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Bezpieczeństwo na drogach to był temat, który zdominował moje z Państwem spotkania.
W marcu 2015 r. miało miejsce pierwsze z nich.
5 lat temu z raportów opracowanych przez ekspertów Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego i twórców Narodowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego czy
programu Gambit wynikało, że główną przyczyną wypadków na naszych drogach jest prędkość.
Nadużywanie prędkości jest szczególnie brzemienne w skutki na drogach lokalnych o charakterze dróg tranzytowych. Na szczęście wypadki
w Podkowie Leśnej zdarzają się sporadycznie,
ale nasze subiektywne poczucie bezpieczeństwa
podpowiada nam, że gdyby pojazdy poruszały się
wolniej byłoby o wiele lepiej.
Oczywiste jest, że metody i środki uspokojenia
ruchu mają znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa wszystkich poruszających się po drogach.
Od lat w Podkowie Leśnej mieszkańcy wnioskują
o to, aby rozwój naszej infrastruktury drogowej był
nakierowany na niechronionych jej użytkowników:
pieszych i rowerzystów, o spowolnienie ruchu samochodowego, o zakaz poruszania się samochodów
ciężarowych (ewentualnie o egzekwowanie istniejących przepisów) – te słowa, których jestem autorem, sprzed kilku lat są wciąż aktualne. Mimo
przyjęcia w wyniku konsultacji społecznych zasady dotyczącej nowo projektowanych dróg, a tyczącej się stosowania fizycznych środków spowolnienia ruchu (progi, skrzyżowania wyniesione,
szykany) i organizacji ruchu (strefy zamieszkania)
nadal w wielu miejscach nie osiągnęliśmy satysfakcjonującego nas dzisiaj efektu. Z perspektywy
czasu widać, że niektóre rozwiązania, mimo że
poprawiły bezpieczeństwo są zwyczajnie mniej
skuteczne, inne bardzo, ale krytykowane są za
„radykalizm”, a jeszcze inne mają tyle samo zwolenników co przeciwników. Dlatego chciałbym
Państwa zaprosić do udziału w konsultacjach
dotyczących wprowadzenia na podkowiańskich
ulicach skrzyżowań równorzędnych. To bardzo
efektywna metoda wymuszenia spowolnienia ru-

chu. Na naszych wąskich ulicach, pozbawionych
trójkątów widoczności może okazać się bardzo
skuteczna. Na przeszkodzie stosowania tego
typu rozwiązań stoi prawo o drogach, kategorycznie ograniczające stosowanie takich instrumentów tylko do skrzyżowań dróg o nawierzchni twardej (nie ma możliwości uzgodnienia takiej
organizacji ruchu na skrzyżowaniach z drogami
o nawierzchni „gruntowej” – także tłuczniowej).
Do niedawna takich dróg było niewiele. Przez
ostatnie 6 lat wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy blisko 12 km ulic. Trwałą nawierzchnię
posiada ponad 22 km ulic na blisko 44 km dróg
gminnych. Możemy to rozwiązanie wprowadzić
w bardzo wielu miejscach, a w przyszłości przyjąć
zasadę, że wraz z oddawanym nowo wybudowanym odcinkiem drogi wprowadzane będą w stałej organizacji ruchu skrzyżowania równorzędne.
Czyli obowiązywać będzie „zasada prawej strony” – dojeżdżając do skrzyżowania mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z naszej
prawej strony. Biorąc pod uwagę pasy drogowe
i widoczność, w praktyce prowadzić to będzie do
konieczności zatrzymania się samochodów. Efekt
spowolnienia i poprawy bezpieczeństwa 100%.
Takie rozwiązania występują zarówno w Polsce jak i na całym świecie. W wielu miejscowościach jest to jedyna zasada organizacji ruchu, no
może poza równolegle wprowadzanymi strefami
ograniczenia prędkości ruchu. Ma jeszcze jedną
ogromną zaletę – w konsekwencji z naszych ulic
zniknie bardzo dużo znaków drogowych. Rozwiązanie nie będzie dotyczyć skrzyżowań z drogami
powiatowymi Jana Pawła II i Brwinowską.
Zapraszam do dyskusji. Zachęcam do wypełnienia ankiet załączonych do Biuletynu, ankiet
internetowych dostępnych na stronie www miasta, wysyłania opinii i uwag za pośrednictwem
e-maila lub facebooka.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Wieści z urzędu

Nowa nawierzchnia

na Słowackiego i Wiewiórek
Zakończył się remont nawierzchni ulic Słowackiego i Wiewiórek.
W ramach prac została wykonana
nowa warstwa ścieralna z kruszywa
bazaltowego, wykorzystano także
specjalną emulsję w celu zespojenia materiału. Nawierzchnia przed
uwałowaniem została skropiona
lepiszczem nałożonym na gorąco
i pod ciśnieniem. Tego typu materiał
po kilkumiesięcznej eksploatacji nabiera cech nawierzchni asfaltowej
i jest odporny na czynniki atmosferyczne. Zmieniona nawierzchnia nie
pyli, a więc wszechobecny wcześniej kurz nie będzie już utrudniał
życia mieszkańcom. Trwałość samej
nawierzchni, choć nie dorównuje

właściwej drodze zaprojektowanej
i wybudowanej od początku, jest
dużo trwalsza i przyjaźniejsza dla
użytkowników. Mamy nadzieję, że
tego typu nawierzchnie, wykonane
na ulicach, dla których nie wykonano projektów przebudowy, przez
kilka najbliższych lat pozwolą zaoszczędzić środki na corocznych kilkukrotnych remontach cząstkowych.
Skończy się tak szkodliwe pylenie,
a w okresie z dużą ilością opadów
pozwolą wszystkim użytkownikom
korzystać z dobrodziejstwa przemieszczania się bez konieczności
brodzenia w błocie.
Andrzej Rogalski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Inwestycje miejskie przebudowa ulic
Dębowa

Zakończono roboty budowlane
związane z przebudową ulicy Dębowej. W ramach przebudowy powstała nowa jezdnia o szerokości
4,50 m o nawierzchni bitumicznej.
Nowe zjazdy i dojścia do furtek do
przyległych posesji zostały wykonane z kostki betonowej. Wprowadzono nową stałą organizację ruchu,
w ramach wymuszenia spowolnienia ruchu wykonano próg zwalniający z kostki betonowej. Zarówno
nawierzchnia asfaltowa, jak i użyta
kolorystyka elementów zjazdów
i chodników są efektem dyskusji
o docelowych nawierzchniach stosowanych na terenie miasta, jakie
2

miały miejsce na spotkaniach burmistrza Artura Tusińskiego z mieszkańcami w latach 2015 i 2016.
Ujednolicona estetyka dróg została
także uzgodniona ze służbami konserwatorskimi. We wszystkich projektach drogowych zleconych przez
urząd po roku 2015, przewiduje się
nawierzchnię asfaltową, na podjazdach, progach, skrzyżowaniach wyniesionych – kostkę w odcieniach
grafitu i szarości. Chodniki wykonujemy w większości przypadków
z dużej kostki betonowej, szarej
o nawierzchni śrutowanej – chropowatej, która w okresie zimowym
sprawia mniej kłopotów pieszym
uczestnikom ruchu.

Sosnowa

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową ulicy
Sosnowej na odcinku od ul. Bukowej do ulicy Modrzewiowej. W ramach przebudowy powstała nowa
jezdnia o szerokości 4,50 m o nawierzchni bitumicznej. Nowe zjazdy
i dojścia do furtek do przyległych
posesji zostały wykonane z kostki betonowej. Wykonano odwodnienie pasa drogowego za pomocą
drenażu „francuskiego” oraz podziemnych skrzynek retencyjnorozsączających. Odwodnienie realizowane przy okazji budowy dróg
na terenie miasta ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom
zmian klimatu. Podziemne zbiorniki, magazynując wodę opadową,
zapobiegają jej bezpowrotnemu
spływowi i negatywnemu zjawisku przesuszania gleby. Infiltrując
w miejscu opadu, z czasem zasilają
pokłady wody podziemnej i poprawiają warunki biotyczne egzystencji drzew i roślin na terenie miasta,
długo utrzymując wilgoć w glebie.
System odwodnienia wybudowanego odcinka Sosnowej ma zdolność retencji 11,66 m³/h, co przy
uwzględnieniu współczynników infiltracji pozwala skutecznie zatrzy-
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mać dla dobra mieszkańców miasta
co najmniej 328 m³ wody opadowej
rocznie. Wprowadzono nową stałą
organizację ruchu, w ramach wymuszenia spowolnienia ruchu wykonano skrzyżowanie wyniesione
z ulicą Modrzewiową z kostki betonowej.

Grabowa

Na ukończeniu są prace budowlane związane z przebudową ulicy na
odcinku od ulicy Sosnowej do ulicy
Bukowej. Jest to jeden z najbardziej problematycznych odcinków
dróg na terenie Podkowy Leśnej.
Najniżej położony w tym kwartale
miasta, w czasie opadów zawsze
narażony na zalanie, co też przekładało się na trwałość nawierzchni
gruntowej (wg badań gruntów, które wykonujemy dla każdej projektowanej ulicy, na Grabowej warstwa
gruntu pochodzenia antropogenicznego miejscami sięgała 1 metra).
W niej znaleźć można było nie tylko kruszywa kamienne, ale przede
wszystkim wszelkiego rodzaju żużle
pospaleniskowe, gruz budowlany,
destrukty i inne niepożądane materiały. Przy przebudowie dróg te zanieczyszczone warstwy wierzchnie
są wywożone poza teren miasta.
Wykonana została nowa jezdnia
o szerokości 4,50 m o nawierzchni
bitumicznej, zjazdy i dojścia do furtek z kostki betonowej. Całość wód
opadowych z jezdni odprowadzona będzie poprzez drenaż „francuski„ do studni chłonnych i gruntu.
Roczna zdolność retencyjna systemu odwodnienia ulicy Grabowej
to ponad 500 m³ wód opadowych,
22,84 m³ to maksymalna godzino-

wa ilość wody, którą system studni chłonnych jest w stanie zmagazynować. Porównując z sytuacją
sprzed remontu, z tych 500 m³
wody deszczowej, 200 m³ byłaby
stratą związaną ze spływem wody,
a drugie 200 z parowaniem. Wprowadzona zostanie także nowa organizacja ruchu, w ramach wymuszenia spowolnienia ruchu wykonane
będą specjalne azyle, które jednocześnie stanowić będą ochronę dla
drzew kolidujących z jezdnią, które
w innym przypadku musiałyby zostać wycięte. Nieprecyzyjna inwentaryzacja sieci gazowej budowanej
w latach 80. ubiegłego wieku, co za
tym idzie kolizyjny przebieg nowo
projektowanego krawężnika z istniejącą siecią gazową zmusiła drogowców do korekt geometrii drogi
i dostosowania rozwiązań do stanu
istniejącego.

Mickiewicza

nym w tym rejonie miasta. Wody
opadowe, spływające z ulic o nawierzchniach, przez niektórych
uważanych za „przepuszczalne
i ekologiczne”, zalewały posesje,
a czasem i budynki zlokalizowane na tym odcinku ulicy. Woda na
drogach „gruntowych” spływa i paruje, pogłębiając deficyt w bilansie
wodnym miasta. Przebudowana
w roku 2016 ulica Reymonta posiada podobny system odwodnienia
pozwalający zatrzymać i poprzez
system podziemnych zbiorników
retencyjnych wprowadzić do gruntu 1956,40 m³ czystej deszczówki,
a woda opadowa już od prawie 5 lat
nie zalewa ulicy Mickiewicza. Zasadą w przebudowie dróg, która jest
priorytetem wyznaczającym kierunek działań jest bezpieczeństwo
niechronionych uczestników ruchu
i zatrzymanie całej wody deszczowej opadowej w miejscu jej opadu.
Te dwa priorytety są równorzędnie
traktowane. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, w ramach wymuszenia spowolnienia
ruchu wykonane zostanie skrzyżowanie wyniesione z ulicą Sienkiewicza oraz specjalne azyle.

Sasanek

Rozpoczęte zostały prace budowlane związane z przebudową
ulicy na odcinku od ulicy Reymonta do ulicy Sienkiewicza, wykonana
zostanie nowa jezdnia o szerokości
4,50 m o nawierzchni bitumicznej,
zjazdy i dojścia do furtek z kostki betonowej oraz odwodnienie
pasa drogowego za pomocą drenażu „francuskiego” i podziemnych
skrzynek
retencyjno-rozsączających. Cały system odwodnienia
tego odcinka Mickiewicza pozwoli
na zatrzymanie na terenie miasta
ponad 400 m³ wód opadowych
rocznie. Podobnie jak w przypadku przebudowanego odcinka ulicy
Grabowej, tak i ten odcinek ulicy
Mickiewicza jest najniżej położo-

Na ulicy Sasanek dobiega końca
przebudowa ponad 300 metrowego odcinka drogi. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek
od ulicy Bluszczowej do wysokości
przepustu na rowie melioracyjnym
Rs 11 oraz skrzyżowanie z ulicą
Głogów i prawie 40 metrowym
odcinkiem ulicy. Przepusty na terenie miasta będą w bliższej przyszłości wymagały prac i nakładów
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związanych z ich przebudową, dlatego przebudowa ulicy Sasanek
jak i Storczyków zakończyły się
przed rowem melioracyjnym, w innym wypadku nowe nawierzchnie
musiałyby ulec rozebraniu. Ulica
Sasanek, wzorem innych przebudowywanych na terenie miasta także
posiada system odwodnienia umożliwiający zatrzymanie całego spływu wód opadowych z nawierzchni
do systemu drenażu i studzienek
chłonnych. Zdolność retencyjna na
poziomie 789,64 m³ jest większa
niż ta zainstalowana na przebudowanym odcinku Storczyków, która
wynosi 720 m³. Organizacja ruchu
zakłada wprowadzenie strefy zamieszkania z limitem prędkości pojazdów mechanicznych 20 km/h.
Zaprojektowano szykany zawężające pas ruchu, które mają wymusić spowolnienie. Geometria drogi
z odchyloną osią także ma wpłynąć na bezpieczeństwo, jednak
głównym jej zadaniem jest wygospodarowanie większego pobocza
w bardzo wąskim pasie drogowym
i spływ wody opadowej w pożądane miejsce. Niecka zbierająca wodę,
wypełniona kruszywem wokół drenażu, wyłożona jest geowłókninami, które muszą spełniać warunki
rozdziału, separacji i filtracji oraz
rozpraszać naprężenia jak również
posiadać właściwości pozwalające
na skuteczny transport poziomy
wody w tych warunkach. Woda
w geowłókninie powinna być transportowana jak najwolniej przez jak
największą ilość porów. Na końcu
trafia do systemu studzienek chłonnych o perforowanej powłoce, co
wspomaga infiltrację wody w głębsze warstwy gleby.

