kampanii wrześniowej Niemcy
uwięzili na zamku w Lublinie, a następnie karę więzienia zamieniono
mu na pobyt w oflagu. Brata ojca,
Bronisława, oficera WP, NKWD
skazało na 8 lat łagru, który po
uwolnieniu walczył pod Monte Casino w stopniu majora.

Lech Dzikiewicz
18.03.1925 – 15.03.2020

Ojciec Lecha Dzikiewicza, w 1920 r.
ochotnik w 2 Armii gen. E. Rydza
-Śmigłego walczył w wojnie 1920 r.,
a brat Janusz, dowódca plutonu AK,
ps. „Szyszko” poległ w 1944 roku
w Powstaniu Warszawskim, na Placu Grzybowskim, w wieku 23 lat.
Natomiast prapradziadek ze strony matki – Ludwik Emich był pułkownikiem artylerii w Powstaniu
Listopadowym 1830 roku, odznaczony Orderem Virtuti Militari.
Rodzice Lecha Dzikiewicza Bolesław i Jadwiga byli mocno związani z Podkową Leśną od 1938 roku,
kiedy zamieszkali z dwoma synami
w Podkowie Leśnej. Wybudowali w Podkowie Leśnej Wschodniej
dom, do którego cała rodzina przeniosła się z Warszawy i zamieszkała w willi o nazwie „Bolkowo” przy
ul. Jeleniej 4, w której Lech Dzikiewicz mieszkał do śmierci .
Ojciec Lecha Dzikiewicza, pracując w Warszawie jako prokurent
i przedstawiciel handlowy Polskiej
Wytwórni Papierów Wartościowych na początku 1939 roku wybrany został prezesem Towarzystwa
Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa
Leśna, matka natomiast, z zawodu
nauczycielka, jako działaczka Polskiej
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Organizacji Wojskowej odznaczona została Krzyżem Niepodległości,
a w okresie II wojny światowej była
delegatką PCK (1939-1948) na terenie Podkowy Leśnej. Między innymi
w kampanii wrześniowej 1939 roku
i podczas Powstania Warszawskiego
zorganizowała w Podkowie Leśnej
(wspólnie z Felicja Świecką, Jadwigą
Szyndlerową Eweliną Krzyżewską)
w domu W. Kretera na ul. Modrzewiowej szpital dla rannych oficerów
i powstańców.
Lech Dzikiewicz uczęszczał do
szkoły powszechnej Rodziny Wojskowej im. Józefa Piłsudskiego w Cytadeli w Warszawie. Następnie ukończył Gimnazjum oraz Liceum im. Mikołaja Reya w Warszawie (matura na
tajnych kompletach w 1943 roku).
Należał do 8 Warszawskiej Drużyny
Harcerzy im. Kazimierza Puławskiego przy tej szkole.
Jest jedną z niewielu osób pamiętających bitwę stoczoną pod Brwinowem 13 września 1939 roku.
Lech Dzikiewicz w 1940 roku rozpoczął pracę jako robotnik w warsztatach Mennicy Państwowej, a po
roku w pionie finansowym dyrekcji
Elektrycznych Kolei Dojazdowych
(EKD) w Warszawie. Od wiosny
1941 roku działał przy oficerze wywiadu Związku Walki Zbrojnej na
Mokotowie, ukończył w stopniu
kaprala kurs podoficerski i wkrótce
zorganizował i szkolił 40-osobowy
pluton wywiadowczy, zostając jego
dowódcą.
W 1943 roku przeszedł z oddziałem do pułku AK Baszta (batalion
Bałtyk, 2 kompania Kasprowy), tworząc w B2, 4 pluton.
Po Powstaniu Warszawskim, Lech
Dzikiewicz zgłosił się do płk. Zygmunta Marszewskiego, dowódcy Podokręgu AK Warszawa Zachód i działał w kompanii Brzezinka, jako oficer
dyspozycyjny. Prowadził u ppor. Brochockiego szkolenia z bronią dla żołnierzy kompanii i prowadził ochronę
radiostacji w Podkowie Leśnej.
Równolegle do działalności konspiracyjnej Lech Dzikiewicz rozpoczął studia prawnicze na tajnym Uniwersytecie Warszawskim w latach
1943/1944, a po wkroczeniu wojsk
sowietskich, w 1945 roku, wyjechał
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do Krakowa, gdzie kontynuował
studia prawnicze na Uniwersytecie
Jagiellońskim.
W 1945 roku w czasie studiów
odtworzył w Krakowie 27 KDH im.
Piotra Wysockiego (Zielony Szczep),
ukończył kurs podharcmistrzowski
ZHP, a po powrocie z Krakowa podjął
pracę w Warszawie.
W latach 1947-1949 jako podharcmistrz został szczepowym słynnej
23 WDH im. Bolesława Chrobrego „Pomarańczarnia” przy Liceum
im. Stefana Batorego w Warszawie
i redagował pismo „Gniazdo”, aż do
rozwiązania tego Szczepu przez Urząd
Bezpieczeństwa – po zakazie poświęcenia ufundowanego sztandaru szczepu 23 WDH, odtworzonego na wzór
przedwojennego. Jednym z jego harcerzy był Roman Polański, który wspomina swego drużynowego w swojej
książce pt. „Roman by Roman”.
Równolegle rozpoczął aplikację
sądową i zdał egzamin sędziowski w 1949 roku, a następnie po
ukończeniu aplikacji adwokackiej,
w 1951 roku, został wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie
Adwokackiej w Warszawie.
Po powrocie z Krakowa, w którym poznał swoją przyszłą żonę,
26 grudnia 1948 roku zawarł związek małżeński z Ireną Chodorowską,
wówczas studentką Akademii Sztuk
Pięknych i oboje związali swą przyszłość z Podkową Leśną.
Ze związku tego mają dwie córki,
z których Barbara jest nadal mieszkanką Podkowy. Początkowo zamieszkiwali w wynajętym domu Państwa
Naruszewiczów przy ul. Wiewiórek 1
(dzisiejsza siedziba Liceum Społecz-

nego), bowiem dom rodzinny przy
ul. Jeleniej 4 zajęty był przez lokatorów
kwaterunkowych.
Lech Dzikiewicz po ukończeniu
studiów i aplikacji pracował jako
radca prawny, między innymi w Wydziale Prawnym Ministerstwa Handlu Wewnętrznego, w Centralnym
Zarządzie Uzdrowisk i do 1963 roku
wykonywał praktykę adwokacką.
W tym czasie publikował wiele artykułów z zakresu prawa handlowego. Doktoryzował się u prof. dr Macieja Święcickiego z zakresu prawa
pracy, uzyskując stopień naukowy
doktora praw.
W naszym Mieście-Ogrodzie, Podkowie Leśnej udzielał się społecznie.
Wspólnie z żoną Ireną Dzikiewicz,
płk. inż. arch. Narcyzem Szwedzińskim i dyr. Tadeuszem Baniewiczem
zainicjowali powołanie Komisji Budowy Szkoły. Wówczas dzieci Podkowy i okolic uczyły się w budynku
dzisiejszej Biblioteki Publicznej i Pałacyku Kasyno oraz w dobudowanych do nich barakach.
W latach 1960-1964 udało się, pod
kierunkiem płk inż. arch. N. Szwedzińskiego, mimo oporu ówczesnych
władz samorządowych, zaprojektować, pozyskać środki, wykonawcę
i wybudować Szkołę Podstawową
im. „Bohaterów Warszawy” dla 600
dzieci.
Od 1962 roku Lech Dzikiewicz
kierował zespołem radców prawnych w Przedsiębiorstwie Handlu
Zagranicznego „Universal” oraz
równolegle Sekcją Handlu Zagranicznego Związku Zawodowego
Pracowników Handlu. Występował
jako pełnomocnik procesowy w sze-

