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Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji, czuję się zobowiązana do przedłożenia Państwu informacji o działaniach podejmowanych przeze mnie
i Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne w latach 2010 -2014.
W tym roku obchodziliśmy 25 rocznicę pierwszych wolnych wyborów, które zapoczątkowały przemiany polityczne,
gospodarcze i społeczne kraju. Również w Podkowie Leśnej, w której pracuję od kilkunastu lat obserwuję pozytywne
zmiany. Mam świadomość, że zmiany te nie satysfakcjonują wszystkich mieszkańców i wiele pozostało do zrobienia
w kolejnych latach.
W 2015 roku Podkowa Leśna będzie obchodzić Jubileusz 90 - lecia swojego istnienia. Jest to data symboliczna
i zobowiązująca, którą należy godnie uczcić w imię utrwalenia naszej tożsamości. Jesteśmy małą i bardzo specyficzną
miejscowością o wielkich potrzebach i nie mniejszych ambicjach i wymaganiach.
Ostatnie cztery lata zakończyliśmy 3. miejscem w Polsce nagrodą „Sukces mijającej kadencji” w kategorii małych
miast. Zostaliśmy też laureatem konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2013 w kategorii małych i średnich miast,
w dziedzinie zarządzania kulturą.
Poniżej w dużym skrócie przedstawiam, co zostało zrealizowane w mijającej kadencji, w jakich warunkach i dlaczego
niektóre zamierzenia okazały się trudne do realizacji.
Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie jako burmistrza w codziennej pracy: Radnym, którzy podejmowali decyzje wpływające na rozwój Podkowy Leśnej, jednostkom organizacyjnym miasta oraz współpracownikom za rzetelną
i sumienną pracę. Podziękowania kieruję także do organizacji pozarządowych i mieszkańców za zaangażowanie na
rzecz rozwoju wspólnoty samorządowej.
Małgorzata Stępień-Przygoda
Burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:
Cztery lata w działalności samorządu lokalnego to okres wielu wydarzeń, czas relatywnie dużych szans i zmian.
Choć planowanie strategiczne w Podkowie Leśnej obejmuje o wiele dłuższą perspektywę, to po 4 latach można
dokonać oceny, w jakim punkcie drogi do celu, jakim jest wszechstronny rozwój miasta, aktualnie się znajdujemy.
Dokładnie przed rokiem Radni Podkowy Leśnej w jednomyślnym głosowaniu przyjęli aktualizację Strategii Rozwoju
Miasta. Plany obejmują okres do 2025 roku, a treść dokumentu została wypracowana w sposób partycypacyjny
podczas kilkunastu otwartych spotkań mieszkańców. Następnie dokument był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach
poszczególnych Komisji Rady Miasta. Dokumentacja tego procesu znajduje się na stronie www.podkowalesna.pl
w zakładce „Aktualizacja Strategii Miasta”
Przyjęta Strategia zrównoważonego rozwoju miasta ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025 (aktualizacja)
stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby jego mieszkańców. Dokument ten określa cztery strategiczne cele rozwoju
Podkowy Leśnej i dotyczą one kolejno: rozwoju nowoczesnej infrastruktury, ochrony środowiska naturalnego,
i zabytkowego charakteru miasta, rozwoju społecznego mieszkańców oraz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
Żaden z czterech obszarów nie jest traktowany priorytetowo. Realizacja wszystkich wyznaczonych zadań jest ważna,
bo zabezpieczają one podstawowe potrzeby mieszkańców.
Za realizację Strategii uchwalonej przez Radę Miasta odpowiada urzędujący Burmistrz Miasta i w taki sposób
organizuje pracę Urzędu oraz jednostek sobie podległych, aby działając zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miasta
budżetem z każdym rokiem przybliżać się do wyznaczanych celów.