Wróbla, Błońska

Jeszcze w tym roku planowane
jest zakończenie przebudowy ul.
Wróblej na odcinku od ulicy Jaskółczej do Sokolej razem z fragmentem ulicy Sokolej oraz Błońskiej na
odcinku Myśliwska-Jelenia. Wykonawcom przekazano place budów,
a prace ruszyły w drugiej połowie
października. Na wszystkich przebudowywanych odcinkach dróg
wykonane zostaną nawierzchnie
bitumiczne oraz zjazdy i dojścia do
furtek z kostki betonowej. Ujednolicone materiały nawierzchni,
podjazdów i chodników poprawią
estetykę miasta. Wykonane zostanie odwodnienie pasów drogowych
za pomocą drenażu „francuskiego”
oraz podziemnych skrzynek retencyjno-rozsączających lub studni
chłonnych. Na przebudowywany odcinku ulicy Błońskiej system
podziemnych zbiorników będzie
miał zdolność zatrzymania i retencjonowania ponad 1500 m³ wód
opadowych, a ulicy Wróbla ponad
1413 m³. Wprowadzone zostaną nowe stałe organizacje ruchu,
oraz elementy wymuszenia spowolnienia ruchu, w tym wyniesione powierzchnie skrzyżowań ulicy
Wróblej z ulicami Szczyglą i Sokolą. Pojawią się szykany i zawężenie
pasa jezdni.

Wjazd na teren MOK
i ul. Świerkowa

Jeszcze do końca tego roku planujemy przebudowę części ulicy
Akacjowej i wjazd na teren MOK.
Istniejący system odwodnienia
funkcjonujący już ponad 20 lat, pomimo dwukrotnie podjętych prób
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reanimacji nie działa w sposób zadowalający. Dlatego w ramach projektowania systemu ścieżek rowerowych, na które miasto uzyskało
kilka milionów dofinansowania, zaprojektowano przebudowę odcinka
ulicy Świerkowej na odcinku od ulicy Akacjowej do wysokości terenu
będącego własnością Skarbu Państwa, a władanego przez WKD. Ten
uczęszczany odcinek ulicy, zlokalizowany w centrum miasta, w dni
deszczowe jest praktycznie nie do
sforsowania przez pieszych. Stojąca woda w wejściu na teren MOK
przez wiele dni po opadach deszczu jedynie paruje, a i nie jest wizytówką miasta. Przebudowa całego
skrzyżowania i odcinka ulicy Świerkowej wraz z efektywnym odwodnieniem – całość wody zostanie
retencjonowana w podziemnych
zbiornikach – nie tylko poprawi estetykę tej części miasta, ale poprawi warunki korzystania z infrastruktury miejskiej.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Skrzyżowanie przy drodze wojewódzkiej 719
zostanie przebudowane
Bezpieczeństwo jest jednym
z zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Najczęściej
chodzi o bezpieczeństwo uczestników ruchu. Gdy kwestia poprawy warunków na drodze zamyka
się w granicach administracyjnych
miasta sprawa jest prosta, jednak
gdy połączenia komunikacyjne realizowane są przez 3 szczeble administracji samorządowej, to wtedy
potrzebne są rozmowy, zrozumienie potrzeb, w końcu podział zadań
i omówienie warunków współpracy
i finansowania. Przez wiele miesięcy w Trójmieście Ogrodów były
prowadzone rozmowy na temat
poprawy bezpieczeństwa na styku
trzech gmin Brwinowa, Milanówka
i Podkowy Leśnej przy trasie 719.
Jest to droga wojewódzka i zadbanie o poziom bezpieczeństwa
należy do kompetencji marszałka.
Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej
nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską, administracyjnie leżącym
w Milanówku, jest skrzyżowaniem,
z którego korzystają mieszkańcy
Milanówka, Podkowy Leśnej, Brwinowa. Skrzyżowanie jest wyjątkowo niebezpieczne, dlatego dbając
o bezpieczeństwo uczestników
ruchu powiatu grodziskiego nasze

trzy gminy: Podkowa Leśna, Milanówek i Brwinów wraz z powiatem
grodziskim i marszałkiem Mazowsza podjęły decyzję o współpracy
w zakresie poprawy bezpieczeństwa, polegającego na przebudowie skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną.
Chcąc przystąpić do przebudowy
w/m skrzyżowania, niezbędne jest
posiadanie dokumentacji projektowej. W związku z tym Podkowa Leśna, Milanówek, Brwinów oraz Starostwo Powiatu Grodziskiego będą
partycypowały w kosztach opracowania dokumentacji, by potem jako
wsparcie rzeczowe przekazać ją do
realizacji marszałkowi. Partnerzy

poniosą koszty dokumentacji w następujących proporcjach: Powiat
Grodziski 40%, Miasto Milanówek
25%, Miasto Podkowa Leśna 25%,
Gmina Brwinów 10%, przy czym
Brwinów także będzie koordynatorem projektu. Szacunkowa wartość
dokumentacji projektowej została określona na 100.000 zł. Etap
wykonawczy będzie realizowany
przez województwo mazowieckie
na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej. Rada Miasta
Podkowa Leśna 9 lipca br. wyraziła zgodę na współpracę finansową
w tym zakresie.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Ważne terminy płatności
Szanowni Mieszkańcy,
przypominam o ważnych terminach płatności.
Dnia 15 listopada 2020 r. minie
termin płatności IV raty podatków (od nieruchomości, podatku
rolnego, podatku leśnego). Wpłat
należy dokonywać na indywidualne konto bankowe przypisane do
nieruchomości wskazane w decyzji
podatkowej.
Dnia 15 listopada 2020 r. minie również termin wpłaty IV raty
opłat za odbiór i gospodarowanie
odpadami komunalnymi (za miesiące październik, listopad i grudzień

2020 r). Opłat należy dokonywać na indywidualne
konto bankowe przypisane
do nieruchomości wskazane w zawiadomieniu.
W przypadku zagubienia
zawiadomienia, indywidualny
numer konta można pozyskać
w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych lub
w Referacie Finansowym.
Osoby dokonujące płatności
w formie gotówkowej mogą to
uczynić w Banku Spółdzielczym
w Podkowie Leśnej wpłacając środki na konto bankowe Miasta Pod-

kowa Leśna nr
61 9291 0001
0090
4962
2000 0010. Od
wpłat takich nie
jest pobierana od
mieszkańca prowizja
bankowa.
Wszyscy, którzy posiadają zaległości w opłatach, proszeni są o ich niezwłoczne
uiszczenie. Od wpłat dokonanych
po terminie naliczane są odsetki.
Agnieszka Czarnecka
Skarbnik Miasta
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Konsultacje społeczne ws. wprowadzenia
skrzyżowań równorzędnych
„Droga w sposób bezpośredni i pośredni przyczynia się do powstania
blisko jednej trzeciej wypadków. Takie cechy sieci drogowej, jak brak
hierarchizacji i powiązanej z nią kontroli dostępności oraz ograniczony
zakres segregacji różnych rodzajów ruchu tworzą warunki dla
niebezpiecznych zachowań użytkowników drogi. Zachowania te mają odmienne cechy stosownie do
specyficznych charakterystyk otoczenia dróg na terenach zabudowy i poza nimi”.

I to tyle teorii, a jak wygląda praktyka? Bez stosowania fizycznych
elementów spowolnienia ruchu nie
jesteśmy w stanie wyegzekwować
pożądanych zachowań kierowców
na drogach. I ta dość przytłaczająca
konstatacja odnosi się do znacznej
grupy kierowców. W idealnym świecie wystarczyłby znak. Podkowiańskie pasy drogowe są wąskie (niecałe
10 km podkowiańskich dróg ma pas
drogowy odpowiadający szerokością wymogom ustawy o drogach
publicznych), pozbawione trójkątów
widoczności. To wszystko składa się
na naszą subiektywną ocenę braku
bezpieczeństwa na naszych drogach
i artykułowane potrzeby spowolnienia ruchu kołowego.
Planując zlecenie w przyszłym
roku opracowania organizacji ruchu,

chciałbym do Państwa skierować
pytanie:
Czy jesteś za wprowadzeniem
na drogach spełniających warunki
skrzyżowań równorzędnych, a później na każdej nowo wybudowanej
lub wyremontowanej drodze?
Warunkiem wprowadzenia skrzyżowania równorzędnego jest nawierzchnia twarda przecinających
się dróg, a tych mamy coraz więcej.
Od listopada 2014 roku przebudowaliśmy i utwardziliśmy prawie
12 km dróg, obecnie prawie połowa dróg ma nawierzchnie twarde tj.
22 km, zatem proponowane rozwiązanie dotyczyć będzie znacznej ilości
skrzyżowań w naszym mieście. Rozwiązanie oczywiście dotyczy dróg
gminnych, wyłączone z organizacji
będą ulice powiatowe Jana Pawła II

i Brwinowska oraz trasa 719, która
jest drogą wojewódzką. Proponowane rozwiązanie, powszechnie
stosowane na całym świecie, poprawi bezpieczeństwo na naszych
ulicach, ale wymaga od nas zmiany
przyzwyczajeń. Dlatego zwracam
się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii i odpowiedź na wyżej postawione pytanie.
Do Biuletynu dołączona jest
wkładka z pytaniem. Należy wypełnić, zaznaczyć odpowiedź i wrzucić
formę papierową do skrzynki przed
urzędem miasta. Można też pytanie
odesłać w formie wiadomości za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub skorzystać z linków na www
i fb miasta z odnośnikami do ankiet
elektronicznych. Opinie będziemy
zbierać do 30 listopada br.

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Proponowane lokalizacje skrzyżowań
równorzędnych na terenie miasta

N
Objaśnienia symboli:
planowane skrzyżowanie
równorzędne
ulica
granice miasta
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Ciąg dalszy procedowania Studium
W sierpniowym numerze Biuletynu informowaliśmy o ponownym wyłożeniu projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna do
publicznego wglądu. W dniach od 13 sierpnia do 7 września br. wszyscy zainteresowani mogli
zapoznać się z projektem dokumentu w Urzędzie Miasta, jak również poprzez stronę internetową
miasta. Po raz kolejny lokalna społeczność miała możliwość wpływu na ustalenia dokumentu.
W pierwszym tygodniu września,
przy zachowaniu zasad sanitarnych,
odbyła się dyskusja publiczna nad
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium. Zespół projektantów
zaprezentował uczestnikom spotkania główne założenia dokumentu,
a następnie przybliżył zmiany wprowadzone w wyniku uwzględnienia
postulatów mieszkańców. W drugiej
części spotkania głos został przekazany mieszkańcom. W dyskusji
podjęto temat zakazu lokalizowania
zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta, stworzenia dodatkowego

przejścia przez tory kolejki WKD na
przedłużeniu ulic Topolowej i Helenowskiej, a także zagospodarowania
terenów po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 719. Projektanci
udzielali odpowiedzi na interesujące
zgromadzonych kwestie, a te osoby, które nie akceptowały rozwiązań
przyjętych w Studium, zachęcali do
skorzystania z możliwości złożenia
pisemnych uwag.
Termin składania uwag upłynął
wraz z końcem września. Do Urzędu
Miasta wpłynęło ponad 20 pism zawierających uwagi bądź sugestie do

projektu dokumentu. Tematem niezmiennie budzącym największe zainteresowanie mieszkańców pozostają
wskaźniki zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów.
Wszystkie uwagi przekazano do
przeanalizowania projektantom Studium. O ich uwzględnieniu bądź odrzuceniu w pierwszej kolejności zadecyduje Burmistrz Miasta, a następnie
podkowiańscy Radni. Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych krokach procedury.
Joanna Oracka
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Budowa przedszkola

Budowę przedszkola dość obszernie opisywaliśmy w sierpnio
wym Biuletynie nr 3/4(91) 2020. Przedszkole budowane jest
w wysokim standardzie energetycznym, zaprojektowane
z faktyczną dbałością o wysoką jakość i funkcjonalność obiek
tu, o powierzchni użytkowej 1488 m². Przewidywane koszty
funkcjonowania nowego przedszkola będą o 60% niższe niż
obecnego. Koszt budowy przedszkola wyniesie 11.898.612 zł.

Przedszkole będzie miało 7 sal,
w tym dwie podzielone specjalną,
składaną ścianą tak, aby w razie potrzeby szybko zaaranżować większą
przestrzeń mogąca pomieścić całą
społeczność maluchów z rodzicami.
Pomyślano także o dzieciach młodszych, dlatego jeden z oddziałów
przystosowany będzie na potrzeby
dzieci w wieku młodszym.
Obecnie w Podkowie Leśnej
mieszka ponad 130 dzieci w wieku
przedszkolnym. Wiele podkowiańskich maluchów chodziło do innych
placówek z różnych względów, także z uwagi na stan starego budynku przedszkola publicznego. Dopłacamy do tych placówek. Każda
prognoza demograficzna pokazuje
utrzymanie się tej liczby dzieci, a dla
miasta jest jak najbardziej korzystne

pozyskiwanie nowych mieszkańców. Placówki edukacyjne, w tym
przedszkole są magnesem i wyznacznikiem chęci sprowadzenia
i rozliczania się w danym miejscu.
Prace rozbiórkowe rozpoczęły się
w pierwszych dniach lipca br., budynek powinien stanąć jeszcze w listopadzie. Odbiory i formalne zakończenie budowy powinny zakończyć
się do 30 czerwca 2021 r. Niewykluczone jednak, że cały proces budowy zakończy się do 30 marca 2021 r.

Pożyczka na budowę

Miasto Podkowa Leśna z racji
różnych uwarunkowań, w tym tak
zwanego wskaźnika dochodowości
„G”, ma utrudniony dostęp do środków zewnętrznych i dotacji. Gminie
z budżetem przekraczającym 30 mln
złotych trudno jest ze środków wła-

snych zrealizować 12 mln inwestycję. Na budowę udało się pozyskać
pożyczkę energetyczną ze środków
Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego z Mazowieckim Regionalnym Funduszem
Pożyczkowym Sp. z o.o.
Pożyczka w wysokości 10.000.000
złotych umożliwi realizację jednej
z kluczowych inwestycji miasta.
Preferencyjne warunki pożyczki pozwoliły miastu na racjonalne obciążenie budżetu. Oprocentowanie jest
stałe w całym dwudziestoletnim
okresie spłaty w wysokości 0,22%
w skali roku. Pożyczka wypłacana
będzie w transzach zgodnie z postępem robót budowlanych.
Marta Gerek
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Kształtowanie lokalnej polityki
przestrzennej
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument,
który należy traktować szeroko. Ma wyznaczać kierunki, ale i określać uwarunkowania.
W przypadku naszego miasta znaczenie zawsze będą miały uwarunkowania historyczne
i te związane z naszym przywiązaniem do wyjątkowości miejsca, w którym mieszkamy
oraz potrzeba kreowania takiej polityki, która w perspektywie czasu pozwoli
podkowianom cieszyć się z niezależności i samodzielności tego małego przecież miasta.
Myśląc o zagospodarowaniu przestrzennym – studium,
a później planach miejscowych – warto, spoglądając
w przyszłość, dokonać analizy zmian historycznych, jakie
miały miejsce. Przeprowadzić porównanie z wizją Podkowy nakreśloną przez mieszkańców w strategii rozwoju
miasta oraz z wizją „ojców założycieli”. Dlatego, przystępując do planowania, chcielibyśmy w kilku miejscach,
w których jest to możliwe, wrócić do historycznych założeń, wrócić do planu stworzonego przez Antoniego Jawornickiego. Planu, który był podstawą do późniejszych
parcelacji gruntów i w końcu planu, który został wypaczony zmianami naniesionymi w układzie geodezyjnym
i komunikacyjnym miasta przez władze komunistyczne.