Z głębokim smutkiem żegnamy
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Lecha Dzikiewicza

wieloletniego mieszkańca Podkowy Leśnej
dr. praw, historyka
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy współczucia
Michał Gołąb
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regu krajowych oraz zagranicznych
sporach arbitrażowych, sądowych
i antydumpingowych.
W 1974 roku przeszedł do Biura
Prawnego Ministerstwa Handlu Zagranicznego. Po latach praktyki stał
się znawcą prawa amerykańskiego, publikował artykuły na temat
anglosaskiego prawa handlowego.
W 1977 roku podjął pracę w Biurze
Radcy Ekonomicznego w Waszyngtonie jako attaché prawny. Dzięki
swojemu doświadczeniu zawodowemu w 1988 roku pełnił funkcję
przewodniczącego polskiej delegacji na konferencję ONZ w Nowym
Yorku, w Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego UNCITRAL
w sprawie ujednolicenia klauzul arbitrażowych.
W międzyczasie został powołany
na sędziego arbitrażu międzynarodowego jako specjalista w postępowaniach antydumpingowych.
Lech Dzikiewicz, przez szereg lat,
wykorzystując wyjazdy zawodowe
za granicę prowadził kwerendy i badania nad współodpowiedzialnością Rosji za hekatombę Warszawy
w 1944 roku, m.in. w bibliotekach
w Londynie, Paryżu, Monachium
i w Waszyngtonie. Wyniki badań
przedstawił w studium historyczno
-prawnym Zbrodnia Stalina na Warszawie i później Hekatomba Warszawy: Odpowiedzialność Rosjan za
współudział w zniszczeniu stolicy
Polski z pomocą i przedmowami
prof. dr. hab. Aleksandra Gieysztora
(wydania 1994, 1996, 2004).
Mimo przejścia na emeryturę Lech
Dzikiewicz nadal był pełen inicjatyw.
W 1996 roku wraz z Tadeuszem
Sowińskim
utworzył
Fundację
Żołnierzy Polski Walczącej, która
w latach 2000-2004 wyłącznie siłami społecznymi wybudowała na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie największe sanktuarium kombatanckie AK w Polsce:
Panteon Żołnierzy Polski Walczącej.
Obejmuje on:
n centralny pomnik Panteonu
z dwumetrowym godłem PW – kotwicy i napisem ŻOŁNIERZOM POLSKI WALCZĄCEJ. Po obu stronach
bloku znajdują się odlewy z brązu
– Orderu Wojennego Virtuti Milita-

ri oraz Krzyża Armii Krajowej z napisami BÓG HONOR OJCZYZNA
i MACTE ANIMO (odważni duchem).
Widnieje tam także tablica informacyjna o założycielach Fundacji i autorze projektu;
n natomiast po obu stronach głównej bryły pomnika znajdują się dwa
monumentalne groby symboliczne
z krzyżami i napisami BOHATEROM
WALCZĄCYM Z OKUPANTEM NIEMIECKIM W LATACH 1939-1945
oraz BOHATEROM I OFIAROM
TERRORU SOWIECKIEGO I SŁUŻB
BEZPIECZEŃSTWA 1939-1956;
n zbudowano także dwa kolumbaria z kryptami na 400 urn z prochami.
n po obu stronach znajduje się
360 mogił dwupoziomowych murowanych z granitowymi tablicami
i obudowami.
Był on także inicjatorem i realizatorem budowy pomnika Armii Krajowej (wg. projektu rzeźbiarza Jerzego Juczkowicza) w Podkowie Leśnej
przy rondzie łączącym Aleję Lipową
z ulicą Bukową, poświęconego pamięci żołnierzy i dowódcom kompanii „Brzezinka” w Podkowie Leśnej,
Brwinowie i Nadarzynie.
Pełnił także funkcję wiceprezesa
Koła Światowego Związku Żołnie-

rzy Armii Krajowej w Brwinowie
i w Podkowie Leśnej.
W kościele, pod wezwaniem św.
Krzysztofa w Podkowie Leśnej ufundował tablicę i płaskorzeźbę Matki
Boskiej Akowskiej poświęconą przez
Jana Pawła II.
Natomiast wobec ścisłych związków jego żony Ireny z rejonem podkarpackim, już po jej śmierci w 1995 roku
powstał z jego inicjatywy i starania
w centrum miasta Krosna n. Wisłokiem pomnik poświęcony żołnierzom
podkarpackiej Armii Krajowej.
Żona Lecha Dzikiewicza – Irena
Chodorowska-Dzikiewicz ps. „Sparta”, była w okresie II Wojny Światowej
łączniczką dowódcy 22 Dywizji Podkarpackiej płk Stefana Rutkowskiego.
Z żoną wychowali dwie córki: Hanna została sędzią, a potem adwokatem, a Barbara lekarzem medycyny –
kardiologiem. Doczekali się czwórki
wnuków z których dwoje Ewa i Michał poszło w jego ślady – zostając
adwokatami.
Córka Barbara jest mieszkanką
Podkowy Leśnej a starsza Hanna zamieszkuje w pobliskim Komorowie.
Za zasługi na rzecz utrwalania
historii społeczności Brwinowa,
Podkowy i Nadarzyna Rada Miasta
Brwinowa przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela tego miasta.
Był odznaczony m.in. Krzyżem AK,
Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim
OOP Złotym Krzyżem Zasługi.
Lech Dzikiewicz jest autorem, napisanych w latach 1995-2012, szeregu
książek i opracowań historycznych
oraz wspomnieniowych, m.in.:
l Dramat ppłk. Stefana W. Rutkowskiego „Haszysza”, dowódcy
22 Dywizji Piechoty Górskiej, inspektora AK „Podkarpacie” (Krosno,
Jasło, Brzozów, Sanok); Jego łączniczki, / Irena Chodorowska-Dzikiewicz („Sparta”), Warszawa 1997;
l Konspiracja i walka kompanii
„Brzezinka” (obwód „Bażant”, środowisko „Bąk”): 1939-1945, Warszawa
2000;
l Zbrodnia Stalina na Warszawie,
I wyd. 1994, Warszawa, II wyd. 1996,
Warszawa (wydawnictwo Bellona);
l Kapitan Holik mówi...: relacja oficera broni pancernej i szefa dywersji
Inspektoratu AK Podkarpacie oraz
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Notatki 1939-1945 por. Antoniego
Zawadzkiego szefa dywersji Obwodu AK Jasło; Warszawa 2002:
l Rejacy w walce o niepodległość Polski 1939-1945. t. I i II /
współautor Stanisław Konarski;
Warszawa 2004;
l
Hekatomba
Warszawy.
Współodpowiedzialność Rosjan za
współudział w zniszczeniu stolicy
Polski; Warszawa 2004;
l Album pamięci narodowej
(1918-2001) w kolorze, poświęcony znakom pamięci walk i męczeństwa o niepodległość Polski: (rysy
historyczne z mapami, dokumentacja pomników, sztandarów, grobów, tablic i znaków oddziałów):
w 80. rocznicę odzyskania niepodległości 1918-1998 / Eugeniusz
Ajewski we współpracy z Lechem
Dzikiewiczem, stron 759, i 1250
kolorowych zdjęć pomników AK,
Warszawa 2005;
l Wspomnienia nauczyciela
z Żyrardowa (Władysław Dzikiewicz), oprac. wnuk L. Dzikiewicz,
Warszawa, 2008;
l Walka podziemna: Brwinów,
Podkowa Leśna, Nadarzyn 19391945 (Konfederacja Narodu, Związek Obrony RP, Związek Walki
Zbrojnej, Armia Krajowa, Obwód
„Bażant”, „Środowisko Bąk”, Brwinów 2010;  
l Szczęście tylko na wirażach
czyli zmagania z losem (19251955), t. I Warszawa 2011;
l Udział Rosji w hekatombie
Warszawy 1944, Warszawa, 2013.
l „Misja w Waszyngtonie „ Warszawa 2015
Lech Dzikiewicz zmarł w swoim
domu rodzinnym w Podkowie Leśnej, w wieku prawie 95 lat – otoczony opieką najbliższej Rodziny
i Przyjaciół.
Opracowały:
Hanna Dzikiewicz-Suszyńska i Barbara
Dzikiewicz-Podogrodzka

