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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy,
aby ten szczególny czas był niezapomniany, spędzony bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Niech nadchodzący Nowy Rok będzie pełen nadziei, ale i spełnionych marzeń.
Pragniemy życzyć Państwu siły i wytrwałości w realizacji zamierzonych celów
oraz radości w życiu rodzinnym i zawodowym.
Michał Gołąb
Przewodniczący Rady Miasta

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Wieści z urzędu

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi
Przed nami Święta Bożego Narodzenia – czas, w którym spotykamy się w gronie najbliższych.
Każdemu z nas zapewne Boże Narodzenie kojarzy się ze śniegiem,
z zapachem wigilijnych potraw,
z wyjątkową atmosferą, z magią,
której nie mają żadne inne święta.
Dni świąteczne to także chwile
wolnego czasu, chwile na refleksję, na przemyślenia, na analizę
nowych pomysłów i koncepcji.
Aby zachęcić Państwa do lektury
nowego Biuletynu posłużę się cytatem opisującym nasz park:
„W zimie, kiedy staw zamarzał,
urządzano tam ślizgawkę, która cieszyła się ogromnym powodzeniem.
Ślizgającym się przygrywała taneczna muzyka z gramofonu, brzegi
stawów ozdabiano girlandami lampionów, które oświetlały ślizgawkę
zimowymi wieczorami. Pod wierzbami stały ławeczki, na których zakładano łyżwy. Pod koniec zimy ślizgawkę likwidowano, a lód ze stawu
cięto w sześcienne bloki, z których
następnie układano wielką piramidę na rogu ulicy Żółwińskiej (obecnie Jana Pawła II – przyp. red.) i Alei
Lipowej, przy sklepiku spożywczym.

Ta wielka lodowa piramida przykrywana była warstwą trocin, by spowolnić topnienie lodu.”
To fragment wspomnień podkowian z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jakże chciałoby się
także w te Święta wyjść na spacer,
zabrać łyżwy i pospacerować po
takim parku. Zatrzymać się nad
brzegiem, być może zamarzniętej
i skutej lodem tafli stawu... Niestety nieustające protesty grupki
mieszkańców nieprzyjmujących
racjonalnych argumentów przeciągają możliwość uzgodnienia projektu zamiennego, a tym samym
zakończenia budowy. Biuletyn,
który oddajemy w Państwa ręce,
z tego powodu znowu jest trochę
zdominowany przez – męczący
już – temat stawu. Miasto przeciwko Stowarzyszeniu „Dendropolis” skierowało sprawę do sądu.
Kolejnym, jakże ważnym tematem
dla nas wszystkich, któremu także poświeciliśmy sporo miejsca
na łamach niniejszego Biuletynu
jest walka o ochronę powietrza,
w którą zaangażowało się bardzo
pozytywnie Stowarzyszenie „Podkowa bez Smogu”. Piszemy o dzia-

łaniach w tym zakresie podejmowanych przez Urząd Miasta wraz
ze społecznymi partnerami, warto
zajrzeć do tych artykułów. A poza
tym jak zawsze możecie Państwo
przeczytać o inwestycjach, w tym
planowanej budowie przedszkola,
placu zabaw, o nagrodach dla miasta, o wydarzeniach społecznych,
kulturalnych i sportowych.
Życzę Państwu i sobie, żeby przy
świątecznym stole nie zabrakło
ciepła i życzliwości, rodzinnej atmosfery, która pozwoli wszystkim dostrzec prawdziwe wartości
i przekonać się, że motywacją do
życia i działania nie musi być ciągła
walka, a najlepsze efekty przynosi współpraca. Niech Nowy Rok
przyniesie szczęście i pomyślność,
a realizacja planów w nadchodzącym, 2020 roku będzie prawdziwą
przyjemnością. Czyńmy dobro!
Ze świątecznym ukłonami

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Podkowa Leśna wśród najlepiej

zarządzanych samorządów w Polsce!
Z prawdziwą przyjemnością informujemy,
że Burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński
odebrał pod koniec września nagrodę za uzyskanie II MIEJSCA w kategorii Gminy Miejskie
i Miejsko – Wiejskie w Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej”.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest
uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych
i wiarygodnych w Polsce. Od 15 lat redakcja
„Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych
władz w Polsce oraz pozwala wyłonić te samorządy, które najlepiej dbają o zrównoważony rozwój. Zasady rankingu ustala niezależna
Kapituła, której przewodniczy były premier
RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą
także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz
publicznych oraz przedstawiciele redakcji
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„Rzeczpospolitej”.
Zgodnie
z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje
skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju
wspólnoty lokalnej, ujmowa-

nego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej,
trwałości społecznej oraz
w zakresie jakości zarządzania.
Małgorzata Smysło
Sekretarz Miasta
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Burmistrz Podkowy Leśnej
reprezentantem polskiego
samorządu
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Artur Tusiński sprawuje mandat członka Europejskiego Komitetu Regionów
(European Committee of the Regions)
w Brukseli (Unia Europejska), a od października br. został także delegatem
Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and
Regional Authorities) w Strasburgu.
Jest to organ doradczy Komitetu Ministrów, reprezentujący władze lokalne
i regionalne państw Rady Europy.
W obu przypadkach reprezentanci
muszą posiadać mandat pochodzący z wyboru i są rekomendowani
przez polskie organizacje samorządowe, a następnie ich delegatury
są uzgadniane na Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu, przedstawiane
do formalnego zatwierdzenia premierowi RP i Komisji do Spraw Unii
Europejskiej.
Komitet Regionów liczy obecnie 350 członków ze wszystkich
28 państw UE (21 z Polski). Kandydaci są delegowani na 5 letnią kadencję,
posiedzenia odbywają się w Brukseli.

Delegacja polska propaguje i wspiera interesy Europejskiego Komitetu
Regionów w Polsce i na szczeblu UE.
Do zadań polskich członków KR należy też informowanie na forum UE
o zagadnieniach politycznych i kwestiach, które są istotne dla władz
lokalnych i regionalnych w Polsce.
Polscy członkowie aktywnie uczestniczą w procesie legislacyjnym UE,
przygotowując opinie i rezolucje,
których sporządzenia KR podejmuje
się z inicjatywy własnej.
Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE) jest zgro-

madzeniem przedstawicieli samorządu terytorialnego reprezentujących
państwa członkowskie Rady Europy
z 47 krajów członkowskich. Polska
posiada w CLRAE 12 miejsc dla swoich przedstawicieli (i 12 miejsc dla ich
zastępców). Obecnie Kongres liczy
324 przedstawicieli państw członkowskich oraz ich 324 zastępców.
Liczba mandatów dla każdego państwa członkowskiego Rady Europy
jest taka sama jak w Zgromadzeniu
Parlamentarnym. Od 1994 r. jest
organem stałym, zbierającym się na
sesjach w Strasburgu. Główną rolą
Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy jest promocja demokracji lokalnej i regionalnej oraz
wzmacnianie znaczenia samorządu terytorialnego. Przedstawiciele
CLRAE odbywają regularne wizyty
kontrolne we wszystkich państwach
członkowskich Rady Europy, monitorując przestrzeganie zasad zawartych
w Europejskiej Karcie Samorządu
Lokalnego. Kongres pełni rolę obserwatora podczas wyborów lokalnych
i regionalnych w państwach członkowskich UE.
Serdecznie gratulujemy Panu Burmistrzowi objęcia tak zaszczytnej
funkcji na arenie międzynarodowej.
Małgorzata Smysło
Sekretarz Miasta
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Inwestycje

Radar z wyświetlaczem prędkości!
W wyniku działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Podkowy
Leśnej na ul. Brwinowskiej został zamontowany radar EVOLIS kontrolujący prędkość
wjeżdżających samochodów do Podkowy Leśnej.

Radar pomaga zapewnić bezpieczeństwo na głównych drogach
miejskich oraz na drogach krajowych. Dzięki dokładnemu pomiarowi prędkości kierowcy wiedzą,
kiedy muszą zwolnić. Wyświetla
pomiary w kolorze zielonym (gdy
prędkość jest dozwolona) lub
czerwonym (oznacza to, że trzeba
zwolnić). Radar z wyświetlaczem
prędkości nie tylko informuje kierowców o złamaniu przepisów, ale
również pozwala na ogólną analizę zachowania kierowców na danym obszarze.

Dodatkowe oświetlenie

Na terenie młodzieżowej strefy
aktywności przy ul. Świerkowej
zostały dobudowane trzy lampy
oświetlające teren. Dzięki temu

dotychczas zacieniony teren zyskał na jakości – po zmroku można
bezpiecznie korzystać z urządzeń,
a także miejsce już mniej zachęca
do przesiadywania tam osób korzystających z używek.
Na terenie Parku Matki i Dziecka
usytuowanym przy ul. Akacjowej
na tyłach Urzędu Miasta zostało
zamontowanych siedem lamp z żarówkami led, które zostały przeniesione z terenu Pałacyku na ulicy
Lilpopa. Zamontowane lampy dają
dużo więcej światła niż dotychczasowe, jak również są oszczędne.
Zostały podjęte działania mające na celu redukcję kosztów
oświetlenia ulicznego. W wyniku
tych działań została zmniejszona
ilość punktów sterujących oświe-

tleniem nocnym (SON), działanie
to zredukuje wysokość opłat i ma
na celu porządkowanie sieci elektrycznej oświetleniowej.
Trwają prace przy budowie nowego oświetlenia na ulicy Iwaszkiewicza.
Nowe
oświetlenie
wykonane zostanie po stronie północnej, ze stylizowanych słupów
i opraw typu „pastorał”.

Przystanki autobusowe

Trwają prace projektowe przy
opracowaniu dokumentacji techniczno-kosztorysowej peronów
przystankowych
oraz
zmian
w stałej organizacji ruchu związanych z planowanym uruchomieniem przystanków autobusowych
na ulicy Brwinowskiej.

Drogi
wierzchnia została utwardzona
płytami betonowymi typu MON z
chłonnym poboczem wykonanym
z tłucznia.

żono chodnik z kostki betonowej
oraz zrobiono odwodnienie ulicy.

Trwają prace przy przebudowie ulicy Helenowskiej w ramach etapu
I (ulica Główna – ulica Jelenia). Na
odcinku od ul. Jeleniej do ul. Głównej zostały wykonane już wszystkie prace budowlane: na ulicy został położony asfalt, wybudowano
wyniesione skrzyżowanie, namalowano oznakowanie poziome, uło-

Trwają prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego w Podkowie Leśnej na odcinku trasy 719
od ul. Gołębiej do granic miasta
z Milanówkiem. Ma on 2,5 m szerokości oraz zostanie wykonany
z nawierzchni bitumicznej. Informujemy także, że Milanówek
rozstrzygnął przetarg na budowę
ciągu pieszo-rowerowego przy
719 na swoim terenie, co pozwoli
dojechać ścieżką rowerową aż do
Grodziska Mazowieckiego.

Ulica Helenowska

Ulica Sójek

Wychodząc naprzeciw postulatom
mieszkańców zgłaszającym bardzo
złą nawierzchnię ulicy Sójek, został
przeprowadzony jej remont. Ulica
jest położona na terenach podmokłych i po opadach deszczu oraz
roztopach do tej pory stawała się
grząska, co utrudniało dojazd do
posesji mieszkańcom, jak również
firmie odbierającej śmieci. Na4

Ciąg pieszo rowerowy
wzdłuż drogi 719

Ulica Orla

Trwają prace projektowe. Projektant przygotował koncepcję przebudowy ulicy, która była przedstawiona w ramach konsultacji
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mieszkańcom. Na zorganizowane
spotkanie z udziałem Burmistrza
Miasta, projektanta oraz pracowników merytorycznych przybyła
liczna grupa podkowian. Podstawowym postulatem mieszkańców
było zwiększenie liczby progów
zwalniających celem skuteczniejszego wymuszenia spowolnienia
i wprowadzenia strefy ograniczenia prędkości do 30km/h. Powyższe postulaty zostaną uwzględnione w projekcie. Pozostałe sugestie
z zakresu parametrów technicznych jak np.: szerokości jezdni i poboczy, przebiegu niwelety rozpatrzone zostaną co do możliwości
zastosowania w trakcie dalszych
prac projektowych.

Aleja Lipowa

Na początku grudnia został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę Alei Lipowej polegającej na
wykonaniu ścieżki rowerowej na
całej długości, przebudowę sieci teletechnicznej i chodnika na
wysokości ronda. Przewidziane
do realizacji zadania są częścią
projektu i dostały dofinansowanie zewnętrzne. Aleja Lipowa
wyróżnia się wysokimi walorami
urbanistycznymi, architektonicznymi i rekreacyjnymi. Należy do
najbardziej malowniczych i wartościowych krajobrazowo duktów
Podkowy Leśnej, dlatego do projektowania jej Urząd Miasta podchodził z najwyższą starannością.
Do współpracy w tym zakresie
zaprosiliśmy Panią dr Marzenę
Suchocką, eksperta naukowego,
wykładowcę w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW, pracownika Instytutu Gospodarki
Przestrzennej i Mieszkalnictwa,
gdzie jest kierownikiem Zespołu
Badań i Analiz Stanu Zdrowotnego Zadrzewień na Terenach
Zurbanizowanych. Jest również
Przewodniczącą sekcji Drzew
Miejskich Polskiego Towarzystwa
Dendrologicznego. Rozwiązania
w projekcie zostały konsultowane, uzgodnione i zaopiniowane
przez wyżej wymienioną specjalistkę. Pani dr Marzena Suchocka
uczestniczyła także w spotkaniu
z mieszkańcami. Na konsultacjach
rozpoczętych 8 września 2016

Al. Lipowa
roku odbyła się dyskusja dotycząca funkcji jaką powinna pełnić AL.
Lipowa w centrum miasta, wtedy
też omówiono zaproponowane
koncepcje rozwiązań drogowych.
Na kolejnym, które miało miejsce
21 grudnia 2016 przedstawione zostały możliwości prawne
i przede wszystkim przyrodnicze
w kontekście planowanego rozwiązania drogowego. Proces projektowania, a szczególnie uzgadniania dokumentacji projektowej
w Podkowie Leśnej nie jest prosty, dlatego prace te trwały ponad dwa lata. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków (MWKZ)
(24.11.2017r.). Przewidziane jest
wykonanie nawierzchni mineralnej ścieżki rowerowej, a chodnika
częściowo o nawierzchni mineralnej, częściowo z płyt granitowych.
MWKZ Decyzją (25.03.2018) wyraził zgodę na prowadzenie prac
budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej i chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Al. Lipowej. Konserwator
podkreślił, że „Realizacja zamierzenia zgodnie z projektem jest
dopuszczalna z punktu widzenia
konserwatorskiego i nie wpłynie
negatywnie na wartości chronione

układu urbanistycznego Podkowy
Leśnej. W projekcie nie przewidziano wycinki drzew. Projektowana
inwestycja dostosowana jest do istniejącej zabudowy historycznej i nie
będzie negatywnie oddziaływała na
zastany krajobraz architektoniczny”. Projekt posiada także uzgodnienia Regionalnego Konserwatora
Przyrody działającego z upoważnienia
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie.
Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Starostwo Powiatowe i posiada wszystkie niezbędne
pozwolenia na budowę. Przebudowa rozpocznie się w przyszłym
roku, jej przewidziany koszt wynosi
596 550 zł. Pieniądze na ten cel
zostały pozyskane ze środków zewnętrznych. Realizacja inwestycji
została podzielona na etapy, w miarę możliwości budżetowych miasta – w przyszłym roku zostanie
wybudowana ścieżka rowerowa na
całej długości, przebudowana sieć
teletechniczna, wjazdy na posesje
i chodnik na wysokości ronda. Pozostała część deptaka zostanie zrealizowana w dalszej perspektywie
(jak będą środki finansowe).
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Projekt przedszkola z nagrodą
Projekt przedszkola w Podkowie Leśnej wykonany przez
firmę Bjerg Arkitektur zdobył wyróżnienie w konkursie
PLGBC Green Building Awards 2019 w kategorii
Najlepszy Projekt Ekologiczny.
z dyrektorami jednostek są prowadzone
na bieżąco ustalenia co do możliwości,
logistyki i koniecznych działań.

Koszty

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (Polish Green
Building Council, w skrócie PLGBC)
to organizacja zrzeszająca podmioty
z dziedziny budownictwa i gospodarki
nieruchomościami, mająca na celu propagowanie w tych dziedzinach działania
na zasadach zrównoważonego rozwoju.
PLGBC jest członkiem światowej federacji World Green Building Council.

Planowana budowa

Przedszkole wybudowane na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego stulecia jest
u kresu swoich możliwości. Od dłuższego czasu, każda kontrola straży pożarnej, nadzoru budowlanego czy służb
sanitarnych może skończyć się decyzją
o natychmiastowym wyłączeniu budynku z użytkowania. Dlatego w 2018 roku
zleciłem opracowanie projektu budowy
nowego przedszkola, a w budżecie 2020
i 2021 po konsultacjach z Radą Miasta
zaplanowałem jego budowę. Przetarg,
jeśli Rada Miasta podejmie uchwałę
budżetową w tej części bez zmian, zamierzamy ogłosić jeszcze w styczniu,
prace rozbiórkowe plamujemy rozpocząć od 1 sierpnia, a budowę zakończyć
po feriach zimowych 2021 roku. Na ten
okres przedszkole zostanie przeniesione
do szkoły podstawowej. W tym zakresie
6

Jak zapewne Państwo wiecie, w roku
2017 rozpoczął się kryzys na rynku
usług budowlanych. Drożały materiały,
wzrastały stawki wynagrodzeń, brakowało wykonawców. Aby móc zaplanować inwestycję w budżecie miasta,
trzeba zacząć od szacunkowej wartości
robót dokonanej na podstawie kosztorysu inwestorskiego, albo szacunków rynkowych np. poprzez zapytania
o cenę. W ciągu ostatnich 3 lat zazwyczaj oferty na przetargach przewyższały wartość kosztorysową i środki
rezerwowane w budżetach gmin. Jeśli
to nie były znaczące kwoty – decydenci
dokładali w miarę możliwości budżetowych, ale nie zawsze jest to możliwe,
szczególnie jeśli oferty dwukrotnie
przewyższają zarezerwowane w budżecie środki na inwestycje.
Opracowany dla miasta kosztorys budowy przedszkola wydaje się
uwzględniać trend rosnących cen usług
budowlanych. Zmieniła się na korzyść
sytuacja na rynku wykonawców – zainteresowanych jest więcej. Dodatkowo
nagroda dla projektu przedszkola zainteresowała kilka firm budowlanych,
które realizację takiego budynku chciałyby mieć w swoim portfolio.
Budowa przedszkola w naszej okolicy, czy to w dużej Warszawie czy małej
Podkowie kosztuje podobnie. Jednak
dla naszego budżetu wydatek 12-14 mln

złotych jest wyzwaniem. W roku 2009
i 2010 gdy zdecydowano o budowie
szkoły, zaciągnięty kredyt stanowił prawie 50% budżetu po jego stronie dochodowej (kredyt na przedszkole nie doprowadzi do wyższego poziomu zadłużenia
miasta niż to, jakie było w latach ubiegłych). Warto też zwrócić uwagę, że budżet miasta wzrósł dwukrotnie od roku
2010 r. Ostatnie 4 lata to dla Podkowy
Leśnej bardzo dobry finansowo czas.
Ubiegłe lata kończymy z nadwyżką budżetową, nie zaciągamy kredytów, a na
inwestycje wydajemy blisko 30% naszego budżetu. W tym roku zredukujemy
zadłużenie z lat poprzednich do 11%,
w latach 2015-2019 spłaciliśmy większą
część zaciągniętych blisko 10 lat temu
kredytów. Oczywiście, ostatnie zmiany
podatkowe, zmiany sposobu naliczania
subwencji oświatowej gdzie dodano
współczynnik zamożności skutkują, że
do naszego budżetu w przyszłym roku
wpłynie blisko 1,8 miliona złotych mniej,
niż się tego mogliśmy spodziewać gdyby
tych zmian nie było.
Dlatego na budowę przedszkola
ubiegamy się o pożyczkę z mechanizmów zwrotnych, która charakteryzuje się wyjątkowo niskim, bo 1% stałym
oprocentowaniem oraz naliczaniem
kosztów kredytu od kwoty faktycznie
wykorzystywanej.
Jaki będzie koszt ostateczny przedszkola, dowiemy się dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na początku roku, ja
w tym zakresie jestem optymistą.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Podkowa

Wymiana
urządzeń na
placu zabaw

z wyróżnieniem za
termomodernizację
budynku Urzędu
Miasta

Podkowa Leśna znalazła się wśród
finalistów 23. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku”
za przeprowadzenie termomodernizacji budynku UM odtwarzając jego
historyczny wygląd. W imieniu Pod-

kowy Leśnej wyróżnienie odebrała Sekretarz Miasta Małgorzata Smysło. Uroczysta gala wręczenia nagród
odbyła się 5 września br. w Zamku
Królewskim w Warszawie. „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”
to ogólnopolski konkurs, w którym
nagradzane są najciekawsze przedsięwzięcia budowlane. Plebiscyt
przeprowadzany jest od ponad 20 lat.
Na przestrzeni lat konkurs zyskał
ogromną popularność, uzyskanie wyróżnienia w tym ogólnopolskim plebiscycie jest dużym osiągnięciem.
Małgorzata Smysło
Sekretarz Miasta

Budujemy pumptrack

W dniu 19.11.2019 r. została zawarta umowa na „Budowę
rekreacyjnego obiektu małej architektury – toru rowerowego typu
„pumptrack” przy ul. Brwinowskiej w Podkowie Leśnej”.
Przedmiotem zamówienia jest
budowa toru pumptrack o nawierzchni asfaltowej przy ulicy
Brwinowskiej 30 (przed światłami). Projektowany tor to konstrukcja ziemna, nasypowa profilowana,
składająca się z warstwy mrozoodpornej mineralno-piaszczystej,
nasypów, konstrukcji właściwej
profilującej i wyrównującej trasę
toru oraz nawierzchni bitumicznej.
Podbudowę stanowi grunt rodzi-

my, na którym po jego mechanicznym zagęszczeniu zostanie ułożona
konstrukcja ziemna, w przekroju
pionowym i poziomym z muldami
i skarpowaniem. Warstwę jezdną
stanowić będzie warstwa z betonu
asfaltowego. Wykonawca został
wprowadzony na budowę i obecnie
trwa porządkowanie terenu.
Marta Gerek
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Do końca stycznie przyszłego
roku plac zabaw w Ogrodzie
Matki i Dziecka w Podkowie
Leśnej powinien zmienić swoje
oblicze. Udało się wygospodarować środki i znaleźć firmę,
która wykona, dostarczy i zamontuje nowe urządzenia zabawowe.
Mieszkańcy
wielokrotnie
zgłaszali potrzebę wymiany
istniejących elementów zabawowych. Jest to pierwszy etap
realizacji projektu kompleksowego zagospodarowania tego
terenu.
Wśród zaplanowanych zabawek znalazły się m.in. huśtawki,
domki, sprężynowce czy karuzela. Urządzenia zabawowe
mają być wykonane z drewna
naturalnego, cechować się jednolitą kolorystyką malowanych
elementów metalowych wyposażenia oraz posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność
z normami. Niezmiernie nas
cieszy, że już wkrótce najmłodsi mieszkańcy miasta będą mogli z nich korzystać.
Joanna Oracka
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Zarządzenie Stanowisko Rady Miasta
eliminujące w sprawie przebudowy
stawu w Parku Miejskim
używanie
We wrześniu br. do skrzynek mieszkańców miasta trafiła ulotka
plastiku
Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego
Dendropolis dotycząca przebudowy stawu w Parku Miejskim
o rzekomych nieprawidłowościach. Do działań Stowarzyszenia
Dendropolis odniosła się Rada Miasta Podkowa Leśna
– na XI sesji Rady Miasta w dniu 24 października br. podjęto
stanowisko w sprawie przebudowy stawu w Parku Miejskim
(uchwała Nr 96/XI/2019):
STANOWISKO
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie przebudowy stawu w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej
/załącznik do uchwały nr 96/XI/2019/