Przywrócenie historycznej
osi widokowej

To co chcemy zrobić, wzmacniając funkcje społeczne
przestrzeni publicznych i miastotwórczych, to odtworzyć oś widokową ulicy Akacjowej. W zeszłym roku zakończyliśmy kilkuletnią batalię sądową o uregulowanie
stanu prawnego jednej z dwóch działek zlokalizowanych na terenie MOK. Obecnie Miasto Podkowa Leśna
jest wyłącznym właścicielem całego jednohektarowego terenu. W 1925 roku, w planie A. Jawornickiego
(rys. 1) wyraźnie widać ulicę Akacjową, która miała kończyć się na ulicy Sportowej i być naturalnym ciągiem
komunikacyjnym obsługującym park. Tym bardziej, że
zarówno plan z 1925 r., późniejsze parcelacje gruntów
(rys. 2), jak i plan miejscowy z 1961 r. (rys. 3) zakładały
zachowanie nie tylko tego ciągu komunikacyjnego, ale
i np. połączenie ul. Topolowej z ul. Helenowską i ul. Helenowskiej z ul. Iwaszkiewicza. Przebicie ul. Akacjowej
do ul. Sportowej wydaje się dzisiaj niemożliwe z uwagi na strukturę własności gruntów, ale odtworzenie
jej osi widokowej i komunikacyjnej, nawet gdyby nie
zostały przeprowadzone podziały geodezyjne, ma jak
najbardziej sens. Docelowe zagospodarowanie terenu
dzisiejszego MOK, określenie funkcji, którą ma pełnić,
jak i podjęcie decyzji co dalej ze stojącymi tam budynkami, to pieśń przyszłości. Studium, a później plan miejscowy, mogą jednak uwzględniać takie nawiązujące do
historycznego układu komunikacyjnego rozwiązania.
I nie chodzi tutaj o budowę drogi i wpuszczenie ruchu
8

Rys. 1 Oryginalny
plan Podkowy leśnej
autorstwa Antoniego
Jawornickiego z 1925
roku. Pierzeja ul.
Akacjowej kończy się
przy ul. Sportowej,
dochodzi do Parku
Miejskiego. Na
planie przedstawiono
funkcjonalne połączenie
ciągu komunikacyjnego
ul. Topolowej i ul.
Helenowskiej.

samochodowego, a o przywrócenie tej przestrzeni planowanego znaczenia. Podobny „powrót do przeszłości”
i budowa ciągów rowerowo-pieszych w ulicy Dębowej,
Żubrowej i Rysiej poprawia wewnętrzną spójność komunikacyjną miasta. Ten, kto korzysta z oświetlonych
traktów, docenia ich znaczenie. Wyznaczenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów oraz późniejsze racjonalne zagospodarowanie tego fragmentu centrum,
znacząco poprawi funkcjonowanie miasta, wzmocni
funkcje miastotwórcze, stworzy przestrzeń i miejsce,
którego tak obecnie brakuje.
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Rys. 2 Mapa ewidencyjna
podziałów gruntowych
z 1936 r. Ul. Akacjowa
kończy się przy
ul. Iwaszkiewicza.
Ul. Świerkowa dochodzi
do terenu WKD, tak
jak obecnie. Na mapie
widoczny jest także
niezrealizowany podział
parceli pomiędzy
ul. Iwaszkiewicza
a ul. Sportową.

Rys. 3 Odbitka planu
zagospodarowania
przestrzennego z 1961 r.
Szarym kolorem
zaznaczony jest teren
PKP. Plan przedstawia
także trzy przejścia przez
tory WKD, w tym jedno
oryginalnie zaplanowane
przez Antoniego
Jawornickiego w 1925 r.,
łączące ulice Topolową
i Helenowską.
9

Wymiar finansowy
– grunty przy trasie 719
Kształtując lokalną politykę przestrzenną nie
można również pominąć finansowego wymiaru proponowanych rozwiązań. Element wzmocnienia dochodów własnych miasta poprzez zmianę zagospodarowania wydaje się oczywisty. Dzisiejszy budynek
galerii, która leży poza samym miastem i nie wpływa
w sposób bezpośredni na jakość naszego życia, przynosi ponad 15% wszystkich wpływających do kasy
miasta podatków. Uwolnienie części gruntów położonych za trasą nr 719 pod zabudowę i dopuszczenie możliwości nieznacznej rozbudowy galerii może
w rezultacie przynieść miastu prawie 1 mln złotych
dochodu rocznie więcej. To są niebagatelne kwoty
zwłaszcza, że podatek od wszystkich pozostałych
nieruchomości to niecałe 3 mln złotych. Dywersyfikacja dochodów własnych, uniezależnienie ich od
podlegających koniunkturom gospodarczym wpływów z PIT, na które miasto nie ma żadnego wpływu,
ma istotne znaczenie dla przyszłości naszego miasta.
Można to pogodzić z potrzebami środowiskowymi
i ograniczeniami związanymi z koniecznością zachowania powierzchni biologicznie czynnych.

SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW GRYPIE
DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PODKOWA
LEŚNA W WIEKU 60 LAT I WIĘCEJ
W Przychodni BASIS przy ul. Błońskiej 46/48
w Podkowie Leśnej
prowadzona jest akcja
bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw grypie
Akcja trwa do 20 grudnia 2020 r.
lub do momentu wyczerpania środków finansowych
W ramach szczepienia – wstępna kwalifikacja lekarza
Liczba szczepień ograniczona - decyduje kolejność zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są w Przychodni BASIS

Akcja finansowana ze środków Miasta Podkowa Leśna

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Burmistrz Miasta w finale
międzynarodowego konkursu!

Mamy przyjemność poinformować, że Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna Artur Tusiński został wyróżniony w europejskim konkursie
Innovation in Politics (Innowacje
w Polityce) za działania innowacyjne w dziedzinie ekologii, a w szczególności za rozwiązania w zakresie
retencjonowania wód w obszarze
budownictwa drogowego. Podkowiańskie działania i stosowane
rozwiązania projektowe znalazły
uznanie i znalazły się wśród 10 najlepszych w swojej kategorii (ekologia) z 90 wyróżnionych w Europie
(we wszystkich dziedzinach). Nominacji do nagrody było 398. Projekty
oceniało 1058 jurorów z 47 krajów,
podkowiańskie realizacje zostały
wskazane jako „wybitny przykład
innowacji politycznej w Europie”.
Konkurs Innowacje w Polityce jest
organizowany przez The Innovation
in Politics Institute (Instytut Inno-

wacji w Polityce) z siedzibą główną
w Wiedniu. Zostali w nim wyróżnieni politycy odpowiedzialni za realizację projektów, które podniosły jakość życia Europejczyków i wnoszą
nowe rozwiązania w kategoriach:
edukacja, ekologia, gospodarka, cyfryzacja, jakość życia, radzenie sobie z COVID-19, demokracja, prawa
człowieka, społeczność.
Nominowanymi mogą być obywatele i politycy ze wszystkich
47 państw członkowskich Rady
Europy. Zgodnie z regulaminem,
wyróżniony projekt musi przede
wszystkim prezentować innowacyjny charakter, przełamywać schematy, stawiając jednocześnie czoła
wyzwaniom w sferze, w której jest
realizowany (mieście, regionie, kraju). Innowacja nie musi należeć do
„pierwszych na świecie”. Liczy się
nowe (systemowe) podejście w kraju lub regionie, w którym projekt był

realizowany i mądra adaptacja do
lokalnej kultury czy potrzeb.
Uroczyste wręczenie nagród planowane było na grudzień w Berlinie,
ale ze względu na Covid-19 nie odbędzie się. Wyniki konkursu zostaną
ogłoszone 2 listopada br.
Małgorzata Smysło
Sekretarz Miasta

Podkowa Leśna
członkiem Związku
Miast Polskich

Związek Miast Polskich jest najstarszą polską organizacją samorządową, której tradycje sięgają czasów II Rzeczpospolitej. To
największa tego typu organizacja
w Polsce, skupiająca ponad 330
miast, w których mieszka ponad
73% miejskiej ludności kraju. Celem
Związku jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie
do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.
Związek Miast Polskich prowadzi szeroką działalność wspierają10

Na mocy decyzji Rady Miasta Podkowa Leśna
i Zarządu Związku Miast Polskich, Podkowa Leśna
została przyjęta do grona miast członkowskich
związku.

cą samorządy. Między innymi ma
wpływ na legislację. Przedstawiciele stowarzyszenia biorą udział
w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
komisji sejmowych i senackich
oraz różnych opiniotwórczych instytucji. Związek inicjuje wspólne działania przeciwko niekorzystnym dla miast rozwiązaniom
prawnym i opracowuje własne
projekty zmian ustaw, a także
przygotowuje wnioski oraz wsparcie finansowe i merytoryczne dla

miast występujących do Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto
oferuje swoim członkom wsparcie eksperckie i merytoryczne,
umożliwia wymianę doświadczeń,
wspiera działania promocyjne i informacyjne, a także współpracuje
z zagranicznymi partnerami.
Małgorzata Smysło
Sekretarz Miasta

Tekst przygotowany na podstawie
materiałów Związku Miast Polskich,
www.miasta.pl

Rada Miasta

Informacje Rady Miasta
Sesja XIX – 29.08.2020 r.
Uchwała Nr 161/XIX/2020

w sprawie nadania prof. Jadwidze Staniszkis honorowego obywatelstwa
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 162/XIX/2020

w sprawie nadania prof. Ryszardowi Bugajowi honorowego obywatelstwa
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 163/XIX/2020

w sprawie nadania p. Zbigniewowi Bujakowi honorowego obywatelstwa
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 164/XVI/2020

w sprawie poparcia decyzji Burmistrza Miasta Podkowa Leśna (przekazanie
OSP Milanówek promesy na zakup wozu strażackiego – wygranej Miasta w akcji
„Bitwa o wozy” – informacje w poprzednim numerze Biuletynu)

Uchwała Nr 165/XIX/2020

w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla WarszawyŻoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję od
2020 r. do 2023 r.

Uchwała Nr 166/XIX/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 167/XIX/2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 168/XIX/2020

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkole, dla których Miasto Podkowa Leśna
jest organem prowadzącym

Uchwała Nr169/XIX/2020

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli

Uchwała Nr 170/XIX/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 171/XIX/2020

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

Uchwała Nr 172/XIX/2020

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania
Gmin w celu wyznaczenia aglomeracji Grodzisk Mazowiecki

Uchwała Nr 173/XIX/2020

w sprawie wystąpienia Miasta Podkowa Leśna ze Stowarzyszenia Unia Miasteczek
Polskich

Uchwała Nr 174/XIX/2020

w sprawie przystąpienia Miasta Podkowa Leśna do Związku Miast Polskich

Sesja XX – 26.09.2020 r.
Bez uchwał

Sesja zwołana dla wręczenia aktów nadania tytułów Honorowego Obywatela
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna prof. Jadwidze Staniszkis, prof. Ryszardowi Bugajowi
i p. Zbigniewowi Bujakowi

Sesja XXI – 15.10.2020 r.
Uchwała Nr 175/XXI/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 176/XXI/2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 177/XX/2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.

Uchwała Nr 178/XX/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
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Uchwała Nr 179/XX/2020

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

Uchwały są dostępne w Biurze Rady Miasta
i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.podkowalesna.pl)
oraz na stronie podkowalesna.esesja.pl

dyżury radnych
Radni zapraszają mieszkańców na
swoje dyżury (poniedziałki w godz.
17.00-18.00, Urząd Miasta) oraz do
udziału w sesjach Rady Miasta i w posiedzeniach komisji merytorycznych.
Informacje o planowanych spotkaniach publikowane są na stronie

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

Uroczysta XX Sesja

Rady Miasta Podkowa Leśna
W sobotę, 26 września 2020 r. odbyła się Uroczysta XX Sesja Rady Miasta Podkowa Leśna, podczas
której wybitni działacze okresu Solidarności i wieloletni mieszkańcy Podkowy Leśnej otrzymali tytuł
Honorowych Obywateli Miasta Podkowa Leśna. Prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Ryszard Bugaj i Zbigniew Bujak zostali uhonorowani w uznaniu za zasługi przy powstawaniu 40 lat temu Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, a tym samym rozsławienie Podkowy Leśnej jako
intelektualnego zaplecza dla demokratycznych zmian w Polsce i Europie Wschodniej.
Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna Michał Gołąb,
otwierając Uroczystą XX Sesję
Rady Miasta Podkowa Leśna, przypomniał wydarzenia sprzed 40 lat,
szczególnie głodówkę o uwolnienie
Mirosława Chojeckiego i Bogdana
Grzesiaka zorganizowaną w Podkowie Leśnej: To był taki powiew początku Solidarności. W ramach tego
wydarzenia w zasadzie ukształtowały się pierwotne struktury Regionu Mazowsze. To była głodówka,
która pokazała siłę. Jeden z głodujących wspomina, że po głodówce
czuł się jak na zakończonym etapie
wyścigu kolarskiego, bo szpaler lu12

dzi, ponad tysiąc osób (…), tłum ludzi – w tamtych czasach rzecz nie
do pomyślenia. I Mirosław Chojecki,
który został w wyniku tej głodówki
prawdopodobnie uwolniony.
Bardzo dziękuję – powiedziała
prof. Jadwiga Staniszkis, odbierając
wyróżnienie. – Nigdy nie czułam się
osobą specjalnie pozytywną i efekty
tamtych działań też nie są zbyt optymistyczne, ale cieszę się, że się tutaj
wszyscy spotkaliśmy. Zobaczymy, jak
to się rozwinie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję Radzie za wyróżnienie. Dziękuję i przyjmuję to z wielką satysfakcją, głównie dlatego że
Podkowa Leśna jest tym miastem, tą

miejscowością w Polsce, która bardziej niż wiele innych przyczyniła się
do tego co się stało przez te następne
40 lat – powiedział prof. Ryszard
Bugaj. – Ta aktywność nas ciągle do
czegoś zobowiązuje. Wiem, że w Podkowie Leśnej ta aktywność ciągle
utrzymuje się na wysokim poziomie.
Minęło 40 lat, mamy wiele sukcesów,
ale musimy się zastanowić nad dalszym. Bardzo liczę tutaj na Was.
Zbigniew Bujak, nawiązując do
wystąpień w fabrycznych halach,
przemawiał bez mikrofonu: Z wielką
radością przyjmuję tytuł Honorowego Obywatela Podkowy Leśnej. Zawsze w takim momencie pytam, jakie