Bibliografia:

1. Przytoczone publikacje Lecha Dzikiewicza
2. Małgorzata Wittels „Trzeci Album
z Podkową” – Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa
Leśna 2016
3. Notatki własne Lecha Dzikiewicza
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Kochani Podkowianie,
tegoroczny Wielki Post na pewno zapamiętamy do końca życia. W duchu
odpowiedzialności za życie i zdrowie
naszych bliźnich przyjmujemy wprowadzane rygory, mając pewność, że
przyjdzie czas powrotu do normalności,
jak po ciemnościach drogi krzyżowej nadeszła radość poranka wielkanocnego.
W tych dniach podejmujemy głęboką refleksję filozoficzno
– religijną, próbując, każdy na swój sposób, odczytać sens
dramatu, który stał się udziałem całego świata, a zwłaszcza Europy i Stanów Zjednoczonych. Nie wiemy, co jeszcze
przyjdzie nam wszystkim przeżyć, tym bardziej stosowna
wydaje się zachęta do modlitwy i łączności poprzez internetowe celebracje i nauki rekolekcyjne. Dzięki życzliwości
pana Burmistrza możliwa będzie transmisja poświęcenia pokarmów na nasz stół wielkanocny w Wielką Sobotę
o godz. 11.00.
Ogarniam modlitwą wszystkich Podkowian, aby nam nie
zabrakło nadziei, jaką niesie Zmartwychwstały Pan. Wszyscy duszpasterze podkowiańskiej parafii tęsknią za wiernymi i przekazują im gorące pozdrowienia, wraz z życzeniami, aby święta spędzone w gronie rodziny pomogły nam na
nowo odkryć Miłość, która wszystko zwycięża.
Całym sercem oddany wam proboszcz.
ks. Wojciech Osial

www.podkowalesna-tppl.pl
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W czasie moich ostatnich spotkań z Panem Lechem Dzikiewiczem otrzymałam od Niego
tekst „Stulecie Podkowy Leśnej” z prośbą o wydrukowanie w Podkowiańskim Magazynie
Kulturalnym. Jak wiadomo, kwartalnik już nie ukazuje się. Spełniając wolę Autora,
zamieszczam Jego interesujące spojrzenie na historię, a w szczególności na umowną datę
powstania osiedla. Według Pana Lecha, stulecie Podkowy Leśnej już za nami.

Teresa Zabłocka

Stulecie Podkowy Leśnej
Społeczność bez wielkiej pamięci i wielkiej wyobraźni, zginie.
Stanisław Grygiel
I
Dla społeczności Podkowy Leśnej
ma istotne znaczenie ustalenie najbardziej poprawnej daty rodowodu
ich miejscowości, czyli roku jej powstania. Pożytecznym będzie prześledzić, jakimi przesłankami kierowali się od jakiegoś czasu włodarze
miasta, akceptując rok 1925 za datę
powstania Podkowy. Jak wiadomo,
z jubileuszami okrągłych rocznic
wiążą się uroczystości, splendory
dla władz lokalnych, umacnianie
tożsamości i przywiązania wspólnoty do miejsca zamieszkania, a nawet i nagrody dla zasłużonych.
Rozważmy, na jakiej podstawie
przyjęto 1925 rok jako datę powstania Podkowy? Czy wtedy ona
się narodziła?
Otóż w owym 1925 r. dwie osoby prawne: Spółka Akcyjna ”Siła
i Światło”(36% aport za wybudowa-

nie elektrycznej kolei), Bank Związku Spółek Zarobkowych (24% za
udzielony kredyt) zawarły umowę
ze Stanisławem Lilpopem (40% za
aport działek w Podkowie Leśnej),
właścicielem terenów zaintabulowanych w księdze wieczystej jako
Podkowa Leśna, na mocy której
strony umowy powołały Spółkę z o.o. „Miasto-Ogród Podkowa
Leśna”. Zadaniem nowej spółki
było: rozplanowanie terenów dla
parcelacji, rozwój osiedla według
angielskich wzorów miasta-ogrodu,
sprzedaż działek po oznaczonych
cenach z zyskiem dla stron umowy
według udziałów.
Aby zrozumieć, na czym miał polegać 40% udział Stanisława Lilpopa (jego korzyści), trzeba cofnąć się
do roku 1921, kiedy to poszukując
nabywców, Lilpop wyraził zgodę na
przeprowadzenie przez Podkowę

Leśną linii kolei elektrycznej. Wtedy
w 1922 r. Zarząd S.A. „Siła i Światło” w osobach prezesa inż. Tadeusza Sułowskiego i inż. Wiesława
Gerlicza powołał Spółkę Akcyjną
„Elektryczne Koleje Dojazdowe”
z udziałem także Banku Związku
Spółek Zarobkowych. Decyzja ta
zapewniała przyszłościowy wzrost
cen działek zainteresowanemu
w ich sprzedaży Stanisławowi Lilpopowi. Warto przypomnieć, że
inicjator całego przedsięwzięcia inż.
Tadeusz Sułowski był wybitnym
organizatorem polskiego przemysłu wespół z Andrzejem Wierzbickim, ministrem przemysłu i handlu
(1918) i prezesem potężnego „Lewiatana”, a inż. Wiesław Gerlicz dyrektorem uruchomionych wcześniej
Łódzkich Podmiejskich Kolei Elektrycznych. Sułowski był także prezesem Związku Elektrowni Polskich
31