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi
skutkami nadmiernego używania przedmiotów jednorazowych
wykonanych z tworzyw sztucznych oraz ograniczenia ilości
odpadów, pod koniec sierpnia
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna wprowadził zarządzenie,
w którym zalecił wyeliminowanie z użytku w Urzędzie Miasta
Podkowa Leśna i jednostkach
podległych oraz podczas wydarzeń organizowanych przez miasto stosowania naczyń z tworzyw sztucznych oraz kupowania
wody w plastikowych butelkach
i zastąpienia ich odpowiednikami wielokrotnego użytku lub
z materiałów biodegradowalnych. Polecił także wykorzystywanie w promocji miasta gadżetów i materiałów poddawanych
recyklingowi. Zarządzenie jest
zbieżne z intencją Rady Miasta, która ten temat poruszała w trakcie swoich posiedzeń.
W budynku Urzędu Miasta postawiono oznakowane kosze na
śmieci z podziałem na frakcje
umożliwiające segregację.
Sekretarz Miasta
Małgorzata Smysło
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W związku z rozpowszechnianą przez Stowarzyszenie Dziedzictwa
Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis informacją o rzekomych
nieprawidłowościach przy realizacji projektu rewitalizacji stawu i Parku
Miejskiego Rada Miasta Podkowa Leśna wyraża niniejsze stanowisko:
1. W
 najnowszej 30-letniej historii naszego Miasta, wszystkie Stowarzyszenia i Fundacje działające na terenie Miasta, niezależnie od
tego czy zgadzały się z polityką i działaniami Władz Miasta, czy też
nie, wyrażały swoją opinię, kontestowały decyzje lub apelowały do
Mieszkańców o rozwagę, lecz nigdy nie podejmowały działań destrukcyjnych mających na celu opóźnienie realizacji inwestycji, podwyższenie jej kosztów i tworzenie negatywnego wizerunku Miasta.
2. Radni Miasta Podkowa Leśna wyrażają ubolewanie, że takie zdarzenia
mają miejsce w sytuacji kiedy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
oraz uzyskał do tej pory wszystkie wymagane prawem pozwolenia
na realizację. Ponadto projekt pozostaje pod opieką merytoryczną
cenionego w kraju i za granicą architekta krajobrazu, który jest też
dyplomowanym ekologiem, specjalizującym się w projektowaniu
zbiorników wodnych.
3. Radni Miasta Podkowa Leśna ze zrozumieniem przyjęli informację
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, że oczekuje przeprosin ze strony
Stowarzyszenia Dendropolis, a w przypadku ich braku, skieruje sprawę do sądu z powodu narażenia dóbr osobistych oraz naruszenia
dobrego imienia Miasta Podkowa Leśna.
Michał Gołąb
Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Przewodniczący Rady Miasta Michał Gołąb na sesji poinformował,
że stanowisko zostało wcześniej
wypracowane przez radnych. Poruszył przy tym kwestie zagrożeń, które może nieść ze sobą wzrastająca
ilość hejtu, manipulacji i pomówień

pojawiająca się m.in. w przestrzeni
internetowej.
Stanowisko przeszło stosunkiem
głosów: 13 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.
Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelski
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Co dalej z rewitalizacją

PARKU MIEJSKIEGO?
W ostatnim Biuletynie bardzo skrupulatnie została przedstawiona historia protestów
rewitalizacji Parku Miejskiego, począwszy od roku 2005. Zakończyliśmy uzyskaniem
pozytywnej Decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na
prowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie zbiornika wodnego
w Parku Miejskim według zamiennego projektu budowlanego. Budowa powinna
była zakończyć się w czerwcu 2019 roku.
Przypomnijmy fragment Decyzji
„Park został założony wokół budynku Kasyna, w I poł. XXw. Planowane
działania wpłyną pozytywnie na przestrzeń i użytkowanie parku wzbogacając, a także przywracając właściwy
i charakterystyczny dla tego okresu
bogaty kostium roślinności podkreślający krajobrazowy charakter założenia
oraz jego kompozycję o dodatkowe elementy roślinności oraz małej architektury zachowując jednocześnie jego dotychczasowy charakter bez naruszania
utrwalonej historycznej kompozycji
przestrzennej.” Decyzja Konserwatora akceptuje wszystkie zaproponowane przez projektanta rozwiązania
zamienne w stosunku do tych, które
były uzgodnione w 2010 r.

Dlaczego nie możemy
dokończyć budowy stawu?

Dlatego, że nie możemy uzgodnić
projektu zamiennego w stosunku
9

do projektu budowlanego z 2010
roku,
aktualizowanego w 2016
roku (aktualizowanego – oznacza
przybicie pieczątek pod starym projektem na nowych aktualnych mapach). Przypomnę, że założenia do
tego projektu zostały wypracowane
w 2006 roku, czyli 14 lat temu. Każdy racjonalnie myślący człowiek jest
w stanie przyjąć do wiadomości, że
w ciągu ostatnich 14 lat zmieniły
się warunki środowiskowe, klimat
i technologie, a także Prawo Wodne, dlatego dokumentacja projektowa wymagała zmian i dostosowania
jej do warunków współczesnych.
Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego „Dendropolis” z siedzibą w Podkowie
Leśnej przy ul. Myśliwskiej 1 (KRS
0000783201) i osoby sympatyzujące z przyjętą retoryką tej organizacji
są innego zdania. Obecnie domagają
się realizacji projektu z 2010 roku,

nie dopuszczając do żadnych zmian
- tym bardziej jest to zadziwiające,
że wiceprezesem stowarzyszenia
Dendropolis jest prezes podkowiańskiego LOP, która ówcześnie oprotestowywała ten projekt przez dwie
kadencje poprzednich burmistrzów,
łącznie ze skierowaniem skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pozwolenie na budowę,
właśnie tego projektu (sic!) W 2012
roku sąd oddalił skargę LOP.

Protesty tylko dla faktu
protestowania i blokowania
budowy?

17.09.19 r. Dendropolis odwołało
się od Decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.08.2019 r. do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Następnie 7.10.19 r. ponownie napisali do Ministra uzupełniając swoje
wcześniejsze odwołanie. W tym sa9
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mym dniu (7.10.2019 r.) Dendropolis
składa do MKZW wniosek w sprawie uchylenia Decyzji Konserwatora
na prowadzenie robót budowlanych
z 16.08.2018 r., od której wcześniej
się odwołał. W dniu 29.11.19 r. Minister przesłał akta sprawy do Narodowego Instytutu Dziedzictwa
w celu zasięgnięcia opinii, wyznaczając na to 3-miesięczny termin.
Poczekamy na ostateczną Decyzję
Ministra co najmniej kilka miesięcy.
W międzyczasie Urząd Miasta
dowiaduje się o kolejnych wielokrotnych skargach/pismach/wnioskach/żądaniach, które trafiły m.in
do: CBA, Prokuratury, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, premiera Morawieckiego,
senatora Radziwiłła (zanim został
wojewodą), Ministra Środowiska,
Wojewody Mazowieckiego, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministra Infrastruktury,
Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Mazowieckiego
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Skargom
towarzyszą liczne wycieczki do tych
instytucji. O wszystkich skargach
nie wiem, dowiaduję się o nich zazwyczaj wtedy, kiedy jestem wzywany do wyjaśnień. Na początku
września trafia także do Państwa
skrzynek pocztowych ulotka Dendropolis o rzekomych nieprawidłowościach przy budowie stawu.
Wszystkie instytucje mają obowiązek wszcząć postępowanie wyjaśniające. I tak – w Urzędzie Miasta
prowadzona jest kontrola CBA, także kontrola Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (też w wyniku skargi).
Zostały przeprowadzone także kilkukrotne kontrole MWKZ i PINB.
Wody Polskie zdecydowały, że do
momentu wyjaśnienia wstrzymują wykonanie wydanych wcześniej
uprawomocnionych Decyzji wodno-prawnych. Przy okazji, w wyniku
skarg swoje pytania do Wód Polskich
kierują CBA i Prokuratura. RIO kieruje sprawę do mnie, a także Rady
Miasta, w pozostałych instytucjach
sprawy są w toku. Prowadzone są
także kontrole planowe, wynikające
10

z przepisów. Każdy przeciętny obywatel ma świadomość, że tak intensywne kontrole paraliżują w znacznym stopniu normalną pracę urzędu,
szczególnie tak małego. Nie mamy
czasu na załatwianie bieżących
spraw mieszkańców, są zatrudniani
dodatkowi pracownicy, nie wspomnę o wykonywaniu obowiązków
w atmosferze nieustającego stresu.
Ponieważ wszystkie działania wokół rewitalizacji parku są podejmowane przez Urząd Miasta zgodnie
z obowiązującym prawem i zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na każdym etapie realizowanej inwestycji,
a także w zgodzie z intencją większości mieszkańców co do ostatecznego efektu (woda w stawie cały
rok), na poziomie instytucjonalnym,
a także społecznym zastanawiamy
się co zrobić, by zapobiec skutecznemu zablokowaniu budowy na kilka lat. Spotykamy się z ekspertami
od ochrony środowiska, projektantami, wykonawcami, urzędnikami
odpowiedzialnymi za proces uzgodnień, prawnikami, radnymi, przedstawicielami wszystkich aktywnych
organizacji pozarządowych na terenie Podkowy i w końcu z mieszkańcami, którzy chcą się włączyć, by
„pomóc sprawie”.
Do PINB kieruję pismo z prośbą
o możliwość zmiany kwalifikacji
wpisów i rozpoczęcie procedowania przed organem nadzoru, daje
mi taką możliwość zmiana przepisów Prawa Budowlanego w 2016
roku. PINB przeprowadza kontrolę,

a także wszczyna postępowanie administracyjne z urzędu na wniosek
miasta w sprawie zgodności realizacji zamierzenia inwestycyjnego
z warunkami pozwolenia na budowę. PINB tego samego dnia wydaje
Postanowienie o wstrzymaniu budowy z art. 50 ust 1 pkt 4 w związku
z wydaną Decyzją nakładającą na
inwestora obowiązek sporządzenia
i dostarczenia do PINB projektu
budowlanego zamiennego zgodnie
z art. 51 ust 1 pkt 3. W tym przypadku postępowanie prowadzone jest
z mocy ustawy przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Dendropolis kieruje wniosek do
PINB w sprawie rzekomej samowoli, PINB po rozpatrzeniu wniosku
Stowarzyszenia odmawia wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie rzekomej samowoli budowlanej. Także odmawia
Dendropolis udziału w postępowaniu administracyjnym na zasadzie
strony, na co Dendropolis odwołuje
się do WINB, gdzie uzyskuje uchylenie Decyzji PINB przez instancję
wyższą. Od tego momentu Dendropolis jest na prawach strony
także w postępowaniu przed PINB.
Oznacza, to, że każdą wydaną Decyzję, Dendropolis może zaskarżać,
wykorzystując wszystkie instancje
(także sąd).
Niestety, mam świadomość, że ta
grupa kilku osób (przedstawiciele
Dendropolis i ich niezrzeszeni sympatycy) jest na tyle zdeterminowana
by dowieść swoich racji (np. że woda
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płynie pod górę wbrew prawom fizyki), że wykorzysta każdą możliwą
drogę, by tę budowę opóźnić – bo
to, że ona w końcu kiedyś dojdzie do
skutku zgodnie z projektem zamiennym, nikt nie ma wątpliwości. Tyle, że
ogromnym kosztem nas wszystkich,
mieszkańców Podkowy Leśnej.

Miasto Podkowa Leśna
wytacza sprawę sądową
Stowarzyszeniu Dendropolis

Ponieważ proceder rozpowszechniania nieprawdziwych informacji
dotyczący tej inwestycji trwa od
dłuższego czasu nie tylko w przestrzeni wirtualnej, ale także w instytucjach publicznych, co ma wpływ
na wizerunek miasta i jego władz,
a także na procesy inwestycyjne,
uznałem, że jedyną słuszną drogą odpowiedzi na treści zawarte
w ulotce, a także przekaz społeczny
utrwalany przez Dendropolis jest
skorzystanie z drogi prawnej.
Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego „Dendropolis” zostało wezwane do
zaprzestania naruszania dobrego
imienia Miasta Podkowa Leśna
i organów Miasta polegającego na
rozpowszechnianiu
nieprawdziwych informacji dotyczących Miasta Podkowa Leśna i jej organów,
m.in. o niegospodarności władz
samorządowych, prowadzenie prac
dotyczących przebudowy stawu
niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, przyjęcia do realizacji projektu
zamiennego przebudowy stawu
w Leśnym Parku Miejskim bezpowrotnie degradującego walory krajobrazu kulturalnego i naturalnego,
w tym powodującego wysychanie
drzew, braku wykorzystania zjawiska retencji.

Z uwagi na fakt, że Stowarzyszenie Dendropolis nie odpowiedziało na wezwanie oraz podtrzymało swoją dotychczasową
opinię, to Miasto Podkowa Leśna
skierowało sprawę do sądu.
Nie mam żadnych wątpliwości, że
podejmowane działania przez Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego „Dendropolis” są ze szkodą dla miasta, dla jego
wizerunku i finansów. Przypomnę,
że termin zakończenia budowy był
przewidziany na koniec czerwca
2019 roku. Obecnie teren inwestycji przypomina pobojowisko, jest
dewastowane ogrodzenie, pomimo ogrodzenia jest niszczona mata
EPDM w stawie, zostało złożone
kruszywo, które wykonawca kupił w
maju tego roku, kilkanaście tysięcy
roślin kupionych wiosną tego roku
do obsadzenia stawu będzie musiało
przezimować kilkadziesiąt kilometrów od Podkowy. Postępowanie
przetargowe w roku 2018 zostało
ogłoszone w formie „projektuj i buduj”. Od momentu rozstrzygnięcia
przetargu oba te zadania (projekt
wraz z uzgodnieniami i budowa)
są w gestii wykonawcy. Ponieważ
przyczyna nieukończenia budowy
nie leży po stronie wykonawcy, to
miasto będzie przedłużało termin
dokończenia o opóźnienia związane
ze skargami. Chyba, że wykonawca
zrezygnuje z prowadzenia budowy
i np. pójdzie do sądu….

Co przewiduje dokumentacja
zamienna w stosunku do projektu z 2010 roku?

Ma przede wszystkim na celu nadanie funkcji stałego zbiornika wodnego zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego,
co pozwoli na jego funkcjonowanie
w ciągu całego roku.
l Uszczelnienie dna i skarp zapobiegnie wysychaniu stawu i obumieraniu roślinności.
l Przebudowa ma zapewnić czystość wody i utrzymanie życia
biologicznego w zbiorniku.
l Modernizacja obiektu umożliwi wykorzystanie go do celów
poprawy warunków ekologicznych, mikroklimatu najbliższego
otoczenia, rekreacji okolicznych
mieszkańców oraz upiększenia
parku, tak aby wypoczynek stał
się przyjemnością, a park wizytówką miasta.
l Planowany zbiornik będzie stanowił cenną enklawę przyrodniczą.
Korzystny wpływ zbiornika na
środowisko będzie polegał na:
e zwiększeniu biologicznej różnorodności - roślinność wodna
stworzy siedliska odpowiednie
dla ryb, a także ptaków i innych
dzikich zwierząt,
e poprawieniu estetyki – zbiornik
wodny będzie istotnym elementem prawidłowo i estetycznie ukształtowanego obszaru
Parku Miejskiego w Podkowie
Leśnej,
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e stworzeniu warunków do
rekreacji, widok lustra wody
wpływa korzystnie na psychikę
człowieka, uspokaja i wprowadza w dobry nastrój,
e poprawie stanu biotycznego Rezerwatu Parów Sójek
poprzez zwiększenie prawdopodobieństwa występowania
przepływu nienaruszalnego
poniżej istniejącej lokalizacji
zbiornika,
e zabezpieczeniu przed przedostającymi się na skutek infiltracji zanieczyszczeniami istniejącego, pobliskiego ujęcia wody
czwartorzędowej (likwidacja
faktycznej funkcji sedymentacyjnej zbiornika dzisiaj pracującego jako osadnik),
e znaczącym zwiększeniu występowania dni w których system
korzeniowy pobliskich drzew
będzie zasilany retencjonowanymi i infiltrującymi wodami
opadowymi
Projekt zamienny został wykonany na podstawie koncepcji i jest pod
opieką merytoryczną międzynarodowego eksperta mgr. inż. architekta krajobrazu i dyplomowanego
ekologa Marcina Gąsiorowskiego.

Rysunek 1. Wizualizacja stawu w/g koncepcji wykonanej na zlecenie Miasta Podkowa Leśna z września 2017
r. konsultowana na spotkaniu z mieszkańcami

Dlaczego zdecydowaliśmy się na
zmiany w projekcie z 2010 roku?

Po pierwsze – nie uzyskalibyśmy
pożądanego efektu „cały rok woda
w stawie”, po drugie – realizacja
projektu z 2010 roku byłaby bardzo
droga, blisko dwukrotnie bardziej
kosztowna niż prace, które do tej
pory zostały wykonane wraz z tymi
niezbędnymi do zakończenia inwestycji i w końcu po trzecie – realizacja byłaby szkodliwa dla środowiska
z uwagi na niepotrzebną ingerencję,
a także same zakazy wynikające
wprost z Prawa Wodnego.
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Rysunek 2. Zdjęcie obrazuje przepust o podobnych wymiarach i wielkości,
jaki miałby być wybudowany wg projektu z 2010 r.

Niekorzystna dla środowiska chociażby ze względu na przewidzianą
tam konstrukcję budowli z betonu
zbrojonego wylewanego na mokro,
budowli upustowych o łącznej wadze ponad 220 ton, czy konieczności
ułożenia na prawie całej powierzchni dna stawu płyt betonowych typu
eko i wykonanie betonowo kamiennej drogi, niezbędnej do późniejszej
eksploatacji stawu, a pozwalającej
wjechać do środka ciężkimi maszynami budowlanymi.
Stały brak wody w stawie lub
okresowo pojawiającej się przypominałaby raczej cuchnące bajoro niż
staw. Wody płynące rowem Rs 11 są
zanieczyszczone częściowo ściekami sanitarnymi i przede wszystkim
ściekami opadowymi pochodzącymi
z odwodnienia dróg – zawierają m.in.
metale ciężkie. Wody takie nie nadają się do retencjonowania, zabrania
tego też wyraźnie Prawo Wodne.
Dlatego zaproponowane obecnie
przez projektantów rozwiązanie
zakłada retencjonowanie i późniejszą infiltrację tylko i wyłącznie wód
deszczowych.
Projekt z 2010 roku także przewidywał wbicie na długości prawie
całego obwodu krawędzi stawu
ścianki szczelnej z PVC na głębokość
5 metrów. Żeby to Państwu zobrazować, to proszę wyobrazić sobie, że
ta ściana okalająca staw postawiona
w pionie byłaby wyższa od hotelu
Novotel (dawny Forum), a niewiele
niższa od hotelu Marriott w Warszawie. Dodatkowo projekt prze-

widywał zabicie grodzic stalowych
na głębokość 2 m i długości 128 m,
czyli wydając ogromne pieniądze
nie osiągnęliśmy efektu o jaki chodzi
i jakiego chce zdecydowana większość mieszkańców miasta i byłoby
to z ogromną szkodą dla środowiska.

Rysunek 3 i 4. Poglądowe zdjęcie grodzic stalowych i PVC, (na dole o wysokości ok. 5,0 m)

W stawie nie byłoby możliwości
utrzymania roślinności ani zadowalającego stanu czystości wody,
pomijając bardzo drogie i ciężkie
w obsłudze kraty i szandory o wadze prawie 250 kg każda. Patrząc
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Rysunek 5 i 6. Poglądowe zdjęcia, tak zwanych szandorów, służące spiętrzaniu poziomu wody przewidziane do realizacji w projekcie z 2010 r.

z tej perspektywy trudno sobie
wyobrazić, żeby pracownicy gospodarczy naszego Urzędu Miasta mogli samodzielnie obsługiwać tego
typu urządzenia.
Tamten projekt z 2010 roku przewidywał także codzienne uzupełnianie ubytków wody w stawie w ilości
16 m³ poprzez dowóz beczkowozami, czyli każdego dnia do naszego
parku musiałoby wjechać 4 beczkowozy traktorowe ze zbiornikami o pojemności 4,5 m³ i dokonać
zrzutu wody do stawu. Nie dość, że
byłoby to bardzo kosztowne (miasto
nie posiada tego rodzaju pojazdów)
rozwiązanie, to także szkodliwe i destrukcyjne dla parku z uwagi na rozjeżdżanie drogi i hałas.

Co osiągniemy dopuszczając
zmiany projektowe?

Projekt zamienny eliminuje wszystkie wady niekorzystnie wpływające na środowisko, zapewnia czystą
wodę w stawie przez cały rok, a także retencję i infiltrację wód deszczowych – dużo czystszych niż te płynące od czasu do czasu rowem.
W skrócie zmiany polegają na:
l Rezygnacji ze ścianek szczelnych
– grodzice PVC MINBUD G-500
L-114,0 m i grodzic stalowych
dług. 2.0 m L-128,0 m
l Ograniczeniu do minimum budowy konstrukcji żelbetowych
l Zmian materiału uszczelniającego
i podniesienie zwierciadła wody,
co eliminuje straty na przesiąki,
tym samym straty na parowanie
nie powinny przekroczyć połowy
objętości zbiornika rocznie.
lL
 ikwidacji funkcji sedymentacyjnej stawu, co zatrzyma postępują-

cy proces infiltracji zanieczyszczonej biologicznie i chemicznie wody
w pobliżu ujęć wody pitnej
lN
 a skutek rezygnacji z ww. elementów nastąpi poprawa warunków biologicznych roślinności
poniżej stawu z uwagi na wyeliminowanie w okresie suchym
funkcji retencyjnej stawu przy
pełnym przywróceniu (dotyczy
tylko wody sporadycznie płynącej rowem Rs 11) warunków
przyrodniczych w stawie i jego
otulinie, a woda będzie w nim
przez cały rok
lR
 ezygnacji z ułożenia w dnie stawu płyty Eko – 1393 m², bruku
kamiennego na podsypce cementowej o powierzchni 191 m²
– czyli 92% powierzchni dna
zbiornika miało być wyłożone
betonem wg projektu z 2010
lR
 ezygnacji z ułożenia 3531 m²
bentomaty – czyli ponad dwukrotnie większej powierzchni
niż powierzchnia planowanego
zwierciadła wody
lR
 ezygnacji z budowy budowli
betonowych – ilość zaprojektowanego betonu to na każdą budowlę
43,39 m³ – 2 budowle to ponad
220 ton betonu
W sumie w 2010 r. zaprojektowano
wbicie 251 metrów bieżących ścianek odcinających drzewa i ich system korzeniowy od wody.
Ponadto zmiany w projekcie zamiennym obejmują uzupełnienie o:
l Budowę układu filtracyjnego
wody.
lB
 udowę tarasu rekreacyjnego
nad komorami filtracyjnymi.
lB
 udowę ścieżki o nawierzchni
mineralnej.

l Budowę obiektów małej architektury – widowni z siedziskami.
l Nasadzenia roślin wodnych
w zbiorniku.
l Układu awaryjnego zasilania
stawu w wodę
Proponowane zmiany nawiązują
do pierwotnego kształtu stawu, elementów urządzeń wodnych i historycznego charakteru parku, dlatego
zachowano powierzchnię zbiornika
możliwie bliską pierwotnej i przywrócono historyczny poziom terenu.
Na potrzeby projektu zamiennego przeanalizowaliśmy dane ze
stacji meteorologicznych dotyczące opadów deszczu: rocznych,
średniomiesięcznych,
dobowych,
maksymalnych, minimalnych i średnich z ostatnich 68 lat. Rozkład
prawdopodobieństwa deszczu oraz
historyczne dane jednoznacznie
pokazują, że przy dzisiejszej antropogenicznej zmianie charakteru
zlewni woda będzie płynęła rowem
od 11 do 20 dni w roku (i są to dni
pewne), gros z tych dni przypada
w okresie bezwegetacyjnym roślin.
Biorąc wszystkie te uwarunkowania
koniecznym było opracowanie projektu zamiennego.
Ostatnie 15 lat destrukcyjnych
działań LOP, Stowarzyszenia Dendropolis oraz „ekoaktywistów” to
lata zmarnowanych szans na zrewitalizowanie Parku Miejskiego
w Podkowie Leśnej. Ile lat musi jeszcze upłynąć, by nasza społeczność
doczekała się przywrócenia funkcji
i dawnego blasku zielonego serca
Podkowy?
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Informacje Rady Miasta
Sesja X – 26.09.2019 r.
Uchwała Nr 83/X/2019

w sprawie apelu Stop hałasowi pojazdów uprzywilejowanych

Uchwała Nr 84/X/2019

w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Uchwała Nr 85/X/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

Uchwała Nr 86/X/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 87/X/2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

Uchwała Nr 88/X/2019

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin
przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji

Uchwała Nr 89/X/2019

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania

Sesja XI – 24.10.2019 r.
Uchwała Nr 90/XI/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 91/XI/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 92/XI/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej
„Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr 93/XI/2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 94/XI/2019

w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz
przyjęcia do realizacji określonego we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.
„Retencja wód opadowych w Podkowie Leśnej”

Uchwała Nr 95/XI/2019

w sprawie przygotowania planu „Adaptacja Miasta Podkowa Leśna do zmian klimatu”

Uchwała Nr 96/XI/2019

w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie przebudowy stawu w Parku Miejskim
w Podkowie Leśnej

Sesja XII – 28.11.2019 r.
Uchwała Nr 97/XII/2019

w sprawie nadania p. Grzegorzowi Dąbrowskiemu Honorowego Obywatelstwa
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 98/XII/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 99/XII/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 100/XII/2019

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

Uchwała Nr 101/XII/2019

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2020 z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 102/XII/2019

zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania
jej statutu
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Uchwała Nr 103/XII/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 104/XII/2019

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów

Uchwała Nr 105/XII/2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 106/XII/2019

w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 107/XII/2019

w sprawie rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie stanu alarmu klimatycznego

Uchwała Nr 108/XII/2019

w sprawie rozpatrzenia wniosku o stworzenie planu adaptacji miasta do zmian klimatu

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. 17.0018.00, Urząd Miasta) oraz do udziału
w sesjach Rady Miasta i w posiedzeniach
komisji merytorycznych.
Informacje o planowanych spotkaniach publikowane są na stronie

Kontrole odpadów
W zawiązku z wejściem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Urząd Miasta
prowadzi wzmożone kontrole firmy odbierającej
odpady komunalne od mieszkańców. Równocześnie
pracownicy firmy jak i pracownicy urzędu kontrolują
czy mieszkańcy miasta właściwie segregują odpady. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku,
wszczynane zostaje postępowanie administracyjne
i mieszkańcy zobowiązani są do ponoszenia podwyższonej opłaty za odbiór odpadów.
Dodatkowo wnikliwie sprawdzane są każde reklamacje mieszkańców. Przypominamy, że odpady należy wystawiać przed godz. 6 rano, odpadów biodegradowalnych, nie należy mieszać z trawą i liśćmi,
ani umieszczać odpadów pobudowlanych w workach
na odpady zmieszane. W m.in. takich przypadkach
reklamacje nie będą
uwzględniane.