Honorowi Obywatele Miasta Podkowa Leśna, siedzą od lewej: Zbigniew Bujak, Ákos Engelmayer, prof. Ryszard
Bugaj, Katarzyna Gärtner, prof. Jadwiga Staniszkis, Władysław Gołąb, Justyna Gołąb, Grzegorz Dąbrowski;
stoją od lewej: Artur Tusiński, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, Michał Gołąb, Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna, prof. Antoni Dudek
prawa z tego dla nas wynikają. Ja ze
swojej strony domagam się, abyśmy
mieli prawo do obecności w szkołach
tu, w Podkowie leśnej, abyśmy mieli
prawo do mówienia o tym milenijnym
ruchu, ruchu na miarę tysiącletniej
historii naszego kraju. A mamy wiele
do powiedzenia. (…) To wspaniale jest
być Honorowym Obywatelem takiego miasta z takimi mieszkańcami
i z taką historią.
Burmistrz Artur Tusiński złożył
Honorowym Obywatelom gratulacje i wyrazy uszanowania. Bardzo
się cieszę, że mogę być burmistrzem
w mieście, gdzie Państwo są honorowymi obywatelami, w mieście,
w którym honorowy obywatel kie-

ruje się racją stanu i zawsze zgodnie
z sumieniem, swoją własną drogą,
będąc uczciwym ze swoimi poglądami – podkreślił na zakończenie.
Ostatnim punktem sesji był okolicznościowy wykład „40 lat po Solidarności i co z tego wynika”, który wygłosił historyk prof. Antoni
Dudek.
Podczas uroczystości na antenie
Radia dla Ciebie była emitowana
audycja, w której udział wzięli: prof.
Jadwiga Staniszkis, prof. Ryszard Bugaj, przewodniczący Zbigniew Bujak, Grzegorz Dąbrowski, nauczyciel
i działacz społeczny, Artur Tusiński,
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
oraz prof. Antoni Dudek, historyk.

Uroczysta XX Sesja Rady Miasta
Podkowa Leśna była także doskonałą okazją do zrobienia zdjęcia pamiątkowego wszystkich obecnych
na spotkaniu Honorowych Obywateli Miasta Podkowa Leśna.
W pamiątkowej księdze Kronice
Miasta Podkowa Leśna wpisywali
się Honorowi Obywatele Miasta
i zgromadzeni goście. Po części oficjalnej przyszedł czas na rozmowy
i poczęstunek.
Dania i przekąski, które zostały przygotowane na uroczystość,
trafiły również do Domu Samotnej
Matki w Brwinowie.

Honorowe Obywatelstwo Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna jest
wyrazem najwyższego wyróżnienia
i uznania Rady Miasta Podkowa Leśna. Godność Honorowego Obywatela przyznaje się osobom szczególnie
zasłużonym dla miasta (w szczególności w dziedzinach polityki, gospodarki, nauki, kultury, sportu), osobom
współpracującym z miastem, promującym miasto, wspierającym inicjatywy miejskie, a także wybitnym
osobistościom zgodnie z ustaleniami
zawartymi w Regulaminu nadawania

Honorowego Obywatelstwa Miasta
-Ogrodu Podkowa Leśna stanowiącym załącznik do uchwały Nr 104/
XXIV/2008 Rady Miasta Podkowa
Leśna z dnia 27 listopada 2008 r.
W uzasadnieniu uchwał nadających wyróżnionym tytuł Honorowego Obywatela Miasta zostało
podniesione, że w sierpniu br. upływa 40 lat od powstania Solidarności
i początku wielkich zmian w Europie
Wschodniej, a zbliżające się obchody są najwłaściwszym momentem,
aby uczcić ww. osobistości – wy-

bitnych działaczy tamtego okresu,
którzy przyczynili się do powstania
Solidarności, a mieszkali wówczas
(niektórzy dotychczas) w Podkowie
Leśnej. Wszystkie te osoby swoimi
działaniami walnie przyczyniły się
do stworzenia demokracji w Polsce.
Prof. Jadwiga Staniszkis – socjolog, profesor nauk humanistycznych (1992), od 1992 r. profesor
Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka Nagrody Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej (2004); publicystka.
W sierpniu 1980 r. została zaproszo-

Joanna Pietrzak
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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prof. Jadwiga Staniszkis, Honorowy
Obywatel Miasta Podkowa Leśna

fot. M. Klajnowski

na przez Międzyzakładowy Komitet
Strajkowy w Gdańsku do udziału
w negocjacjach ze stroną rządową.
Weszła w skład Komisji Ekspertów
MKS (prawdopodobnie była jedyną kobietą w gronie ekspertów). Po
zawarciu porozumień sierpniowych
i utworzeniu NSZZ „Solidarność”
doradzała związkowcom. Po wprowadzeniu stanu wojennego wykładała we Wszechnicy Solidarności
i publikowała w prasie podziemnej.
Mieszka w Podkowie Leśnej.
Prof. Ryszard Bugaj – polityk,
doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny
w Instytucie Nauk Ekonomicznych
PAN, w latach 1993–1997 przewodniczący Unii Pracy, poseł na Sejm
X, I i II kadencji. W 1980 przystąpił do „Solidarności”. Od września
1980 r. w „S”; członek Rady Programowo-Konsultacyjnej Ośrodka
Prac Społeczno-Zawodowych przy

prof. Ryszard Bugaj, Honorowy
Obywatel Miasta Podkowa Leśna
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KKP, następnie KK; od 16 II 1981
z-ca kierownika OPSZ, kierownik zespołu spraw ogólnogospodarczych
i zespołu reformy gospodarczej. Reprezentant KKP w rządowej komisji
ds. reformy gospodarczej. W VI 1981
delegat na I WZD Regionu Mazowsze, członek ZR, delegat na I KZD,
kierownik prac zespołu ds. gospodarczych, współautor (z Waldemarem Kuczyńskim) projektu programu gospodarczego „S”. W okresie
stanu wojennego został na kilka dni
internowany. Od 1982 pracownik
INE PAN. W 1985 r. współautor
przygotowanego na zlecenie Lecha
Wałęsy opracowania Raport: Polska
5 lat po Sierpniu (Wers, 1985). Autor w pismach podziemnych, m.in.
„Tygodniku Mazowsze”, „Robotniku”, „Woli”, kwartalniku „Krytyka”,
oraz w „Tygodniku Powszechnym”;
w 1986 r. współzałożyciel, publicysta podziemnego kwartalnika „21”;
w 1987 r. współzałożyciel (m.in.
z Jerzym Ciemniewskim, Tadeuszem
Kowalikiem, Piotrem Marciniakiem,
Janiną Zakrzewską) niezależnego
Stowarzyszenia Reforma i Demokracja. Od 1987 r. doradca KKW „S” i L.
Wałęsy. 31 maja 1987 r. sygnatariusz
wydanego przed pielgrzymką Jana
Pawła II do Polski oświadczenia programowego opozycji. Od XII 1988
członek KO przy Przewodniczącym
„S” Lechu Wałęsie; w 1989 r. uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zespole
ds. gospodarki i polityki społecznej,
współprzewodniczący grupy roboczej ds. samorządu i form własności.
W 1989 r. uzyskał mandat posła na
Sejm kontraktowy z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W 1990 r. był
wśród założycieli Solidarności Pracy,
rok później z listy tego stowarzyszenia został wybrany na posła I kadencji. W styczniu 1993 r. został przewodniczącym współtworzonej przez
SP w 1992 r. partii Unia Pracy. W wyborach parlamentarnych w 1993 r.
po raz trzeci objął mandat poselski.
Mieszka w Podkowie Leśnej.
Pan Zbigniew Bujak w lipcu
1980 r. był współorganizatorem
strajku w jednym z wydziałów „Ursusa”. W sierpniu tego roku należał
do założycieli Robotniczego Komitetu Solidarności ze Strajkującymi

Zbigniew Bujak, Honorowy
Obywatel Miasta Podkowa Leśna

fot. M. Klajnowski

fot. M. Klajnowski

Wieści z urzędu

Robotnikami Wybrzeża. Od września 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. W lutym
1981 r. wszedł w skład Prezydium
Krajowej Komisji Porozumiewawczej. W momencie ogłoszenia stanu wojennego uniknął aresztowania. Później ukrywał się, aktywnie
działając w podziemiu. W latach
1982-1986 był przewodniczącym
Regionalnego Komitetu Wykonawczego Regionu Mazowsze, należał
również do założycieli Tymczasowej
Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Aresztowano go dopiero
w maju 1986 r. Był jednym z najdłużej ukrywających się członków
Solidarności. Po 4 miesiącach został
zwolniony na mocy amnestii. W latach 1986-1987 zasiadał w jawnej,
choć działającej nielegalnie, Tymczasowej Radzie „Solidarności”.
Od 1987 r. należał do Krajowej
Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Od grudnia 1988 r. do
czerwca 1990 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu
Wałęsie. Brał udział w rozmowach
Okrągłego Stołu. Podczas jego obrad pracował w zespole do spraw
reform politycznych oraz w zespole do spraw gospodarki i polityki
społecznej.
W
wyborach
czerwcowych
w 1989 r. nie kandydował. Potem,
od 1991 r. poseł na Sejm I i II kadencji. W 1991 r. wspólnie z Januszem
Rolickim opublikował wywiad rzekę
Przepraszam za Solidarność.
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Grabić czy nie grabić?
Nadchodzi piękna pora roku, pełna barw i spadających liści.
Co z nimi zrobić? Zostawić czy zgrabić? Co jest lepsze dla nas,
a co dla przyrody?
Na początku zajmiemy się bardzo ważnym obecnie aspektem
ekonomicznym. Na pewno nieraz
widzimy stosy worków stojące
obok wielu domów. Liście pięknie
zgrabione, gotowe, czekające, aż
przyjedzie samochód i zabierze
je na kompostownię. Wyobraźmy
sobie, ile aut będzie potrzebnych,
aby te liście dostarczyć do miejsca docelowego. Ile czasu trzeba na to poświęcić i ile pieniędzy to pochłonie. Biorąc pod
uwagę wzrastające opłaty za
wywóz śmieci, pozostawienie liści, kompostowanie lub
zmielenie to sposoby, aby opłaty
te nie były dla nas z miesiąca na
miesiąc niemiłą niespodzianką. Na
przykład w roku 2015 oddaliśmy
ponad 1100 ton liści. Przy dzisiejszej cenie za ich zagospodarowanie na terenie wskazanej regionalnej Instalacji kształtującej się na
poziomie 1000 – 1600 zł/tonę,
opłata za odbiór odpadów musiałaby zdrożeć prawie dwukrotnie.
Kolejny aspekt – estetyczny. Jesień nieodłącznie kojarzy nam się
z feerią barw, umilającą nam widoki podczas spacerów. Bez liści,
które leżą na terenach zamieszkałych, widoki te będą raczej bure
i ponure. Czyż nie pięknie wyglądałyby nasze działki pełne barw?
Jednak najważniejsza jest tu
przyroda. Spadające liście pełnią
bardzo ważną rolę w ekosystemie.
Po pierwsze, leżące liście są schronieniem dla wielu zwierząt, mniejszych i większych. Najbardziej
znanymi mieszkańcami kołderek
z liści są jeże. One to właśnie zapadają w sen zimowy w stosach liści,
aby na wiosnę obudzić się i chronić nasze ogrody przed ślimakami
oraz innymi szkodnikami. Bez nich
nasze przydomowe rabaty byłyby
narażone na ataki wielu szkodni-

ków. Pod liśćmi chowają się także różnego rodzaju bezkręgowce.
Chrząszcze biegacze (naturalny
wróg ślimaków) czy też biedronki, czyli nasi pomocnicy w walce
z mszycami. Pamiętajmy także
o wiewiórkach. Grabiąc liście często zabieramy im żołędzie i orzechy, pozbawiając pokarmu, który
pomaga im przetrwać zimę.
Ponadto, liście leżące na ziemi są
nieodłącznym elementem ściółki
leśnej i ogrodowej. Bez nich przerwany zostaje łańcuch obiegu materii w przyrodzie. Rozkładające
się liście tworzą naturalny nawóz,
zasilający nasze krzewy i drzewa.
Jeśli tego zabraknie, będziemy musieli zasilać nasze rośliny sztucznymi nawozami, za które oczywiście
musimy zapłacić. Brak warstwy
rozłożonych liści, czyli tworzących
warstwę próchniczą, spowoduje niedotlenienie korzeni roślin,
a tym samym zahamuje ich prawidłowy wzrost.
Zalegająca na ziemi warstwa liści
jest bardzo dobrą izolacją, chroniącą korzenie roślin przed mrozem.
Ma to znaczenie szczególnie teraz,
kiedy jest coraz mniej śniegu.

Brak rozłożonych liści może
spowodować zakwaszenie gleby.
Spadające z drzew iglastych igły
rozkładają się, zakwaszając glebę.
Ten efekt neutralizują leżące liście.
Warto pamiętać, że większość
kwiatów i pięknych roślin nie toleruje kwaśnej gleby. Można wymieniać jeszcze długo, ale może na
kwestii zatrzymania naturalnej wilgoci w glebie poprzestańmy. Zimy,
bez pokrywy śnieżnej, z suchym
powietrzem powodują drastyczne
zubożenie zasobów wody w glebie
– pozostawione na zimę liście ten
proces ograniczają.
Podsumowując, grabienie liści
na obszarze całej działki nie jest
najlepszym pomysłem. Zszatkowanie ich kosiarką i pozostawienie na zimę, sprawi, że wiosną będzie ich znacznie mniej. Zadbane
trawniki są ważnym elementem
dbałości o własny ogród, pytanie
tylko, czy musimy mieć go na całej powierzchni działki, szczególnie
w strefach leśnych? Pytanie zostawiamy do przemyślenia.
Alicja Stefanowicz
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Jesiennie o ogrodach
Praca w ogrodzie w pogodne jesienne dni może być dużą
przyjemnością. Jest to doskonały czas na sadzenie roślin
cebulowych, bylin, krzewów i drzew, zarówno kupowanych
w pojemnikach, jak i kopanych z gruntu.