Struktura budżetu miasta
Struktura dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna w roku 2014:
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Największą część dochodów do budżetu naszego miasta stanowią wpływy z podatku dochodowego płaconego przez
mieszkańców do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim. W roku 2014, zgodnie ze wskazaniem Ministra
Finansów, 37,53% przekazywanego podatku zasili budżet gminy, w której zamieszkujemy. W Podkowie Leśnej
stanowią one prawie połowę wszystkich dochodów i prawie 80% wszystkich dochodów własnych (dochodami
własnymi gminy są także opłaty z tytułu podatków lokalnych, głównie od nieruchomości oraz inne opłaty lokalne
oraz dochody z majątku gminy, w tym np. z najmu i dzierżawy). Dane statystyczne świadczą o relatywnie wysokich
dochodach mieszkańców. Fakt ten bardzo cieszy, jednakże staje się równocześnie utrudnieniem w pozyskiwaniu
środków unijnych, gdzie główną przeszkodą jest wysoki poziom zarobków mieszkańców. Współczynnik ten stanowi
też podstawę konieczności zapłaty „janosikowego” na rzecz gmin mniej zamożnych.
Subwencja oświatowa, która stanowi około ¼ wszystkich dochodów przekazywana jest na działalność szkoły
samorządowej (w praktyce pokrywa koszty wynagrodzeń nauczycieli), ale także pozostałych instytucji i placówek
edukacyjnych w mieście, w tym niepublicznych i prywatnych.
Ważną aktywnością w ostatnich czterech latach były starania Urzędu w zakresie regulowania stanu prawnego
nieruchomości. W toku postępowań sądowych miasto stało się właścicielem 5 działek, których wartość szacowana
jest na 4,5 mln zł. Mamy nadzieję, że decyzje sądu dla kolejnych 2 nieruchomości (procedura w trakcie) będą również
korzystne dla miasta. Polityka miasta w tym zakresie polega na gromadzeniu majątku, który w sytuacji konieczności
przeprowadzenia priorytetowych z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycji mógłby zostać spieniężony w tym
celu. Jest to również zasób finansowy, który pomoże dokonać spłaty odszkodowań za działki zajęte pod fragmenty
dróg publicznych.
Tabela nr 1. Wykaz nieruchomości pozyskanych dla miasta w latach 2010 - 2014.
Lokalizacja
ul. Wschodnia 26
ul. Storczyków 27A
ul. Kwiatowa 9
ul. Ejsmonda 16
ul. Helenowska 23
ul. Świerkowa 1A
ul. Iwaszkiewicza 19
ul. Wiewiórek 61
ul. Główna/Ogrodowa
Razem:
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Powierzchnia w m2
1618
1204
5873
1832
1424
11 951
2616
1063
1175
2022
6 876
18 827

Stan prawny
Własność Miasta
Własność Miasta
Własność Miasta
Własność Miasta
Własność Miasta
Decyzja komunalizacyjna, PKP odwołało się od decyzji
Decyzja komunalizacyjna, PKP odwołało się od decyzji
Sprawa sądowa w toku
Sprawa sądowa w toku