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

Obowiązek sprzątania
chodników
przy swojej
posesji
Przypominamy o obowiązku wynikającym
z ustawy oraz treści Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Podkowa Leśna.
Właściciele nieruchomości położonych przy drogach publicznych z chodnikami są zobowiązani do
uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio przyległego do
nieruchomości. Obowiązek, o którym mowa wyżej
nie dotyczy chodnika, na którym jest dopuszczony
płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. W przypadku braku możliwości realizacji przez
mieszkańców w/w obowiązku prosimy o kontakt
z Urzędem Miasta pod nr. tel. 22 759 21 25, e-mail:
andrzej.rogalski@podkowalesna.pl
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HUMAN SMART CITY
w Podkowie Leśnej
Nasza planeta jest dobrem, który odziedziczyliśmy
od naszych przodków, ale jest także
dobrem, który kiedyś przekażemy naszym
dzieciom. Czy przekażemy ją w stanie
niepogorszonym, czy jako zdegradowaną i zaśmieconą
ziemię z brudnym powietrzem, zależy wyłącznie od nas.
Wiele lat temu francuski mikrobiolog Rene Jules Dubos
wypowiedział słynne zdanie: „myśl globalnie działaj lokalnie”. W tym duchu realizowany jest cały projekt pn.
„Podkowa Leśna = Human Smart Town”. Miasto Podkowa Leśna w dniu 1 lipca 2019 roku rozpoczęło jego
realizację w partnerstwie z Politechniką Warszawską,
Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
oraz Fundacją Rozmawiamy. Niedawno do projektu do-

łączyło Stowarzyszenie Podkowa bez smogu. W projekcie przewidziano szereg działań mających zwiększyć
świadomość ekologii oraz wesprzeć władze lokalne
w proekologicznym procesie zarządzania miastem.
Projekt jest realizowany z dofinansowania
zewnętrznego, na który Miasto pozyskało 1.132.800
zł. Wartość całego projektu wynosi 1.325.856 zł i
będzie on zrealizowany najpóźniej do końca 2021 roku.

W ramach projektu Miasto Podkowa Leśna zamierza i planuje:
1. Uruchomić system monitoringu
jakości powietrza – w ramach monitoringu zostaną zakupione profesjonalne czujniki, umożliwiające
pomiar stężenia pyłów, będących
substancjami charakterystycznymi
dla procesów spalania materii organicznej, przede wszystkim paliw
stałych (w szczególności węgla i
drewna). Ponadto mierzone będą
podstawowe parametry meteorologiczne (temperatura powietrza,
wilgotność względna powietrza).
Oprócz pyłów PM 1, PM 2,5 i PM
10 mierzone będzie stężenie dwutlenku azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), ozon (O3), ale także aldehyd mrówkowy, chlorowodór, czy
cyjanowodór (w razie potrzeby także inne substancje gazowe). Dzięki
pomiarom uzyskamy informację
dotyczącą nasilenia procesów spalania paliw stałych (ewentualnie
paliw płynnych) i ich wpływu na
jakość powietrza. Wskaźnik ten,
bez szczegółowej analizy chemicznej składu pyłu nie umożliwia w
16

sposób szczegółowy stwierdzenia rodzajów źródeł emisji, które
wpływają na jakość powietrza, a
tym bardziej określenia czy np. w
danym miejscu spalane są odpady
komunalne. Czujniki będą przesyłać dane pomiarowe do „chmury”
dane w czasie rzeczywistym.
2. Stworzyć platformę do gromadzenia i obróbki danych z czujników
– aplikacja, która taką obróbkę wykona we względnie automatyczny
sposób (tj. przy ograniczonej ingerencji ze strony specjalisty), zostanie oparta na taniej technologii
open source i budowana będzie
na bazie istniejących elementów
(bibliotek z elementami kodów
źródłowych oraz framework’ów).
Zadanie to w całości zostanie wykonane zasobami Partnera – Politechniki Warszawskiej. System
będzie uzupełniony interaktywną
mapą trucicieli oraz tzw. „wzorów
do naśladowania” wskazanych
m.in. w akcji „Tropiciele”.

3. Monitoring wizyjny przepompowni ścieków – spośród 46 pompowni zostało wytypowanych
5 najistotniejszych dla całego systemu (główne przerzutowe pompownie) i na nich zostaną w przyszłym roku zamontowane czujniki
umożliwiające zarządzanie energią
elektryczną, sterowaniem oraz
podgląd stanu technicznego pompowni. Docelowo alerty pochodzące z monitoringu będą sprzężone
z panelem mieszkańca dla usług
komunalnych (w przyszłym roku
będziemy starali się
n o uzyskanie środków finansowych na wdrożenie pełnego pakietu e-usług dla mieszkańców; do
tego czasu alerty będą wprowadzane ręcznie do modułu hurtowego
wysyłania poprzez bramki SMS.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, mieszkańcy otrzymają informacje za pomocą istniejącego systemu SMS
n o konieczności ograniczenia korzystania z kanalizacji na czas awa-
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rii, system monitoringu umożliwi
informowanie mieszkańców o awariach i zapobiegać będzie zalewaniu
mieszkańców z własnych, domowych systemów kanalizacyjnych;
ponadto telemetria w przepompowniach umożliwi analizę stanu
technicznego pomp a tym samym
przewidzenie potencjalnego czasu
awarii i szybszą wymianę zużywających się części.
4. Wdrożenie pilotażowego rozwiązanie zdalnego podlewania ogródków w okresie niedoborów wody
(automatyczne nocne podlewanie
ogródków dla grupy 18 chętnych
mieszkańców). Zważywszy iż rozwiązanie takie będzie stanowiło
pilotaż, już teraz zachęcamy mieszkańców do zadeklarowania chęci
udziału w pilotażu. Miasto monitorując ciśnienie w stacjach uzdatniania wody, wysyłać będzie elektroniczny sygnał do sterowników
zarządzających podlewaniem w gospodarstwach domowych lub za
pomocą bramek SMS do mieszkańców, kiedy można uruchomić podlewanie a kiedy ciśnienie jest zbyt niskie aby wodę używać w ogródkach.
Będziemy chcieli przetestować wariant odcinania wody ogrodowej na
bazie elektrozaworów oraz wariant
dodatkowych powiadomieć SMS.
W tym celu zostaną zorganizowane
dwie grupy testowe i trzecia tzw.
grupa referencyjna (kontrolna) –
na tej podstawie miasto uzyska
dane, które wesprą urzędników w procesie zachęcania
mieszkańców do stosowania
kropelkowego podlewania
ogrodów oraz samowolnej reglamentacji wody na
cele podlewania ogródków w okresach krytycznych. Oba warianty mają
wady i zalety, ale właśnie
z mieszkańcami Miasta
pragniemy wybrać najwygodniejszy wariant dla wszystkich.
Ze wstępnych analiz sporządzonych przez miasto wynika, iż na 400
osób podlewających ogródki około
270 osób ma system elektronicznego podlewania.
System taki
będzie
w
przyszłości

również zainstalowany w dwóch
miejscach w przestrzeni miejskiej.
Rozwiązanie pilotażowe umożliwi
racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi; w okresie szczególnie wiosennym oraz letnim.
5. Audyt miejski w zakresie Smart
Cities – władze Miasta planują
również wykonać audyt miejski
w Podkowie Leśnej a następnie
ubiegać się o uzyskanie certyfikatu
zgodności z normą dot. metodyki
wskaźników w zakresie usług miejskich oraz jakości życia (ISO 37120).
Wykonanie audytu wskaże, w jaki
sposób można w jeszcze większym
stopniu usprawnić proces zarządzania miastem. Wdrożenie tej normy
umożliwi jeszcze efektywniejsze gospodarowanie powierzonymi przez
mieszańców środkami finansowymi.
6. Konferencja pod wstępną nazwą
„Co to jest Smart City?” – w ramach
konferencji wprowadzimy mieszkańców Podkowy Leśnej w świat
Smart City. Wyjaśnimy czym jest
idea Smart City, jakie daje profity
oraz czy należy się tego bać. Zadanie to będzie realizowane przez
Partnera – Stowarzyszenie „Ogród
Sztuk i Nauk”. Dzięki doświadczeniu Stowarzyszenia oraz rozległym
kontaktom, nie wykluczamy zaproszenia do panelu gościa zagranicznego. Podkreślić również należy, że
w definicji Smart Miasta kryje się

współzarządzanie miastem przez
mieszkańców. Idea Smart Cities
ściśle związana jest z partycypacją
społeczną i już dzisiaj zachęcamy
mieszkańców do przyłączania się
do tej idei.
7. Cykl szkoleń dla mieszkańców.
Planujemy przeprowadzić następujące Szkolenia:
n Seminarium nr stanu wdrażania
idei Smart City,
n 3 warsztaty – korzystanie z aplikacji miejskich w ramach SC,
n 4 warsztaty – posługiwanie się
aplikacjami komputerowymi,
n 3 warsztaty – znaczenie miejskiego monitoringu powietrza,
n 2 warsztaty – potrzeby ludzi starszych
Uważamy, iż komponent edukacyjny jest najważniejszy w realizowanym projekcie. Bez zmiany
nastawienia mieszkańców do ekologii, nowinek technicznych oraz
ciągłej edukacji w tym zakresie nie
będzie łatwo wprowadzić jakiejkolwiek zmiany. Już obecnie toczą się
dyskusje, czy w Podkowie Leśnej
powinno zakazywać się palenia
węglem, czy może rozszerzyć ten
zakaz na palenie w kominkach, czy
może zupełnie zliberalizować politykę energetyczną w mieście zostawiając gospodarstwom domowym
wolną rękę. Każde z tych rozwiązań
ma swoje dobre i złe strony. Nikt
nie lubi zakazów, ale trudno
też znaleźć chętnych, którzy
godzą się z chorobami
płuc i spowolnieniem
Rozwoju swoich dzieci
i wnuków – czyli ze
szkodliwymi efektami działania smogu.
Głos mieszkańców
jest bardzo istotny
również w tej kwestii
– dlatego zapraszamy
już teraz na Szkolenia.
Pragniemy, aby nie były
one „wykładami akademickimi”, ale konstruktywną
wymianą do-

Wieści z urzędu

świadczeń i zdań wśród mieszkańców naszego Miasta.
8. Mobilne Smart Laboratorium
– zamierzamy uruchomić dedykowane zajęcia w podkowiańskich
szkołach w ramach których dzieci
będą poznawać zasady działania
czujników i na bazie podstawowych
urządzeń będą miały możliwość lepiej zrozumieć takie zjawiska.
9. Tropiciele – działanie skierowane do uczniów szkół podstawowych
i ich rodzin oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Uczniowie
szkół podstawowych wraz z rodzicami/dziadkami zidentyfikują w terenie na podstawie “kart zanieczyszczeń” miejsca odpowiedzialne za
emisję zanieczyszczeń. Swoje obserwacje nanoszą na “Kartę zanieczyszczeń”. Wyniki następnie analizowane będą przez uczniów z pomocą
nauczycieli oraz utworzą mapę źródeł zanieczyszczeń w mieście, która
publikowana będzie na podstronie
urzędu w zakładce „CHCĘ ODDYCHAĆ SWOBODNIE”. Działanie takie powinno wymusić ograniczanie
niskiej emisji wśród podkowiańskich
trucicieli – nic nie zadziała lepiej niż
presja najbliższego otoczenia. Takich efektów nie przyniesie żadna
uchwała zakazująca palenia w piecach czy kominkach.
Takie są plany i wyzwania projektu – zmierzymy się z nimi w najbliższym roku. Jednakże projekt trwa
od lipca i pewne zadania zostały
już rozpoczęte. Najszybciej zostały
uruchomione zajęcia z programowania i elektroniki. Już w paździer18

niku br. ruszyły zajęcia w ramach
zadania „Mobilne Smart Laboratorium”. W dniu 22 października
odbyło się szkolenie
z obsługi aplikacji
ZONE. Jeszcze tej zimy
rozpocznie
się
przewidziana do
wykonania w zadaniu nr 1 inwentaryzacja źródeł ciepła.
Inwentaryzację na bazie narzędzia ankietowego będą robić
studenci Politechniki Warszawskiej. Obecnie dopinane są kwestie umów i nie jest wykluczone,
że w połowie stycznia rozpoczną
wizyty w gospodarstwach domowych Podkowy Leśnej. Badanie to
będzie nieobligatoryjne, niemniej
jednak zachęcamy mieszkańców do
poświęcenia 15 minut na wypełnienie z ankieterami badania. Biorąc
w nim udział, pośrednio przyczynicie się do powstawania oszczędności w środkach publicznych Miasta,
gdyż obecnie w nowym Ministerstwie Rozwoju w Departamencie
Gospodarki Niskoemisyjnej trwają
zaawansowane prace nad procesem legislacyjnym, który nałoży
na samorządy dodatkowy obowiązek, polegający na przeprowadzeniu takiej inwentaryzacji. Jednakże
w przyszłości dla samorządów będzie tylko nakaz bez zapewnienia
źródła finansowania. Biorąc udział
w badaniu ZONE już teraz, które
możemy sfinansować w ramach
projektu, oszczędzimy środki finansowe, które musielibyśmy wydawać
na ten cel w przyszłości. Kiedy inne

Gminy w Polsce będą zastanawiały
się, z czego sfinansować inwentaryzację, Podkowa Leśna razem z kilkunastoma innymi gminami pilotażowymi będzie mogła przedstawić
wyniki takiej inwentaryzacji.
Wracając do kwestii projektowych,
trwają końcowe prace nad opisem
przedmiotu zamówienia w obszarze
czujników pomiaru powietrza. Ogłoszenie przetargu planowane jest na
grudzień 2019 zaś realizacja zamówienia najpóźniej do końca I kwartału 2020. System monitoringu i dron
będą dostępne na kolejną zimę
2020/2021, a dzięki zrealizowanym
akcjom szkoleniowym poziom świadomości ekologicznej powinien być
znacznie wyższy niż obecnie.
Konferencja przewidziana jest
na wiosnę 2020 roku. Seminaria
i Szkolenia ruszą początkiem 2020,
ale będą kontynuowane również na
jesieni przyszłego roku. Prace nad
platformą informatyczną już trwają u naszego partnera – Politechniki Warszawskiej. Pół roku projektu
umożliwiło jego rozruch oraz rozpoczęcie prac, których wprawdzie nie
widać tzw. „gołym okiem”, jednakże bez tych prac, niemożliwe byłoby sprawne zrealizowanie projektu
(niewiele osób ma świadomość, jak
istotne jest dla przykładu właściwe
opisanie przedmiotu zamówienia).
W związku z projektem edukujemy
się również my – pracownicy urzędu.
W połowie września br. przedstawiciele Urzędu Miasta mieli możliwość poznać rozwiązania Smart
stosowane w Finlandii w trakcie
wizyty studyjnej. Wizyta w całości
sfinansowana została ze środków
zewnętrznych. Natomiast z końcem
września pracownicy Urzędu Miasta
Podkowa Leśna prezentowali koncepcję projektu Smart City w Podkowie Leśnej na konferencji realizowanej przez Urząd Miejski w Kępicach.
12 grudnia planowany jest udział
w spotkaniu organizowanym przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej poświęconym tematyce
rozliczania wniosków w konkursie
Human Smart Cities.
Marcin Bzdyra
Wieloosobowe stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta

Dofinansowanie
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do wymiany kopciuchów
Pragnąc ograniczyć niską emisję w Podkowie Leśnej,
przygotowano dla mieszkańców Podkowy Leśnej, posiadających
Podkowiańską Kartę Mieszkańca program dofinansowania
do wymiany pieców obsługujących paliwa stałe
na niskoemisyjne, ekologiczne źródła ciepła.

Rada Miasta Podkowa Leśna w dniu
28 listopada 2019 r. podjęła uchwałę
Nr 100/XII/2019 o możliwości ubiegania się o dotację na dofinansowanie
zadania polegającego na modernizacji kotłowni poprzez wymianę źródła
ciepła tj. kotła lub paleniska obsługującego paliwo stałe na niskoemisyjne,
ekologiczne, wysokosprawne źródło
ciepła (kondensacyjne kotły gazowe
oraz pompy ciepła) wraz z jego montażem i uruchomieniem. Dofinansowanie odbywa się na podstawie
umowy określającej szczegółowe
zapisy dotyczące terminu wykonania
zadania, terminu i sposobu wypłacenia udzielonej dotacji oraz terminu
i warunków wypłaty dotacji. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Miasta Podkowa
Leśna w danym roku budżetowym.
Dotacja może być przyznana w wy-

sokości 100% poniesionych kosztów
zakupu urządzenia, jego montażu
i uruchomienia oraz kosztów przyłącza do sieci gazowej, ale w wysokości
nie wyższej niż 7.500,00 zł (słownie:
siedem tysięcy pięćset złotych). Dotacja może być przyznana w wysokości wskazanej we wniosku, niższej niż
określona w zdaniu poprzednim.
Dotacja może nastąpić po spełnieniu warunków wskazanych w regulaminie (załącznik do uchwały) i po łącznym spełnieniu poniższych wymagań:
1) zakup fabrycznie nowego źródła
ciepła posiadającego atesty dopuszczające go do użytku wraz z udzieloną gwarancją, jego montaż wraz
z niezbędnymi elementami kotłowni
i uruchomienie, 2) trwała likwidacja
zdemontowanego kotła lub paleniska
opalanego paliwem stałym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Dotacja celowa nie obejmuje kosztów opracowania projektu instalacji, wymaganych prawem pozwoleń,
nadzoru budowlanego itp. Wnioski
o dotację składa się do Burmistrza
Miasta Podkowa w terminie do
30 września danego roku.
Rozpatrywanie wniosków następuje według kolejności ich wpływu,
w miarę posiadanych środków finansowych, przy uwzględnieniu kryteriów określonych w Regulaminie.
Wnioski niezrealizowane, w danym
roku budżetowym, przenoszone są
do realizacji na rok następny według kolejności zgłoszeń. W Regulaminie też jest określony sposób
rozliczenia. Wniosek musi zostać
złożona na określonym formularzu. Wszystkich informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta,
tel. 22 759 21 24

Uchwała antysmogowa województwa mazowieckiego
24 października 2017 roku Sejmik
Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa
mazowieckiego ograniczenia i zakazy
w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw. Przed przyjęciem dokumentu,
odbyły się szerokie konsultacje społeczne oraz eksperckie. Uchwała
antysmogowa dla Mazowsza przede
wszystkim wskazuje rodzaje pieców,
które mogą być stosowane, a których używanie zostanie ograniczone.
Ściśle określa parametry instalacji

grzewczych, a także rodzaje spalanych w nich paliw.
Od 1 lipca 2018 r. już nie można
używać:
nm
 ułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
n węgla brunatnego oraz paliw
stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
nw
 ęgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
np
 aliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna).

Z kolei od 1 stycznia 2023 r. nie
będzie można używać kotłów o klasie innej niż 3,4 lub 5. Od 2028 r.
mieszkańcy województwa będą mogli korzystać tylko z kotłów klasy 5.
Posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022
roku na takie, które spełniają wymogi Ekoprojektu (Ecodesign), lub
wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości
określonych w Ekoprojekcie.
Marcin Bzdyra
Wieloosobowe stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta
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„Podkowa bez Smogu” – z wyróżnieniem
Jakość powietrza to dzisiaj jeden z najbardziej palących
problemów cywilizacyjnych, a zabiegi o jego poprawę
stanowią istotne wyzwanie dla rządów i społeczeństw.
Grupa mieszkańców Podkowy Leśnej:
Wojciech Racięcki, Agata Brzozowska-Kempf, Sophia van de Boel, Marek Janowski, Maria Racięcka i Michał
Kłaczyński podjęła aktywne działania
na rzecz lokalnej społeczności w walce ze smogiem. Jedną z ich pierwszych
inicjatyw było zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w ramach projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa
w sprawie jakości powietrza w partnerstwie z Państwowym Instytutem
Badawczym NASK, Polskim Alarmem
Smogowym i Urzędem Miasta. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Podkowy
Leśnej, ale także Milanówka i Brwinowa. Było przygotowane profesjonalnie,
w oparciu o badania naukowe i dane
źródłowe. Swoje działania edukacyjne zaczęli propagować na specjalnie
utworzonej grupie FB „Podkowa bez
Smogu” https://www.facebook.com/
groups/270388176944508/?ref=bookmarks traktując to jako platformę do
wymiany opinii, ale przede wszystkim
jako medium edukacyjne. Kolejnym
bardzo istotnym działaniem było nawiązanie przez „Podkowę bez Smogu”
współpracy ze szkołą i przygotowanie
projektu (wraz z zewnętrznym dofinansowaniem), dzięki któremu podkowiańska szkoła została wyposażona
w miernik jakości powietrza, badający
przez cały czas jakość powietrza na
terenie zewnętrznym szkoły i wewnątrz budynku. Dane zbierane przez
czujniki umożliwiły uczniom nie tylko
bieżące obserwowanie jakości powietrza, ale także wykonywanie pod kierunkiem nauczycieli własnych badań
i obserwacji stanu jego czystości oraz
zmian, dokonujących się pod wpływem czynników atmosferycznych.
Dzięki dobrej współpracy z miastem,
na stronie urzędu pojawił się link do
aplikacji, która umożliwiła wszystkim
zainteresowanym zdalne sprawdzanie
wyniku. Był to pierwszy zamontowany czujnik pomiaru w Podkowie. Konsekwentnie grupa podejmuje kolejne
akcje uświadamiające, np. zapropo20

nowała akcję społeczną skierowaną
do mieszkańców „Mój dom nie dymi”
– wywieszanie tabliczek na swoich
ogrodzeniach, jako manifest dbałości
o czyste powietrze.
Podjęła dyskusję z władzami miasta: burmistrzem i radą miasta na temat możliwości wprowadzenia zmian
prawnych w ramach kompetencji: dofinansowania do wymiany kopciuchów,
zakazu palenia paliwami stałymi, ograniczonego zakazu palenia w kominkach. Przygotowała dwie inicjatywy
uchwałodawcze: w sprawie „Alarmu
smogowego”, czyli zakazie palenia
w kominkach, w czasie przekroczenia
dopuszczalnych norm stężenia pyłów
zawieszonych PM 2,5 oraz podjęcia
przez radę miasta uchwały intencyjnej w sprawie wystąpienia do sejmiku
wojewódzkiego o podjęcie uchwały
antysmogowej obejmującej Podkowę
Leśnej jako strefę z całkowitym zakazem ogrzewania domów jednorodzinnych źródłami ciepła na paliwa stałe.
Dzięki współpracy z aktywistami
„Podkowa bez Smogu” miasto przeprowadziło dwa typy badań dotyczące
jakości powietrza w Podkowie Leśnej.
Zostali zaproszeni do programu realizowanego wraz z partnerami NGO
przez Urząd Miasta „Human Smart
Town” w zakresie ochrony powietrza
i działań edukacyjnych z tym związanych, są także autorami tematycznych
materiałów informacyjnych do niniejszego Biuletynu Miasta.