Kultura
(1919-1924), niebawem założycielem
w 1925 r. spółki Polskie Radio.Tymczasem przewlekały się latami negocjacje o kredyt dla nabycia wagonów
z likwidowanej pod Londynempodmiejskiej kolejki elektrycznej od The
British Engineers and Trawers Sindicats Ltd. Rząd polski także nie spieszył się z udzieleniem gwarancji dla
kredytu. Lilpop, wykorzystując fakt
zwłoki w budowie EKD oraz uznając,
że umowa z 1925 r. okazała się dla
niego niekorzystna (umowa przewidywała sztywną cenę działek, gdy
ich ceny szły szybko w górę), postawił spółkę „Miasto-Ogród Podkowa Leśna” w stan likwidacji, co nie
wstrzymywało czasowo wyprzedaży
działek. Nasuwa się pytanie: Skoro
uznano powołanie spółki za początek powstania Podkowy Leśnej, to
czy jej likwidacja przekreśliła takie
rozumowanie?
Ale od dawna włodarze Podkowy uznali rok 1925, czyli powołania
spółki za datę powstania miejscowości i fetowali kolejno jej 70., 80.,
85-lecie. Nasuwa się dalsze logiczne pytanie, czy powstałaby Podkowa, gdyby tej umowy nie zawarto
w 1925 r.? A może w ogóle Podkowa
by nie powstała? Mamy jakiś absurd.
Jest oczywiste, że Podkowa musiała
powstać wcześniej, a uzyskała szansę szybszego rozwoju dzięki tej umowie. Okoliczne miejscowości przecież też powstały i się rozbudowały
(np.Kanie), tylko może w sposób
mniej harmonijny urbanistycznie.
A zatem umowa z 1925 r. tylko przyspieszyła rozwój Podkowy Leśnej
w sposób planowy, ale nie mogła stanowić o jej powstaniu. Ktoś pomylił
dwa pojęcia: rozwój z powstaniem.
II
Jak łatwo dostrzec, autorzy umowy z 1925 r. posługiwali się swobodnie funkcjonującą od 15 lat nazwą miejscowości Podkowa Leśna,
a zatem dla historyka zdaje się być
interesujące, kiedy nazwa i miejscowość się pojawiła i jaka była naprawdę historia jej powstania.
Powstawanie i rozwój osiedli na
Mazowszu posiada uznaną w nauce
prawidłowość. Całość Dóbr Ziemskich Brwinowa (Folwarki Brwinów,
Marysin, Kępiny i Wilhelmów) obejmujących znaczny obszar przekra32

czający dwukrotnie powierzchnię
obecnego Brwinowa, według zapisu w księdze wieczystej, nabył
w 1861 r. przemysłowiec senior Stanisław Lilpop (1817-1866) od Józefa Wilhelma Szmideckiego. Senior
Lilpop nabył także fabrykę narzędzi, ale wkrótce zmarł w 1966 roku,
zostawiając czterech synów. Najmłodszy Stanisław Wilhelm (18631939) po dojściu do pełnoletniości
gospodarował na Dobrach Ziemskich Brwinów. Pozostali synowie
inżynierowie stworzyli Spółkę akcyjną w Królestwie Kongresowym
dla rozwijających się największych
zakładów metalurgicznych (Lilpop,
Rau i Loewenstein S.A. w Warszawie), które produkowały niebawem
wagony i armaty dla cara aż do
1915 roku. Tereny obecnej Podkowy były gęsto zalesione i podmokłe, stanowiąc w XIX w. myśliwski
folwark Wilhelmów (od drugiego
imienia syna zmarłego seniora).
Został on wyodrębniony hipotecznie w 1870 roku z Dóbr Ziemskich
Brwinowa. W 1909 roku Stanisław
Lilpop założył księgę wieczystą
„Dobra Podkowa Leśna Folwarku
Młochów”, a jeszcze w XIX wieku
zmienił nazwę dla małego osiedla
„Wilhelmów” najpierw na „Stanisławów” (obecnie niezalesione
centrum Podkowy Głównej).
Stanisław Wilhelm od początku
XX w. zaczął wyprzedawać Dobra

Ziemskie Brwinowskie, zostawiając
sobie folwark Podkowa Leśna graniczący z Lasami Młochowskimi.
Folwark rozwijał się dla polowań
i biesiad w pałacyku myśliwskim
dla carskich urzędników z Warszawy, nadzorujących zakłady braci
Lilpopów. Już ok. 1909 r. odnotowano tu liczne zabudowania, m.in.
dworek myśliwski, willę drewnianą,
stajnie, stodołę, zamieszkałych kilka
czworaków krytych gontami (jeden
z nich to budynek Urzędu Miasta),
murowaną holendernię, chlewy, itd.
Jeszcze w 1909 r. w Krakowie
odbyła się „Wystawa architektury
w otoczeniu ogrodowym”, podczas
której młody architekt Tadeusz
Tołwiński wygrał konkurs na projekt nowoczesnego miasta-ogrodu
typu Howarda, a w 1913 r. na zamówienie Lilpopa wykonał podobny „projekt osady mieszkaniowej
miasta-ogrodu pod Grodziskiem
w majątku Podkowa Leśna” w oparciu o „Plan zbiorowy Dóbr Podkowa Leśna w Guberni Warszawskiej
w Powiecie Błońskim położonych”,
wykonany w 1911r. przez geometrę
Ludwika Kijskiego dla celów parcelacji Podkowy Leśnej. Tołwiński
poznał na studiach urbanistycznych w Karlsruhe (1905-1911) jako
angielską nowinkę urbanistyczną
koncepcję Ebenezera Howarda
i założenia jego Garden Cities Association, a też fascynował się bu-
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dową podmiejskiego miasta-ogrodu
w Letchworth. Tołwiński w celach
naukowych zwiedzał Włochy, Francję, Rosję, Niemcy i Stany Zjednoczone. W 1913 r. przekazał Lilpopowi wspomniany urbanistyczny
projekt miasta-ogrodu Podkowa Leśna (vide w Internecie). Gdy Lilpop
przystąpił na tej podstawie do realizacji i sprzedaży działek, wybuchła
I wojna światowa, a wielka fabryka
Lilpopów uległa zniszczeniu przez
wkraczających Niemców. W 1916 r.
Tołwiński, już jako docent, dokonywał uzupełnień tego samego projektu Podkowy dla Lilpopa.
Tadeusz Tołwiński przeszedł do
historii jako współtwórca Politechniki Warszawskiej od 1915 r.,
później profesor zwyczajny i dziekan PW, wybitny urbanista, historyk i znakomity architekt znaczących obiektów wybudowanych
w Warszawie. Autor trzytomowego, pierwszego na świecie dzieła
Urbanistyka: I tom Budowa miasta
w przeszłości, II tom Budowa miasta współczesnego (wyd.3. w 1948
z miastami-ogrodami), III tom Zieleń
w urbanistyce.
Niestety, brak zstępnych Tadeusza Tołwińskiego utrudnia eksponowanie jego osiągnięć, a dorobek profesora jest olbrzymi (m.in.
gmach Muzeum Narodowego
czy gimnazjum Batorego w Warszawie).
Projekt urbanistyczny miastaogrodu Podkowy Leśnej z 1913 roku,
uzupełniony w 1916 r. autorstwa
profesora Tadeusza Tołwińskiego nie
wiadomo jak i kiedy zaginął.