Struktura wydatków Miasta w roku 2014:
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Na potrzeby zobrazowania budżetu w dziale oświata uwzględniono także koszty funkcjonowania świetlicy szkolnej,
w dziale kultura uwzględniono dodatkowo wydatki na sport, w administracji dodano wydatki na bezpieczeństwo
i ochronę p/pożarową, a w dziale gospodarka komunalna uwzględniono dodatkowo wydatki na utrzymanie
cmentarza komunalnego, wydatki na energię elektryczną zasilającą urządzenia sieci wodociągowo – kanalizacyjną.
Do głównych wydatków w naszym mieście należy zaliczyć kolejno wydatki na oświatę (w 2014 roku wydatki
w tym dziale wyniosą 10,2 mln zł), gospodarkę komunalną, czyli dbanie o czystość w mieście, o rowy melioracyjne,
pielęgnacja zieleni miejskiej (wydatki w tym dziale w 2014 roku wyniosą 4,2 mln zł), administrację, w tym głównie
funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, czyli zarządzanie miastem. W 2014 roku zaplanowano w tym dziale nieco ponad
3,6 mln zł, a na przestrzeni lat 2010-2013 obserwuje się relatywnie niewielki wzrost wydatków (o około 300 tys. zł),
przy stałym udziale procentowym w granicach 11-12% w stosunku do wydatków ogółem. Przeliczając te kwoty na
jednego mieszkańca, okazuje się, że koszty administracji w tak małym mieście, jakim jest Podkowa są wyższe aniżeli
w większych jednostkach. Z jednej strony wpływ na to ma nakładanie przez rząd na gminy coraz to nowych zadań
bez względu na wielkość jednostki. Największą zmianą w mijającym okresie była wprowadzona 1 lipca 2013 roku
nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła nowe obowiązki na samorządy
w zakresie organizacji zbiórki odpadów. Należy tu wspomnieć, że byliśmy jednym z nielicznych samorządów, który
w pierwszym dniu wejścia w życie przepisów tej ustawy posiadał funkcjonujący system odbioru śmieci przez gminę.
Z drugiej strony za wyższe statystycznie koszty administracji w Podkowie odpowiada wprost sposób wykonywania
zadań z zakresu gospodarki komunalnej, które w większości gmin są zorganizowane w formie odrębnych jednostek
(np. spółek). Z analizy zagadnienia wynika jednak, że takie rozwiązanie, jakie przyjęto w Podkowie zapewnia jej
mieszkańcom niższe koszty usług z tytułu np. dostarczania wody i odbioru ścieków.
Po około 2 mln złotych zaplanowano w 2014 roku na wydatki w działach: transport i łączność (remonty i przebudowa
dróg i chodników, także odśnieżanie ulic w okresie zimowym) oraz gospodarka mieszkaniowa. W tym drugim
zabudżetowano m.in. budowę nowego domu komunalnego a także niezbędne remonty w budynkach użyteczności
publicznej, których gmina jest właścicielem. Budżet w tym dziale obciążają także wypłaty odszkodowań za te części
gruntów pod drogami, które stanowią własność prywatną. W urzędzie złożonych jest 47 takich wniosków i trwają
postępowania. Szacuje się, że łączna kwota odszkodowań może wynieść nawet kilka milionów zł.
Dotacja dla instytucji kultury (Centrum Kultury i Biblioteka Miejska) to koszt dla miasta rzędu 1,7 mln zł, a wydatki na
pomoc społeczną i ochronę zdrowia w 2014 roku wyniosą ok. 1,3 mln zł. Spłacamy także kredyt bankowy w rocznej
wysokości ok. 400 tys. zł, zaciągnięty na inwestycje w szkole samorządowej. Dużym obciążeniem dla budżetu miasta
jest jednak subwencja wyrównawcza dla gmin mniej zamożnych, tzw. janosikowe. Sposób jej wyliczenia był w tym
roku przedmiotem ożywionej dyskusji w środowisku samorządowym, które nadal czeka na korzystne rozstrzygnięcia
w tej sprawie. W 2014 roku Podkowa zapłaciła ponad 1,2 mln zł z tego tytułu.

3

OPIS REALIZACJI CELU STRATEGICZNEGO
Nowoczesna Infrastruktura komunalna
Znacząco poprawiła się infrastruktura edukacyjna miasta
- w 2013 r. została zakończona rozbudowa Zespołu Szkół
Samorządowych (Zadanie 3.4), na którą składa się pełnowymiarowa hala sportowa oraz nowe skrzydło z salami lekcyjnym i pracowniami przedmiotowym, a także modernizacja
starej części szkoły. Podjęte zostały prace nad zagospodarowaniem otoczenia szkoły – pozyskano środki zewnętrzne
na zainstalowanie urządzeń rekreacyjnych dla najmłodszych
uczniów w ramach programu „Radosna szkoła”, dostępnych
w godzinach popołudniowych dla najmłodszych mieszkańców. Działania te znacznie podniosły komfort nauczania,
umożliwiły pracę na jedną zmianę oraz rozszerzenie oferty
sportowej dla uczniów i dorosłych mieszkańców.
Od momentu rozpoczęcia prac koszt inwestycji wynosi
ok. 10,8 mln zł (w tym 700 tys. z dotacji). Ok. 620 tys. zł
zostało potrącone z tytułu kar za nieterminową realizację inwestycji. Dokonaliśmy przeglądu gwarancyjnego inwestycji, wykonaliśmy ekspertyzę dachu na hali sportowej. Wezwaliśmy ubezpieczyciela do wykonania jego obowiązków wynikających z gwarancji. Ponadto, toczą się postępowania sądowe dotyczące rozliczeń za płatności, których
nie dokonał Generalny Wykonawca wobec swoich podwykonawców.