Swoją aktywność „Podkowa bez
Smogu” skierowała także do mieszkańców Brwinowa i ich władz, uznając, że powietrze jest transgraniczne
i współpraca międzygminna na tym
polu jest konieczna do osiągniecia
celu. A podejmowane działania będą
służyły nie tylko mieszkańcom Podkowy, ale także miejscowości ościennych. Swoją aktywność nieformalną
przekształcili w Stowarzyszenie
„Podkowa bez Smogu”.
Czyste powietrze jest jednym
z największych wyzwań przed którym stoją mieszkańcy w Polsce.
Warto jednak wyraźnie podkreślić,
że za poziom czystego powietrza
odpowiadają nie tylko władze, lecz
także przedsiębiorcy (sprzedawcy
pieców i kominków) i mieszkańcy.
Dopiero wspólne, zgodne postępowanie wszystkich twórców życia miejskiego, a także społeczne
zaangażowanie zapewnią odpowiedni klimat do działania i życia
w zdrowym środowisku z czystym
powietrzem. Taki dobry klimat do
podejmowania działań, współpracy
z władzami i innymi organizacjami
tworzy właśnie „Podkowa bez Smogu”. Dzięki „Podkowie bez Smogu”
w Podkowie Leśnej wypełniła się
luka w obszarze działania organizacji pozarządowych na rzecz nie tylko czystego powietrza, ale i ochrony
środowiska, w tym ochrony przyrody. Jest to pierwsza i dotychczas jedyna organizacja na terenie naszego
miasta angażująca się z taką intensywnością w ochronę powietrza. Ich
działania są skuteczne, wymierne
i oparte o wiedzę naukową i środowiska eksperckie. Dlatego z ogromną przyjemnością przyjęliśmy informację o wyróżnieniu w kategorii
Organizacja Pozarządowa Roku
2019 w konkursie „Żurawie Powiatu
Grodziskiego”.
Serdecznie gratulujemy!
/Tekst przygotowany w oparciu o uzasadnienia nominacji do nagrody „Żurawie
Powiatu Grodziskiego”/

Środowisko

Smog, jak to się zaczęło?
Jest styczeń 2017, Warszawa, typowa pogoda jak na tę porę roku, jest zimno. 9-tego
stycznia staje powietrze, brak wiatru, mijają godziny, dni, dochodzi do zjawiska inwersji
temperaturowej, czyli cieplejsze powietrze na górze blokuje cyrkulację pionową.
Domowe piece, kotły i kominki
robią swoje, dokłada się transport. Warszawa dusi się od
smogu. Europejska norma dla
zapylenia powietrza tzw. pyłami
PM10 jest przekroczona czterokrotnie. Mierniki wskazują
200 µg/m3. Do szpitali zgłosiło
się o 25% osób z problemami
układu oddechowego więcej
niż rok wcześniej. Łącznie w ca-

łym kraju zmarło 11 000 osób
z powodu smogu, czyli tyle
samo co w Londynie w 1952
roku podczas słynnego epizodu
smogowego.
Zdjęcie: Pył PM2,5 na tle
ludzkiego włosa. Jest tak
drobny, że bezpośrednio
przenika do krwi

A jak wygląda sytuacja w Podkowie Leśnej?
Podkowa Leśna, miasto ogród,
w założeniu miasto pełne zieleni i czystego powietrza. Czy na
pewno? Dziś nie wiadomo jakie
zanieczyszczenie powietrza było
w Podkowie Leśnej w 2017 roku,
bo miernik pracuje tu od lutego
2018. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ustalił, że jeżeli stężenie pyłów zawieszonych PM2,5
przekracza wartość 55 µg/m3 to
mamy sytuację, w której „Zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia […] oraz może
mieć negatywne skutki zdrowotne. […]” Przez 11 miesięcy pomia-

rowych w roku 2018 (luty-grudzień) dni z przekroczeniem progu
55 µg/m3 było w Podkowie 71,
w centrum Warszawy natomiast
59. A pamiętajmy, że przez Warszawę przejeżdża 1 mln samochodów każdego dnia.
W sezonie grzewczym ilość dni
z przekroczeniami powyżej progu
wynosi w Podkowie 50%. Czyli, wszyscy Podkowianie, dzieci,
osoby starsze, kobiety w ciąży
i dorośli statystycznie w co drugi dzień oddychają powietrzem,
które stanowi zagrożenie dla ich
zdrowia. Biorąc pod uwagę, że

Pomiar zanieczyszczenia powietrza w Podkowie Leśnej, Jesień 2018 
Źródło: Miernik Sieci ESA

zużywamy ok 70 litrów powietrza per godzina, co drugi dzień
wdychamy prawnie 1700 litrów
zatrutego powietrza. W ciągu
dnia człowiek wypija 2 litry wody.
Kiedy w podkowiańskiej studni
pojawi się jedna bakteria wielu mieszkańców martwi się, aby
to nie zaszkodziło ich dzieciom.
Gdy tymczasem 70 litrów powietrza wdychanego w każdej godzinie, w którym znajdują się pyły PM
2,5 tak małe, że przenikają wprost
do krwi, w których znajduje się
rakotwórczy benzoalfapiren, nie
wywołuje sprzeciwu?

poziom 55 µg/m3
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Wina węgla czy kominka,
a może winne są samochody?
Wszyscy zgadzają się, że powietrze w Podkowie Leśnej jest złej
jakości. Natomiast zdania są podzielone, jeśli chodzi o powód tego
zanieczyszczenia i jak temu problemowi zaradzić. W mieście nie istnieje sieć ciepłownicza. Wszystkie
domy ogrzewane są za pomocą indywidualnych źródeł ciepła, wiele
z nich jest pozaklasowymi kotłami
węglowymi. Dodatkowo wśród
mieszkańców bardzo popularne
są kominki lub „kozy” na drewno,
które podobnie jak kotły węglowe
powodują znaczne stężania pyłów
zawieszonych. Sytuację pogorsza
również bardzo duża liczba drzew
w mieście. Podkowa jest miastem
zabytkowym, chronionym przez
konserwatora zabytków i dzięki temu występują ograniczenia
w wycinaniu drzew. Bardzo dobrze,
że tak jest, ale akurat dla utrzymania dobrego przewietrzania miasta
jest to niekorzystne, gdyż nie ma
niezbędnej cyrkulacji powietrza.
Zgodnie z badaniami Krajowego
Ośrodka Zarządzania Emisjami
głównym powodem zanieczyszcze-

nia powietrza w Polsce jest niska
emisja, czyli dym z domowych kotłów, pieców i kominków, opalanych
węglem lub drewnem.
Wykonane przez Urząd Miasta pomiary zanieczyszczenia powietrza
w Podkowie Leśnej w roku 2018
i 2019 roku nie dają jednoznacznej
odpowiedzi, które z paliw: węgiel
czy drewno jest głównym powodem zanieczyszczeń. Badania wskazały, że oba te czynniki są istotne,
w proporcji 50/50, ale okres badań
był zbyt krótki, aby jednoznacznie
przesądzić czy proporcja ta jest stała. Badania wykazały też, że spora
cześć zanieczyszczenia pochodzi

z otaczających miejscowości. Inne
badania określające rozłożenie
zanieczyszczenia w mieście wykazały istotne punkty emisji pokrywające się z domami ogrzewanymi
węglem, ale też pokazały równomierny rozkład zanieczyszczenia
w mieście wskazujący na udział
w zanieczyszczeniu
dużej liczby małych
emisji pochodzącej
najprawdopodobniej
z licznych kominków.
Rozkład
zanieczyszczenia
w Podkowie Leśnej
Źródło: Urząd
miasta Podkowa
Leśna

Z dużą pewnością można
stwierdzić, że powodem
zanieczyszczeń w Podkowie nie są samochody.
Badania dla całej Polski
podają, że udział transportu to zaledwie 10% i to
przy uwzględnieniu takich
miast jak Warszawa, gdzie
codziennie poruszą się
około 1 mln aut. W Podkowie coroczne motorosakrum powoduje niewielkie
wahnięcie miernika zanieczyszczeń, który przecież
znajduje się dokładnie
przy głównej trasie przejazdu bardzo wolno poruszających się aut.

Grafika: Mapa stężenia rakotwórczego benzoalfapirenu powstającego przy spalaniu węgla i drewna w woj. MAZ.
Bezpieczny dla zdrowia poziom to 1ng/m3; Źródło: mazovia.pl
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Jak zanieczyszczone powietrze wpływa
na nasze zdrowie?
Wszyscy jesteśmy narażeni na negatywne skutki złego powietrza.
Najbardziej podatne są kobiety
w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz
osoby już cierpiące na choroby
układu oddechowego i krążenia.
Co więcej, WHO szacuje, że zanieczyszczenia powietrza odpowiadają w 30% za powstawanie nowo-

tworów (płuc, zatok, jamy ustnej,
gardła i krtani oraz nerek).
W trwającym dwanaście lat projekcie, prowadzonym przez grupę prof.
dr hab. Wiesława Jędrychowskiego
(Collegium Medicum UJ), przebadano
grupę kilkuset kobiet z Krakowa oraz
ich dzieci, poczynając od drugiego lub
trzeciego trymestru ciąży. Wyniki tych

badań wyraźnie pokazują, że ekspozycja matki na pył zawieszony i WWA
w czasie ciąży, ma wpływ na wagę
urodzeniową, wzrost i obwód główki
noworodka. Jest to powodem słabszego rozwoju intelektualnego oraz słabszej odporności w późniejszym wieku,
np. zwiększone ryzyko występowania
astmy i infekcji dróg oddechowych.

Co zrobić, aby było lepiej?
Kotłów na węgiel jest w Podkowie
Leśnej kilkadziesiąt. Obecnie uruchomiana uchwała Rady Miasta
o dofinansowaniu wymiany kotłów
węglowych na urządzenie niskoemisyjne prawdopodobnie przyczyni
się do znacznej ich redukcji. Natomiast w kominki na drewno wyposażona jest przynajmniej połowa
podkowiańskich domów. Model
matematyczny obliczający zanieczyszczenie powietrza w Podkowie Leśnej pokazuje, że wystarczy
300 kominków pracujących przez
6 godzin, aby przy bezwietrznej
pogodzie dojść do zanieczyszczenia PM2,5 równego 100 µg/m3,

czyli niemal dwa razy więcej niż
bezpieczne 55 µg/m3. Ratunkiem
nie jest też przejście na kominki
zgodne z nową normą Ekodesign.
Kominki takie oczywiście powodują
mniejsze emisje, ale wystarczą wtedy dwa lub trzy bezwietrzne dni,
aby sytuacja była analogiczna.
Chcemy pogodzić różne interesy
Podkowian, fanów i przeciwników
kominków, dlatego potrzebny jest
kompromis. Stowarzyszenie „Podkowa Bez Smogu” zaproponowało w listopadzie tego roku Radzie
Miasta uchwałę godzącą różne
spojrzenia na sprawę. Uchwała
mówi: „Wszyscy możemy używać

kominków, ale w momencie, gdy
zanieczyszczenie powietrza przekroczy niebezpieczny dla zdrowia
poziom, Urząd Miasta zarządzi
czasowy zakaz używania kominków przez 10h”. Podkowa Leśna
buduje obecnie system pomiarowy, który pozwoli miastu na szybkie wysłanie ostrzeżenia o złej jakości powietrza.
Obecnie Stowarzyszenie zbiera podpisy pod uchwałą. Zapraszamy Państwa do przyłączenia się do inicjatywy. Kontakt
via FB „Podkowa bez smogu” lub
podkowabezsmogu@gmail.com

Wzór do naśladowania
Ważne jest, aby mieszkańcy, którzy chcą, aby powietrze w naszym
mieście było czyste, wyrażali to
publicznie. Musimy działać razem.
Stowarzyszenie „Podkowa Bez
Smogu” od stycznia 2020 rozpocznie akcję tabliczkową „Mój dom
nie dymi”. Proponujemy, aby każdy
mieszkaniec Podkowy Leśnej, który nie powoduje emisji zanieczyszczeń do naszego powietrza mógł

się tym pochwalić, być z tego
dumny, i zarażać taką postawą innych, w końcu takich
mieszkańców jest zdecydowana większość. Niech kampania społeczna „Mój dom
nie Dymi” stanie się nową,
zdrową modą w naszym miasteczku. Co innego nam potrzeba poza
zdrowym jedzeniem, czystą wodą
i czystym powietrzem? Nic więcej!

Autorzy artykułów: Stowarzyszenie
Podkowa Bez Smogu - Wojciech Racięcki,
Agata Brzozowska-Kempf, Michał Kłaczyński,
Fiet Van de Boel, Marek Jankowski
i Maria Racięcka.

Spotkanie z mieszkańcami 23 stycznia 2020 rok
Rozmowa mieszkańców Podkowy Leśnej o smogu.
Zanieczyszczenie powietrza to bardzo trudny temat. Wiele jest nieporozumień i mitów o smogu.
Dlatego ważne są spotkania mieszkańców i dyskusje. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna i Stowarzyszenie Podkowa Bez Smogu zapraszają do
wzięcia udziału w spotkaniu, które odbędzie się

23 stycznia 2020. Porozmawiamy o zanieczyszczeniu powietrza w naszym mieście i o najbardziej
kontrowersyjnym temacie, czyli podkowiańskich
kominkach. Dokładne informacje wkrótce zostaną podane na stronie miasta i portalach społecznościowych.
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Spalanie odpadów lub niedozwolonego opału

– co robić gdy sąsiad łamie prawo

Palenie odpadów jest zakazane w całej Polsce: zgodnie z art. 155 ustawy o odpadach
spalanie odpadów dozwolone jest tylko w specjalistycznych, przemysłowych
spalarniach odpadów, a wrzucanie ich do domowego paleniska jest zgodnie z art. 191
ustawy o odpadach wykroczeniem
Ponadto w województwie mazowieckim zakazane jest spalanie
drewna opałowego o wilgotności
powyżej 20%, mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego, drobnoziarnistego węgla kamiennego – zgodnie z §4 mazowieckiej
uchwały antysmogowej (Uchwała
nr 162/17 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego), a nieprzestrzeganie
tego zakazu stanowi wykroczenie
zgodnie z art. 334 prawa ochrony
środowiska.
Sąsiad gromadzi na podwórku
odpady drewniane i podobne (np.
drewno z rozbiórki, stare meble,

Smog występuje tylko w miastach i spowodowany jest dużym
ruchem samochodowym. FAŁSZ!
PRAWDA: Główną przyczyną
smogu jest niska emisja, która powstaje w wyniku spalania drewna i węgla w piecach domowych.
Najwyższe stężenia pyłów zawieszonych obserwujemy w małych miejscowościach i wsiach
chrakteryzujących się gęstą zabudową ogrzewanych paliwami
stałymi. W sezonie grzewczym
możemy zaobserwować, że powietrze w centrum Warszawy jest
dwukrotnie lepsze niż w okalającym ją obwarzanku.
Opalanie drewnem nie powoduje smogu, gdyż jest ono paliwem ekologicznym i odnawialnym. FAŁSZ!!
PRAWDA: Spalanie drewna powoduje dużą emisją pyłów i rakotwórczego
benzo(a)pirenu.
Kominek w którym spalane jest
drewno może produkować nawet
800 mg/ m3 pyłów. Jest to 20-krotnie więcej pyłów niż w przypadku
kotłów klasy 5 lub ekoprojektu.

płyty wiórowe, palety etc.) i podejrzewam, że zamierza nimi palić (albo
pali nimi w nocy), ale kontrole paleniska nic nie wykazały – co wtedy?
Zgodnie art. 26 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia z miejsc nieprzeznaczonych
do ich składowania (czyli w każdym
przypadku składowania na nieruchomości o charakterze mieszkalnym),
a wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję nakazującą usunięcie odpadów. Wystarczy
zatem zawiadomić o sytuacji urząd
miasta, odpowiednio ją dokumen-

tując i zwrócić się o nakazanie posiadaczowi odpadów ich usunięcie.
Ponadto, zgodnie z art. 363 prawa
ochrony środowiska – wójt, burmistrz
lub prezydent miasta są uprawnieni
aby „nakazać osobie fizycznej, której
działanie negatywnie oddziałuje na
środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających
do: 1) ograniczenia negatywnego
oddziaływania na środowisko i jego
zagrożenia; 2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego”.
Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

FAKTY / MITY

Przyczyną smogu jest głównie
przemysł i transport drogowy.
FAŁSZ!
PRAWDA: Przemysł i ruch samochodowy przyczyniają się do powstawania smogu w o wiele mniejszym
wymiarze niż człowiek ogrzewający
swój dom węglem i drewnem, najczęściej w kotłach niespełniających
standardów emisyjnych. 52% pyłów
zawieszonych PM10 oraz 82% rakotwórczego benzo(a)pirenu pochodzi
z domowych palenisk.
Palenie węglem nie jest niebezpieczne. Robimy w Polsce tak od
dawna, i nie było smogu. FAŁSZ!
PRAWDA: Palenie węglem jest
szkodliwe dla naszego zdrowia.

W województwie mazowieckim
z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera 4 000 osób rocznie – to
tyle ile mieszkańców ma Podkowa
Leśna. Pyły zawieszone, które wdychamy wraz z powietrzem, przenikają przez drogi oddechowe do krwi,
powodując groźne choroby układu oddechowego i krwionośnego.
WHO szacuje, że zanieczyszczenia
powietrza odpowiadają w 30% za
powstawanie nowotworów (płuc,
zatok, jamy ustnej, gardła i krtani
oraz nerek). Zjawisko smogu wydaje
się w Polsce nowe, ale prawdą jest,
że wcześniej nie było badane na taką
skalę jak obecnie.

Opracowane na podstawie materiałów dostępnych na stronie https://esa.nask.pl/podstawowa-wiedza

24

Stowarzyszenie „Podkowa bez Smogu”

Kontrole
wodno-kanalizacyjne

W ostatnim czasie na terenie Miasta Podkowa Leśna są przeprowadzane kontrole dotyczące prawidłowości wykonanych przyłączy wodociągowych oraz zawartych umów z odbiorcami usług.
Pomimo, że użytkownicy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zobowiązani
są do zawarcia umowy na świadczenie usług z tego zakresu, to nadal zdarza się że część mieszkańców ignoruje
ten obowiązek lub po prostu zapomina o zawarciu umowy z Miastem Podkowa Leśna.

Przeprowadzona analiza ujawniła kilka przypadków bezumownego
dostarczania wody lub odprowadzania ścieków. Do właścicieli tych
nieruchomości zostały wysłane wezwania do zawarcia umowy oraz zawiadomienia o zamiarze zamknięcia
przyłączy wodociągowych i kanali-

Komunikat

Urząd Miasta dostał powiadomienie
od mieszkańców, że w nocy z 8 na
9 grudnia 2019 r. został podpalony
dom na ulicy Storczyków w Podkowie Leśnej. Wszystko wskazuje na
to, że było to kontrolowane podpalenie w celach filmowych.
O zajęcie pasa drogowego ulicy Storczyków i Konwalii kilka dni wcześniej
wystąpiło studio filmowe z informacją, że będą kręcili teledysk na posesji prywatnej. na co zostało wydana Decyzja nr 88/2019. Zajęte ulice
miały służyć jako miejsce postawienia
samochodów i namiotów dla ekipy,
tzw. „camp”. W związku z tym, że
realizacja teledysku odbywała się na
terenie prywatnym, Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna nie był informowany
o skali przedsięwzięcia i sposobie jego
realizacji (nie wymaga tego prawo).
W takcie realizacji został spalony
budynek znajdujący się na posesjach.
Skala zniszczeń jest duża, destrukcji
uległa elewacja budynku wykonana
ze styropianu, stolarka okienna oraz

zacyjnych. W efekcie prowadzonych
działań w przeciągu ostatniego miesiąca podpisano 17 nowych umów
na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Dodatkowo dokonano 7 kontroli
przyłączy wodociągowych i prawidłowości zamontowania wodomierzy. W niektórych przypadkach
właściciele zostali zobowiązani do
przerobienia instalacji wewnętrznych do obowiązujących przepisów.
Miasto Podkowa Leśna pragnie
przypomnieć, że obowiązek zawarcia umowy wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
brak spełnienia takiego obowiązku
może wiązać się z karami administracyjnymi. W przypadku gdy ktoś
nadal nie posiada takiej umowy to
zapraszamy do jej zawarcia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna przy
ul. Akacjowej 39/41.
Artur Paterek
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

więźba dachowa wraz z poszyciem.
Zachodzi duże prawdopodobieństwo,
że do atmosfery dostały się substancje stwarzające zagrożenie dla życia
i zdrowia mieszkańców. Z uwagi, że
produkcja realizowana była na posesji
prywatnej, urząd nie posiada wiedzy
czy właściciel nieruchomości oraz
ekipa filmowa posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia. W celu
wyjaśnienia sprawy zostały wystosowane pisma zawiadamiające o zdarzeniu wraz z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie do:
1. Komendy Państwowej Powiatowej
Straż Pożarnej,
2. Komendy Powiatowej Policji,
3. Powiatowego Państwowego
Inspektora Sanitarnego,
4. W
 ojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska,
5. M
 azowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków,
6. P
 owiatowego Inspektora nadzoru
Budowlanego oraz właścicieli
i studia filmowego.
Artur Paterek
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Jakość wody
Miasto Podkowa Leśna
zleciło wykonanie
szczegółowych badań
wody w całym ciągu
technologicznym
uzdatniania wody.

Kompleksowe
badania
objęły
wszystkie studnie głębinowe, z których jest czerpana woda zasilająca
Stacje Uzdatniania Wody, poszczególne filtry, zbiornik wody uzdatnionej oraz sieć wodociągową. W otrzymanym sprawozdaniu z badań nie
wykryto w żadnej z próbek obecności mikroorganizmów i śladów
bakterii z grupy Coli.
W związku z pytaniami mieszkańców, którzy użytkują sprzęt AGD,
o jakość wody, w tym o twardość
i zawartość związków w wodociągu publicznym na terenie Podkowy
Leśnej, zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi wynikami,
które zostały umieszczone na stronie Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
Należy jednak dodać, że do naszej
sieci wodociągowej dostarczana
jest również woda z wodociągu obsługiwanego przez BPWiK, dlatego
w przypadku programowania urządzeń należy brać pod uwagę parametry wody z Brwinowa.
Dodatkowo w celu lepszego monitorowania jakości wody na terenie miasta, została zwiększona ilość
punktów poboru wody do analizy
oraz prowadzone są prace modernizacyjne na sieci wodociągowej, które powinny przyczynić się do poprawy jakości świadczonych usług.
Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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UWAGA! Pojemniki
na odpady zmieszane
Od 1 stycznia 2020 roku na terenie Podkowy Leśnej
każda nieruchomość musi być wyposażona
w pojemnik na odpady komunalne.
Śmieci w czarnych workach nie będą odbierane.
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zgodnie ze
wskazanym przepisem, obowiązkiem
właściciela nieruchomości jest również utrzymywanie tych pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
Pojemniki na odpady komunalne,
spełniające obowiązującą w kraju normę (Norma PN-EN 840), są
przystosowane do mechanicznego
opróżniania przez specjalistyczne
pojazdy (śmieciarki) za pośrednictwem grzebieniowych mechanizmów załadowczych.
Pojemniki muszą być ruchome,
tzn. wyposażone w kółka umożliwiające ich przemieszczanie. Wykonane są z wytrzymałego tworzywa
sztucznego, co zapewnia odpowied-

nią jakość. Pojemniki takie są
odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz na wysokie i niskie
temperatury.
Zgodnie z powyższymi normami,
maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50 kg dla pojemników
120 l oraz 100 kg dla pojemników
240 l. Nośność pojemników jest
uwidoczniona przez producenta na
pojemniku.
NORMA PN-EN 840 wymagana
dla pojemników na odpady komunalne zmieszane gwarantuje:
n w yposażenie w kółka umożliwiające przemieszczanie;
np
 rzystosowanie konstrukcyjne
jak i wytrzymałościowe pojemnika do rozładunku mechanicznego;
n odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnienie
go przez specjalistyczne pojazdy
(śmieciarki) za pośrednictwem

120 l
240 l

chwytaków grzebieniowych;
n maksymalne obciążenie: 50 kg
dla pojemnika 120 l oraz 100 kg
dla pojemników 240 l
Zwracamy również uwagę, że
często w sklepach oferowane są
w sprzedaży pojemniki, które najczęściej okazują się pojemnikami
ogrodowymi. Pojemniki ogrodowe
nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez
specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych ze względów konstrukcyjnych jak i wytrzymałościowych.