Wielkie szkody w ostatnich dwóch
latach wyrządziła ćma bukszpanowa, która w zastraszającym tempie
wyeliminowała z naszego miasta
krzewy, przez lata tworzące cenną
zieloną bazę w naszych ogrodach.
Walka z nią była nierówna, każdy,
kto próbował ją prowadzić wie, że
wymagała spostrzegawczości, systematyczności w ręcznym usuwaniu
szkodnika i częstym wykonywaniu
oprysków środkami biologicznymi
i chemicznymi. W przyszłym roku
może być jeszcze trudniej prowadzić z nią wojnę, ponieważ w mieście jest coraz mniej bukszpanów,
a zmasowany atak na nie może być
większy niż dotychczas. Właściciele ogrodów, którzy musieli usunąć
suche krzewy pozbawieni zostali
zimozielonych, jakże atrakcyjnych
w naszym krajobrazie, roślin. Ponie-

waż natura nie lubi pustki, w miejsce
straconych roślin warto posadzić
te, które będą odporne na szkodniki, a stworzą równie zielone tło
dla innych roślin i zapełnią pustkę
po bukszpanach. Gatunek zimozielony, pasujący do podkowiańskiego
klimatu, dobrze znoszący zacienione miejsca, to przede wszystkim
cis występujący w wielu odmianach, który śmiało może zastąpić
bukszpanowe szpalery rosnące przy
ogrodzeniach, obwódki rabat i pojedyncze krzewy, które można formować w kule i stożki.
Jesień to idealna pora na to, aby
pomyśleć także o przesadzaniu
roślin, które kupowaliśmy w sezonie „oczami” i w euforii sadziliśmy w ogrodzie w przypadkowych
miejscach. Często zdarza się, że po
obserwacji rozwoju roślin, miejsca,
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Po co
komu
ta nauka?
Będąc częścią wspólnoty szkolnej często zadajemy sobie pytanie,
po co chodzimy do szkoły? Po co
się uczymy i po co uczymy kogoś?
Dlaczego właściwie szkoła jest
obowiązkowa? Czy szkoła powinna być przymusem i czego należałoby uczyć? Jaki w ogóle jest sens
chodzenia do szkoły? Co to jest
wiedza ogólna i co z nią zrobić?
Te i inne pytania stawiamy sobie na każdym etapie nauki, czy to
podstawowym, ponadpodstawo16

wym czy uniwersyteckim. Sama
pamiętam ślęczenie nad składnią
czy gramatyką kontrastywną z poczuciem, że nie wiem do czego mi
się to może przydać. Do momentu,
kiedy nie zrozumiałam, że jak mało
która część nauki o języku, pozwalają one zrozumieć jego wewnętrzną strukturę, wzajemne zależności
i poprawność językową. Na edukację patrzymy zatem niezwykle subiektywnie i często przez pryzmat
naszych własnych doświadczeń,

które pierwotnie dla nich wybraliśmy, nie okazały się najlepszymi.
Nie warto zwlekać z decyzją o zmianie stanowiska, aż osiągną duże rozmiary, bowiem łatwiej przesadza się
rośliny małe.
Październik i listopad to także czas
na porządkowanie ogrodu – grabienie liści czy usuwanie obumarłych
części bylin. Pamiętajmy o tym, że
w trosce o jakość powietrza i stosunki międzysąsiedzkie warto te prace
wykonywać ręcznie, z użyciem grabi, bez uruchamiania spalinowych
dmuchaw, które oprócz wytwarzania spalin i kurzu, emitują także duży
hałas. Ruch na świeżym powietrzu
może sprawić, że poczujemy się lepiej oraz miło i zdrowo spełnimy nasze ogrodnicze obowiązki.
Sylwia Kucharczyk
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

czasem wyjątkowych i dobrych,
a czasem trudnych. Jednak nasze subiektywne podejście do
własnej edukacji nie powinno przysłaniać idei, która za
edukacją stoi.
Warto przez chwilę
pochylić się nad historią. To wiek XIX, a konkretnie rok 1808, przyniósł
Polsce obowiązek szkolny
i powstanie całej siatki szkół
podstawowych
wprowadzony przez Izbę Edukacji
Publicznej (czyli wówczas
powołane Ministerstwo Edukacji)
w Księstwie Warszawskim. Bardzo podobne trendy można było
zaobserwować w innych krajach
europejskich, w których także doceniono wartość nauki na poziomie szkół podstawowych, zwanych
wówczas powszechnymi. Choć dzisiaj wydaje nam się to nieprawdopodobne, według statystyk z 1921
roku w Polsce było aż 33,1 % analfabetów, do czego z pewnością
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Przedszkole w siedzibie
tymczasowej!
W lipcu, na miejscu wyburzonego
budynku starego przedszkola, ruszyła
długo wyczekiwana budowa nowego
Miejskiego Przedszkola w Podkowie
Leśnej. Zapowiada się, że niebawem
zagościmy na stałe w nowoczesnym,
przyjaznym dzieciom przedszkolu.
Pożegnaliśmy mury „starego”, skądinąd przyjaznego nam budynku.
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna –
Pan Artur Tusiński przy współpracy
z Dyrektorem Miejskiego Przedszkola im. Krasnala Hałabały – Panią Dorotą Staszewską zorganizowali Piknik
Rodzinny na pożegnanie starych murów przedszkola.
Atmosfera była bardzo miła, mimo iż
wszyscy byliśmy świadomi, że ostatni
raz spoglądaliśmy na budynek naszego
kochanego przedszkola, w którym tak
wiele piękny chwil spędziliśmy.
Ale jak to mówią: „Domu nie tworzą
mury, lecz ludzie” – tak też cudowne
nasze dzieci i fantastyczny personel

przedszkola zapewne napełni nowy
obiekt ciepłymi fluidami.
Obecnie Miejskie Przedszkole im.
Krasnala Hałabały znajduje się przy
Szkole Podstawowej im. Bohaterów
Warszawy w Podkowie Leśnej.
Pomimo trudnego okresu, w jakim się
znaleźliśmy, zarówno z powodu pandemii, jak i konieczności przeniesienia się
z wyburzonego już przedszkola do nowej placówki, to uważamy rozpoczęcie
roku szkolnego 2020/2021 za udane.
Przedszkolaki zajmują środkowe
skrzydło w szkole. Na górze rozlokowały się najstarsze 3 grupy dzieci
5-6 letnich (Jeżyki , Krasnale i Sowy).
Na dole swoje salę zajmują 3-4 latki
(Zajączki, Wiewiórki). Każda sala przystosowana jest do wytycznych GIS-u
(zostały usunięte dywany, maskotki
oraz przedmioty trudne do dezynfekcji). Mimo to, nauczyciele przygotowali sale tak, aby były one atrakcyjne
i zachęcające dzieci do uczęszczania

przyczyniła się polityka zaborców.
Dopiero po II Wojnie Światowej
zjawisko analfabetyzmu w Polsce
stało się marginalne, a z czasem
całkowicie znikło.
Dzisiaj mało kto kwestionuje
obwiązek uczenia się i po prostu
„chodzenia” do szkoły. Uczymy
się tam pisania, czytania, wiedzy
o świecie, historii swojego państwa
i świata, geografii, przybliżamy
uczniom procesy fizyczne i chemiczne. Dbamy także o sprawność
fizyczną, rozwijamy zamiłowanie
do sportu i znajomość języków
obcych. Dzięki szkole nawiązujemy więzi, uczymy się relacji społecznych i próbujemy dawać sobie
radę z trudnymi emocjami. „Zgłoskowanie i czytanie” zastąpił język
polski, matematyka wchłonęła
„arytmetykę”, a „kaligrafia” stała
się nauką pisania. Wraz z rozwojem nauki i dostępności do wiedzy
oferta szkoły poszerzyła się o wiele przedmiotów i jest naprawdę
bardzo bogata.

Dzisiaj pytanie po co jest szkoła
zadają sobie często również Rodzice. Tu także odpowiedzi mogą
na nie być różne, w oparciu o indywidualne doświadczenia. Dorośli
przecież wiedzą, czy i jak wykorzystali okres własnej edukacji. Mają
świadomość, czy ich wybory były
słuszne, czy wagary przydały im
się na coś, czy słabo zdana matura była rzeczywiście „wolnością od
edukacji” czy kłopotem, z którym
musieli sobie w dalszych latach
poradzić. Inni wiedzą, że spotkanie wybitnych pedagogów, chęć
do systematycznej pracy i pokonywanie swoich słabości, a potem
osiąganie sukcesów naukowych
było dla nich także wielką życiową
lekcją. Pamiętają, że dzisiaj, dzięki swoim szkołom, nauczycielom
i własnej determinacji, są matematykami, szefami kuchni, logistykami
czy lekarzami.
Istotne jest jednak zadanie tego
pytania najważniejszym osobom
w szkole – Uczniom, aby od nich

do naszego przedszkola. Przedszkolaki korzystają ze swojego placu zabaw
znajdującego się pomiędzy skrzydłami szkoły, który w znacznej części
został ogrodzony i wyposażony przez
Urząd Miasta Podkowa Leśna. Pozostałe sprzęty terenowe zostały przewiezione z ulicy Miejskiej – ze starego
przedszkola. Ze względu na sytuację
związaną z COVID-19 dzieci nie korzystają ze stołówki szkolnej. Posiłki
dostarczane są bezpośrednio do sal.
Pomimo warunków, w jakich przyszło
nam w tym roku funkcjonować widać,
że nasze przedszkolaki bardzo się stęskniły za przedszkolem, rówieśnikami
oraz wychowawcami, bo frekwencja
utrzymuje się na wysokim poziomie.
Mamy nadzieję, że nic nie stanie na
przeszkodzie i już w 2021 roku spotkamy się w nowym obiekcie przedszkola, na co wszyscy z niecierpliwością czekamy.
Katarzyna Jankowska
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały

się dowiedzieć, po co im jest nauka
i dlaczego chcą lub nie chcą chodzić do szkoły. Dlatego w naszej
szkole przez cały semestr będziemy zadawać sobie to właśnie pytanie – po co chodzimy do szkoły i po
co jest nam nauka? Wierzymy, że
odpowiedzi naszych Uczniów będą
inspiracją do dalszych działań, zarówno dla nas, jak i dla naszych
Uczniów i Nauczycieli.
Odpowiedzi na to pytanie może
być wiele. Szkoła to źródło wiedzy, to możliwość poznania świata
i otaczających nas zjawisk, to droga
do dalszego wykształcenia i osiągnięć. Pewna nastolatka znużona
nauką w weekend i postawiona
przed tym dylematem powiedziała, że dla niej szkoła to droga do
wolności, aby móc kiedyś w życiu
uczyć się tylko tego, co ją interesuje. Ciekawe, jakich odpowiedzi
udzielą nasi Uczniowie?
Agnieszka Hein,
dyrektor SP im. Bohaterów Warszawy
w Podkowie Leśnej, nieustająco wdzięczna
nauczycielom SP nr 57 i XIV LO we Wrocławiu
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Wyniki matur – Podkowiańskie
Liceum nr 60
Przedstawiamy wyniki tegorocznych matur w Podkowiańskim Liceum nr 60. Wszyscy nasi
absolwenci zdali egzamin maturalny. Dzięki włożonej pracy i zaangażowaniu nauczycieli i uczniów
w tym bardzo trudnym okresie, wyniki Podkowiańskiego Liceum przewyższają średnie krajowe.

Zamieszczamy wykresy i zestawienia ze średnią krajową, z powiatu i w województwie mazowieckim.
Średnia naszego liceum z przedmiotów obowiązkowych pisemnych wyniosła 77% (63% średnia
krajowa)*.
Wyniki z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych:
n język polski 68% (śr: krajowa
56%, powiat 53%, woj.54%)
nm
 atematyka 70% (śr: krajowa
58%, powiat 48%, woj.55%)

n język angielski 94% (śr: krajowa
77%, powiat 72%, woj.73%)
Spośród egzaminów na poziomie
rozszerzonym najlepiej wypadli absolwenci, którzy przystąpili do matury z:
n fizyki – 85% (śr: krajowa 42%,
powiat 47%, woj.40%)
n języka angielskiego – 72%
(śr: krajowa 62%, powiat 53%,
woj.59%)
n biologii– 66% (śr: krajowa 47%,
powiat 32%, woj.44%)

n i nformatyki 60% (śr: krajowa
39%, powiat 34%, woj.31%)
n geografii – 51% (śr: krajowa
26%, powiat 20%, woj.24%)
n historii 45% ( śr: krajowa 37%,
powiat 37%, woj.36%) najwyższy indywidualny wynik 92 %
*Opracowanie na podstawie: Wstępna informacja o wynikach egzaminu
maturalnego 2020 r., Źródło: CKE
i OKE Warszawa.
Wśród wyników indywidualnych
na poziomie rozszerzonym znajdują
się wyniki w bardzo wysokiej i najwyższej 8 i 9 klasie staninowej* (fizyka, geografia). Skala staninowa
stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie,
jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia/absolwenta
na tle wyników osiągniętych przez
całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów
wyników, od 1-najniższy do 9 najwyższy.
Paweł Włoczewski
Podkowiańskie Liceum nr 60
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Podkowa znów otworzyła
swoje Ogrody
XVI już Festiwal Otwarte Ogrody w naszym mieście-ogrodzie, który ze względu na pandemię odbył się w tym
roku wyjątkowo we wrześniu, był nie tylko okazją do udziału w ciekawych imprezach, ale również do zachwytu
nad urodą podkowiańskich ogrodów, zabytków i przypomnienia historii Podkowy i jej mieszkańców. Tym
bardziej, że tegoroczna edycja Festiwalu stanowiła część Europejskich Dni Dziedzictwa na Mazowszu.
Festiwal wsparli finansowo, mimo
kryzysu spowodowanego pandemią, nasi lokalni przedsiębiorcy.
Po oficjalnym otwarciu dokonanym
11 września przy dźwiękach podkowiańskiego hejnału przez Burmistrza
Podkowy pana Artura Tusińskiego
i nowego dyrektora CKiIO pana Mariusza Płoszaj-Mazurka, w Pałacyku Kasyno odbyło się cieszące się
wielkim zainteresowaniem spotkanie z zasłużoną dla Podkowy Rodziną Państwa Dzikiewiczów z willi
Bolkowo, połączone z wernisażem
wystawy malarstwa i rysunku Ireny
Dzikiewicz, wieloletniej, zasłużonej
nauczycielki podkowiańskiej szkoły
podstawowej. Wspominano również m.in. postać jej męża, niedawno
zmarłego Lecha Dzikiewicza, niestrudzonego badacza dziejów konspiracji na terenie Podkowy w czasie okupacji hitlerowskiej. W sobotę
i niedzielę 12 i 13 września gościnni
Podkowianie, którzy sami stworzyli program Festiwalu, zaprosili wraz
z lokalnymi stowarzyszeniami do
swoich ogrodów na kilkanaście kameralnych, plenerowych wydarzeń.
Przypadająca w tym roku 95. rocznica powstania miasta-ogrodu była dobrą okazją do przypomnienia dziejów
eleganckiej wilii Znicz z lat 30. minionego stulecia i odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Na tarasie Pałacyku Kasyno można było obejrzeć projekty