W roku bieżącym wykonano remont attyki na budynku Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały przy
ul. Miejskiej 7 oraz wykonano chodnik z nawierzchni bezpiecznej na terenie obiektu oraz fragment chodnika na
ul. Miejskiej do wejścia od strony południowej.

Przebudowano plac zabaw dla najmłodszych dzieci w Parku
Matki i Dziecka im. Ks. Leona Kantorskiego, w tym dokupiono nowe urządzenia.

Zmodernizowano budynek d. MOK, wchodzący w skład
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, w tym wykonano ocieplenie i nową elewację budynku, wyremontowano
sale zajęć, zmodernizowano sieć elektryczną i co, wykonano przyłącze kanalizacyjne, chodniki wewnętrzne i ogrodzenie terenu - rozpoczęto jego zagospodarowywanie: montaż
urządzeń siłowni zewnętrznej i nasadzenia roślin. W sali kinowej zamontowano nowoczesny rzutnik filmowy. Modernizację udało się przeprowadzić 6 lat wcześniej, niż zakładała
to Strategia (zadanie 1.3.1). Inwestycje w CKiIO zrealizowano ze wsparciem środków z programu PROW - UE. Obiekt,
monitorowany przez całą dobę, dostosowano do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
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Poprawiono standard i energooszczędność obiektów stanowiących własność miasta, w tym sukcesywnie
remontowano: budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej (dach, wymiana drzwi wejściowych, remont pomieszczeń,
balkonu i cokołu, cyklinowanie i lakierowanie podłóg na parterze, instalacja wentylacji i przegród ogniotrwałych),
budynek na ul. Błońskiej, mieszczący NZOZ „Basis”, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom
Samopomocy KSN AW (remont podjazdu, naprawa dachu, remont klatki schodowej, wymiana rynien w budynku
gospodarczym); Urząd Miejski (wymiana dachu i części okien); liceum na ul. Wiewiórek (instalacja drzwi
ogniotrwałych, doprowadzenie kanalizacji); budynek przy ul. Jana Pawła II 3 (remont dachu), domy komunalne
przy ul. Jana Pawła II 29 (wymiana okien), budynek przy ul. Jaworowej 13 (instalacja gazowa wewnątrz budynku,
wymiana rynien), budynek przy ul. Kościelnej 3 (wymiana dachu i drzwi); Pałacyk Kasyno (cyklinowanie i lakierowanie
podłóg na piętrze, naprawa instalacji odgromowej).
Znacząco poprawiono sytuację mieszkaniową osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którym przysługują mieszkania komunalne. Zakończono budowę i zasiedlono
budynek mieszkalny przy ul. Jaskółczej oraz zagospodarowano teren działki. W roku bieżącym rozpoczęto budowę
drugiego bliźniaczego obiektu. Na obie inwestycje pozyskano środki zewnętrzne w wysokości ok. 450 tysięcy złotych.
W budynku na terenie b. MOK przy ul. Świerkowej wygospodarowano 4 lokale socjalne, wykonano remont dachu
oraz pomalowano obiekt. Oceniając realizację tego zadania
Strategii (3.3.1.) należy mieć świadomość, że obowiązek
zapewnienia mieszkań spoczywa na gminie, także w stosunku do osób prawomocnie eksmitowanych przez właścicieli
domów prywatnych.
Po zakończeniu budowy instalacji wodno-kanalizacyjnych w 2008 r. możliwe było rozpoczęcie naprawy stanu
podkowiańskich ulic – niestety Podkowa Leśna z uwagi na parametry oceny wniosków nie może w tym zakresie
samodzielnie liczyć na pozyskanie środków zewnętrznych i inwestycje drogowe wykonywane są w ramach środków
budżetu miasta. Mimo relatywnie dużych, corocznych nakładów na remonty i przebudowę infrastruktury drogowej
jeszcze wiele ulic, nie posiada docelowych rozwiązań.
W latach 2010 – 2014: wykonano (zadanie 1.1.2):
- nawierzchnie asfaltowe lub z kostki betonowe: ul. Reymonta na odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Ejsmonda do
Żeromskiego, ul. Bluszczowej od Jana Pawła II oraz placu
u zbiegu z ul. Parkową, ul. Akacjowej od Jana Pawła II
do Wschodniej, ul. Bukowej od Lipowejdo Reymonta;