Punkt selektywnego
zbierania odpadów (PSZOK)
Od 1 września 2019 roku działa Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą oddawać
odpady: wszystkie z wyjątkiem odpadów zmieszanych,
biodegradowalnych (kuchennych), trawy i liści.
PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:
n opakowania z tekstyliów
(np. worki jutowe);
n pojemniki pod ciśnieniem
po aerozolach;
n opony pojazdów osobowych,
motocykli, rowerów;
n szkło (okienne, drzwiowe
bezbarwne);
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n odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty,
papy, styropianu
budowlanego itp.;
n lustra;
n odzież;
n t ekstylia (koce, zasłony, obrusy itp.);
n opakowania po farbach;
n drewno tj. skrzynki drewniane,
deski, itp.;

n doniczki, wiadra, skrzynki, miski,
zabawki, meble ogrodowe itp.;
n ramy rowerowe, koła rowerowe,
wieszaki, obudowy urządzeń,
klamki, elementy metalowe itp.;
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n tusze, tonery do drukarek;
n urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne np; lodówki, chłodziarki,
klimatyzatory domowe;
n zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne np odbiorniki radiowe i TV zawierające lampy
rtęciowe, zmywarki, kuchenki
gazowe i elektryczne, pralki, odkurzacze, odtwarzacze CD, DVD;
n akumulatory, baterie;
n odpady wielkogabarytowe;
PSZOK nie przyjmuje:
n odpadów innych niż wymienione
wyżej;
n materiałów zawierających azbest;
n odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu
powodującym wyciek substancji
znajdujących się wewnątrz tego
opakowania;
n odpadów w ilościach i charakterze
wskazujących na to, iż pochodzą
z działalności gospodarczej. Obowiązuje zakaz przywożenia do
PSZOK odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których
stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
Odpady wielkogabarytowe to takie, których rozmiary znacznie wykraczają poza ogólnie przyjęte standardy odpadów komunalnych.
Gruz odbierany jest wyłącznie

z drobnych remontów w ilości do 5
worków o pojemności 120 l i wadze
do 25 kg tylko w PSZOK. Ceramika
łazienkowa, np. muszle klozetowe,
umywalki, wanny jest klasyfikowana jako gruz (a nie gabaryt).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), np. telewizory,
lodówki, kuchenki i inny sprzęt gospodarstwa domowego można zawieść do PSZOK lub oddać w czasie
dwóch zbiórek akcyjnych w ciągu
roku, które będą organizowane na
terenie miasta. Szczegóły na temat
zbiórek akcyjnych będą dostępne na
stronie internetowej Urzędu Miasta.
W związku z obowiązującymi
przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, ze zm.)
użytkownicy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są
obowiązani do oddawania zużytego
sprzętu podmiotowi zbierającemu
takie odpady, jednocześnie zabrania
się umieszczania zużytego sprzętu
łącznie z innymi odpadami. Oznacza
to, że zużytego lub uszkodzonego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych nie
wolno wyrzucać do przydomowego
śmietnika, mieszając „elektrośmieci” z odpadami komunalnymi. Nie
wykonywanie tych obowiązków jest

zagrożone karą grzywny (podstawa
prawna – art.: 35, 36, 37, 73 i 74 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym).
Odpady przyjmowane są bez dodatkowych opłat od mieszkańców
Miasta Podkowa Leśna po okazaniu zaświadczenia o uregulowaniu należności za gospodarowanie
odpadami za ostatni kwartał. Zaświadczenie będzie można odebrać
w Urzędzie Miasta w pokoju nr 2
lub pocztą elektroniczną. W ciągu
ostatnich trzech miesięcy wydanych zostało 60 takich zaświadczeń.
Adres PSZOK: 05-830 Nadarzyn, ul. Turystyczna 38, naprzeciwko siedziby P.U. Hetman,
tel. 22 868 48 20, bok@puhetman.pl
Wtorek 14.00 – 20.00
Czwartek 14.00 – 20.00
Piątek 8.00 – 14.00
Przeterminowane leki można zostawiać w Aptece Podkowiańskiej,
ul. Brwinowska 9 oraz w Aptece
Głównej, ul. Słowiczej 1G.
Zużyte baterie i świetlówki
można odwieźć do PSZOK lub zostawić w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna – pojemniki znajdują się
wewnątrz budynku przy drzwiach
wejściowych.
Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Zakończyliśmy zbieranie uwag do Studium
Proces sporządzania Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Podkowa Leśna wkroczył
w kolejną fazę. Wszystkie organy
i instytucje, które są ustawowo
uprawnione do uzgadniania i opiniowania projektu Studium, pozytywnie wypowiedziały się na
temat treści dokumentu. Dla Burmistrza Miasta oraz zespołu projektantów było to zielone
światło dla zaprezentowania
projektu mieszkańcom.
W dniach od 7 do 31 października 2019 r. projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
udostępniono do publicznego
wglądu. Był to kolejny moment,
w którym społeczność lokalna
miała możliwość wpływu na
treść dokumentu.

W czasie trwania wyłożenia, w dniu
22 października br., odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami
przyjętymi w projekcie dokumentu,
podczas której licznie zgromadzeni
mieszkańcy skorzystali z możliwości
zabrania głosu w debacie.
Każdy, kto kwestionował ustalenia
przyjęte w projekcie Studium, mógł
wnieść uwagi w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 25 listopada 2019 r.

Z tej możliwości skorzystało 23 mieszkańców, dwie grupy mieszkańców,
a także trzy stowarzyszenia i jedna
instytucja. Uwagi dotyczyły m.in. podziału miasta na strefy funkcjonalne
oraz wskaźników zagospodarowania
poszczególnych terenów. Pojawiły się
również wyrazy aprobaty dla przyjętych rozwiązań.
Wszystkie uwagi przekazano do
przeanalizowania projektantom Studium. W związku z prawdopodobieństwem uwzględnienia
części ze złożonych postulatów, zaistnieje konieczność ponowienia procesu wyłożenia
dokumentu do publicznego
wglądu. Będziemy Państwa na
bieżąco informować o kolejnych krokach procedury.
Joanna Oracka
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Harmonogram wywozu odpadów

Rejon I – na północ od linii WKD (od strony Brwinowa)
Bażantów,
Bobrowa,
Borsucza,
Brwinowska,
Główna,
Gołębia,Grodziska,
Helenowska,
Jaskółcza,
Rejon
I – naBłońska,
północ od
linii WKD
(od strony
Brwinowa)Dzików,
Bażantów,
Błońska,
Bobrowa, Borsucza,
Brwinowska,
DziJelenia,
Jastrzębia,
Jeża,
Krasek,
Krecia,
Kukułek,
Królicza,
Lisia,
Lotnicza,
Łosia,
Myśliwska,
Miejska,
Orla,
ków, Główna, Gołębia,Grodziska, Helenowska, Jaskółcza, Jelenia, Jastrzębia, Jeża, Krasek, Krecia, Kukułek, KróliPtasia,
Rysia,
Sarnia, Sępów,
Sokola,Sowia,
Sójek,Ptasia,
Szczygla,Słowicza,Słowików,
Sowia, Szpaków,
cza, Ogrodowa,
Lisia, Lotnicza,
Łosia,
Myśliwska,
Miejska,
Orla, Ogrodowa,
Rysia, Sarnia, Sępów, Sokola,Sowia,
Sójek,
Warszawska,
Wiewiórek,
Wilcza,
Wróbla,
Zachodnia,
Zamkowa
Szczygla, Słowicza, Słowików, Sowia, Szpaków, Warszawska, Wiewiórek, Wilcza, Wróbla, Zachodnia, Zamkowa.
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ŵĞƚĂůĞŝƚǁŽƌǌǇǁĂ

ƉĂƉŝĞƌ

ŽĚƉĂĚǇ
ďŝŽĚĞŐƌĂĚŽǁĂůŶĞ

trawa i liście - worki własne 120 l
-1 szt. miesięcznie w okresie I-XII

Od 3 września 2019 roku działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, do którego mieszkańcy mogą
Rejon
– na
południe
od linii WKD (od strony
Żółwina)Bluszczowa, Borowin, Bukowa,
Rejon
II – na
południe
od linii
WKDII(od
strony
Żółwina)11_Listopada,
Akacjowa,
oddawać
wszystkie
odpady
z wyjątkiem
odpadów
zmieszanych, biodegradowalnych
(kuchennych), trawy i liści,
11_Listopada,
Akacjowa,
Bluszczowa,
Borowin,
Bukowa,
Brzozowa,
Cicha,
Czeremchowa,
Dębowa,
Ejsmonda, JaBrzozowa,
Czeremchowa,
Dębowa,należności
Ejsmonda,zaGłogów,
Grabowa,
Graniczna,
Irysowa,
Iwaszkiewicza,
po okazaniuCicha,
zaświadczenia
o uregulowaniu
gospodarowanie
odpadami
za ostatni
kwartał.
Głogów, Grabowa,
Graniczna,
Irysowa,Jaworowa,
Iwaszkiewicza,
Jałowcowa,
Jana_Pawła_II,
Jaśminowa,
Jodłowa,
łowcowa,
Jana_Pawła_II,
Jaśminowa,
Jodłowa,
Kalinowa,
Kasztanowa,
Klonowa, Jaworowa,
Konwalii, KrasińskiePopiół pochodzący z palenisk domowych nie będzie odbierany spod domu. Odpady tego typu będzie można
Kalinowa,
Kasztanowa,
Konwalii,
Krasińskiego,
Kolejowa,
Kościelna,
Kwiatowa, Leśniczówka
go,
Kolejowa,
Kościelna, Klonowa,
Krokusowa,
Kwiatowa,
Leśniczówka
Dębak,
Lilpopa,Krokusowa,
Lipowa, Mickiewicza,
Młochowska,
bezpłatnie odwieźć do PSZOK.
Dębak, Lilpopa,Orzechowa,
Lipowa, Mickiewicza
Modrzewiowa,Orzechowa,
Paproci, Parkowa,
Podleśna,SienkiePrusa,
Modrzewiowa,
Paproci, ,Młochowska,
Parkowa, Podleśna,
Prusa, Przy Lesie, Reymonta,
Różana, Sasanek,
Odpady wielkogabarytowe będą odbierane jedynie w PSZOK.
Przy Lesie,
Reymonta,
Różana,Sportowa,
Sasanek, Sienkiewicza,
Sosnowa, Sportowa,
Storczyków,
wicza,
Słowackiego,
Sosnowa,
Storczyków, Słowackiego,
Świerkowa, Topolowa,
Wierzbowa,
Wrzosowa,Świerkowa,
Wschodnia,
Żeromskiego
Topolowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Wschodnia, Żeromskiego,
Od 1 stycznia 2020 roku odpady zmieszane odbierane będą wyłącznie z pojemników 120 l lub 240 l.
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Nie będą odbierane odpady w plastikowych workach czarnych. Właściciele posesji będą zobowiązani do
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zakupu i utrzymania pojemników.
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Prace w zakresie
drzewostanu
Na terenie miasta trwają prace w obrębie drzewostanu. Przeprowadzony
przegląd zieleni wykazał konieczność wykonania zabiegów pielęgnacyjnych
oraz wycinki suchych drzew.
Dotychczas zlecono usunięcie
43 obumarłych drzew z terenu leśnego wzdłuż ul. Jeleniej, a torami
kolejki WKD oraz usunięto 12 połamanych drzew z terenu MOK. Ponadto przeprowadzono pielęgnację
drzew przy ul. Zachodniej oraz na
terenie szkoły podstawowej.
Do końca roku planowane jest
wykonanie prac polegających na
usunięciu posuszu i wykonaniu cięć
pielęgnacyjnych drzew rosnących
przy figurze Matki Boskiej u zbiegu ulic Bluszczowej i Parkowej oraz
na parkingu przy Urzędzie Miasta.
Wszystkie prace prowadzone są na
podstawie ustaleń Uproszczonego
Planu Urządzenia Lasu oraz decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Drewno
z wycinek trafia do osób potrzebujących, zgłoszonych do urzędu
przez OPS.
Zalecany przegląd drzew
Jesień to idealny czas na dokonanie
przeglądu podkowiańskiego drzewostanu. Bezśnieżne zimy i lata
ubogie w opady deszczu przyczyniły się do osłabienia i obumarcia wielu drzew, które nie przystosowały
systemów korzeniowych do obniżającego się z roku na rok poziomu
wód gruntowych. Efektem niedoborów wody jest także obniżenie odporności roślin na atak szkodników.

Szczególnie zagrożonymi gatunkami
są świerki i sosny, na których żerują
korniki, powodujące bardzo szybkie
obumarcie drzew.
Jeśli zauważymy zmiany w wyglądzie drzew, objawiające się brązowieniem igieł oraz odpadającą
korą z pni, niezwłocznie musimy
podjąć działania zmierzające do ich
usunięcia Pozostawienie na działce obumarłych drzew z żerującym
kornikiem staje się zagrożeniem
dla pozostałych egzemplarzy. Aby
zapobiec rozprzestrzenianiu się
szkodnika na inne drzewa, zalecane
jest wycięcie i wywiezienie z posesji
drewna i resztek kory.
Przyjrzyjmy się również drzewom
liściastym, wiele z nich wymaga prac
pielęgnacyjnych, polegających na
usunięciu suchych gałęzi, założeniu
wiązań oraz korekcie koron. Okres
spoczynku roślin oraz zakończenie
okresu lęgowego ptaków jest najlepszym terminem na przeprowadzenie tego typu prac.
Zieleń w Podkowie Leśnej od
1981 r. jest wpisana do rejestru zabytków, dlatego, aby wyciąć suche
drzewa zgodnie z prawem należy
dopełnić formalności. W przypadku użytków leśnych, zgodnie z obowiązującym w Podkowie Leśnej
uproszczonym planem urządzania
lasu, należy skontaktować się z leśnikiem Starostwa pod nr. telefonu:

602 245 081. Działki budowlane
w zakresie zieleni podlegają nadzorowi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do
którego składa się zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew.
Pamiętajmy jednak o tym, że do
przeprowadzenia wszelkich prac
polegających na pielęgnacji drzew,
niezależnie od statusu działki, wymaga się uzyskania pozwolenia od
konserwatora zabytków.
Wnioski i zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą
w Warszawie; w Urzędzie Miasta
również mamy dla Państwa przygotowane formularze do wypełnienia.
W przypadku pytań prosimy
o kontakt z pracownikiem urzędu
– tel. 22 759 21 30.
Prace ogrodnicze
Na początku jesieni zakupiono 4000
cebulek tulipanów, narcyzów, śnieżników, czosnków, krokusów i jaskrów.
Kwiaty posadzono w Parku Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej, w ul. Jana Pawła II oraz przy figurce Matki Boskiej
u zbiegu ulic Bluszczowej i Parkowej.
Efekty prac będziemy mogli podziwiać wraz z nadejściem wiosny.
Sylwia Kucharczyk
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Kultura

ARTFERIE w Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich
Zapraszamy dzieci
w wieku od 7 do 12 lat.
I. 10 lutego – 14 lutego
MusicLOVE Ferie

Co się będzie działo?
Podczas zajęć będziemy się uczyć prawidłowej emisji głosu, pracy z ciałem i oddechem, interpretacji tekstów i wiele innych
ważnych elementów przygotowujących
do pracy i występów na scenie. Zwieńczeniem warsztatów będzie spektakl muzyczny, który wspólnie przygotujemy.
Warsztaty poprowadzą:
Aleksandra Kopp – instruktorka śpiewu, chórmistrzyni, dyrygentka oraz trenerka wokalna oraz Magdalena Klimiuk
– instruktorka tańca, absolwentka Szkoły Baletowej w Łodzi, miłośniczka tańca
współczesnego.

II. 17 lutego – 21 lutego
Japonia. Kraj, gdzie wszystko
staje się sztuką.

Co się będzie działo?

Zapoznamy się z tradycyjną i współczesną kulturą Japonii: od sztuki walki do
sztuki rzeźbienia słodyczy – amezaiku.
Nauczymy się robić origami i kamikiri oraz
pakować prezenty w chustę furoshiki. Poznamy shuji – sztukę japońskiej kaligrafii.
Zaprezentujemy nasze osiągnięcia na
wystawie i podzielimy się wrażeniami
z warsztatów, które przybliżą nam daleką
Japonię.

Zdjęcie wykonane przez Aleksandrę Rózgę podczas warsztatów wycinankarskich
(Artferie 2019)

Warsztaty poprowadzą:
Sławomir Rumiak – artysta, fotograf oraz Kanon Myokoin – artystka, projektantka graficzna.
W programie ferii nie zabraknie
spacerów po zimowej Podkowie,
zabaw integracyjnych, miejsca
na inwencję własną uczestników. Zajęcia zaczynają się o 9.00
a kończą o 15.00.
Cena: 110 zł / tydzień – dzieci
zamieszkałe w Podkowie Leśnej (Karta Mieszkańca).
Cena: 135 zł / tydzień – dzieci zamieszkałe poza Podkową Leśną.
Obiady dodatkowo płatne
50 zł/tydzień.
Rekrutacja: prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej

na stronie www.ckiopodkowa.pl
i przesłanie jej na maila: info@ckiopodkowa.pl lub doręczenie osobiste do CKiIO, ul. Świerkowa 1.
Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo mają dzieci mieszkające
w Podkowie Leśnej, uczące się
w podkowiańskich szkołach oraz
dzieci uczęszczające na zajęcia
z zakresu edukacji kulturalnej organizowane przez CKiIO.
Informacja: mail info@ckiopodkowa.pl; tel: 22 758 94 41.
Zgłoszenia: przyjmujemy
do 5 stycznia 2020
lub do wyczerpania miejsc.

Wynik głosowania w budżecie partycypacyjnym

Z końcem września poznaliśmy wyniki głosowania na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego Miasta Podkowa Leśna na 2020
rok. Łącznie wpłynęło 428 ważnych
kart do głosowania – w wersji papierowej lub elektronicznej.
32

W głosowaniu zwyciężył projekt
„Szkolna strefa rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni”,
którego koszt realizacji oszacowano na 100.000 zł. Pomysł
uzyskał 214 głosów. Zwycięska
propozycja zakłada zagospodarowanie terenu przylegającego
do głównej ścieżki wejściowej

do budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy.
Zgodnie z opisem projektu,
przygotowanym przez autorkę,
zaprojektowano meble miejskie
w otoczeniu bujnej roślinności
o charakterze naturalistycznym.
Celem urządzenia przestrzeni
jest utworzenie strefy rekreacji

Wieści z urzędu

Wybory parlamentarne – najwyższa
frekwencja w kraju!
13 października br. przeprowadzone zostały wybory
do Sejmu i do Senatu RP. Podczas tej wyjątkowo
słonecznej, zachęcającej do spacerów niedzieli,
lokale wyborcze odwiedziło 2511 podkowian i osób
dopisanych do spisu wyborców w Podkowie Leśnej.
Uprawnionych do głosowania
było w sumie 3100 osób, frekwencja wyborcza wyniosła więc 80,97.
W całym kraju frekwencja wyniosła natomiast 61,74% i jest to drugi
najwyższy wynik w historii III RP.
Więcej Polaków oddało swój głos
tylko 30 lat temu – podczas pierwszych częściowo wolnych wyborów
w 1989 r., kiedy to do urn poszło
62,7 % wyborców.

Dziękujemy Państwu za tak liczny
udział w wyborach – nigdy Państwo
nie zawodzicie na tym polu, co zapewne jest odzwierciedleniem wychowania w duchu wielopokoleniowych tradycji obywatelskich. Nasze
podziękowania kierujemy także dla
wszystkich osób zaangażowanych
za przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów, szczególnie dla członków
obwodowych komisji wyborczych.

Wyniki
Oczywiście w wyborach to nie frekwencja jest najważniejsza i budzi
największe emocje, lecz wyniki
wyborów. Szczegółowe wyniki
głosowania w podziale na gminy,
okręgi, obwody, komitety i kandydatów oraz wyniki wyborów z podziałem mandatów zamieszczone
są na stronie Państwowej Komisji
Wyborczej – wybory.gov.pl (link
dostępny w BIP Miasta w zakładce
Wybory parlamentarne 2019), natomiast wyniki głosowania podkowian do Sejmu (wg komitetów) i do
Senatu prezentują tabele obok.

Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich

n
„Poeci o lipie – wiersze w Alei”
– 148 głosów,

i spotkań dla mieszkańców, w szczególności dla młodzieży szkolnej.
Pozostałe projekty, które były
poddane pod głosowanie mieszkańców, otrzymały następującą
liczbę głosów:

n
„Modernizacja strefy sportowej
i rekreacyjnej w Podkowie Leś
nej” – 147 głosów,
n „Rewitalizacja i zabezpieczenie
figury Matki Boskiej – kamienia
węgielnego Miasta Ogrodu Podkowa Leśna” – 46 głosów.

Każdy mieszkaniec mógł wskazać
na karcie do głosowania maksymalnie trzy projekty.
Gratulujemy
pomysłodawczyni
zwycięskiego projektu, a mieszkańcom dziękujemy za wszystkie oddane głosy.
Joanna Oracka
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Dni Węgierskie w Podkowie Leśnej
W ramach Dni Węgierskich obchodzonych
w Podkowie Leśnej w przedostatnim tygodniu
października, zostały zorganizowane oficjalne
uroczystości 63 rocznicę Powstania Węgierskiego.
Ceremonia przybrała wyjątkowo
wzniosły charakter. Przy pomniku
poświęconemu polskim i węgierskim towarzyszom broni, poległym w Podkowie Leśnej w okresie
II wojny światowej podniesiono
flagę węgierską, elementem oprawy była wojskowa asysta honorowa, co nadało odpowiednią rangę
wydarzeniu. Złożeniu kwiatów

przez władze miasta towarzyszyła
Pani Ambasador Węgier Orsolya
Zsuzsanna Kovács wraz z przedstawicielami ambasady, a także
Honorowy Obywatel Podkowy Leśnej i były ambasador Ákos Engelmayer, radni, reprezentanci szkół,
mieszkańcy. Na grobach żołnierzy
węgierskich na cmentarzu zapalono symboliczne znicze, kwiaty

także zostały złożone w kościele
przy tablicy upamiętniającej wydarzenia węgierskie 1956 roku.
Wydarzenie uświetnił zespół muzyki węgierskiej Lukanenye.
W ramach obchodów Dni Węgierskich odbył się I Międzynarodowy Turniej Teqponga. Teqpong
to nowa dyscyplina sportu powstała na Węgrzech. Mieszkańcy Podkowy Leśnej mieli również
możliwość poznania tego sportu
podczas dnia otwartego zorganizowanego 24 października w Szkole Samorządowej im. Bohaterów
Warszawy. Gościliśmy liczne grono mieszkańców, dzieci i młodzież
z lokalnych szkół zainteresowanych uprawianiem teqponga.
Artur Niedziński
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta
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Rada Miasta

Edukacja

Pan Grzegorz Dąbrowski 15.
Honorowym Obywatelem Miasta
Na XII sesji w dniu
28 listopada br. Rada
Miasta Podkowa Leśna
uchwałą Nr 97/XII/2019 r.
nadała Panu Grzegorzowi
Dąbrowskiemu tytuł
Honorowego Obywatela
Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna.