W 1925 r. architekt Antoni Jawornicki na zamówienie „Siły i Światła”
S.A. przedstawił spółce kolejny
plan urbanistyczny Podkowy. Autor był po studiach w Paryżu, pewien czas asystentem na Wydziale
Architektury PW i specjalizował
się w projektowaniu miast. Równolegle geometra Kazimierz Mikułowski sporządził plan geodezyjny Podkowy. Był jeszcze w 1927 r.
inny plan geodezyjny inż. Mieczysława Dobruckiego. Wszystkie te
trzy plany współcześnie nazwano
umownie jako plan Jawornickiego,
który również, niestety, zaginął już
w 1928 roku! Podkowa dysponuje dzisiaj jedynym planem miasta-ogrodu „sporządzonym wg pomiaru na gruncie w roku 1929 przez
mierniczego klasy pierwszej Konstantego Krasowskiego w skali
1:500”. Na planie widnieje dopisana później na maszynie, wyraźnie
nie przez mierniczego, informacja
(niepodpisana): „Najbliższy projektowi miasta inż. arch. Antoniego Jawornickiego z 1925 roku (oryginału
planu nie można odnaleźć)”. A przecież wtedy Jawornicki żył i projektował. Zatem z jakichś przyczyn
wtedy nie udostępnił planu czy też
już wówczas zaginął. Wobec tego
Konstanty Krasowski na zlecenie
w 1928 r. musiał wykonać całkowicie nowy plan. Trochę z zażenowaniem czytam w internetowym
blogu rodzinnym architekta Jawornickiego, że był on współtwórcą powstania Podkowy, nie wspominając
o zasługach jego mistrza, wielkiego urbanisty, profesora Tadeusza

Tołwińskiego. Trzeba zgodzić się,
że współtwórcą koncepcji miasta-ogrodu Podkowy był urbanista
profesor Tadeusz Tołwiński, wybitnie przyczynił się architekt Antoni
Jawornicki, a patronował Stanisław
Lilpop.
III
Rekapitulując, trudno dopatrzeć
się przesłanek naukowych dla dosyć dowolnego wyboru jakiś czas
temu przez władze Podkowy Leśnej
rodowodu powstania miejscowości
dopiero od 1925 roku (powołanie
i upadek po roku spółki), skoro już
w 1913 roku Podkowa Leśna miała
wdrażany przez Stanisława Lilpopa plan parcelacji i projekt miasta-ogrodu typu Howarda, powtórzony w 1916 r. przez wybitnego
urbanistę, Tadeusza Tołwińskiego,
a wreszcie przez Antoniego Jawornickiego. Taka jest prawda. Niski
stopień zabudowy i zamieszkania
charakteryzuje początki rozwoju
każdej osady. Koniunkturalny i mylący wybór przez miejscowe władze
od dawna był naśladowany mechanicznie i wygodnie przez następne
rady w kolejnych jubileuszach co
pięć lat. Wbrew faktom. Zaciemniło
to historyczny rodowód tej pięknej
miejscowości i krzywdząco oddaliło w zapomnienie jej rzeczywistych
animatorów. Faktycznie stulecie
Podkowy Leśnej już za nami!
Lech Wojciech Dzikiewicz
Z zasobów Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej.
Niepublikowany artykuł dla
Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego,
zdjęcia z Obywatelskiego Archiwum
Podkowy Leśnej.

Zakaz palenia liści, trawy i śmieci
Palenie ogniska to niestety ciągle
dosyć popularna forma pozbywania
się z terenu naszych nieruchomości
odpadów biodegradowalnych – liści,
gałęzi, trawy i innych pozostałości
roślinnych. Warto więc dowiedzieć
się jak przedstawia się sytuacja
prawna w zakresie palenia ognisk na
prywatnych posesjach?
Urząd Miasta przypomina, że
obowiązuje zakaz spalania liści, tra-

wy i innych pozostałości roślinnych.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania
odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami.
W myśl art. 191 ustawy ten, kto
wbrew zakazowi określonemu w art.
155 termicznie przekształca odpady
poza spalarnią odpadów lub współpalarnią, podlega karze aresztu lub

grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku
lub na działce, może zostać ukarana
mandatem w wysokości do 500 zł.
Tlące się ogniska są uciążliwe dla
zdrowia mieszkańców, szczególnie
dotkliwie to znoszą osoby chorujące
na astmę. Dbajmy o jakość naszego
życia i czystość powietrza.
Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

33

Kultura

Jarosław Iwaszkiewicz
– w 40. rocznicę śmierci

2 marca minęło 40 lat od śmierci Jarosława Iwaszkiewicza. Warto w kontekście tej rocznicy
przypomnieć, jak ów wielki pisarz postrzegał swe ukochane miejsca na ziemi: Podkowę
Leśną i Stawisko, z którymi był związany przez blisko 60 lat swojego życia

Tuż przed wprowadzeniem
się do Stawiska w 1928 r. pisał: „Była przepiękna niedziela, pierwszy dzień majowy.
Szedłem z Brwinowa piechotą, przedostałem się nad nasz
staw, który stał cichy i szafirowy w promieniach słońca. Za
stawem najdziksza część lasu,
gęsta, że przejść nie można
było, brzmiała cała śpiewem
słowików. […] Wiedziałem,
że mam przed sobą mury powstającego mojego gniazda,
gdzie miałem przeżyć życie,
to znaczy wiele godzin szczęścia i nieszczęścia, lata najpełniejsze. Tutaj miała mieszkać
moja żona, moje dzieci, moja
rodzina, moi przyjaciele – tutaj, bezdomny włóczęga, miałem wreszcie osiąść na stałe,
tu było moje domostwo”.
Szczególna karta w życiu Jarosława Iwaszkiewicza i Stawiska to czas wojny
i okupacji. Zofia Nałkowska pisała
w 1944 r.: „Wybrałam się do Leśnej
Podkowy dopiero dziś […] W domu
Iwaszkiewiczów ujrzałam szereg
ludzi ocalałych z warszawskiego
pobojowiska. Oboje Andrzejewscy

z małym dzieckiem, Rytard, Jasiński Roman, stary, jeszcze elegancki Spiess, niegdyś przyjaciel Karola (Szymanowskiego), […] Maria
Dąbrowska – chuda, malutka, ze
złamaną ręką, stara”. Córka Iwaszkiewiczów – Maria, wspominała:

„Żydom, którzy zwrócili się
o pomoc do moich Rodziców,
nigdy jej nie odmówiono”.
O tym samym czasie na Stawisku i o Jarosławie Iwaszkiewiczu Jerzy Waldorf pisał:
„Wieczorami pan domu organizował dyskusje na wybrany
temat albo też siadał do fortepianu i przegrywano, komentując wspólnie mazurki
Chopina, niektóre sonaty Beethovena, czy nawet śpiewano szczególnie lubiane przez
gospodarza pieśni. Wtedy bywało, że na chwilę – uniesieni
– zapominaliśmy o świecie”.
Od 40 lat Iwaszkiewiczowskie Stawisko – zgodnie z testamentem Pisarza – jest własnością Państwa. Położone
w Podkowie Leśnej Muzeum
im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów to jedno z nielicznych w Polsce autentycznych
miejsc, naturalny ośrodek
życia kulturalnego przez ponad
90 lat, ważny dla poznawania polskiej historii i kultury
Alicja Matracka-Kościelny
Dyrektor Muzeum w Stawisku

Zawieszenie działalności instytucji kultury
i placówek szkolnictwa artystycznego
W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu
zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 Rządowy
Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu
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od 12 marca 2020 r. instytucji
kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów
kultury, bibliotek, galerii sztuki
oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.
Po ogłoszeniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epi-

demii dn. 20 marca 2020 r. ograniczenia w działalności instytucji
kultury oraz szkół artystycznych
przedłużono bezterminowo.
Joanna Pietrzak
Referat Planowania
i Rozwoju Miasta