- wzmocnienia nawierzchni gruntowych tłuczniem kamiennym ulic: ul. 11-go Listopada od Leśnej do Kolejowej,
ul. Cichej od Bukowej do Leśnej, ul. Sarniej od Wilczej do
Myśliwskiej, ul. Jaskółczej, ul. Storczyków od ul. Sasanek
do Jana Pawła II,

- chodniki: ul. Bukowa od Lipowej do Podleśnej, ul. Jelenia
od Króliczej do Myśliwskiej, ul. Myśliwska od Miejskiej
do Wiewiórek.

5

Do końca roku zostaną wykonane przebudowy: ul. Bukowej na odcinku 500 m (od ul. Lipowej do 40 m za ul. Grabową)
łącznie z odwodnieniem oraz ul. Warszawskiej od Brwinowskiej do Głównej łącznie z chodnikiem i odwodnieniem.
W trakcie remontów ulic i chodników modernizowano także oświetlenie uliczne oraz sukcesywnie wymieniano
oprawy oświetleniowe na nowe, energooszczędne.
Choć zdecydowanie poprawiła się przejezdność lokalnych dróg w okresie jesienno-zimowym, to z badań ankietowych
wiemy, że dalecy jesteśmy od stanu satysfakcjonującego większość mieszkańców. Prace remontowe ulic będą
kontynuowane w kolejnych latach, z uwzględnieniem procesu opiniowania przez zainteresowanych.
Nadal przed nami zadanie wypracowania całościowej koncepcji organizacji ruchu w mieście (zadanie 1.1.1 Strategii),
która zapewniałaby odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów. Na wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta została we wrześniu br. zawarta umowa na wykonanie „aktualizacji koncepcji organizacji ruchu wraz
z programem uspokojenia ruchu na drogach gminnym miasta Podkowa Leśna” w terminie do końca listopada 2014r.
Na terenie miasta znajduje się cmentarz komunalny, posiadający ok. 20 miejsc pochówku i miejsca w kolumbarium.
Pilną sprawą jest budowa wspólnego cmentarza z gminą Brwinów. Zadanie to zaplanowano w Strategii na lata
2018-2020. W latach 2010-2014: uporządkowano tereny przed cmentarzem (od ul. Ogrodowej oraz od ul Głównej),
przeprowadzono konserwację rowu wzdłuż granicy cmentarza, wykonano konserwację bram oraz ścieżek
wewnętrznych, uporządkowano kwatery wojenne, prowadzono prace pielęgnacyjne drzew oraz regularne prace
porządkowe na terenie cmentarza i na grobach w Lesie Młochowskim, ustawiono tabliczki informacyjne i tablicę
o historii cmentarza, inwentaryzowano miejsca pochówku oraz zabezpieczano kwiaty i znicze na groby powstańców
warszawskich oraz żołnierzy węgierskich na uroczystości 1 sierpnia i 1 listopada.

Rozpoczęto wprowadzanie elementów Systemu Informacji Miejskiej
(Zadanie 2.1.5 rozpoczęte wcześniej o 3 lata), tak w przestrzeni miasta
(witacz na wjeździe do miasta, tablica informacyjna na cmentarzu, banery
okolicznościowe), jak i w wydawnictwach Urzędu (szata graficzna Biuletynu
Miasta, Album o Podkowie Leśnej).