Honorowe Obywatelstwo Miasta
jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miasta.
Godność Honorowego Obywatela
przyznaje się osobom szczególnie
zasłużonym dla miasta (np. w dziedzinach polityki, gospodarki, nauki,
kultury, sportu), współpracującym
z miastem, promującym miasto lub
wspierającym inicjatywy miejskie.
Z wnioskiem o wyróżnienie Pana
Grzegorza Dąbrowskiego tym tytułem wystąpił Przewodniczący
Rady Miasta Michał Gołąb, który
w uzasadnieniu do wniosku przypomniał szerokie zasługi Pana
Dąbrowskiego na rzecz miasta –
m.in. praca społeczna w okresie
stanu wojennego, działalność charytatywna, a przede wszystkim
zaangażowanie w pracę z dziećmi
i młodzieżą, w tym ponad 30 lat
działalności dydaktycznej jako
nauczyciel fizyki, założyciel i wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (wcześniej też Gimnazjum
im. św. Hieronima) stale utrzymującej wysoki poziom w rankingach
edukacyjnych. Wychował wiele
pokoleń młodych podkowian, sam
natomiast wyrósł pod skrzydłami
ks. Leona Kantorskiego – pierwszego Honorowego Obywatela
Miasta, ściśle z nim współpracował, wiele czerpiąc z jego metod
wychowawczych.

Nowa
harcówka

14 września odbyło się
oficjalne otwarcie harcówki
Szczepu 1 Podkowiańskich
Drużyn Harcerskich i Gromad
Zuchowych w Samorządowej
Szkole w Podkowie Leśnej.

W dyskusji poświęconej nadaniu tytułu podkreślano, że Pan
Grzegorz Dąbrowski to człowiek
niezwykle ciepły, wrażliwy na potrzeby innych, a przy tym charyzmatyczny, aktywizujący i skupiający społeczność Podkowy Leśnej.
Wniosek o nadanie honorowego
obywatelstwa został jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowany przez
Komisję
Spraw
Społecznych.
Uchwała Rady Miasta także została podjęta jednogłośnie. Wręczenie wyróżnienia nastąpi w przyszłym roku, podczas uroczystej
sesji Rady Miasta.
Przypomnijmy, że do tej pory tytuł Honorowego Obywatela Miasta otrzymali: ks. Leon Kantorski
(1994 r.), amb. Akos Engelmayer
(1994 r.), p. Thibor Pakh (1994 r.),
p. Jan Jarco (2005 r.), p. Bohdan
Skaradziński (2005 r.), prof. Kazimierz Gierżod (2008 r.), p. Maria
Iwaszkiewicz Wojdowska (2010 r.),
p. Teresa Markowska (2010 r.), p.
Krystyna Michałowska (2010 r.),
prof. Jerzy Regulski (2010 r.), pp.
Justyna i Władysław Gołąbowie
(2011 r.), p. Włodek Pawlik (2015 r.),
p. Katarzyna Gärtner (2018 r.).
Panie Dyrektorze, serdecznie
gratulujemy!
Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

W otwarciu wziął udział Burmistrz
Miasta Artur Tusiński, Dyrektor
Szkoły Agnieszka Hein, Komenda
Hufca ZHP Grodzisk Mazowiecki
oraz podkowiańskie zuchy i harcerze. Podczas tego wydarzenia odbył się apel harcerski, podpisanie
oficjalnego porozumienia między
szkołą, a harcerzami, przekazanie
klucza, zwiedzanie harcówki, podziękowania oraz harcerski krąg.
Nowo otwarte miejsce służyć będzie harcerzom podczas zbiórek
dla zuchów i harcerzy, spotkań kadrowych oraz do przechowywania
materiałów programowych. Harcówka powstała dzięki zaangażowaniu Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Burmistrza Miasta, za co
członkowie 1 PDHiGZ jeszcze raz
bardzo serdecznie dziękują.
Instruktor Katarzyna Potyrała

Szkoła Podstawowa nr 2

im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

w Podkowie Leśnej
zaprasza

kandydatów do szkoły,
szczególnie do klas 0 i 1

Dzień otwarty

25 stycznia 2020 r. (sobota)
w godzinach 10.30 – 12.30
ul. Modrzewiowa 41
tel. 22 729 12 81
www.szkola2.pl
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Społeczność Szkoły św. Teresy i ich goście przed kościołem po Mszy św.
fot. Mieczysław Klajnowski

30 lat temu powstała Szkoła św. Teresy
3 września 1989 r. rozpoczęła działalność Społeczna Szkoła Podstawowa Klubu
Inteligencji Katolickiej w Podkowie Leśnej. Inspiratorem powstania szkoły był
ks. Leon Kantorski. 50 uczniów, 4 klasy i 6 nauczycieli rozpoczęło naukę na plebanii
podkowiańskiego kościoła i w willi Błękit przy ul. Modrzewiowej.
Warunki były skromne, ale entuzjazm wielki. Trudności lokalowe
nie zrażały i nawet lekcje WF-u,
które w większości odbywały się
na świeżym powietrzu, nawet zimą
nie przerażały. 20 lat temu powstało też gimnazjum. Od 2001 roku
szkoły uzyskały stosowny dekret
władzy kościelnej uznający obie
szkoły za katolickie. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Święty
Hieronim zostali patronami szkół.
Warunki nauczania wraz ze zwiększającą się liczbą uczniów stawały
się coraz bardziej niewystarczające,
stąd 17 lat temu powstał Komitet
Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima, którego
głównym celem było wybudowanie
nowej siedziby dla obu szkół. Grupa zapaleńców, społecznym wysiłkiem zrealizowała ten cel i w latach
2009–11 oraz 2017–18 okazały
budynek wraz z salą gimnastyczną
stanął w naszym mieście. Reforma
oświaty skorygowała plany Komitetu i ostatnio dobudowane skrzydło,
początkowo planowane dla uczniów
gimnazjum, służy starszym klasom
szkoły podstawowej. Dziś w Szkole św. Teresy uczy się blisko 300
uczniów w 16 klasach (od zerówki
po klasę ósmą) i pracuje w niej ponad 40 nauczycieli oraz 10 pracowników obsługi administracyjnej. Od

Burmistrz Artur Tusiński
podczas uroczystości
fot. Mieczysław Klajnowski

początku jej istnienia dyrektorem
obu szkół był Grzegorz Dąbrowski.
Z początkiem tego roku szkolnego
nowym dyrektorem Szkoły św. Teresy została Pani Marzena Prądzyńska.

Trochę liczb:

W ciągu 30 lat Szkołę św. Teresy
ukończyło:
nw
 starym cyklu 8-letnim 6 roczników
l w latach 1995–2000, 7 klas*),
103 uczniów,
n w cyklu 6–letnim 18 roczników
 w latach 1999–2016 18 klas,
l
328 uczniów,
n w nowym cyklu 8-letnim
l w roku 2019, 1 rocznik, 2 klasy, 42 uczniów.
W latach 2002-2019 Gimnazjum
św. Hieronima opuściło 18 roczników, 22 klasy i 401 uczniów.

*) w niektórych rocznikach były podwójne klasy
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W latach 1999 2016 80% uczniów
Szkoły św. Teresy kontynuowało
naukę w Gimnazjum św. Hieronima

Pożegnanie Dyrektora
Grzegorza Dąbrowskiego
30 lat historii Szkoły św. Teresy
i 20 lat istnienia Gimnazjum św.
Hieronima było związane z osobą
Dyrektora Grzegorz Dąbrowskiego. Był jednym ze współzałożycieli
szkoły, a potem kierował nią nieprzerwanie przez kolejne lata.
Zrezygnowałem w pełnej wolności,
po prostu uznałem, że czas na zmianę. Zasadnicze sprawy budowlane
zostały zamknięte. Oczywiście wiele
jeszcze do zrobienia, ale to już zadanie dla następców – mówi Grzegorz
Dąbrowski
W sobotę, 12 października odbyły się uroczystości jubileuszowe po-
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łączone z II Zjazdem Absolwentów.
Była uroczysta Msza święta, modlitwa przy grobie ks. Leona Kantorskiego i spotkanie w gronie pracowników szkoły, rodziców oraz
obecnych i byłych uczniów, którzy
bardzo licznie zgromadzili się w sali
gimnastycznej szkoły. Społeczność
i zgromadzeni goście w uroczysty
sposób podziękowali Grzegorzowi
Dąbrowskiemu za 30 lat pracy. Nie
było osoby, która nie wspomniałaby o niezwykłym dyrektorskim oddaniu szkole i uczniom, o jego wielkim sercu, otwartości na bliźniego,
gotowości do niesienia pomocy
każdemu potrzebującemu. Absolwenci mówili o tym, że czas spędzony w szkole pod skrzydłami Grzegorza Dąbrowskiego to ich baza na
dorosłe życie. Burmistrz Podkowy
Leśnej, pan Artur Tusiński zwrócił
uwagę na fakt, że uczniowie wielu
roczników i ich rodziny nadal czują
się w szkole jak u siebie i są w niej
mile widziani. Ofiarował Grzegorzowi Dąbrowskiemu pamiątkowe
diamentowe pióro nawiązując do
podkowiańskiego zwyczaju, według którego burmistrz funduje
złote pióra najlepszym uczniom na
zakończenie ich edukacji.
Naszym gościem był również
prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, Jakub Kiersnowski, który
przekazał na ręce Dyrektora list
dziękczynny. Wśród osób, które
wyraziły swą wdzięczność Grzegorzowi Dąbrowskiemu był także
ksiądz proboszcz Wojciech Osial
i przedstawiciele absolwentów,
rodziców, uczniów oraz w szcze

Dyrektor Grzegorz Dąbrowski,
w głębi zdjęcie ks. Leona Kantorskiego
fot. Mieczysław Klajnowski

Przy grobie ks. Leona Kantorskiego
fot. Mieczysław Klajnowski

gólności nauczyciele Szkoły św.
Teresy, którzy specjalnie dla swojego szefa przygotowali i, wykazując
się talentem wokalnym, zaśpiewali
chóralnie dwie piosenki.
Dyrektor podkreślił, że Szkoła jest
dziełem wszystkich jej pracowników, którzy przez lata angażowali
się w jej tworzenie. Podziękował za
wsparcie Siostrom Terezjankom oraz

pozostałym zgromadzeniom, miastu, lokalnej społeczności, wszystkim darczyńcom, którzy przez lata
wspomagali szkołę oraz organowi
prowadzącemu, czyli Komitetowi
Budowy. Świetności spotkaniu dodały dwa wspaniałe torty ozdobione logo szkoły, pokrojone i podane
przez gospodarza spotkania.

Wdzięczni nauczyciele Szkoły św. Teresy
fot. Mieczysław Klajnowski
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Mikołajki dla Kai
w Szkole św. Teresy

Bycie świętym Mikołajem to niezwykle
przyjemne i pożyteczne zajęcie. W Szkole
św. Teresy od 14 lat mamy okazję podjąć się
tej roli by nieść mikołajkową pomoc osobie,
która nas potrzebuje.
W tym roku nasi uczniowie, rodzice
oraz nauczyciele zbierali fundusze
na rehabilitację oraz specjalistyczny,
stabilizujący kręgosłup chodzik dla
czteroletniej Kai Cieślak mieszkającej w Krasnej Wsi niedaleko Brwinowa. Dziewczynka ma problemy
neurologiczne związane z urazem
okołoporodowym. Nie chodzi samodzielnie, nie komunikuje się. Rodzice
liczą, że rozwój sprawności fizycznej
i mobilności córki zaowocuje zmianami w kontakcie z nią.

6 grudnia – dzień
aktywności szkolnych

W piątek, 6 grudnia, od samego rana w klasach i na korytarzach
Szkoły św. Teresy pojawili się pomocnicy św. Mikołaja, którzy raźno
wzięli się do pracy. Ustawiali stoły, robili dekoracje, wystawiali na
sprzedaż wytwory własnych rąk
– świąteczne ozdoby i podarunki.
Sale lekcyjne zmienili w kawiarenki,
herbaciarnie i jadłodajnie, serwowali wypieki, szybkie dania, słodkości, ciepłe i zimne napoje. Założyli
salon gier komputerowych oraz salon piękności, ustawili fotobudkę,
zaprosili na konne przejażdżki pod
opieką instruktorki jeździectwa. Za
korzystanie z tych atrakcji pobierali
odpowiednie opłaty. Wyszli też poza
szkołę, odwiedzając Urząd Miasta,
gdzie pracownicy samorządowi
wsparli naszą akcję.
Nabywcy biletów w formie czekoladek mogli obejrzeć przedstawie-

Kaja z mamą i siostrą
fot. Mieczysław Klajnowski

nie w wykonaniu kółka teatralnego
– dziewcząt i chłopców z klas młodszych, w reżyserii pani Katarzyny
Młodożeniec. Ci, którzy kupili los na
loterię, wylosowali prezent niespodziankę.
Kaja wraz ze starszą siostrą i rodzicami odwiedziła nas w szkole
podczas finału pierwszego dnia tegorocznej akcji. Goście mieli okazję
obejrzeć pokaz taneczny przygotowany przez dziewczęta z klas siódmych i ósmych pod opieką pani Miry
Misarko, nauczycielki wychowania
fizycznego.

7 grudnia – Festiwal
Pięknej Piosenki

W sobotę, 7 grudnia nasi uczniowie wzięli udział w Festiwalu Pięknej Piosenki, który co roku gromadzi
wielu wykonawców i fanów. Dziewczęta i chłopcy przygotowali swoje popisy wokalne pod kierunkiem
pani Aleksandry Mazanek, która
jest pomysłodawcą i reżyserem festiwalu. W przerwie koncertu odbyła się aukcja wyjątkowych przedmiotów. Do wylicytowania była
między innymi koszulka z podpisami
piłkarskiej reprezentacji Polski. Dochód ze sprzedaży zasilił konto Kai.
Głodni festiwalowicze mogli posilić
się w kawiarni prowadzonej przez
ósmoklasistów.

14 grudnia – Czas dla nas,
czyli muzyka i śmiech
– opowieść o kobietach

W kolejną sobotę, 14 grudnia
o 18.30 zaprosiliśmy wszystkich
spragnionych muzyki i śmiechu na
przedstawienie „Czas dla nas, czyli muzyka i śmiech” w wykonaniu
Agnieszki Kowaluk, Doroty Jaremy
i Anety Jaślar w reżyserii Filipa Jaślara z Grupy MoCarta.
To muzyczno-komediowa opowieść o kobietach – pięknych, zdolnych i dojrzałych – które po latach
przerwy, podczas których spełniały
się rodzinnie, wracają na scenę, żeby
spełniać się także artystycznie.
Jest to też koncert pełen znakomitych tekstów, m.in. Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory,
Wojciecha Młynarskiego, Artura
Andrusa i Filipa Jaślara oraz przebojów Giacomo Pucciniego, Fryderyka
Chopina, Jerzego Wasowskiego, Seweryna Krajewskiego czy Michała
Urbaniaka.
Bilety – cegiełki stały się dodatkowym wsparciem dla Kai i jej rodziny.
Akcja taka jak nasza nie odbyłaby się bez zaangażowania rodziców
i nauczycieli, ich obecności i aktywnego udziału w działaniach dzieci oraz bez pewności, że dzielenie
się i dawanie jest źródłem radości,
a służenie innym i bycie pomocnikiem świętego Mikołaja może być
zaszczytem. Koordynatorem i motorem akcji „Mikołajki dla…” jest
pani Jolanta Dąbrowska, nauczycielka języka polskiego.
Wszystkim darczyńcom serdecznie
dziękujemy za wsparcie akcji.
Darowizny dla Kai
można wpłacać na konto:
25 8944 0003 0002 7430 2000 0010
Fundacja Złotowianka
KRS 0000308316
W tytule konieczny dopisek:
Cieślak Kaja Anastazja C/60
Marzena Prądzyńska
Dyrektor Szkoły św. Teresy

Klasa piąta w akcji
fot. Mieczysław Klajnowski
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Podkowiańska szkoła ekologicznie,
matematycznie i kulturalnie
W tym roku wszystkie klasy wraz ze swoimi
wychowawcami, postanowiły realizować rozmaite
projekty edukacyjne.
Klasy pierwsze ostro zabrały się
za matematykę realizując projekt
Gry matematyczno-logiczne „Karty
Grabowskiego”, klasy drugie bawią
się matematyką wraz z programem
„Mali detektywi. Jakie tajemnice
kryje świat wokół nas”, a klasy trzecie uczestniczą w programie „Matematyka z klasą. Ile matematyki jest
wokół nas?”
Klasa czwarta jest uczestnikiem
projektu „Ziemia naszym domem!
Warsztaty z edukacji globalnej”.
W projekcie uczniowie poznają zasady zrównoważonego rozwoju,
podejmują zagadnienia związane ze
zmianami klimatu, różnorodnością
biologiczną i wyborami konsumenckimi w kontekście zanikania gatunków roślin i zwierząt, sprawiedliwości społecznej, zaśmiecenia świata
i poszanowania zasobów naturalnych. Jedna z klas piątych oraz klasa szósta realizują projekt „Jestem
eko”, a druga klasa szósta uczestniczy w akcji „Sprzątanie świata”.
Klasy młodsze uczestniczą także
w projekcie filmowym „Filmowe podróże”, a starsze w edukacji teatralnej przygotowanej i realizowanej
przez Teatr Guliwer w Warszawie.

Mamy nadzieję, że wyniki tych projektów będą wkrótce widoczne.

Zawsze można liczyć na uczniów
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy
Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Warszawy bardzo
chętnie działają na rzecz społeczności lokalnej. Część z nich, około
25 wolontariuszy zgłosiło do pomocy przy ogólnopodkowiańskiej uroczystości, którą było spotkanie z autorami książki „Lech. Leszek. Wygrać
wolność”. Inni uczniowie, pod okiem
naszego nauczyciela plastyki, pana
Grzegorza Bolka świętowali Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu malując wspólnie obraz
„Moje miasto bez spalin”.
Ziemia naszym domem!
Uczniowie klasy IV SP im. Bohaterów Warszawy biorą udział
w projekcie prowadzonym przez
fundację Musszelka „Ziemia naszym domem! Warsztaty z edukacji
globalnej”. Każde spotkanie trwa
1,5 h. Podczas październikowych
zajęć zajmują się tematami lasów
świata, różnorodności biologicznej
i śmieci, do których punktem wyj-

ściowym są opowieści z Indii, Indonezji i Walii. Dowiadują się, jak
działalność człowieka wpływa na
kondycję środowiska naturalnego,
wymieranie gatunków zwierząt, zanieczyszczenie powietrza i całego
świata. Sprawdzają też, jak indywidulane postawy i wybory konsumenckie przekładają się nie tylko
na Podkowę Leśną i najbliższą okolicę, ale także odległe rejony Ziemi.
Wspólnie odkrywają, co dobrego
wszyscy na co dzień możemy robić
dla drzew i zwierząt tych bliskich
i dalekich, jak właściwie obchodzić
się ze śmieciami i ograniczać ich powstawanie oraz dbać o klimat, bo
liczy się każde działanie, nawet to
najmniejsze.
Projekt jest współfinansowany
w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP.
Agnieszka Hein
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Warszawy

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Pan Artur
Tusiński wręczył kolejne w tym roku Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadane
przez Prezydenta RP.
Uroczystość 50-lecia obchodzili Państwo
Jadwiga i Oskar Koszutscy – mieszkańcy Podkowy Leśnej.
Jeszcze raz składamy Państwu serdeczne
gratulacje z okazji wspólnie przeżytych lat życząc dużo zdrowia i pomyślności.
Małgorzata Smysło
Sekretarz Miasta
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Młodzież z Podkowiańskiego Liceum
Ogólnokształcącego nr 60 na Wydziale Geografii
Uniwersytetu Warszawskiego
11.10.2019 r. w obecności przedstawiciela Wydziału Geografii
i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego dr Bożeny
Kicińskiej, Pani Katarzyny Pierczyk nauczycielki geografii w liceum oraz Pani Dyrektor Izabelli
Olędzkiej została podpisana za-

powiadana umowa patronacka.
W jej ramach nasi uczniowie będą
uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez pracowników UW,
zajęciach o charakterze ćwiczeniowym z wykorzystaniem bazy
Wydziału Geografii (laboratoria,
komputery ze specjalistycznym

oprogramowaniem) oraz wyjazdach terenowych, podczas których poznają metody prowadzenia
badań naukowych o charakterze
geograficznym.
Paweł Włoczewski
Wicedyrektor, Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące nr 60

Wystawa na parkanie PLO60

Nasze bojownice.

100-lecie praw wyborczych Polek
Kim były polskie bojownice i o co
walczyły? Dlaczego dynamit znakomicie nadawał się do gorsetu?
Jak zakończyła się akcja wysłania
podań przez kobiety o przyjęcie
na Uniwersytet Jagielloński? Dlaczego Maria Dulębianka kandydowała do sejmu lwowskiego, chociaż wiedziała, że unieważnią jej
głosy? Serdecznie zapraszamy na
wystawę Domu Spotkań z Historią „Nasze bojownice. 100-lecie
praw wyborczych Polek”, która
eksponowana jest na parkanie li-

ceum. Na planszach zobaczymy
ówczesne ulotki, plakaty, ogłoszenia i wycinki z prasy kobiecej.
Narrację opartą na tekstach źródłowych uzupełniają cytaty wspomnianych działaczek i ich współczesne portrety autorstwa Beaty
Sosnowskiej. Poznaj barwy walki
o równouprawnienie, trójzaborowe zjazdy „sióstr ponad podziałami” i pierwsze polskie posłanki.
Wystawa eksponowana będzie
na parkanie liceum do 30 stycznia
2020 r.

Serdecznie zapraszamy.
Paweł Włoczewski
Wicedyrektor, Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące nr 60

„Uczestnictwo w wyborach powinno być
obowiązkowe” – debata oksfordzka z udziałem
młodzieży z Podkowiańskiego Liceum nr 60
23.10.2019 w Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej odbyła się debata
oksfordzka „Uczestnictwo w wyborach powinno być obowiązkowe” w której współorganizacji
brały udział lokalne stowarzyszenia Związek Podkowian i Lokalna
Grupa Działania „Zielne Sąsiedztwo” oraz Podkowiańskie Liceum
nr 60. Młodzież Liceum broniła
tezy, natomiast po stronie opozycji zasiadły słuchaczki z Uni-
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wersytetu Otwartego Pokolenia.
W gronie ekspertów znaleźli się
p. Anna Godzwon, Andrzej Tyszka
oraz Jarosław Zbieranek. Wydarzenie pokazało, że można ciekawie i kulturalnie dyskutować, a ta
forma dyskusji jest również narzędziem edukacji obywatelskiej.
Dziękujemy za obecność i udział
wszystkich zgromadzonych,
Paweł Włoczewski
Wicedyrektor, Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące nr 60

Wydarzenia

Msza św. o pokój na Ukrainie
35 lat temu gościliśmy w naszej podkowiańskiej świątyni Braci Ukraińców. Modliliśmy się wtedy o pojednanie polsko-ukraińskie. W tym roku
zaprosiliśmy ponownie naszych Braci
do wspólnej modlitwy. Msza św. o pokój na Ukrainie odbyła się w niedzielę, 8 września 2019 r. o godz. 18.00
w Kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Oto obszerne fragmenty
dokumentacji tego wydarzenia.
Powitanie ks. Proboszcza
Wojciecha Osiala
Modlitwa o pokój na Ukrainie,
o przyjacielskie relacje między sąsiadami, między narodem polskim
a ukraińskim to intencja tej Mszy
świętej, w którą włączają się nasi
Bracia z Ukrainy. Serdecznie ich
witam.
Związki Podkowy Leśnej z Ukrainą są znaczące. 35 lat temu z inicjatywy ks. Leona Kantorskiego
i Parafialnego Komitetu Pomocy
Bliźniemu, na czele z Panami Bohdanem Skaradzińskim i Janem Jarco, modliliśmy się o pojednanie polsko-ukraińskie. W grudniu 2005 r.
gościliśmy obecnego tu o. Piotra
Kuszko i ponownie razem modliliśmy się w podkowiańskiej świątyni. Rok temu Szkoła św. Teresy
gościła dzieci z Ukrainy, ofiary wojny, sieroty, które straciły jednego
z rodziców. Organizatorem ze strony polskiej była Sekcja Wschodnioeuropejska Klubu Inteligencji
Katolickiej, przy wsparciu rządu
i burmistrza naszego miasta. Za
trzy tygodnie przyjedzie następna
grupa dzieci z Ukrainy. Współpraca
jest kontynuowana.
Gorąco witam Siostry Terezjanki,
które wywodzą się z Ukrainy. Założyciel zgromadzenia Sługa Boży Biskup Adolf Piotr Szelążek pracował
w Łucku. Tam Siostry Terezjanki rozpoczęły działalność. Dziś mają swój
dom generalny w Podkowie Leśnej.
Po roku 1989 siostry wróciły na
Ukrainę i mają tam dwie placówki.