Kultura
SZANOWNI CZYTELNICY,

od 12 marca 2020 r.
do odwołania
Biblioteka jest

NIECZYNNA

w sprawach pilnych
prosimy o kontakt
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00
pod nr tel.: 22 758 96 48,
+48 571 271 770
e-mail: wypozyczalnia@
mbp-podkowalesna.pl

Miejska Biblioteka
Publiczna
im. Poli Gojawiczyńskiej

Zasoby edukacyjne

www.niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/zrodla-i-materialy-edukacyjne
Strona zawiera m.in. – Kolekcję
Polskiego Portalu Biograficznego
zawierającą ponad 18 tysięcy zdjęć,
ponad 10 tysięcy opisanych postaci,
prawie 3 tysiące materiałów audio
i filmów, 19 kolekcji tematycznych
i prawie 750 ciekawostek, artykułów i newsów. Materiały archiwalne i pamiątki rodzinne związane są
z polskimi formacjami wojskowymi oraz mężami stanu i politykami,
wojskowymi, ekonomistami, spo-

łecznikami, naukowcami, podróżnikami, osobami związanymi z kulturą
i sztuką.
W portalu wyodrębniono kilka
zakładek: „Kalendarium” ukazujące
drogę Polaków do niepodległej ojczyzny; „Chmurę wiedzy” umożliwiającą błyskawiczne poruszanie się
po zasobach według klucza rzeczowego i pozwalającą odnaleźć powiązania między wybitnymi postaciami
epoki, a także „Kolekcje” dzięki którym łatwo odnaleźć informacje na
wybrany temat.

Konkurs unieważniony
Wszyscy szykowaliśmy się do
nowego sezonu imprez i wydarzeń, w tym do obchodów rocznicowych, które przynosi nam
2020 rok. 95-lecie Miasta Podkowa Leśna, 30. rocznica wyborów
samorządowych oraz 40. rocznica
podpisania porozumień sierpniowych to jedno z zadań w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku. Do 11 marca
można było składać oferty w konkursie ogłoszonym 18 lutego. Jak
zwykle, organizacje pozarządowe
nie zawiodły i przedstawiły bogatą ofertę wydarzeń. Niestety,
z uwagi na wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii oraz
podjęcie działań mających na celu

zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2, Burmistrz
Miasta Podkowa Leśna podjął
decyzję o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku (Zarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Miasta
Podkowa Leśna w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku).
Z tego względu nie ogłoszono
też konkursów na realizację zadań
z zakresu kultury fizycznej i z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Joanna Pietrzak
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Szanowni Państwo,
w związku z niemożnością korzystania z zasobów Biblioteki
w wersji papierowej, zachęcamy do korzystania z materiałów
w wersji elektronicznej zwłaszcza
w celach edukacyjnych.
Podajemy wykaz adresów
internetowych mogących zainteresować Państwa, łagodząc
nieco dyskomfort spowodowany
czasowymi utrudnieniami:
www.mbp-podkowalesna.pl
l katalog online
https://szukamksiążki.pl
/SkNewWeb/astart/125
l dostępu do bibliotek
cyfrowych
www.mbp-podkowalesna.pl
/biblioteki-cyfrowe
l dostęp online do tekstów literackich: www.wolnelektury.pl
w formatach PDF EPUB MOBI
FB2 TXT.

Dorota Skotnicka, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej

ninateka.pl

W Ninatece znajdziecie Państwo:
l ponad 7000 filmów i audycji
o kulturze, w tym kolekcje zawierające wybrane utwory: Lutosławskiego, Góreckiego, Pendereckiego,
Panufnika, Kilara. Archiwa transformacji,89, materiały dotyczące sztuki
współczesnej i kolekcje teatralne;
l omówienia dotyczące literatury, słuchowiska i teksty poetyckie,
prozatorskie, dramatyczne;
l publicystykę: audycje radiowe,
debaty i konferencje, rozmowy, także z zakresu historii i polityki;
l utwory muzyczne z zakresu muzyki poważnej, ludowej, popularnej,
także w formie koncertów oraz Muzykotekę Szkolną;
l twórczość teatralną: spektakle,
w tym operowe, słuchowiska, widowiska taneczne, omówienia dotyczące teatru;
l realizacje filmowe: animacje, bajki, dokumenty, eksperymenty, fabuły, materiały o filmie.
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Kultura

Przebicie do wolności
W lutym ukazała się Pani najnowsza książka „Uciec w Himalaje”.
We wstępie zachęcające zaproszenie do podróży: „Kierunek: Daleki
Wschód połowy lat osiemdziesiątych XX wieku. Wyprawa dla młodych w prehistorię, dla starszych –
w nie tak znów odległą przeszłość”.
Skąd pomysł na książkę?
Wiadomo – wraz z upływem lat
chętnie się wraca do wspomnień
z młodości, ale to nie jedyny powód. Wciąż dużo podróżuję i cieszę
się, że tyle się od tamtych czasów
zmieniło, kiedy paszport mamy
w szufladzie, bez obaw czy władze
nam go nie odmówią, i nie jesteśmy
zdani na obce waluty skąpo przydzielane przez państwo. Jednak
czytając blogi młodych podróżników widzę, że nie mają pojęcia, nie
wyobrażają sobie, aby mogło być
inaczej, a starsi też często o tym
zapomnieli. Z kronikarskiego obowiązku, dla przekazania historycznej prawdy, chciałam więc przypomnieć jak za „czasów słusznie
minionych” Polacy, sprawniej niż
inne nacje z „socjalistycznego bloku”, znajdowali sposoby, by z tymi
barierami ograniczającymi wolność
sobie poradzić. Stawiam tezę, że
dzięki zjawisku samodzielnych wypraw na „Daleki Wschód” leczyliśmy kompleksy wobec swobodnie
podróżujących obywateli Zachodu,
zdobywaliśmy zawodową wiedzę
w wielu dziedzinach, poznając inne
kultury i egzotyczną przyrodę, goniliśmy wolny świat, nie tylko turystycznie, ale i ekonomicznie.
Historie opisane przez Panią
w książce wydarzyły się naprawdę. Ten niesamowity skok z szarej
rzeczywistości PRL do kolorowego, egzotycznego świata niczym
z „Baśni tysiąca i jednej nocy” wydaje się nieprawdopodobny, niemal baśniowy.
I był baśniowy. Nie tylko przez
wielki szok spotkania z olśniewającymi krajobrazami, bujną azjatycką
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fot. Marta Abdalla

Rozmowa z Anną Kalinowską, autorką książki „Uciec w Himalaje”