OPIS REALIZACJI CELU STRATEGICZNEGO
Ochrona środowiska naturalnego i zabytkowego charakteru Miasta Ogrodu.
Ważnym zadaniem z zakresu ochrony środowiska było opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”, przyjęty pez Radę Miasta w grudniu 2011r.
Program określa między innymi: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
Program jest monitorowany i w formie raportów przedstawiany Radzie Miasta.
W ramach realizacji Programu:
- w 2011 roku wykonano pielęgnację wszystkich drzew pomników przyrody (288 sztuk). Prace polegały na zabezpieczeniu koron drzew poprzez wiązania, usunięciu suchych gałęzi lub ewentualnym skróceniu konarów. Prace te
poprawiły zdrowotność, statykę drzew a także zwiększyły bezpieczeństwo mieszkańców i w części zostały sfinansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Dla 11 drzew zlecono wykonanie
dodatkowej ekspertyzy dendrologicznej (zadanie 2.3.2.).
- Sporządzono „Uproszczony Plan Urządzenia lasu we władaniu miasta Gminy Podkowy Leśnej”, zgodnie
z którym planowane i wykonywane są prace pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia, aby zachować cenną
roślinność, zapobiegać problemom złego stanu drzew (starzenie się oraz choroby) oraz zarastania działek
samosiejkami coraz bardziej zacieniającymi miasto. Na podstawie tego dokumentu od 2013 r. podjęto prace oczyszczające na miejskich terenach leśnych i skwerach. Wzmożony okres prac pielęgnacyjnych trwa
od 15 października do końca lutego (poza okresem lęgowym ptaków).
- Rozpoczęto rewitalizację Leśnego Parku Miejskiego (pielęgnacja drzew) zgodnie z zatwierdzonymi projektami
technicznymi. Zadanie wykonywane jest ze środków własnych. (zadanie 2.3.3.).
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Podkowa Leśna wraz z sąsiednim Brwinowem i Milanówkiem, jako obszar funkcjonalny Podwarszawskie Trójmiasto
Ogrodów, złożyła w 2012 roku wniosek o dotację z Projektu Regionalnego w ramach MF EOG Pt. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez
współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”
(zadanie 2.2.1). W ramach projektu zostanie sporządzona m.in. inwentaryzacja urządzeń wodnych i koncepcja
programowo – przestrzenna uregulowania i ochrony stosunków - wodnych na terenie gmin PTO. Jeśli uda się zdobyć
tę dotację, to umowa będzie podpisana w 2015r.
Niezależnie od powyższego projektu od roku 2011 rozpoczęto prace nad udrażnianiem rowów melioracyjnych
(zadanie 2.2.2.) System odwadniający Podkowy Leśnej stanowią rowy:
Rs 11 (przebiegający przez Leśny Park Miejski oraz Parów Sójek, rów ten znany jest także pod nazwą - ciek Niwka),
Rs 11/19 (biegnący od lasu Młochowskiego w okolicy ul. Bukowej, następnie przez tereny przyległe do cmentarza),
Rs 11/18 (przebiegający wzdłuż ul. Wilczej i ul. Bobrowej),
Rs 11/20 (krótki odcinek w ok. ul. Irysowej), rów poza ewidencją w ok. ul. Brzozowej.
Łączna długość rowów w granicach miasta wynosi ok. 7 km, w drogach miejskich w przecięciu z rowami znajdują się
22 przepusty.
Urząd Miejski, na podstawie opracowanego w 2011 r. projektu gruntownej konserwacji rowów prowadzi roboty
remontowe na odcinkach rowów oraz przepustach, które zagwarantują prawidłowe odprowadzenie wody opadowej
z terenów miasta. W ramach tych działań przebudowano cztery przepusty oraz umocniono w sposób stały, za
pomocą płyt betonowych ok. 1 km rowów (odcinek rowu w okolicy cmentarza oraz rów biegnący wzdłuż ul. Wilczej
i ul. Bobrowej).
W wyniku zawartego porozumienia gmina Brwinów zleciła wykonanie koncepcji alternatywnego systemu zapatrzenia
w wodę miejscowości Żółwin i Owczarnia, które w przyszłości odciąży podkowiańskie studnie, z których aktualnie
czerpana jest woda dla zaopatrzenia m.in. tej części gminy Brwinów.
Poniżej zestawiono wykonane dotychczas prace modernizacyjne dotyczące rowów oraz urządzeń melioracyjnych:
1. Na podstawie wykonanych pomiarów geodezyjnych niwelety dna wszystkich rowów oraz badań
geotechnicznych gruntów, wykonano koncepcję projektową gruntownej konserwacji rowów w Podkowie
Leśnej (rowy Rs 11/20, Rs 11).
2. Przygotowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami oraz wykonano przebudowę
przepustu w ul. Irysowej.
3. Wykonano odtworzenie fragmentu rowu na odcinku od ul. Głównej do ul. Bukowej polegające na odmuleniu
dna na całym odcinku wraz z uporządkowaniem skarp i pobocza (długość 1400 mb).
4. Co roku wykonuje się prace polegające na odtworzeniu istniejących przepustów poprzez odmulanie
i czyszczenie z gałęzi i innych zanieczyszczeń (np. w przecięciu z ulicami: Orlą, Kwiatową, Storczyków, Sasanek).
5. Przygotowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami oraz wykonano:
- przebudowę przepustu w ul. Gołębiej,
- prace budowlane dla inwestycji – przebudowa odcinka wzdłuż ul. Wilczej i ul. Bobrowej,
- przebudowę odcinka od ul. Głównej do ul. Brwinowskiej.
6. Dzięki negocjacjom z Wojewódzkim Zarządem Dróg Wojewódzkich, doprowadzono do ważnych uzgodnień
w sprawie przebudowy przepustu pod drogą Wojewódzką 719. Między innymi dzięki tym staraniom MZDW
zleciło wykonanie projektu przebudowy ww. przepustu.