Dzisiejszy dzień jest szczególny,
albowiem 8 września obchodzimy
Święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny, tak bliskiej naszej
wierze Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego. Przy ołtarzu ikona św. Anny – matki Maryi
– w centralnym miejscu przy tabernakulum. Ikona przedstawiająca św. Annę razem z Maryją oraz
Ikona Matki Bożej Włodzimierskiej
wykonana przez Pana prof. Stanisława Słoninę, dokładna replika tej
sławnej Ikony Włodzimierskiej.

Powitanie Burmistrza Miasta
Artura Tusińskiego

Całe nasze życie składa się z małych rzeczy, które z biegiem czasu urastają do rangi wyjątkowych
i niepowtarzalnych wydarzeń. To co
się wydarzyło 35 lat temu to dzieło
dwóch wspomnianych osób związanych z ks. Leonem Kantorskim.
Serdecznie witam Panie: Zofię Skaradzińska i Hannę Jarco – małżonki zmarłych inicjatorów wydarzeń
z czerwca 1984 r. i Honorowych
Obywateli Podkowy Leśnej. Trzydzieści pięć lat temu byliśmy jeszcze
w okresie, w którym ledwo co został zawieszony stan wojenny, a oto
w małej Podkowie dzięki energii
dwóch mieszkańców i proboszcza
ks. Leona Kantorskiego dochodzi
do rzeczy bez precedensu, rzeczy
niebywałej. Odbywa się msza o pojednanie dwóch narodów.
Dzisiaj z perspektywy czasu można powiedzieć, że my mięliśmy dużo
więcej szczęścia niż naród ukraiń-

ski. 24 sierpnia Ukraina obchodziła
28. rocznicę odzyskania niepodległości. Te 28 lat w odróżnieniu od
28 lat ostatnich w Polsce zaznaczyliście dwoma rewolucjami i krwawą
wojną, która cały czas trwa. (…)
Dzisiaj Polska ciesząc się ze swojej
niepodległości stara się pamiętać o
narodzie, który jest obok i ciągle
walczy o integralność swojego kraju. Cieszę się że po 35 latach możemy ponownie wspólnie się modlić.
Wszystkich Państwa gości zapraszam po Mszy do Szkoły św. Teresy
na poczęstunek, by w mniej oficjalnej atmosferze mieć czas na rozmowę i wspomnienia nie tylko o tych
ostatnich 35-ciu latach.

Homilia o. Piotra Kuszko
– proboszcza greckokatolickiej parafii p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Warszawie, współcelebransa liturgii z 3 czerwca 1984 r.
Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus
Człowiek, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia był bez wątpienia człowiekiem religijnym. Ale czy
był człowiekiem wiary? Człowiek
religijny, to taki który wykonuje
praktyki religijne, który przestrzega
zasad prawa. Wykonuje wszystko
tak jak należy, starannie, odpowiedzialnie. Jezus owemu człowiekowi,
wskazując na przykazania. Ten bez
wahania odpowiada – Przestrzegałem tego wszystkiego. I mówi
szczerze, tak właśnie było, prze41
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strzegał zasad prawa. Przestrzegał
wszystkich reguł, uczciwie tak jak
umiał najlepiej.
Czego mu brakowało? Wydaje
mi się, że zabrakło mu zawierzenia,
tego osobistego stosunku do Pana
Boga. Nie do reguł, nie do zasad,
nie do przykazań, ale do Pana Boga
jako Osoby. Zabrakło mu zawierzenia. Zawierzenia Bogu jako sobie,
jak Ojcu, bo gdy Chrystus zaproponował mu – Zostaw to co masz,
przyjdź i chodź za mną. Nie poszedł.
Wykonywał reguły, miał poczucie,
że jest panem siebie, panem sytuacji – To ja decyduje o tym, czy idę
na nabożeństwo, to ja decyduję czy
składam ofiarę, to ja przestrzegam
wierności małżeńskiej, itd. Może
nawet trochę liczył na to, że Pan
Bóg to widzi i wynagrodzi. To taka
może nie do końca uświadomiona
postawa, którą z czasów seminarium pamiętam jako określaną po
łacinie – quid pro quo. Mówiąc po
polsku – coś za coś. Daję żebyś i ty
dał, daję żeby otrzymać. Dotrzymuje wierności, żeby Bóg też okazał
się wiernym.
Tymczasem Jezus próbuje doprowadzić młodzieńca do zawierzenia. Zawierzenia Bogu jak dziecko.
O dzieciach Ewangelia św. Mateusza mówi w innym miejscu. Przynoszono do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie;
a uczniowie szorstko zabraniali im
tego. Lecz Jezus rzekł: «Dopuśćcie
dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść
do Mnie; do takich bowiem należy
królestwo niebieskie». Charakterystyczne dla dziecka, jest to, że
dziecko ufa. Dziecko ufa rodzicom,
ufa innym, ufa nawet obcym. (…) To
jest to do czego Chrystus prowadzi
tego młodzieńca, ale ten odchodzi
zasmucony. Zabrakło zawierzenia,
42

zabrakło wiary, która jest ufnością
dziecka w tej drodze.
My dzisiaj przychodzimy i stajemy przed Panem właśnie z ufnością
i zawierzeniem. Tylko Jemu możemy
zawierzyć, tę jakże trudną, bolesna
sprawę. Pokoju w ogóle, pokoju
na Ukrainie w szczególności. Wojna wszędzie jest taka sama. Wojna wszędzie przynosi bardzo duże
zniszczenia materialne, ale wojna
przynosi przede wszystkim cierpienie i śmierć ludzi. Giną najczęściej
mężczyźni. Statystyki mówią, zginęło 200 tys., czy 500 tys., czy więcej
osób. To daje się policzyć, ale kto
policzy te dzieci, te żony, te matki,
które zostają, zwłaszcza dzieci, które zostają na całą resztę życia bez
ojca. Jakie to będzie niosło konsekwencje dla ich dorosłego życia, dla
ich małżeństw, dla ich dzieci? O tym
już się mniej mówi, bo tego nie da się
policzyć tego nie da się zmierzyć.
Wielu zostaje rannych fizycznie
i często są to rany nieodwracalne.
Utrata słuchu, utrata nogi, uszkodzone narządy wewnętrzne na
całe życie. Ten człowiek który miał
20-cia parę lat nawet jeżeli dożyje
80-ciu, to te następne 60 lat będzie
już kulawy będzie niedosłyszący,
niepełnosprawny. A jakże trudne
są jeszcze inne rany, rany duchowe
i psychiczne. Rany duchowe, które
wprowadzają człowieka w wieczny
konflikt z Bogiem. Jest to konflikt
bardzo bolesny, czasem są to dramatyczne pytania sięgające głębi ludzkiej egzystencji. Dlaczego?
Gdzie jest Bóg? Dlaczego na to
zezwala? Czy on w ogóle jest? Ale
wtedy przed człowiekiem otwiera
się jeszcze większa pustka, zagubienie, rozpacz. Jeżeli nie ma Boga to
co zostaje?

Pójdźmy jeszcze dalej. Czasem
w tych ranach duchowych rodzi
się głębokie poczucie winy. Znają
to spowiednicy i terapeuci. Są winy
moralne gdy człowiek mówi – Ojcze strzelałem. Zabijałem, zabiłem
człowieka. Może on też miał żonę
i dzieci, ja go zabiłem.
Są jeszcze zranienia psychiczne,
lęki, mania prześladowcza, koszmary senne, budzenie się z krzykiem. Codziennie, co noc. Wszystko odbija się boleśnie na rodzinie.
Bo najpierw jest radość. Syn, tata,
brat wrócił. Zdaje się cały i zdrów,
ale wkrótce okazuje się, że owszem
może cały fizycznie, ale chory duchowo. Trudny w codzienny współżyciu. Zawsze to co człowiek przeżył w okopach na pierwszej linii
frontu, pod ostrzałem, gdy widział
śmierć kolegi, który był tuż obok,
prowadzi do wtórnej choroby –
często nadużywania alkoholu albo
narkotyków. I dramat się powiększa, poszerza, pogłębia. I tego już
żadne statystyki nie ujmują.
Potrzebny jest pokój żeby tego
wszystkiego nie było, żeby tego
wszystkiego unikać. Można by
mówić jeszcze dalej o dramacie
cywilów mieszkających w strefie
wojennej. Dramacie uchodźców.
I znowu dotyczy to całych rodzin,
dzieci, starców gdzie uchodźcy nie
są zbyt miel widziani w innych regionach kraju, czy za granicą.
Dlatego dzisiaj z takim zaufaniem
stajemy przed Panem by prosić
o pokój. Panie Boże, dzisiaj prosimy
Cie o to abyś pomógł przezwyciężyć te wszystkie trudności, załagodzić te wszystkie dramaty. Ukoić
ból tylu istnień ludzkich. O to dzisiaj bardzo prosimy.

Wieści z urzędu

Dzieci Bohaterów w Podkowie Leśnej
W dniach 28 września – 6 października gościliśmy w Szkole św. Teresy grupę dzieci
i młodzieży z Ukrainy w ramach akcji Dzieci Bohaterów. Polskim organizatorem akcji
jest Sekcja Wschodnioeuropejska warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.
Prawie wszystkie dzieci straciły
ojców na wojnie. Grupie towarzyszyło dwoje opiekunów i psycholog. Gościnności udzieliły rodziny
uczniów szkoły, u których dzieci
spędzały dni wolne od zajęć szkolnych i wieczory. Rodziny z wielką otwartością i zaangażowaniem
podjęły się opieki nad dziećmi,
tworząc im w Podkowie Leśnej namiastkę prawdziwego domu.
Dwa dni uczniowie z Ukrainy spędzili w szkole, uczestnicząc w wybranych lekcjach oraz zajęciach
plastycznych i teatralnych razem
z naszymi uczniami. Spotkali się
z Burmistrzem Miasta oraz poznali
Podkowę Leśną podczas spaceru
po mieście pod opieką przewod-

niczki podkowiańskiej, nauczycielki
języka polskiego, pani Beaty Wróblewskiej oraz pani Anżeli Mialdun Ekielskiej, która była naszą
tłumaczką. W piątkowe przedpołudnie odwiedzili Matecznik, aby
wziąć udział w warsztatach, podczas których uczyli się polskich tańców narodowych.
Program pozostałych dni został
zrealizowany przez Klub Inteligencji Katolickiej. Grupa była m.in.
w Puszczy Kampinoskiej, na wycieczce zabytkową kolejką wąskotorową, jeździła konno i została zaproszona do Sejmu i Senatu.
W piątek, 4 października spotkaliśmy się na wieczorze pożegnalnym.
Spotkanie rozpoczęło się w koście-

le modlitwą różańcową o pokój
na Ukrainie. Rozważania czytane
były zarówno w języku polskim jak
i ukraińskim.
Podczas spotkania pożegnalnego w auli szkoły dzieci ukraińskie
spontanicznie dziękowały rodzinom
za te kilka dni, które mogły spędzić
w polskich domach. Słuchając prostych, dziecięcych słów uświadomiliśmy sobie, że dla dzieci, które niosą
w sercach i pamięci doświadczenie
wojny, czas spędzony z nami, rozmowy w rodzinach, nasza gotowość do
niesienia pomocy są ogromną wartością i znakiem, że nie są same.
Marzena Prądzyńska
Dyrektor Szkoły św. Teresy
Zdjęcia: Mieczysław Klajnowski

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zagra w Podkowie
W drugą niedzielę stycznia po raz
kolejny zagra Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy tym razem dla
DZIECIĘCEJ MEDYCYNY ZABIEGOWEJ! W Podkowie Leśnej jak
w ubiegłych latach sztab Orkiestry
tworzyć będą 4 instytucje: Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące
nr 60 (sztab), Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Warszawy, Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały oraz Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach podkowiańskiego finału na ulicach kwestować będzie

ok 60 wolontariuszy. Oprócz kwesty ulicznej zaplanowaliśmy kilka
imprez towarzyszących w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (MOK) m.in. „licytację”,
przedstawienie dzieci z przedszkola oraz koncert. Szczegółowy
program wraz z przedmiotami na
aukcję, można śledzić na fanpage
sztabu podkowańskiego na FB
Serdecznie wszystkich zapraszamy do spędzenia tej styczniowej
niedzieli razem z nami. Sztab będzie mieścił się w budynku MOK
ul. Świerkowa w Podkowie Leśnej.

Zapraszamy w imieniu organizatorów i wolontariuszy:
Paweł Włoczewski – szef sztabu
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60
Alina Witkowska – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
Agnieszka Hein – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy
w Podkowie Leśnej
Dorota Staszewska – Przedszkole
Miejskie im. Krasnala Hałabały
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Spotkanie autorskie wokół książki

„Lech. Leszek. Wygrać wolność”
Wydarzenie z udziałem Prezydenta Lecha Wałęsy
i prof. Leszka Balcerowicza 15 września 2019 roku
odbiło się szerokim echem.
W plenerowym spotkaniu na
łące przed Pałacykiem Kasyno
uczestniczyło blisko 1200 osób.
Poza mieszkańcami Podkowy
Leśnej licznie przybyli również
goście z Warszawy i sąsiednich
miejscowości.
Uczestnicy mogli wysłuchać
niezwykłej dyskusji o tym, czym
jest wolność dla Lecha Wałęsy i Leszka Balcerowicza oraz
otrzymać autografy wszystkich
współautorów książki. Dyskusję
moderowała redaktor Katarzyna Kolenda – Zaleska. Fragmenty
książki przeczytali wybitni akto-
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rzy: Janusz Gajos i Jerzy Radziwiłłowicz. Nie zabrakło również
okolicznościowego tortu ufundowanego przez mieszkańców.
Wydarzenie
zorganizowało miasto dzięki inicjatywnie
mieszkańców Podkowy Leśnej
we współpracy z Instytutem Lecha Wałęsy oraz Fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Sprawny przebieg spotkania
zawdzięczamy niezwykłej postawie obywatelskiej młodych
wolontariuszy z lokalnych szkół
– uczniów Szkoły Samorządowej im. Bohaterów Warszawy,

Podkowiańskiego Liceum nr 60,
Gimnazjum św. Hieronima (KIK)
oraz młodzieży ze Społecznego
Liceum nr 5 w Milanówku.
(MK)
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Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu 2019 w Podkowie Leśnej

Obchody tego tygodnia to już tradycja w Podkowie Leśnej. Cały wrześniowy tydzień,
między 16 a 22 jego dniem obfitował w działania zachęcające do pozostawienie aut
we własnych domach i korzystania z transportu zbiorowego: WKD, rowerów a przede
wszystkim do poruszania się pieszo.

To właśnie hasło „CHODŹ Z NAMI”
przewodziło tegorocznym obchodom. Przez pierwsze dwa dni
mieszkańcy byli częstowani gorącą
kawą oraz herbatą, w kolejnym dniu
gorące napoje zastąpiły jabłka, które są już kojarzone przez mieszkańców ze zbliżającym się dniem bez
samochodu. Czwartkowa pogoda,
niestety nie pozwoliła na przeprowadzenie nocnego przejazdu na
rolkach, który został przeniesiony
na finał – niedzielny wieczór.
Piątek i sobota to było artystyczne wyzwanie dla mieszkańców naszego miasta, w szczególności dzieci
i młodzieży. Pod przewodnictwem
pana Grzegorza Bolka, nauczyciela
przedmiotów artystycznych SP im.
Bohaterów Warszawy w Podkowie
Leśnej, na zamkniętym odcinku ul.
Akacjowej powstał obraz „Moje
miasto bez spalin”. Znakomicie
spisali się uczniowie ze wszystkich trzech podkowiańskich szkół:
uczniowie LO nr 60 z ul. Wiewiórek
odwzorowali projekt na ulicy. Dzieci ze szkół podstawowych zajęły się
kolorowaniem i dodawaniem własnych pomysłów. Obraz wyszedł
znakomicie, znalazło się oczywiście
w nim miejsce na hasło ETZT 2019.

22 września to był prawdziwy
finał – Europejski Dzień Bez Samochodu. Niedzielne popołudnie,
piękna pogoda i wielu rowerzystów
ubranych w koszulki z herbem miasta wyruszyło na wycieczkę. Start
odbył się tuż po zakończeniu pokazu prawidłowego palenia w ko-

minkach i piecach. Ponad 15 km
trasa przebiegała zarówno drogami
asfaltowymi, jak i leśnymi i bezwarunkowo wszystkimi odcinkami tras
rowerowych w Podkowie Leśnej.
Ostatnią aktywnością był nocny
przejazd na rolkach zorganizowany wspólnie z UKS Altus. Każdy
uczestnik, a było ich blisko 50 dzieci
i dorosłych uzbrojony został w elementy odblaskowe i świecące elementy led, przejechano ponad 6 km
we wspaniałej atmosferze wspólnej
zabawy. Trener Kamil Majewski
przy wyborze trasy również nie zapomniał o ścieżkach rowerowych,
które znakomicie nadają się do jazdy na rolkach.
Zachęcamy mieszkańców do codziennego pozostawiania swoich
aut w domach i zachęcania dzieci
do samodzielnego docierania do
szkoły oraz korzystania ze środków
transportu przyjaznych naszemu
środowisku.
W przyszłym roku również będziemy obchodzić Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, na który już dzisiaj zapraszamy.
Artur Niedziński
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta
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Szanowni Państwo,

Godziny otwarcia:

BIBLIOTEKA

MIEJSCEM SPOTKAŃ

Propozycje literackie
W nadchodzącym 2020 roku planujemy spotkanie autorskie z WITOLDEM
BANACHEM – dyrektorem Muzeum
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego współpracującego z Podkowiańską
Galerią Ekslibrisu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z niezwykle
zajmującą publikacją pt. Kroniki literackie prowincji – znajdującą się
w zbiorach naszej Biblioteki – wydaną
staraniem Wydawnictwa Poznańskiego, która będzie prezentowana już za
kilka miesięcy.
Życzymy miłej lektury
Z recenzji wewnętrznej profesora
Piotra Śliwińskiego
Witold Banach, pisząc o Ostrowie,
uprawia prozę. Przemyślnie układa
tytuły. Starsze historie stylizuje, zresztą delikatnie, na gawędy, niektórym
opowiadaniom przydaje właściwości
reportażu historycznego, inne przypominają studium historyczne czy
społeczne. Są tez portrety i obrazki;
narracja bywa wszechwiedząca lub
prowadzona z pozycji bohatera; wcale często stosowana jest tzw. mowa
pozornie zależna, czyli wyrafinowany
i dość trudny w praktyce sposób oddania opowieści do dyspozycji na poły
narratora, na poły postaci. Postać –
zawsze w centrum tekstu, zasadniczy

Biblioteka podkowiańska wiedzie
prym wśród bibliotek powiatu grodziskiego oraz przoduje w Mazowieckiem.
Biblioteki Publiczne Powiatu
Grodziskiego w 2018 r. uszeregowane według wskaźników na 100
mieszkańców
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Poniedziałek 10.30–18.30
Wtorek 10.30–14.30
Środa 10.30–19.00
Czwartek 10.30–18.30
Piątek 10.30–18.30
Sobota 10.30–14.30
powód jego powstania
– za każdym razem posiada źródło w faktach,
lecz też za każdym razem
w tych faktach niezupełnie się mieści. Okazuje
się, że wobec oczywistej
niedostępności tego, co
minęło literatura jest jedynym, ostatnim, a przy
tym wspaniałym rozwiązaniem. To ona ocala ideę
prawdy, ona ożywia przeszłość, ona daje przyjemność obcowania ze wskrzeszonym światem, budzi
zaciekawienie ukrytymi motywami
działań, uruchamia pytania i dialogi,
których w książce Banacha mnóstwo.
(…)

O autorze:

Witold Banach urodzony w Ostrowie
Wielkopolskim, absolwent Wydziału
Historycznego UAM w Poznaniu i Studium Muzeologicznego na UJ w Krakowie. Debiutował w 1976 roku jako
licealista w konkursie Polskiego Radia
na słuchowisko. Od tego czasu systematycznie publikuje teksty poświęcone historii i dziedzictwu kulturowemu
jego rodzinnego miasta. Organizator
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Autor kilkuset publikacji,
artykułów, opowiadań, słuchowisk,
recenzji, przyczynków, esejów, haseł

składając serdeczne życzenia
zdrowych, spokojnych, pełnych
uśmiechu i wypełnionych lekturą
ulubionych książek Świąt Bożego
Narodzenia oraz Nowego Roku
podczas, gdy zima łagodnie, lecz
nieubłaganie daje o sobie znać,
zapraszamy do siedziby Biblioteki podkowiańskiej będącej miejscem spotkań Mieszkańców .
Serdecznie zapraszam
Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej

biograficznych oraz szesnastu książek, głównie
o charakterze popularno-naukowym m.in.: Ostrów
Wielkopolski w dawnej
pocztówce
1897–1939
(1998); Historia Ostrowa
na każdy dzień, (2004);
Ostrów Wielkopolski pod
znakiem pegaza (2005);
Zbrodnia w Winiarach
(2006); Katalog prasy
ostrowskiej 1852–1939
(2011), Ostrowska Nostalgia (2011).
Laureat wielu nagród i wyróżnień:
m.in. Polskiego Radia (trzykrotnie),
Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, Polcul Foundation, Biblioteki
Raczyńskich, XXIII edycji konkursu
o nagrodę i medal im. Zygmunta Glogera, a ostatnio laureat Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zwycięzca plebiscytu Ostrowianin
Roku 2012. Autor dwóch książek wydanych nakładem Wydawnictwa Poznańskiego. Jako stypendysta MKiDN
napisał książkę Kroniki literackie
prowincji (2016), która umiejscawia
dziedzictwo kulturowe Ostrowa Wielkopolskiego w zaskakujących kontekstach, nawet w wymiarze globalnym.
Najnowsza książka Witolda Banacha,
Radziwiłłowie. Burzliwe losy słynnego
rodu (2018) szybko znalazła uznanie
wśród czytelników i recenzentów.