pomników Bitwy Warszawskiej 1920
roku, a podkowiańskie klimaty lat
80 i 90. przypomniała wystawa fotografii Mieczysława Klajnowskiego
„Moja Podkowa”. Siostry Terezjanki
pokazały film Tomasza Domańskiego
„Nasza Mała Droga” o historii i dniu
dzisiejszym ich podkowiańskiego
Zgromadzenia. Nie zabrakło też „historycznych” kulinariów, bo za sprawą Śniadania w Ogrodzie przenieśliśmy się do dawnej Podkowy, w której
zajadano się na przykład zupą „nic”.
Można też było przespacerować się
z przewodnikiem po Podkowie Zachodniej i terenie Stawiska, rodzinnie
lepić w glinie, podelektować się egzotyczną herbatą wśród bambusów
i oryginalnej ceramiki, czy też kreatywnie pobawić się jedwabiem. Melomanom wrażeń dostarczyły utrzymane w różnej stylistyce koncerty:
z pogranicza strait ahead i fusion
-jazzu zespołu Lite Infusion przed
owianą legendą bohemy willą Aida,
zespołu ŚDM, który zaprezentował
sakralnego rocka w najlepszym wydaniu i energetycznej Danuty Stankiewicz przed Galerią Oko Podkowy
– w konwencji popowej po klasykę
kwartetu smyczkowego Prima Vista.
Na tegorocznym Festiwalu ważne
miejsce zajęła literatura. Spotkanie
z pisarką Katarzyną Gacek, autorką
ekranizowanej właśnie dla Netflixa
powieści kryminalnej „W jak morder-

stwo”, której akcja dzieje się oczywiście w Podkowie, prezentacja książki
„Portrety” Marii Iwaszkiewicz w Muzeum w Stawisku, czytanie poezji
dobranej indywidualnie do słuchacza
i książki „Memo” Klary Kopcińskiej
w nowej galerii pod chmurką „Mimochodem”, znalazły wielu spragnionych literackich wrażeń uczestników.
Nieformalna Grupa Teatralna Między Słowami rozbawiła widzów jednoaktówką „Zrzędność i przekora”
Aleksandra Fredry, Barbara Walicka
przypomniała z przymrużeniem oka
przedwojenne podkowiańskie skandale, a jedynym festiwalowym wydarzeniem on line było zorganizowane
przez Miejską Bibliotekę Publiczną
spotkanie z Anną Kalinowską, autorką książki „Uciec w Himalaje czyli dewizy, PRL i marzenie o wolności”. Na
zakończenie Festiwalu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zaprosiło już tradycyjnie przed Pałacyk
Kasyno, gdzie w niedzielny wieczór
przez bite 2 godziny królował swing
i niezapomniane standardy w wykonaniu Zespołu Old Jazz Band. Wrześniowa, wyjątkowo piękna i słoneczna aura odchodzącego lata dodała
festiwalowym spotkaniom w ogrodach szczególnego blasku. Do zobaczenia za rok!
Agnieszka Wojcierowska
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
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Cztery pory ogrodów,
czyli kolonia literacko-artystyczna
Podkowa Leśna
rozmowa z Mariuszem Płoszaj-Mazurkiem,
dyrektorem Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich
Na początku września objął Pan
posadę dyrektora Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Już w pierwszym
tygodniu pracy wziął Pan udział
w XVI edycji Festiwalu Otwarte
Ogrody. To doskonały moment, aby
poznać miasto i jego mieszkańców.
Jakie są Pana pierwsze wrażenia
po spotkaniach z ludźmi, wydarzeniach artystycznych?
Pierwszego dnia Festiwalu Otwarte Ogrody postanowiłem zwiedzać
Podkowę pieszo. Okazało się, że nie
są to aż tak małe odległości, jak początkowo sądziłem… ale spotkania
z ciekawymi i fajnymi ludźmi podczas mojej wędrówki pomogły pokonać zmęczenie.
Jestem pod wrażeniem samego
festiwalu, idei, która mu przyświeca.
W tej chwili może jest więcej takich
wydarzeń w Polsce i na świecie, ale
myślę że ten jest wyjątkowy. Wrażenie zrobiła na mnie nie tylko idea,
ale także poziom wydarzenia. Sztuką jest zainteresować występem
amatorskiego teatru tak wymagającą publiczność! Widziałem to zainteresowanie w ogrodzie u państwa
Sarnów. Świetny teatr, widać było,
że aktorzy są prowadzeni przez reżysera, że nie znaleźli się na scenie
przypadkowo. To jeden przykład,
ale wszystkie wydarzenia i propozycje kulturalne są na takim poziomie
wrażliwości artystycznej, że powoduje to lekką tremę… a może nawet
poważną. Będzie to wyzwanie.
Praca tutaj?
Tak.
A dlaczego?
Żeby się sprawdzić, żeby dosięgnąć
oczekiwań, które są, jak zauważyłem,
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całkiem spore. Nie lubię dużo mówić.
Chciałbym, żeby za jakiś czas ludzie
zauważali, mniej lub bardziej, pewne
zmiany i działania. To nie chodzi o rewolucyjne zmiany w dosłownym tego
słowa znaczeniu, chciałbym, żeby
moja obecność była odebrana pozytywnie na wielu poziomach.
Jakie są zatem Pana plany na rozwój i dalsze działanie Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, aby
osiągnąć ten pozytywny efekt? Jaki
jest najważniejszy cel, który postawił Pan przed sobą, podejmując
pracę w Podkowie Leśnej?
Mogę powiedzieć o planach bardzo
ogólnie. Pisałem o nich w zwięzłym
programie, który przedstawiłem podczas konkursu. Według mnie najważniejsza jest jedna idea albo jedno najważniejsze wydarzenie, które trzeba
zrealizować. To jest punkt, środek,
który nadaje znaczenie sytuacji, że
pojawił się nowy dyrektor, osoba koordynująca działania zespołu.
W tytule mojego programu dla
CKiIO jest prawie wszystko powiedziane: Cztery pory ogrodów, czyli
kolonia literacko-artystyczna Podkowa Leśna. Gdy przygotowywałem się do konkursu, zetknąłem się
z materiałami, z których jasno wynika, że Podkowa Leśna to jest bardzo
artystyczne miasto. Doświadczyłem tego też na Festiwalu Otwarte
Ogrody. Kolonia artystyczna to jest
miejsce, które emanuje atmosferą
sztuki w każdej dziedzinie. Zatem
najważniejsze zadanie to skupienie
wszystkich działań wokół głównej
idei mojego programu Cztery pory
ogrodów, czyli kolonia literacko-artystyczna Podkowa Leśna.
To co zobaczyłem w Podkowie Leśnej – a zdaję sobie sprawę, że w tym

Mariusz Płoszaj-Mazurek –
urodzony w Puławach, absolwent Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie Wydziału Wzornictwa Przemysłowego. Przez
wiele lat pracował w największych sieciowych agencjach
reklamowych w Warszawie
i Telewizji Polsat. W latach
2011-2013 prowadził autorską
galerię sztuki w Kazimierzu Dolnym. Od 2013 r. do 2020 roku
był dyrektorem Kazimierskiego
Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki. Od 2017 r. prezes zarządu stowarzyszenia Kazimierska
Konfraternia Sztuki – Kolonia
Artystyczna, aktywnie uczestniczy w działaniach Europejskiej
Federacji Kolonii Artystycznych
euroArt. W 2018 r. ukończył
studia podyplomowe na UW na
Wydziale Nauk Ekonomicznych.
momencie to jest niewielki procent
– przemawia za tą ideą. Wcześniej
nie zdawałem sobie sprawy, jak wielu

Kultura
jest tutaj artystów w bardzo różnorodnych dziedzinach sztuki. Myślę,
że to trzeba podkreślić. Podkowa
Leśna, podobnie jak Kazimierz Dolny, to są żyjące kolonie artystyczne.
Książka, malarstwo, film, muzyka,
rzeźba, multimedia... Tu się to dzieje,
tu są artyści, którzy tworzą, prezentują i występują.
Nawiązując do czterech pór roku,
myślałem o wprowadzeniu zimowej
odsłony Festiwalu Otwarte Ogrody – Zimowe Ogrody. Może nie uda
się tego zrealizować od razu, ale jest
o czym myśleć. O każdej porze roku
w Podkowie Leśnej jest wiele do
pokazania.
Poza tym, chciałbym kontynuować
i ubogacać to, co już się dzieje. Na pewno ważnym elementem będzie umożliwienie młodzieży i osobom w wieku
22-40 lat większego uczestnictwa
w kulturze. Z tego, co słyszę jest takie
zapotrzebowanie. Mam nadzieję rozmawiać z mieszkańcami, żeby przygotować ciekawą ofertę dla tych dwóch
grup, które teraz być może są trochę
zaniedbane pod tym względem.
Przygotowujemy się także do napisania strategii CKiIO. Bazuję tu na
doświadczeniu pracowników. Nie
można zmienić wszystkiego o 180
stopni. Ale trzeba iść dalej i określić,
w którym kierunku zmierzamy. Zmiany z zachowaniem tradycji. Marzy mi
się, żeby pokazać jak piękny jest ten
pałacyk, jego sylwetka – chciałbym
w przyszłości wykorzystać w tym
celu komputerową animację wyświetlaną bezpośrednio na budynku...
Jest Pan prezesem stowarzyszenia
Kazimierska Konfraternia Sztuki
– Kolonia Artystyczna.
Tak. Dopisek Kolonia Artystyczna
powstał po to, aby odróżnić stowarzyszenie od jego poprzedniej edycji.
Ale jest ważny. Jako stowarzyszenie
współpracujemy z Europejską Federacją Kolonii Artystycznych euroArt.
To jest stowarzyszenie miast bardzo
podobnych do Podkowy Leśnej. Federacja ma 70 członków w 42 koloniach artystycznych w 12 krajach.
Należą do niej między innymi Cernay-la-Ville i Barbizon we Francji,
Ahrenshoop i Worpswede w Niemczech. Członkowie stowarzyszenia,
mimo często zaawansowanego wieku, przez pół Europy jeżdżą swoimi

samochodami na doroczne spotkania. W ubiegłym roku w Kazimierzu
Dolnym zorganizowałem kongres
przedstawicieli europejskich kolonii
artystycznych zrzeszonych w euroArt, w którym wzięło udział ponad
50 reprezentantów kolonii artystycznych z 25 miast Polski i Europy.
Mam nadzieję, że do euroArt dołączy Podkowa. To jest przyjęcie do
naprawdę dobrego towarzystwa!
Od trzech lat kieruje Pan stowarzyszeniem Kazimierska Konfraternia
Sztuki.
Tak, cały czas jestem prezesem,
jednak wkrótce pewnie zrezygnuję.
Już poprosiłem, żeby szukali nowego
prezesa. Dalej jednak będę członkiem
i będę wspierał te działania. Myślę że
kiedyś zobaczymy kilku malarzy z Kazimierza Dolnego w Podkowie Leśnej
…i odwrotnie. Mam nadzieję, że przyczynię się do tego, żeby promować
Podkowę Leśną w Polsce, Europie
…i w Kazimierzu Dolnym.
Jakim jest Pan dyrektorem? Perfekcyjnym?
Nie, nie jestem perfekcjonistą.
Chciałbym dobrze robić dobre rzeczy,
ale staram się zachowywać umiar we
wszystkim, na pewno w zarządzaniu.
Liczy się to, żeby zadania, projekty nie
przeważały nad byciem człowiekiem.
To zawsze było dla mnie ważne. W Kazimierzu na pewno byłem oceniany
różnie. Nie ustrzegłem się popełniania
błędów. Zdaję sobie sprawę, że bardzo wiele rzeczy można zrobić dużo,
dużo lepiej. Cieszę się, że miałem okazję pracować z wyjątkowo zgranym
zespołem, z którym współpraca polegała na wzajemnym zaufaniu.
Jak w przyszłości widzi Pan Podkowę Leśną? Jak Pan sobie wyobraża
to miasto, jaką byłoby kolonią artystyczną?
Trochę podobną do tego, czym jest
dzisiaj. Nie zmienimy miasta, możemy
jedynie uruchomić potencjał, bardziej
otworzyć się dla siebie, być bardziej
widoczni na zewnątrz. Chyba skierowałbym się w tę stronę, w stronę
otwartości i widoczności, znoszenia
wszelkich barier – tych w naszych
głowach, jak i tych czysto fizycznych.
Dziedzictwo wpływa na teraźniejszość, historia i współczesność przenikają się - nie żyjemy tylko historią
albo tylko nowoczesnością. Podczas

kolaudacji filmu o losach podkowiańskich rodzin „Każdy by chciał w Podkowie mieszkać”, bardzo spodobała
mi się uwaga jednego z bohaterów
filmu, że następny film wypadałoby
zrobić o wnukach. I to chyba bardzo
dobry pomysł – pokazać, jak jesteśmy zanurzeni w strumieniu czasu.
Dlaczego zrezygnował Pan z posady dyrektora Kazimierskiego
Ośrodka Kultury Promocji i Turystyki na rzecz prowadzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej?
Bo właściwie dziewięć lat jestem
poza domem. Jestem weekendowym
ojcem i mężem. Kiedy zobaczyłem,
że jest szansa ubiegania się o pracę
w miejscu w pewnym sensie podobnym do tego, które tak mnie kręciło,
a które jednak jest znacznie bliżej
domu – postanowiłam wziąć udział
w konkursie.
W wolnym czasie Pan maluje.
Zdarza mi się malować. Nie można
powiedzieć, że jestem malarzem czy
artystą, po prostu czasami rysuję,
maluję.
Na pierwszej mojej wystawie w Kazimierzu Dolnym pojawił się Franciszek Starowiejski. Oprowadzał mnie
po mojej wystawie, opowiadając
o moich obrazach swoim, dosadnym
często, językiem.
Od zobaczenia pierwszych reprodukcji Wyspiańskiego zafascynowała mnie jego kreska. Zaczęło się od
pasteli, później były to różne rodzaje
kredek i farb akrylowych. Malowanie
to taka twórczość do szuflady. Jest
moją pasją, ale przede wszystkim doskonałą terapią na stres. Od zawsze
malowałem portrety, malowałem ludzi. A w Podkowie, ciekawe, często
doskonałe architektonicznie bryły
willi posadowione wśród niezwykłej
zieleni, namawiają do malowania pejzażu. Drugą moją pasją jest tenis, na
który wciąż mam za mało czasu…
Czego by Pan sobie życzył na początku podkowiańskiej drogi?
Życzliwości i otwartości mieszkańców, zespołu pracowników CKiIO
i Urzędu Miasta – aby pozostała taka,
jak w tych pierwszych moich dniach
w Podkowie!
Rozmawiała Joanna Pietrzak
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Aktualne zasady
korzystania ze zbiorów