Urząd Miejski wykonuje prace polegające na stałej
konserwacji i odmulaniu rowów i przepustów.
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W ramach podnoszenia estetyki miasta (zadanie 2.1.1.) od
2011 r. pracownicy Urzędu wykonują sezonowe nasadzenia
kwiatów. Posadzono ponad 10 tys. cebulek tulipanów, krokusów
i szafirków (w rejonie ul. Brwinowskiej, Parku Przyjaźni Polsko
Węgierskiej, Ogrodu Matki i Dziecka, parkingu przy Urzędzie,
ul. Lotniczej). Ukwiecono latarnie przed Urzędem. Wykonano
nasadzenia na skrzyżowaniu ul. Parkowej i ul. Bluszczowej
oraz na skwerze przy ul. Myśliwskiej i Bobrowej. Na skutek
akcji informacyjnej urzędu, a także starań mieszkańców poprawiła się w wielu miejscach estetyka przestrzeni publicznej.
Kilkakrotnie Urząd prowadził skuteczną kampanię w sprawie
nielegalności reklamy w przestrzeni publicznej.
Wykonano ekspertyzę glebową, włącznie z analizą laboratoryjną na zawartość substancji ropopochodnych i metali ciężkich na terenie miasta. Wykonano też analizę laboratoryjną czystości wody w rowach miejskich. W obu analizach
uzyskano wynik pozytywny.

Od kilku lat prowadzone są akcje edukacyjno – przyrodnicze, w tym sprzątanie Lasu Młochowskiego oraz, wspólnie
z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
rozdawanie budek lęgowych dla ptaków, a we współpracy
z Parafią każde dziecko na pamiątkę przyjęcia Komunii Św.
otrzymuje od Burmistrza drzewko do zasadzenia w ogrodzie.
W ramach edukacji ekologicznej (Strategia zadanie 2.3.5.) corocznie organizowano przedstawienia teatralne dla uczniów
klas 1 – 3 szkoły podstawowej, poruszające problematykę
spalania odpadów w piecach domowych, kwestie selektywnego gromadzenia odpadów, czy przeciwdziałania hałasowi.