Biblioteka podkowiańska pozyskała dotację w wysokości 8 500 zł w ramach Programu grantowego: Zakup
nowości wydawniczych – Priorytet 1 – realizowanego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa Program Biblioteki
Narodowej.
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My, Polacy, harujemy jak konie,
mamy końskie zdrowie, dajemy
konia z rzędem, stajemy w szranki
albo idziemy łeb w łeb. Uważamy
– i słusznie! – że nie należy kopać
się z koniem, lubimy tych, z którymi można konie kraść.
Z niektórymi znamy się jak łyse konie, wolimy też stawiać wyłącznie na
dobrego. Darowanemu nie zaglądamy
w zęby. Twierdzimy, że jak spadać to
z dobrego konia. Chodzimy boso, ale
w ostrogach. Bywa, że ktoś nas zrobi
w konia lub wysadzi z siodła. Niektórych trzeba wręcz odrywać od żłobu.
Klapki na oczy zakładamy sobie sami,
a bywa, że i dajemy je nałożyć. Pamiętamy, jak dawno ktoś dostrzegł, że
bez końskiego ogona nic skrzypek nie
dokona. Kruszymy kopie, by wygrać,
zapominając o koniu trojańskim. I choć
zewsząd otaczają nas konie mechaniczne, wypatrujemy rycerza na białym koniu, wiedząc zarazem, że łaska
pańska na pstrym koniu jeździ. Nawet tym, którzy szczycą się podkową
w herbie, trudno zdać egzamin do wyższej szkoły jazdy. Najgorzej, gdy cztery
konie w lic, a w kieszeni nic. Jednak
nade wszystko mamy ułańską fantazję
i każdy z nas ma jakiegoś konika.
Takie i inne galopujące konizmy były
czytane z przytupem w plenerowej
Czytelni pod Modrzewiami w ogrodzie
podkowiańskiej Biblioteki. Wprawdzie
dwutomowa książka Urszuli Kowalczyk
Koń jaki jest, każdy widzi, nie znalazła
się w zestawie lektur tegorocznego
Narodowego Czytania, Dyrektor Biblioteki Dorota Skotnicka tematycznie
dołączyła ją do ”Orki” Władysława

O koniach i „Orce”
Reymonta, wybranej spośród obowiązującego kanonu nowelistyki polskiej. Jak
w latach poprzednich i tym
razem w pierwszą sobotę
września nie zabrakło Podkowy Leśnej na liście uczestników Narodowego Czytania, która to akcja popularyzuje utwory
ważne dla polskiego dziedzictwa, zawierające uniwersalne przesłanie.
Autorka, miłośniczka koni, uznała je
za jedne z trzech (obok orła i bociana)
zwierząt narodowych. Zebrała i opracowała ponad 300 wyrażeń, powiedzeń, przysłów związanych z końmi,
które – jak wiadomo – towarzyszyły od wieków człowiekowi. Jej zdaniem, w mowie polskiej wyraźne jest
uwielbienie dla ich wspaniałych cech
i nauka życiowa płynąca z obcowania
z tymi szlachetnymi stworzeniami.
Powszechnie znane frazeologizmy
uzupełniła krótkimi felietonami na ich
temat. Podczas spotkania mówiła z pasją, jak „koński język” odzwierciedla
wielowiekową obecność koni w życiu
ludzi, szczególnie Polaków, którzy od
zawsze byli narodem rolniczym i wiedzieli, że bez konia ani rusz… Były one
chlubą, decydowały o rozwoju gospodarczym w różnych dziedzinach życia,
zwłaszcza służyły w obronie ojczyzny.
Czy ułan, husaria, szabla, cugle, wędzi-

dło, lejce, lanca są już tylko
reliktami przeszłości? Nazywając siebie „hajduczkiem”, łącząc zamiłowanie
literatury z jeździectwem,
autorka udowodniła, że
konizmy znakomicie przyczynią się do wzbogacenia
codziennego języka, bo
przecież „Lach bez konia,
jak ciało bez duszy”.
Po książkę sięgną być
może nie tylko miłośnicy koni, ale i bogatej polszczyzny. Została objęta honorowym patronatem przez Fundację
Języka Polskiego przy Uniwersytecie
Warszawskim. Co ciekawe, Urszula
Kowalczyk studiowała na Politechnice
Warszawskiej, a książka jest jej debiutem literackim, wyrazem fascynacji tradycją. Publikację wzbogacają prace plastyczne absolwentki Wydziału Grafiki
warszawskiej ASP, Magdy Barciszewskiej-Klimek, także właścicielki konia.
Dokonując wyboru „Orki” Władysława Reymonta spośród ośmiu zalecanych utworów, Dyrektor Biblioteki
zwróciła uwagę m.in. na setną rocznicę
wydania tej noweli, a spotkaniu towarzyszył portret Reymonta autorstwa Jacka Malczewskiego oraz pokaz slajdów z
motywem konia w sztuce. Przejmującą
w swojej wymowie „Orkę” usłyszeliśmy w wykonaniu Marcina Papczyńskiego, aktora teatralnego i filmowego.
Do zobaczenia i usłyszenia w ogrodzie
podkowiańskiej Biblioteki za rok.
Teresa Zabłocka

Podkowiańskie historie na 95-lecie
Przed nami szczególny rok dla Podkowy
Leśnej. 9 kwietnia obchodzić będziemy
95. rocznicę zawiązania przez Stanisława Lilpopa, Bank Spółek Zarobkowych
i Spółkę Siła i Światło spółki Miasto–
Ogród Podkowa Leśna, co dało początek narodzinom naszej miejscowości.
Chcielibyśmy, aby przyszłoroczne wydarzenia kulturalne nawiązywały do tej
ważnej rocznicy. Zależy nam zwłaszcza
na przybliżeniu młodemu pokoleniu historii początków Podkowy i ważnych
postaci z nimi związanych: Tadeusza
Baniewicza, Stanisława Lilpopa, Janusza Regulskiego. Wokół dokonań ojców
założycieli budować będziemy program
na nadchodzący rok. W kwietniu już

tradycyjnie zorganizujemy grę miejską
z okazji Święta Podkowy. Jej scenariusz
oparty będzie o niezwykłe życiorysy
ojców miasta, a nasz Teatr Otwarty
przygotowuje się do wystawienia spektaklu osnutego na epizodach z życia
tych zasłużonych dla Podkowy postaci. Myślimy też o nowych, oryginalnych
formach ich upamiętnienia, ale będzie to
zależało od uzyskania dofinansowania
zewnętrznego.
Do historii miasta sięgnie również
wieloletnia mieszkanka Podkowy, poetka, tłumaczka i redaktor Barbara
Walicka. Poprowadzi ona cykl spotkań
z przedstawicielami tych podkowiańskich rodzin, które, mimo wojny i nie-

sprzyjających warunków Peerelu, nieprzerwanie mieszkają w najstarszych
domach Podkowy.
Przyszłoroczny Festiwal Otwarte Ogrody zaplanowaliśmy w dniach
5-7 czerwca. Otworzy go konferencja
z udziałem przedstawicieli europejskich
miast-ogrodów, której celem jest popularyzacja pięknej idei Ebenezera Howarda i zainicjowanie wymiany kulturalnej
pomiędzy naszymi miejscowościami.
Chcielibyśmy również zachęcić mieszkańców, aby w ramach Festiwalu przygotowali wydarzenia osnute na ich rodzinnej, subiektywnej historii Podkowy.
A gnieszka Wojcierowska
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
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Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów zaprasza
w styczniu 2020
12 stycznia, godz. 12.00
Spotkanie literackie pt. „Duża literatura małego narodu”.
Rozmowę z pisarzem Leszkiem
Engelkingiem o jego nowych książkach dotyczących literatury czeskiej
poprowadzi Teresa Drozda. Książki
te to krytycznoliteracki tom „Szwejkowie i Don Kichoci” oraz obszerny
wybór poezji jedynego czeskiego noblisty w dziedzinie literatury Jaroslava Seiferta „Księga pocałunków”.
Leszek Engelking – ur. 1955 r. –
literaturoznawca, poeta, nowelista,
tłumacz i krytyk literacki, kilkakrotny laureat Nagrody „Literatury na
Świecie”, nagrody Polskiego PEN
Clubu.
19 stycznia, godz. 17.00
Koncert kolędowy artystów krakowskiej Piwnicy pod Baranami.
W programie kolędy i pieśni kompozytorów piwnicznych, m. in. A. Zaryckiego, M. Michalaka, T. Kalinowskiej,
Z. Preisnera. Wystąpią m.in. Beata
Czernecka i Tamara Kalinowska
Beata Czernecka – laureatka wielu festiwali muzycznych; w swoim
artystycznym dorobku ma liczne
występy w kraju i za granicą: koncerty, role teatralne i filmowe. Wśród
wydanych płyt znajduje się jest kolędowa pt. „Blask Aureoli”, nagrana
z udziałem Andrzeja Seweryna. Artystka Piwnicy od 1997 roku.
Tamara Kalinowska – pisze teksty i komponuje, akompaniuje sobie
na gitarze; muzykę do kilku pieśni
napisał jej też brat – Zbigniew Pre-

isner. Od kilkunastu lat tworzy dla
Piwnicy nowe – jak je określa – nie
kolędy na Boże Narodzenie, które
wydane zostały na płycie „Ballada
o wędrownych aniołach”. Artystka
Piwnicy od 1990 roku.
19 stycznia, godz. 18.15
„Republika marzeń” Ilustracje Stanisława Ożoga – otwarcie wystawy
Stanisław Ożóg – studia w Hochschule fur Graphik und Buchkunst
w Lipsku na wydziale Grafiki Książki
(1972-78). Tworzy ilustracje inspirowane polską poezją i prozą, jest autorem cyklu rysunków inspirowanych
prozą Brunona Schulza. Jego erotyki
zdobią porcelanę z AS Ćmielów.
26 stycznia, godz. 17.00
Spotkanie z pisarzem – Krzysztofem Bieleckim na temat niedawno wydanej książki pt. „Nóż”.
– ur.
Krzysztof
Bielecki
w 1960 r., laureat nagród literackich, m. in. im. Wyspiańskiego, im.
Piętaka, im. Gall, Funduszu Literatury. Tłumaczony na niemiecki,
chorwacki, słoweński.
Spotkanie poprzedzi koncert
Lwowskiego tria fortepianowego
w składzie Natalia Rewakowicz
– fortepian, Kateryna Poteriajewa
– skrzypce, Olga Szutko – wiolonczela
W programie: Antonin Dworzak – Dumki op. 90

ONE WORLD – podróż

w poszukiwaniu źródeł muzyki

18 stycznia zapraszamy na muzyczne spotkanie
z Grzechem Piotrowskim, wybitnym polskim saksofonistą, kompozytorem, producentem muzycznym i aranżerem. Grzech Piotrowski to eksplorator. Przemierza świat w poszukiwaniu, artystów,
muzyki, korzeni improwizacji, słońca, zdrowego
jedzenia, przygody i esencji bycia. Jego projekty
muzyczne wymykają się całkowicie z ram, standardów i wszelkich stereotypów. Artysta balansuje na krawędzi muzyki filmowej, klasycznej, jazzu,
etno, roots, otwartej improwizacji. Twórca World
Orchestry i zespołów: Alchemik, Oxen, Dekonstrukcja Jazzu, Freedom Nation, Head Up.
Koncerty „One World” są częścią jego planu
budowania World Orchestry przez wybitnych
artystów polskiej sceny jazzowej i sceny muzyki
improwizowanej oraz gości ze świata – artystów
wywodzących się z różnych kręgów kulturowych,
w wirtuozerski sposób przełamujących stylistyczne i gatunkowe bariery, tworzących muzykę
otwartą na dialog. Koncert w Podkowie Leśnej
pokaże pełnię możliwości brzmienia saksofonu.
Dzięki loopingowi Grzech Piotrowski namaluje
dźwiękiem niezwykłe muzyczne obrazy, pobudzające wyobraźnię słuchacza. Artysta dołączy
do koncertu wybitnych instrumentalistów oraz
korzenne brzmienia instrumentalne.
Grzech Piotrowski ukończył prestiżowy Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Akademii
Muzycznej w Katowicach w klasie saksofonu.
Dwukrotnie nominowany do nagrody “Fryderyki”.
Zdobywca Grand Prix na Hoeilaart Jazz Festivalu
w Belgii w 1998 roku, Grand Prix na festiwalu Dwa
Teatry w Sopocie za muzykę do spektaklu „Saksofon Basowy” Skvoreckiego, oraz pierwszych
miejsc na festiwalach „Jazz Nad Odrą”, „Pomorska
Jesień Jazzowa”, “Jazz Juniors”.
One World: Grzech Piotrowski – saksofon, loopery, Piotr Matusik – piano, Krzysztof Gradziuk
– instrumenty perkusyjne
18 stycznia 2020 r. o godz. 19.00 w CKiIO,
ul. Świerkowa 1
Bilety w można zarezerwować mailowo: anna.
ragan@ckiopodkowa.pl, anna.ragan@ckiopodkowa.pl lub telefonicznie. 22 758 94 41
Anna Ragan
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Wyróżnienie dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
Miło nam poinformować,
że 19 listopada br. na
uroczystej gali w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego w Warszawie,
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zostało uhonorowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa
wyróżnieniem dla instytucji i organizacji
zaangażowanych w promowanie dziedzictwa kulturowego Polski. Otrzymali je organizatorzy najciekawszych wydarzeń, które
odbyły się w dwa weekendy września na
terenie całego kraju w ramach 27. edycji
Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem
Polski splot. Podczas ceremonii podzię-
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kowano za zaangażowanie tym,
którzy wykazali
się szczególną inicjatywą i włączyli
się w obchody
tegorocznego święta otwartych zabytków
Wieczór uświetnił występ zespołu Mikromusic. Uroczystość poprzedzona została
warsztatami z zakresu nowych mediów,
promocji wydarzeń, prawa autorskiego i archiwizacji lokalnego dziedzictwa.
Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna
inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej,
mająca na celu promowanie zabytków. Polska włączyła się do akcji w 1993 r., a Pod-

kowa Leśna w 2005 roku, kiedy to w ramach z EDD zorganizowany został po raz
pierwszy Festiwal Otwarte Ogrody. Nasz
sukces cieszy tym bardziej, że konkurencja
była spora - w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa odbyło się w tym roku aż 700
wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w 400
miejscowościach całej Polski, z czego wyróżniono średnio ok. 4 - 5 w danym województwie. Współorganizatorem tegorocznych obchodów EDD w Podkowie Leśnej
było Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk,
któremu również należą się gratulacje.
Alina Witkowska
Dyrektor Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich

Sport

Ekomikołajkowy turniej karate tradycyjnego
W dniu 1 grudnia 2019 w Szkole
Podstawowej w Podkowie Leśnej
rozegrany został kolejny Ekomikołajkowy Turniej Karate Tradycyjnego. Organizatorami zawodów był
Karate Klub Pruszków we współpracy z Mazowieckim Związkiem
Karate Tradycyjnego. Organizacja
zawodów została wsparta finansowo przez Miasto Ogród Podkowa
Leśna oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.
W turnieju wystartowało ponad
300 zawodników z Podkowy Leśnej, Warszawy, Sulejówka, Pruszkowa, Piastowa, Brwinowa, Sochaczewa i Płocka.
Artur Niedziński
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta

Podkowiańska Szabla – Ogólnopolski

Turniej Szermierczy dla dzieci i młodzieży

W dniu 28 września odbyła się trzecia edycja Podkowiańskiej Szabli. Jest to Ogólnopolski Turniej Szermierczy dla dzieci i młodzieży, którego głównym organizatorem był
Grodziski Klub Szermierczy działający na terenie Powiatu Grodziskiego ucząc fechtunku w Podkowie Leśnej, Milanówku i Grodzisku Mazowieckim.
W hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy
w Podkowie Leśnej stawiło się 101
zawodników z czołowych krajowych klubów, a dodatkowo gościliśmy zawodniczkę z Białorusi. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał
Burmistrz Podkowy Leśnej Pan Artur Tusiński, po czym młodzi szermierze przystąpili do
rywalizacji.
Zawody szermiercze
podzielone były na dwa
etapy. Pierwszy to walki
w grupach, gdzie walczy
się każdy z każdym w obrębie swojej grupy. Tam
zawodnicy dali z siebie wszystko żeby uplasować się na jak najwyższej pozycji w rozstawieniu
do walk w kolejnej fazie turnieju
czyli eliminacji bezpośredniej.
Na tym etapie zawodnicy dobierani byli parami i toczyli między sobą walki o dalszy udział
w turnieju, aż do wyłonienia
zwycięzcy.
W Podkowiańskiej Szabli 2019
wystartowali szermierze z dwóch

kategorii wiekowych tj. Dzieci (do lat
11) oraz Młodzik (do lat 14).
Ogromnym sukcesem klubu z Grodziska było zdobycie, aż trzech medali. W kategorii dzieci dziewczynek po
zaciętej walce półfinałowej koleżanek
z klubu Oliwki Dwornik i Emilie Leduc
ta pierwsza awansowała do później
wygranego finału i zdobyła złoty medal. Natomiast druga zawodniczka
uplasowała się na trzecim miejscu.
W kategorii młodziczek srebro zdobyła Maja Karlicka po przegranej walce
z zawodniczką z Sosnowca Karoliną Hofman.
Obok turnieju głównego rozegrane zostały mini zawody
dla dzieci początkujących, w których wystartowało siedmioro młodych „Wołodyjowskich”.
Pierwsze miejsce zajęła
uczennica Szkoły Podstawowej
nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Weronika Marek.
Szable w dłoń!
Artur Niedziński
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta
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Podkowianie
wicemistrzami
Polski w Teqball

Mistrzostwa Polski w Teqball, które w tym roku odbyły się na Białołęckim Ośrodku
Sportu można uznać za zakończone. Świetne widowisko, fantastyczna oprawa oraz wielu
ludzi ze świata sportu sprawiło, że to wydarzenie było wyjątkowe.
Podkowiański klub Teqball reprezentowało kilkunastu graczy i zajęli oni bardzo wysokie pozycje.
W grze singlowej po brąz sięgnął
Alan Gałecki pokonując Jana Ochędalskiego w emocjonującym boju.
W TOP 8 turnieju singlowego znalazło się 5 zawodników pierwszego oficjalnego klubu TEQ w Polsce
– Podkowa Teqball Club. W grze

deblowej para Jan Ochędalski/
Franciszek Tusiński po bardzo wyrównanym turnieju doszła do finału, gdzie niestety musiała uznać
wyższość pary Duszak/Kamiński.
Trzecia miejsce natomiast zajęła
również para z Podkowy – Alan Gałecki/Kacper Otoczyński.
Artur Niedziński
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta

FUTSAL w Podkowie Leśnej
Sportowy świat z roku na rok rozwija się w szalonym tempie. Na naszych oczach
powstają nowe odmiany oraz dyscypliny ulubionych dziedzin sportu.

Takim przykładem jest futsal, który
jest odmianą piłki nożnej uprawianej
na hali. Jest w nim wiele dynamizmu,
techniki i precyzji co podoba się coraz większej ilości kibiców. Tak właśnie narodził się pomysł na futsal w
Podkowie Leśnej, gdzie przy dobrej
współpracy miastem udało się stworzyć świetne warunki do założenia
drużyny. Klub zrzesza około 20 zawodników co świetnie świadczy o
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atmosferze i ambicji graczy. Sekcja
futsalu Podkowy Teqball Club, wystartowała w tym sezonie 2 ligi mazowieckiej futsalu, gdzie mierzy się
między innymi z sekcją futsalu Legii
Warszawa. Po trzech kolejkach debiutanci mają na koncie porażkę,
remis i zwycięstwo, a to jeszcze nie
koniec emocji, bo zawodnicy rosną
w siłę z meczu na mecz. Podkowa
Teqball Club ostrzy sobie zęby na

walkę o awans do ostatniej kolejki.
Do spełnienia tego celu potrzebni
nam byli sponsorzy: Afamia Group,
firma wytwarzająca wyroby orientalnego pieczywa oraz słodyczy,
WKD oraz firma Schoodies tworząca
odzież reklamową. Wstęp na mecze
jest darmowy, a więc liczymy na coraz wyższą frekwencje na trybunach.
Artur Niedziński
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta

Sport

WARSAW 2019 TEQPONG CHALLENGER CUP W PODKOWIE LEŚNEJ

Węgrzy zachwyceni poziomem
Podkowa Leśna po raz kolejny gościła u siebie zwolenników gry na stole ze specjalnie profilowaną
nawierzchnią. Tym razem nie chodziło jednak o piłkarskich specjalistów uprawiających teqball.
Ten węgierski wynalazek ma także odmianę dla tenisistów stołowych, czyli teqpong.
Organizatorzy pierwszego w Polsce
Warsaw 2019 Teqpong Challenger
Cup przy współudziale z Miastem
Podkowa Leśna przeprowadzili zawody w dniach 24-26 października.
Dzień wcześniej odbyło się pierwsze w Polsce szkolenie dla sędziów,
które zapewnili węgierscy animatorzy tej dyscypliny z Danielem Szabo
na czele. Przypominamy, że to nasi
bratankowie są twórcami sportowej rodziny teq, bo okazuje się, że
oprócz futbolowej i pingpongowej
odmiany, jest jeszcze siatkarska,
ręczna i tenisowa.
Dzięki wspomnianemu szkoleniu,
zawodnicy mogli zmierzyć się według ścisłych reguł, które wypracowała światowa federacja teqponga.
Węgierscy goście zapewnili także stoły do teqponga, a przede
wszystkim sfinansowali, trzeba
przyznać, bardzo wysokie nagrody
finansowe dla zwycięzców. Do dyspozycji było aż 3000 USD (1000

USD za 1. miejsce, 700 – 2. miejsce,
400 – 3. miejsce, 300 – 4. miejsce,
a od 5 do 8. miejsca po 150 USD).
Zanim sportowcy przystąpili do
rywalizacji, mogli dzień wcześniej
zapoznać się ze specyfiką gry na
stole, którego półokrągły kształt
sprawiał, że najlepsi technicy tradycyjnego pingponga tracili wiele
ze swych atutów. Podkreślali, że
wymiany piłek są dłuższe, trzeba
więcej pracować nogami.
Nasi węgierscy goście byli jednak
pod wrażeniem poziomu sportowego imprezy. Nie spodziewali się,
że w zawodach wezmą udział tak
klasowi gracze. Przypominamy, że
w tej okolicy jest prawdziwe zagłębie tenisa stołowego, a przodują
tu pingpongiści z Grodziska Mazowieckiego (Bogoria) i Nadarzyna (GLKS). Jednak okazało się, że
najlepszym zawodnikiem turnieju
został przybysz aż z Jarosławia –
Artur Białek, pokonując w finale

Filipa Młynarskiego 4:1 w setach.
Trzecie miejsce zajął Marcin Sankowski, a czwarty był Przemysław
Sałaciński.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a pierwsza
trójka, oprócz wspomnianych nagród pieniężnych, także okazałe
puchary, które ufundowało Miasto
Podkowa Leśna. Dzięki tej współpracy gospodarzem zawodów była
miejscowa Szkoła Podstawowa im.
Bohaterów Warszawy. Głównym
organizatorem był wydawca magazynu o sporcie młodzieżowym
„Młody Sportowiec”. To dopiero początek Teqponga w Polsce,
wszyscy dopytują, kiedy i gdzie zostanie przeprowadzony następny
turniej. Jesteśmy przekonani, że już
niebawem zaspokoimy tę potrzebę.
Artur Niedziński
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta
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Ważne adresy i telefony
Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00, fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Godziny pracy Urzędu: pon. 8.00–18.00,
wt.- czw. 8.00–16.00, pt. 8.00–14.00.
Burmistrz Miasta:
Artur Tusiński
e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, a w sprawach
skarg i wniosków – w poniedziałki w godz.
12.00–18.00. Zapisy bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie 22 759 21 01 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej
urzadmiasta@podkowalesna.pl.
Sekretarz Miasta:
Małgorzata Smysło
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Sekretariat:
tel. 22 759 21 01, fax 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego:
tel. 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Dowody osobiste, ewidencja ludności i działalności gospodarczej: tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta:
Agnieszka Czarnecka
tel. 22 759 21 05
Podatki: tel. 22 759 21 07
Opłaty za wodę, kanalizację i odpady
komunalne: tel. 22 759 21 23
Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych: tel. 22 759 21 22
Ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie: tel. 22 759 21 21
Drogi: tel. 22 759 21 25
Nieruchomości komunalne: tel. 22 759 21 17
Planowanie przestrzenne: tel. 22 759 21 19
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta: tel. 22 759 21 24
Rada Miasta Podkowa Leśna::
tel. 22 759 21 06
Adresy e-mailowe radnych:
Małgorzata Łaskarzewska
malgorzata.laskarzewska@podkowaleśna.pl
Magdalena Eckhoff
magdalena.eckhoff@podkowalesna.pl
Bożena Majewska
bozena.majewska@podkowalesna.pl

www.podkowalesna.pl
Anna Olejniczak-Siara
anna.olejniczak-siara@podkowalesna.pl
Wojciech Sancewicz
wojciech.sancewicz@podkowalesna.pl

NZOZ „Medicus”: tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00

Małgorzata Janus
malgorzata.janus@podkowalesna.pl

Apteki:
Apteka Podkowiańska, tel. 22 729 19 16
Apteka Główna, tel. 22 758 91 66

Alicja Rotfeld-Paczkowska
alicja.rotfeld-paczkowska@podkowalesna.pl

Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767

Dąbrówka Smolny
dabrowka.smolny@podkowalesna.pl
Karolina Likhtarovich
karolina.likhtarovich@podkowalesna.pl
Michał Gołąb
michal.golab@podkowalesna.pl
Paweł Dziekański
pawel.dziekanski@podkowalesna.pl

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)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 15 70

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 od 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

Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 20 61
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Warszawy:
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna,
tel. 22 758 95 67
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały:
ul. Miejska 7, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 95 46
Szkoła Podstawowa św. Teresy
i Gimnazjum św. Hieronima:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Modrzewiowa 41, tel. 22 729 12 81
Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące Nr 60:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Wiewiórek 2/4, tel./fax 22 729 10 80
Miejska Biblioteka Publiczna
im Poli Gojawiczyńskiej:
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48
www.mbp-podkowalesna.pl
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa 18, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie w godz.:
9.00–10.00 oraz 16.30–17.30
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