Opublikowane są na stronie internetowej
biblioteki www.mbp-podkowalesna.pl
Szanowni Państwo,
Festiwal Otwarte Ogrody za nami,
jednak z radością informujemy, że
odwiedzając kanał YouTube o nazwie Biblioteka podkowiańska, możecie Państwo obejrzeć organizowane i zarejestrowane przez Bibliotekę
wydarzenia najnowsze, także z lat
minionych.
Miasto Ogród Podkowa Leśna
– w zamierzeniach swoich Ojców
Założycieli mające stać się kolonią
artystyczno-literacką było azylem
i inspiracją dla twórców różnego autoramentu, ze szczególnym
uwzględnieniem środowisk literackich. Wystarczy wspomnieć bytność
Jarosława Iwaszkiewicza, pierwotnie
sezonową – w willi Aida – na terenie
folwarku Wilhelmów, a od 1928 r.
niemal nieprzerwaną – w Stawisku.
Gromadził on wokół siebie, między
innymi takie znakomitości świata
głównie polskiej sztuki i literatury
jak: Jan Lechoń, Antoni Słonimski,
Stanisław Baliński, Jerzy Mieczysław Rytard, Karol Szymanowski,
Czesław Miłosz, Stanisław Dygat,
Krzysztof Kamil Baczyński, Leon
Schiller, Stanisław Piętak, Witold
Lutosławski, Andrzej Panufnik, Pola
Gojawiczyńska (Patronka Biblioteki
podkowiańskiej), Jerzy Andrzejewski, Władysław Tatarkiewicz, Adam
Grzymała-Siedlecki, Roman Jasiński
czy Jerzy Waldorff. Bywał w Podkowie Leśnej w sławnym „szklanym
domu” Ireny Krzywickiej – Tadeusz
Boy-Żeleński. Długo by można wymieniać. Zatem całkowicie uzasadnione są działania utrwalające i przypominające o zacnych korzeniach
literackich i artystycznych Miasta
Ogrodu.
Biblioteka podkowiańska wielokrotnie odwoływała się do tej literackiej tradycji, kultywując pamięć
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o niej. Materialnym wyrazem tego
było choćby wydarzenie plenerowe pod nazwą „Przystanek Podkowa Leśna Literacka” – zrealizowane
w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody, który odbył się w 2008 r.
Od tamtej pory nieustająco informujemy Mieszkańców o wszelkich
przejawach aktywności literackiej,
jakie pojawiają się na, jak widać, nieustannie żyznej glebie podkowiańskiej społeczności. Wszyscy znamy
zasługi współczesnych nam Twórców (nie tylko beletrystyki): Jadwigi
Staniszkis, Piotra Müldnera-Nieckowskiego, Alicji Matrackiej-Kościelny, Andrzeja Dąbrówki, Małgorzaty
Wittels, Beaty Wróblewskiej, Anny
Kalinowskiej, Andrzeja Kępińskiego
i wielu innych.
Jednakowoż zawsze z radością
anonsujemy podkowiańskie debiuty,
a także ich kontynuacje. Dziś mamy
zaszczyt i przyjemność zachęcić
Państwa do lektury aż trzech publikacji autorstwa podkowian (w tym
dwóch debiutów).
Znana wielu
Mieszkańcom
Autorka
pierwszej
podkowiańskiej
powieści
kryminalnej pt. „W jak
m o r d e r s t w o”
–
Katarzyna
St a ch owic zGacek dosłownie przed momentem
zaproponowała nam jej kontynuację zatytułowaną „Zemsta ze skutkiem śmiertelnym”: „Magda, bohaterka „W jak morderstwo”, właśnie
rozstała się z mężem i próbuje się
odnaleźć w tej nowej, trudnej sytuacji. Pewnego dnia na jej oczach
ginie kobieta, potrącona przez roz-

pędzony samochód”. Należy dodać,
iż tom pierwszy jest właśnie ekranizowany, a planem filmowym są
cudowne plenery podkowiańskie.
(Grafika - źródło: Autorka)
Powieścią
fantasy
pt.
„Królowa Magnolii” zadebiutowała Marta
Maria Dobrzyńska.
Wszyscy
do lasu, z „Królową
Magnolii”. Z powodu
epidemii…
na
nowo odkryliśmy las. Zupełnie tak
jak bohaterka nowej powieści Marty Marii Dobrzyńskiej, dzięki której
na nowo odkryjecie Państwo fantasy. Powieść ta jest idealna zarówno
dla młodzieży, jak i dorosłych. Ze
względu na świat wyobrażony w realiach, a właściwie fantazmatach leśnych, całkowicie uzasadnione będzie nazwanie książki – PIERWSZĄ
PODKOWIAŃSKĄ
POWIEŚCIĄ
FANTASY.
Bieżące informacje, zdjęcia (również
na drzewach), w tym fragment książki
czytany przez Autorkę: https://www.
facebook.com/krolowamagnolii/ (źródło: materiał prasowy otrzymany od
Wydawcy – Oficyny Campidoglio)
Kolejny debiutant to Michał Dąbrowski urodzony
w Bagdadzie
w Iraku, wychował w się
w Podkowie
Leśnej, gdzie
uczęszczał do
Szkoły Pod-

Kultura
stawowej im. Bohaterów Warszawy. Jest autorem świetnie przyjętej
powieści fantasy „Imię Boga” (Zysk
i S-ka, 2020).
O Podkowie mówi: „Pozornie nieodkryte i tajemnicze zakątki, niemal
mistyczne leśne ścieżki i magiczna
atmosfera tego niezwykłego miasta
-ogrodu” miały ogromny wpływ na
jego twórczość.
„Imię boga” to naprawdę zacny
debiut, zwracający uwagę starannie
nakreślonym światem i przemyślaną fabułą.”
Beatrycze Nowicka
(źródło: Autor oraz esensja.pl)

Biblioteka podkowiańska i Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe
proponują, w ramach posiadanej
przez Bibliotekę oferty cyfrowej –
nieodpłatny dostęp do bazy audiobooków dla pierwszych 20. pasjonujących się czytaniem biegaczy.
Aby wziąć udział w akcji konieczne jest umieszczenie pod wydarzeniem na profilu facebookowym
Podkowiańskiego
Towarzystwa
Biegowego rekomendacji minimum
jednej książki. Może to być recenzja,
bądź zachęta, bądź próba zniechęcenia do sięgnięcia po książkę.
Jeśli korzystasz już z Biblioteki
podkowiańskiej – nic więcej nie musisz robić.
Biegaczy, którzy nie są naszymi Czytelnikami, zapraszamy do
kontaktu i odwiedzin w Bibliotece
podkowiańskiej (Błońska 50, tel.
571 271 776, mail: dyrektor@mbp
-podkowalesna.pl http://mbp-podkowalesna.pl).
Prawdziwych fanów biegania
i czytania zapraszamy do uczestnictwa w bibliotecznym Dyskusyjnym
Klubie Książki.
Więcej informacji na Facebook’u
Podkowiańskiego
Towarzystwa
Biegowego.
#Biegam i Słucham

Biblioteka podkowiańska proponuje Czytelnikom nieodpłatny
dostęp do książek i publikacji online – ponad 21 tys. pozycji w trzech
formatach: PDF (ebooki), AUDIO
(audiobook), VIDEO (kursy video).

Ebookpoint BIBLIO to serwis
działający na zasadach tradycyjnej
biblioteki, przeniesionej do sieci.
Bazuje na ofercie znanych wydawnictw, w tym na wyłączność marek
Grupy Helion, ale także małych, niszowych wydawców.
BIBLIO to zbiór literatury zarówno do beletrystycznej (ponad
10 tysięcy tytułów), specjalistycznej, edukacyjnej, jak i popularnej,
poradników, przewodników i wielu
więcej – na bieżąco uzupełniany
o nowości w dniu ich wydania. BIBLIO służy poszerzaniu kompetencji zawodowych i zdolności technicznych, ponadto skierowane jest
do czytelników chcących zgłębiać
swoje prywatne pasje i zainteresowania poprzez dostęp do literatury.
To usługa dostosowana do Państwa potrzeb. Dzięki dostępowi do
beletrystyki, literatury podróżniczej
i historycznej oraz z obszaru kultury
i sztuki można pielęgnować swoje
pasje i zainteresowania czytelnicze
w odpowiadającej Państwu formie.
BIBLIO zapewnia trzy formaty do
wyboru: ebooki, audiobooki, ale
również kursy video. Wszystkie
w jednej usłudze. Potrzebny jest
tylko dostęp do Internetu, aby móc
cieszyć się funkcjonalnością ebookpoint BIBLIO. Nowoczesna aplikacja na urządzenia mobilne oraz
intuicyjny wygląd panelu użytkownika na komputerze usprawnią codzienne korzystanie z oferowanej
przez Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Poli Gojawiczyńskiej multimedialnej biblioteki cyfrowej.
„Mała książka – WIELKI CZŁOWIEK”
Serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnej edycji projektu „Mała

książka
–
wielki czło
wiek” organizowanego
przez Insty
tut
Książki
we współpracy z Biblioteką podkowiańską.
1. P
 rojekt skierowany jest do dzieci
z roczników 20142017.
2. U
 dział w projekcie jest bezpłatny
dla rodziców i dzieci.
3. W ramach Projektu dzieciom wydawane są tzw. Wyprawki Czytelnicze, składające się z: Karty Małego Czytelnika, naklejek oraz książki
wraz z broszurą dla rodziców.
4. Zasady udziału dziecka
w Projekcie:
a) do udziału w Projekcie konieczne jest zapisanie dziecka do Biblioteki i wypożyczenie co najmniej jednej książki,
b) jednemu uczestnikowi przysługuje jedna Wyprawka,
c) w Projekcie mogą wziąć również udział dzieci wcześniej zapisane do Biblioteki,
d) posiadanie wydawanej uczestnikom projektu Karty Małego
Czytelnika upoważnia do zbierania naklejek,
e) u
 czestnik Projektu otrzymuje
naklejkę za każdorazowe odwiedzenie biblioteki zakończone wypożyczeniem co najmniej książki
z księgozbioru dziecięcego,
f) po uzbieraniu 10 naklejek czytelnik zostanie uhonorowany
imiennym dyplomem.
Po otrzymaniu dyplomu czytelnik
może zachować Kartę Małego Czytelnika.
Dziękując za niezwykle liczne odwiedziny oraz miłe słowa, serdecznie
i nieustająco zapraszam do Biblioteki
podkowiańskiej.
Dorota Skotnicka
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Poli Gojawiczyńskiej
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Edukacja globalna
w Podkowie Leśnej

Troska o klimat, a co za tym idzie troska o Ziemię, która jest jedynym domem ludzi, zwierząt
i roślin to zadanie, z którym nie można zwlekać. Dobitny głos nastoletniej Grety Thunberg
w sprawie przyszłości Ziemi spowodował, że w wielu miastach na świecie, również w Polsce,
już po raz kolejny odbyły się masowe Młodzieżowe Strajki Klimatyczne.
W tym semestrze w Podkowie
Leśnej odbywają dwa cykle warsztatów z edukacji globalnej dla młodych
aktywistów
prowadzone
przez edukatorki fundacji Musszelka – „Myśl, działaj, opowiadaj!”
z udziałem szóstoklasistów ze SP
im. Bohaterów Warszawy i „Nie ma
czasu do stracenia!” z licealistami
z podkowiańskiego LO. Uczestniczki
i uczestnicy zajęć poznają wybrane
zagadnienia ekologiczne w ujęciu lokalnym i globalnym, które następnie
sami przekażą dzieciom ze świetlicy
i przedszkola im. Krasnala Hałabały,
bo jak pokazuje przykład Grety najlepszym autorytetem i wzorem do

naśladowania dla młodszych dzieci
są dzieci starsze.
Podczas warsztatów podejmujemy m.in. wątek zmiany klimatu,
degradacji środowiska naturalnego, problemu konsumpcjonizmu
oraz marnotrawstwa żywności
i zasobów naturalnych, odkrywamy, czym są połączenia ekosystemowe i nasze miejsce w sieci życia
w odniesieniu do roślin i zwierząt
z najbliższej okolicy, Polski, a także
innych kontynentów. Sprawdzamy,
czy jako pojedyncze osoby mamy
wpływ na to, co się dzieje w świecie.
Na koniec podczas Tygodnia Edukacji Globalnej w szkole podstawo-

Urodziny Beethovena
W grudniu tego roku, prawdopodobnie 17., choć dokładną datę okrywa mrok
historii, przypada 250. rocznica urodzin jednego z najgenialniejszych kompozytorów
wszechczasów, wielkiego Ludwiga van Beethovena. Rok
2020 ogłoszono Rokiem Beethovena, a jego twórczość
jest ciągle na nowo odczytywana przez kolejne pokolenia
muzyków i zajmuje poczesne
miejsce w światowym kanonie dzieł kultury.
Z tej okazji szykujemy
prawdziwą ucztę dla melomanów. 21 listopada o godz.
17 w Pałacyku Kasyno wystąpi prof. Jadwiga Rappe,
wszechstronna śpiewaczka,
znana zarówno z repertuaru
klasycznego, przede wszystkim oratoryjno-kantatowego,
a także operowego, jak i nowatorskich interpretacji muzyki współczesnej, a zarazem
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mieszkanka Podkowy. Artystka, która również poprowadzi
koncert, wykona 6 nastrojowych pieśni do słów Gellerta.
W programie znajdą się
także dzieła kompozytora
na fortepian i wiolonczelę, w
wykonaniu pianisty Mariusza
Rutkowskiego i wiolonczelisty
Adama Misiaka. Młode pokolenie muzyków reprezentować
będą najzdolniejsi uczniowie
Państwowej Średniej Szkoły
Muzycznej w Skierniewicach,
którzy zmierzą się z utworami
kameralnymi L. van Beethovena. Koncertu będzie mogła
wysłuchać publiczność zgromadzona w Pałacyku Kasyno,
o ile nie przeszkodzi w tym
sytuacja epidemiczna, lub też
będzie on dostępny online na
stronie Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Świętujcie z nami!
Agnieszka Wojcierowska
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

wej odbędzie się moderowane przez
uczennice i uczniów kl. VI a spotkanie z polarnikiem i autorem książek
o przyrodzie Mikołajem Golachowskim, z którego nagranie będzie pokazane uczniom także innych klas.
Projekt „Myśl, działaj, opowiadaj!
Warsztaty dla młodych aktywistów”
jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Zadanie „Nie ma czasu do stracenia!
Warsztaty dla młodych aktywistów”
jest współfinansowane przez Miasto
Podkowa Leśna.