Anna Kalinowska
Doktor nauk przyrodniczych,
na Uniwersytecie Warszawskim przez ćwierć wieku kierowała Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym
Rozwojem. Ekspert Światowej
Unii Ochrony Przyrody (IUCN),
Człowiek Roku 2002 Polskiej
Ekologii. Autorka książek popularno-naukowych na temat
ochrony środowiska (m.in.
Ekologia-wybór
przyszłości,
Ekologia-wybór na nowe stulecie), a także powieści („Krótka smycz”), książek dla dzieci
(„Lato nad Narwią”, „Łaskotani
chrabąszcza wąsami”) oraz programów radiowych. Pasjonatka podróży, samotnie lub jako
uczestniczka wypraw wędrowała po wszystkich kontynentach, jednak za swój azyl na
Ziemi uważa Podkowę Leśną,
gdzie z mężem i psami mieszka
wśród dzikiego ogrodu.
przyrodą i egzotycznymi kulturami,
ale i z zadziwiającą dostępnością
dóbr materialnych, u nas w owym
czasie nie do zdobycia lub możliwych do kupienia „spod lady” lub
w Peweksie. Dziś, kiedy nawet
w okalnym markecie można kupić
najbardziej egzotyczne owoce, których nazw nawet nie sposób zapamiętać, a sieci tych samych marek
i sklepów powodują, że w najodleglejszych krajach możemy poczuć

się jak w domu, ta baśniowa różnorodności świata coraz szybciej
zanika. Globalizacja, niespotykany
rozwój i wymagania masowej turystyki oraz szybki rozwój krajów
Dalekiego Wschodu powodują, że
warunki podróżowania są inne, ale
skurczyły się też obszary dzikiej
przyrody, a skromne „lodże”, które
wspomina się z nostalgią, wyparte
zostały przez wielkie hotele. No
cóż – świat się zmienia – w jednym na lepsze, w innym na gorsze.
Dobrze czasem się zastanowić, co
jako miłośnicy podróży od czasu
wypraw z lat 80. zyskaliśmy, a co
straciliśmy…
Przebicie to słowo klucz. Oznacza
wiele. Z ekonomicznego punktu
widzenia, poziom wyprawy zależał
od poziomu przebicia.
Tak, to słowo, charakterystyczne
dla owych lat, to termin zrodzony
dzięki obywatelskiej inwencji oraz
przedsiębiorczości wykazanej na
przekór ułomności i patologiom gospodarki socjalistycznej. Na filozofii
przebicia opierał się „indywidualny
handel zagraniczny”, korzystający z niedostatków rynku i różnicy
cen różnych towarów między Polską i krajami Azji i rekompensujący
niewymienialność złotówki. Przykładowo – ile razy więcej dolarów
(przy ich kosmicznej czarnorynkowej cenie) można było uzyskać
w Indiach za polską suszarkę do
włosów w stosunku do jej ceny
– tym wyższe przebicie.
Jednym ten cudowny wynalazek
handlowy umożliwiał wyśnioną podróż w Himalaje, a nawet sukcesy
polskiego himalaizmu, dla drugich
stawał się sposobem na życie i gromadzenie, o ile słyszałam, całkiem
sporych fortun. Jeszcze inni wchodzili już na zawodowe orbity przemytu na wielką skalę.
Ale przebicie to też odwaga, aby
pokonać bariery i wyruszyć w egzotyczne, upragnione nieznane
przez zamknięte granice kraju.

fot. Janusz Radziejowski

Kultura

Gen nomadyczny i zamiłowanie
do podróży przebiły szarą skorupę
rzeczywistości PRL. Chęć obejrzenia świata, potrzeba i umiłowanie
wolności były silniejsze niż obawa
przed nieznanym?
Właśnie tym, dla których umiłowanie wolności było motorem
przełamywania peerelowskich ba-

rier i przejawem niezgody na ograniczanie obywatelskich swobód
dedykuję swoją książkę. Opowiadania składające się na ten beletrystyczny reportaż ukazują różne
barwy korzystania z przebicia i różne postawy rodaków na polskim
jedwabno-bawełnianym
szlaku
(nie zawsze te najciekawsze). Mó-

wią o poszukiwaniach wolności,
ale są też kroniką dość masowego
w owych latach zjawiska, które,
sądzę, w jakimś stopniu korzystnie
wpłynęło na proces transformacji w Polsce. Dla mnie, tak jak i dla
wielu niepokornych ludzi z mego
pokolenia, był to czas wielkiej
przygody, rozszerzania zawodowej wiedzy o kulturze i przyrodzie,
poznawania świata, którego liczne
przejawy różnorodności bezpowrotnie zginęły, są dziś już nie do zobaczenia. Dlatego nie wstydzę się,
że w owych latach parę razy przechytrzyłam celników i uważam,
że ten epizod, no może epizodzik,
polskiej historii, jaką były wyjazdy
„z przebiciem” w kraje Dalekiego
Wschodu wart jest przypomnienia.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Joanna Pietrzak

Turniej o „Puchar Króla”

To już można nazwać tradycją
w Podkowie Leśnej, bo po raz
trzeci odbył się turniej piłki
ręcznej „Puchar Króla” dla
uczniów szkół podstawowych.
W rywalizacji wzięły udział cztery
szkoły: SP nr 6 z Grodziska Maz, SP
z Michałowic, SP nr 2 z Podkowy
Leśnej (KIK) i oczywiście gospodarze SP im. Bohaterów Warszawy
w Podkowie Leśnej.
Turniej wspólnie otworzyli: Pani
Dyrektor szkoły Agnieszka Hein
i koordynator sportu Artur Niedziński. Mecze były bardzo emo-

cjonujące, a wzajemny doping
drużyn wspomagany okrzykami
rodziców zgromadzonych na trybunach potęgował to uczucie. Najmocniejszymi drużynami okazali
się goście z Michałowic, wygrywając zarówno kategorię dziewcząt
jak i chłopców. Statuetki dla najlepszych zawodników również dla
Michałowic a konkretnie dla Oliwii
Hryciuk i Tomasza Maciejka.
Nasze drużyny w sumie wywalczyły trzy pozycje medalowe, a co
najważniejsze wszyscy, zawodnicy
trenerzy i kibice spędzili sobotnie przedpołudnie na sportowo
z uśmiechami na twarzach.

Sport

Kolejny „Puchar Króla” jak co
roku w styczniu i już zapraszamy
kibiców naszych uczniów na to wydarzenie.
Turniej dziewcząt:
1. SP Michałowice
2. SP Podkowa Leśna
3. SP nr 6 Grodzisk Maz.
4. SP nr 2 Podkowa Leśna
Turniej dziewcząt:
1. SP Michałowice
2. SP nr 2 Podkowa Leśna
3. SP Podkowa Leśna
4. SP nr 6 Grodzisk Maz.

Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Sport

Szczypiorniści z Podkowy Leśnej ciągle
niepokonani w powiecie grodziskim

Chłopcy starsi

Jeszcze przed feriami w czwartek,
6 lutego w podkowiańskiej szkole samorządowej odbyły się Mistrzostwa Piłki Ręcznej Powiatu
Grodziskiego w kategorii młodzież.
W turnieju uczestniczyło 9 szkół z:
Milanówka, Książenic, Józefiny, Jaktorowa, Międzyborowa, Grodziska
Mazowieckiego i Podkowy Leśnej.
Zespoły zostały podzielone na trzy
grupy. Po fazie eliminacyjnej w grupach, zwycięzcy walczyli w grupie
medalowej. Reprezentacja Szkoły
św. Teresy przeszła eliminacje bardzo pomyślnie, wygrywając z SP 6
Grodzisk 8:3 oraz z SP 1 Milanówek 10:2. Z nami do walki o medale
dostały się jeszcze SP 1 Podkowa
Leśna i SP Jaktorów. W bratobójczej walce ze szkołą z Podkowy, po
bardzo zaciętym meczu na tablicy
widniał remis 4:4. O ostatecznym
miejscu decydował wynik z naszym

wspólnym rywalem. Ponieważ
drużyna ze szkoły samorządowej
wygrała mecz z Jaktorowem 5:3,
o zwycięstwie w turnieju zdecydował mecz Szkoły św. Teresy z tym
samym przeciwnikiem. Szczęśliwie
wygraliśmy 6:3. Korzystny dla nas
bilans bramek sprawił, że kolejny
raz z rzędu zostaliśmy mistrzami
powiatu.
Grali: Jeremi Bieniasz (bramkarz),
Tymoteusz Jaworski, Kornel Siwek,
Michał Nowak, Jakub Dumicz, Paweł Świtkiewicz, Jonasz Sadkowski,
Michał Szefler i Wiktor Dąbrówka.