Kultura

Stowarzyszenie LGD

„Zielone Sąsiedztwo” informuje
W 2009 r. rozpoczęliśmy pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie projektów skierowanych do
mieszkańców
Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów, objętych Lokalną Strategią Rozwoju (Brwinów,
Podkowa Leśna, Milanówek). Obecnie, szczególnym zainteresowaniem
cieszą się 50 tysięczne tzw. premie
na zakładanie nowych działalności
gospodarczych. Naszymi beneficjentami są osoby fizyczne, przedsiębiorcy, lokalne stowarzyszenia oraz instytucje i partnerskie Gminy. Środki,
które do Państwa trafiają za naszym
pośrednictwem, pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-20. Jesienią br. będziemy
ogłaszali prawdopodobnie już ostatnie nabory w tym rozdaniu środków
unijnych na ponad 2 miliony złotych.
Przewidywany termin ogłoszenia
naborów to druga połowa października 2020 roku. Bliższe informacje
dostępne są w biurze LGD „Zielone
Sąsiedztwo” pod tel. 22 724 58 90. Po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym zapraszamy do biura w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1
oraz do korzystania ze strony www.
zielonesasiedztwo.pl i śledzenia naszego FB. Proponujemy bezpłatne
konsultacje i doradztwo na wszystkich etapach realizacji dotacji.
Na etapie oceny w LGD społeczna Rada Oceniająca ocenia złożone
projekty i ustala listę rankingową.
Wnioski są przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, gdzie podlegają
kolejnej, szczegółowej weryfikacji.
Umowy o dofinansowanie są podpisywane z Urzędem Marszałkowskim.
Zgodnie z harmonogramem naborów
wniosków jesienią 2020 r. planujemy
ogłoszenie następujących konkursów:
I.1.1 Wspieranie powstawania
nowych i rozwój istniejących inno-

wacyjnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych (planowana kwota naboru ponad 460 tys. zł);
I.2.1 Projekty innowacyjne dla
mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, przyczyniające się do
wzmocnienia kapitału społecznego
i rozwoju produktów lokalnych (kwota naboru ponad 110 tys. zł);
II.2.1 Tworzenie warunków do
rozwoju kultury turystyki, rekreacji
i sportu oraz przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie walorów
przyrodniczych, zachowaniu ekosystemów, ochronie zabytkowej miejscowości (planowana kwota naboru 1mln
300 tys. zł);
II.3.1 Inicjatywy proekologiczne
i prozdrowotne (planowana kwota
naboru ponad 60 tys. zł);
oraz nabór na 7 szt premii dla osób
fizycznych planujących rozpoczęcie
działalności gospodarczej:
I.3.1 Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw. (kwota naboru 350 tys. zł).
Nabory ogłaszamy na wsparcie
projektów o charakterze infrastrukturalnym, zawierające elementy budowy lub przebudowy infrastruktury
rekreacyjnej, turystycznej i edukacyjnej. Wspierane projekty powinny
być ukierunkowane na powstawanie
i rozwój istniejących i nowych, innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych oraz kulturalnych. Preferujemy dofinansowanie
powstawania miejsc obywatelskiej
aktywności, łączące osoby i działania
z różnych sektorów.
Składane projekty powinny przyczyniać się do wzmocnienia kapitału
społecznego (np. poprzez organizację
wydarzeń, w tym szeroko rozumianą
edukację). Możliwe do sfinansowania
będą także projekty, które wpłyną
pozytywnie na dziedzictwo lokalne,
rozumiane zarówno jako wartości ma-

terialne (obiekty zabytkowe, miejsca
pamięci), jak i niematerialne (wartości
i produkty tradycyjne i historyczne).
Odbiorcami realizowanych projektów powinny być osoby przedsiębiorcze, w szczególności kobiety
i osoby młode, wchodzące na rynek
pracy, liderzy lokalnych społeczności
działający w strukturach sformalizowanych i w grupach nieformalnych,
aktywni mieszkańcy obszaru LGD.
Wartość całkowita składanych projektów nie może być mniejsza aniżeli 50 tys. zł. W przypadku jednostek
sektora finansów publicznych intensywność wsparcia wynosi 63,63%
kosztów kwalifikowanych, w przypadku pozostałych podmiotów dofinansowanie może wynieść do 100%.
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się
o maksymalnie 70% dofinansowania.
Stowarzyszenie realizuje ponadto
projekty zewnętrzne oraz partnerskie, w tym ze środków pozyskiwanych w trybie konkursowym oraz
aktywnie uczestniczy w lokalnych
działaniach na obszarze PTO. Szeroka działalność możliwa jest dzięki
wolontariatowi Naszych Członków
oraz wieloletniej, dobrej współpracy
z partnerskimi Gminami.
Aktualnie realizowane projekty:
l „Kluby Inteligencji Finansowej”
– partnerski projekt z sąsiednią LGD
Ziemia Chełmońskiego, na rzecz edukacji osób przedsiębiorczych,
l bezpłatne zajęcia pozalekcyjne
z Podstaw Elektroniki i Programowania współfinansowane z funduszy
UE w ramach Projektu Miasta Podkowa Leśna „Podkowa Leśna = Human
Smart Town”,
l międzynarodowe projekty naukowo/badawcze SHERPA i POLIRURAL.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
LGD Zielone Sąsiedztwo
Anna Łukasiewicz
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Szkolne „Smart Laboratoria”

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” w partnerstwie
z Urzędem Miasta Podkowa Leśna kontynuuje dwuletni
Projekt, w ramach którego w podkowiańskich szkołach od
bywają się cotygodniowe zajęcia z Podstaw Elektroniki
i Programowania. Kurs jest skierowany głównie do uczniów
z klas VI - VIII oraz starszych.

Już w połowie września
odbyły się pierwsze zajęcia
w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 60 przy
ul. Wiewiórek, a w październiku odbędą się pierwsze po
przerwie wakacyjnej zajęcia
w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Bohaterów Warszawy.
Kurs przygotowano z myślą
o początkujących – nie jest
wymagana żadna wcześniejsza znajomość elektroniki lub
programowania. Na zajęciach
uczniowie poznają podstawowe pojęcia i zasady rządzące
światem elektroniki, wykorzystując do tego celu gotowe środowisko programistyczne, elementy elektroniczne, sensory,

moduły (płytki rozszerzające).
Zapoznają się także z językiem
programowania C++. Dzięki
zastosowaniu zróżnicowanych
elementów do tworzenia kreatywnych konstrukcji uczniowie w praktyczny sposób poznają zasady działania wielu
inteligentnych urządzeń.
Zajęcia są finansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014–2020 w ramach
projektu Miasta Podkowa Leśna „Podkowa Leśna – Human
Smart Town”. Zapisy i informacje w szkołach.

Adriana Skajewska – koordynator
zadania Smart Pracownie w ramach
Projektu pn. „Podkowa Leśna
= Human Smart Town”

Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu w Podkowie Leśnej

To już 5 lat, jak w naszym mieście wspólnie obchodzimy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.
W dniach między 16 a 22 września w Podkowie Leśnej odbyły się treningi jazdy na rowerze po torze pumptrack,
night skating, malowanie obrazu ulicznego, jazda na rolkach terenowych oraz wycieczka rowerowa.
Treningi na pumptracku poprowadził Marcin Oskiera, Mistrz Polski
BMX Freestyle. 16 września dzieci nauczyły się pierwszych kroków prawidłowego poruszania się po torze tego
typu (tzw. pompowanie – jazda bez
użycia napędu), ale również doskonaliły równowagę i opanowanie roweru
w czasie jazdy. Po treningu z mistrzem
widać było efekty, co bardzo wyraźnie zaprezentował niespełna 4 letni
uczestnik. Czwartek (17.09) to dzień
wieczornego zwiedzania miasta na
rolkach, wrotkach, hulajnogach i deskorolkach, w skrócie Night Skating.
Świetnie zorganizowaną grupą dzieci,
młodzieży i dorosłych przejechaliśmy
przez Podkowę na małych kółkach
bez żadnej emisji spalin. Każdy uczestnik został wyposażony w świecące ga26

dżety lub odblaskowe plecaki. Mamy
nadzieję, że przejazd podkowiańskimi
ulicami i ścieżkami rowerowymi pokazał możliwości codziennego korzystania z takiej formy przemieszczania się
po Podkowie Leśnej.
Kolejne dwa dni spędziliśmy na tworzeniu obrazu ulicznego. Ulica Kościelna z godziny na godzinę stawała się
kolorową motywacją do zeroemisyjnego przemieszczania się. Uczniowie

naszych szkół czynnie wzięli udział
w tworzeniu obrazu, wrysowując swoje
pomysły na czyste powietrze. Rysowanie kredą po ulicy przypomniało dziecięce czasy dorosłym mieszkańcom
Podkowy, którzy również zaangażowali się w prace twórcze. Finał tygodnia
mobilności, 22 września – „Dzień bez
samochodu”, odbył się rajd rowerowy
po ulicach miasta. Uczestnicy, każdy
w koszulce z herbem Podkowy Leśnej
i gadżetami ETZT, poznali wszystkie
ścieżki rowerowe naszego miasta.
Mamy nadzieję, że aktywnie spędzony czas w trakcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu zachęcił do codziennej rezygnacji z auta
w przestrzeni miejskiej.
Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

fot. FotoPyk
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Turniej Teqball im. Maurycego
Beniowskiego już za nami
W dniach 10-11 października Miasto Podkowa Leśna wspólnie z Podkowa Teqball Club
oraz Polskim Związkiem Teqball’a (PZTEQ) po raz kolejny zorganizowało imprezę, w której
udział wzięli czołowi zawodnicy naszego kraju.
Ze względu na wprowadzenie
epidemicznej „strefy żółtej”, turniej
poza samą sferą organizacyjną, miał
do spełnienia wiele rygorystycznych
wymogów sanitarnych. Hala Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej wyglądała
imponująco.
Oczywiście nie zabrakło reprezentantów naszego klubu – Podkowa
Teqball Club, który wystawił najliczniejszą kadrę zawodniczą spośród wszystkich drużyn startujących
(kluby z Warszawy, Łodzi, Ostrowca
Świętokrzyskiego czy Szczecina), co
potwierdza tezę że Podkowa Leśna
jest kolebką teqball’a w Polsce.
W sobotę o wejście do niedzielnych
finałów rywalizowali singliści. Wiele emocjonujących meczów w grupach, z których do fazy pucharowej
wyłoniona została ścisła ósemka,
trwało blisko 5 godzin. Ćwierćfinały
i półfinały to „sportowy sobotni deser”, wspaniałe akcje, bardzo wysoki
poziom umiejętności zawodników,
długie wymiany i Wice Mistrz Świata w roli głównej, Adrian Duszak
z awansem do finału. Jego półfinał
z 14 letnim Markiem Pokwapem
zwiastuje dobrą przyszłość tej dyscypliny w Polsce. Niesamowity nastolatek z Warszawy pokazał znakomitą grę przeciwko mistrzowi, Marek
Pokwap. Do finału awansował również Patryk Kamiński (Hutnik Warszawa), pokonując Alana Gałeckiego,
naszego najlepszego, eksportowego
zawodnika klubu z Podkowy Leśnej.

Niedziela to rozgrywki deblowe,
czyli podwójne emocje. 15 par przystąpiło do rywalizacji i podobnie jak
w singlu zaczęli od meczów w grupach. W pucharach zameldowało
się 8 par, następnie zostało ich 4 i to
świadczyło o bliskości finałów.
Podkowę Leśną w półfinałach
reprezentowali Jan Ochędalski/
Franciszek Tusiński oraz Bartłomiej
Frańczuk, który wystąpił w parze
z Adrianem Duszakiem. Niestety
losowanie sprawiło że to właśnie
trzech zawodników PTC spotkało
się w walce o finał. Zwyciężyli Frańczuk/Duszak po pięknym trzysetowym meczu. W drugim półfinale
Patryk Kamiński/Bartosz Januszewski pokonali parę Konrad Nowicki/
Marek Pokwap.
Mecze o medale rozpoczęły się
o godzinie 15.00, brąz w singlu
wywalczył Alan Gałecki, a w deblu
para Ochędalski/Tusiński. Srebro
singla dla Patryka Kamińskiego,
zwyciężył faworyt Adrian Duszak
(FiN Ostrołęka). W grze podwójnej srebro dla pary Kamiński/Januszewski (Hutnik Warszawa), a złoto
Frańczak/Duszak.
Cały turniej poprowadził Sergiusz
Ryczel, którego elektryzujące komentarze były doskonałym dopełnieniem turnieju. Podziękowania
kierujemy do partnerów: Klinika rehabilitacyjna PROMOTUS – Małgorzata i Marek Podlasińscy, dzięki nim
wszyscy zawodnicy na bieżąco mogli
korzystać z usług masażysty spor-

towego, Auto-Fit, Polska Fundacja
Sportu i Kultury – Tomasz Zabielski
i oczywiście Szkoła Podstawowa im.
Bohaterów Warszawy w Podkowie
Leśnej – dyrektor Agnieszka Hein.
Turniej w Podkowie Leśnej był inauguracyjnym turniejem z czterech
imprez PZTEQ im. M. Beniowskiego
planowanych na ten rok, współfinansowanych ze środków Ministerstwa
Sportu. Miejmy nadzieję, że nasi reprezentanci będą mieli szanse już
niedługo wziąć rewanż na zwycięzcach z naszego miasta-ogrodu, jak
podkreślał Sergiusz Ryczel „Kolebki
polskiego teqballa”.
Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Archiwum
Obywatelskie
Informacje o działalności i zbiorach Obywatelskiego Archiwum
Podkowy Leśnej znajdą Państwo
na stronie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna: www.podkowalesna-tppl.pl
w zakładce Archiwum Obywatelskie. Osoby zainteresowane
współpracą z naszym archiwum
prosimy o kontakt: tpmopl@
gmail.com.
Polecamy portal poświęcony archiwistyce społecznej:
www.archiwa.org.
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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 dzia
łalności 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 Zamó
wień Publicznych: tel. 22 759 21 22
Ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie: tel. 22 759 21 21
Drogi: tel. 22 759 21 25
Nieruchomości komunalne: tel. 22 759 21 17
Planowanie przestrzenne: tel. 22 759 21 19
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta: tel. 22 759 21 24
Rada Miasta Podkowa Leśna::
tel. 22 759 21 06
Adresy e-mailowe radnych:
Małgorzata Łaskarzewska
malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
Magdalena Eckhoff
magdalena.eckhoff@podkowalesna.pl
Bożena Majewska
bozena.majewska@podkowalesna.pl

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

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

Paweł Dziekański
pawel.dziekanski@podkowalesna.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Sławomir Lasota
slawomir.lasota@podkowalesna.pl

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

Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl

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

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

tel. 22 724 15 70

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