Chłopcy młodsi

Kilka tygodni później w środę,
26 lutego w tym samym miejscu
odbyły się podobne mistrzostwa
powiatu tym razem dla chłopców
młodszych. Startowali uczniowie
z klas szóstych i młodsi. Do rywalizacji przystąpiło 6 okolicznych

szkół. Zawodnicy ze Szkoły św. Teresy rozegrali dwa mecze w grupie,
wygrywając z Grodziskiem 18:2
i z Jaktorowem 9:8 oraz w półfinale
z reprezentacją Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej 8:0. W walce o pierwsze miejsce zmierzyliśmy
się ponownie z Jaktorowem, wygrywając 8:3.
Mistrzowski skład stanowili: Ignacy Richter (bramkarz), Piotr Zygowski, Antoni Kamiński, Paweł Gradkowski, Maciej Chmielewski, Antoni
Magielski, Tomasz Bątkowski, Karol
Żuliński, Jerzy Rotfeld-Paczkowski,
Tadeusz Korach, Wojciech Tomczykowski, Antoni Szulc, Tadeusz
Rzepka i Miłosz Cybulski.
W piątek, 6 marca w zawodach
międzypowiatowych reprezentacja
młodzieżowa Szkoły św. Teresy zajęła 3 miejsce.
Marzena Prądzyńska,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Teresy

Odnowiona mała sala gimnastyczna
dla uczniów i mieszkańców

Po wielu latach sala gimnastyczna została przepięknie odnowiona.
Zniknęły obdrapane ściany, nieotwierające się okna i ogólnie poczucie, że ktoś o niej całkowicie zapomniał. Z drugiej strony to właśnie na
tej sali, może niezbyt pięknej, odbyło
się wiele wspaniałych i wzruszających imprez, takich jak pasowanie
na ucznia, liczne konkursy, w tym
„O złotą nutkę”, czy okolicznościowe
przedstawienia i warsztaty.
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Teraz pięknie odnowiona sala czeka na powrót uczniów. Wrócą także
do niej inne zajęcia: Teqball, karate,
judo, czy gimanstyka. Często gościmy także uczniów innych podkowiańskich szkół, czy to na zajęcia
z piłki ręcznej czy po prostu wf.
Remont przebiegał ekspresowo,
w ciągu dwóch tygodni sala zmieniła się nie do poznania dzięki pracy
świetnej ekipy budowlanej oraz pod
bacznym okiem pana Andrzeja Ro-

galskiego. To się nie mogło udać bez
wsparcia i zaangażowania pana Burmistrza Artura Tusińskiego.

Agnieszka Hein
dyrektor Samorządowej Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Warszawy

Sport

Zmagania piłkarek ręcznych

6 marca odbyło się kolejne wydarzenie sportowe organizowane przez Stowarzyszenie
„Mazovia”. Tym razem nie musieliśmy nigdzie jechać, turniej zorganizowany został na hali
Sportowej SP im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej. Do rywalizacji zaproszone zostały
piłkarki ręczne w kategorii 2007 i młodsze. Zgłosiło się 6 zespołów reprezentujących gminy
stowarzyszenia: Błonie, Brwinów, Michałowice, Nadarzyn i Podkowa Leśna (dwa zespoły)
Turniej został rozegrany systemem
mieszanym, a nasze obie drużyny
swoją grą dostarczały wiele emocji licznie zgromadzonej publiczności. To zasługa rozgrywania turnieju
w piątek podczas zajęć szkolnych
oraz dobrej organizacji pracy w obu
podkowiańskich szkołach, biorących
pod uwagę doping swoim drużynom.
„Bratobójczy” mecz odbył się
w półfinale: Podkowa vs Podkowa.
Zdecydowanie lepsze okazały się
dziewczynki ze szkoły Klubu Inteligencji Katolickiej tj. SP nr 2, które
tym zwycięstwem zapewniły sobie
udział w meczu finałowym. Dziewczynki z SP nr 1 miały przed sobą
walkę o medal brązowy.
W drugim półfinale spotkały się
drużyny z gminy Nadarzyn (Sp Rusiec) i gminy Michałowice, lepsze
okazały się uczennice z Ruśca.
Niestety, mimo wielu starań zawodniczek z SP nr 1 w Podkowie nie

udało się wywalczyć medali brązowych, po prostu bramka dziewcząt
z Michałowic była „zaczarowana”.
Bardzo emocjonująco przebiegała pierwsza połowa finału. Przy dużym wsparciu trybun, na których był
obecny Burmistrz Podkowy Leśnej
Artur Tusiński, podkowianki toczyły
wyrównaną walkę z faworyzowaną drużyną z Nadarzyna. Dużą rolę
odegrała znakomita gra bramkarki, Jadwigi Dzudzewicz – najlepszej
bramkarki turnieju. Niestety, w drugiej połowie doświadczone piłkarki
ręczne z Ruśca znalazły sposób na
naszą obronę i zdobyły przewagę
bramkową, której nie oddały do końca meczu. Złoto dla Nadarzyna, srebro dla Podkowy Leśnej (KIK) brąz
dla Michałowic.
Kolejne miejsca: czwarte, piąte
i szóste, zajęły zespoły, odpowiednio: ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Podkowie Leśnej, Szkoły Podsta-

Akcja „Otwarta Hala”

W drugim tygodniu ferii zimowych Miasto Podkowa Leśna zaprosiło wszystkich uczniów pozostających w domach na zajęcia
sportowe na halę SP im. Bohaterów Warszawy.
Gry i zabawy sportowe prowadzone przez instruktorów a także
zajęcia wrotkarskie to program,
który codziennie gromadził wielu

wowej nr 2 w Błoniu oraz Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brwinowie.
Wszystkie zawodniczki otrzymały nagrody rzeczowe, zwyciężczynie
oczywiście zostały udekorowane medalami i otrzymały puchar dla drużyny.
Najlepszą zawodniczką turnieju została uczennica szkoły podstawowej
w Ruścu – Klara Cygan.
Warto również zaznaczyć, że na
sali konferencyjnej wszyscy uczestnicy turnieju mogli obejrzeć najbardziej emocjonujący mecz piłki
ręcznej z udziałem polskiej reprezentacji z Mistrzostw Świata 2009,
zakończony tzw. „Jedną Wentą”,
czyli golem rzuconym przez Artura
Siódmiaka w ostatnich sekundach
meczu z Norwegią.
Następnie w tej sali zawodniczki
świetnie bawiły się przy interaktywnych ćwiczeniach tanecznych.
Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

uczestników. Dodatkową atrakcją
były warsztaty łucznictwa, które
odbyły się w czwartek 20 lutego.
Na zakończenie sportowego tygodnia zimowych ferii odbył się
wyjazd na łyżwy na „Zimowy Narodowy”. Ponad 25 uczestników
wzięło udział w lodowej zabawie,
przez godzinę nauka i zabawa na
tafli lodowej a potem zjeżdżalnia –
górka lodowa, dały wiele radości.
Artur Niedziński
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@podkowaleśna.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
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
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. Miejska 7, 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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