OPIS REALIZACJI CELU STRATEGICZNEGO
Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców miasta-ogrodu
W toku prac nad Strategią uzgodniono, że „wspieranie integracji mieszkańców oraz współpraca z organizacjami
pozarządowymi i grupami nieformalnymi, w realizacji zadań miasta” jest celem pierwszoplanowym (Zadanie 3.1.1.,
3.1.3.). Cel ten jest realizowany poprzez współfinansowanie, udzielanie dotacji w ramach konkursu ofert, promocję
tych działań na stronie internetowej Urzędu, tablicy ogłoszeń w Urzędzie, Facebooku, biuletynie oraz w formie
wsparcia rzeczowego. Wsparcie w różnej formie dotyczyło większości działań integracyjnych (Festiwal Otwarte
Ogrody, Autosacrum, Europejskie Dni Dziedzictwa, Piknik Mniejszości Narodowych, Pikniki Rodzinne, Podkowiańska
Dycha, Uniwersytet Otwarty Pokolenia, etc.). Minimum 2 razy do roku z inicjatywy Urzędu organizowane jest Forum
Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych, a co roku, po konsultacjach społecznych, uchwalany jest roczny Program
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Zadanie 3.5.3).
W ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w latach 2011-2014 dofinansowano
65 projektów na łączną kwotę 238.105,15 zł.
Tabela nr 2. Zestawienie projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe:
rok

Zaspokajanie potrzeb
i zainteresowań
kulturalnych i społecznych

Organizacja wydarzeń
w ramach Otwartych
Ogrodów

Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej

Małe Granty

2011
2012
2013
2014

6 projektów – 27.280,15 zł
7 projektów – 30.000 zł
9 projektów – 44.250 zł
11 projektów – 44.000 zł

2 projekty – 2.700 zł
4 projekty – 2.700 zł
5 projektów – 11.550 zł
4 projekty – 12.000 zł

1 projekt – 5.000 zł
4 projekty - 14.972 zł

4 projekty – 8.700 zł
2 projekty – 3.680 zł
2 projekty – 11.000 zł
4 projekty – 16.973 zł
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W roku 2014 rozpoczęliśmy, jako miasto Podkowa Leśna, udział w projekcie „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”,
w ramach którego zostaną przygotowane procedury do wdrożenia nowych rozwiązań zarządzania budżetem gminy,
m.in. budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna (Zadanie 3.1.3.).
Jednym z celów Strategii jest rozwój oferty w zakresie sportu rekreacji i kultury dla osób w różnym wieku (Zadanie
3.4.3.). Do czasu wybudowania hali sportowej w szkole samorządowej, w ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane
były jedynie treningi judo oraz zajęcia taneczne. Wybudowanie nowej sali sportowej przyczyniło się do wzrostu
aktywniści sportowej mieszkańców. Obecnie bezpłatnie z sali korzystają: Uczniowski Klub Sportowy „Rzut Podkową”
(tenis stołowy, piłka koszykowa, hip hop, piłka nożna) oraz Uczniowski Klub Sportowy „Pantera – Podkowa Leśna” (Judo).
Opłaty ponoszą zewnętrzne podmioty prowadzące działalność sportową w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, karate,
TAI-CHI, lekkoatletyka, mini tenis, taniec oraz grupy mieszkańców uprawiające koszykówkę i siatkówkę.
Sala sportowa wykorzystywana jest także do organizacji miejskich imprez sportowych. W 2013 r. odbyły się: Turniej
Mazovia, w kategorii koszykówki chłopców oraz turniej finałowy „XI Mistrzostw Województwa Mazowieckiego
Strażaków w Halowej Piłce Nożnej” i pierwszy Podkowiański Turniej Judo w Kategorii Dzieci. Urząd Miejski
i Zespół Szkół Samorządowych w roku 2014 wspólnie zorganizowały integracyjną imprezę sportowo-ekologiczną
„W Podkowie po zdrowie”. Wydarzenie to ma mieć charakter cykliczny.
Pomoc osobom niepełnosprawnym (Zadanie 3.2.1., 3.2.2.)
Ważną kwestią dla Urzędu Miejskiego były i są potrzeby osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim bezpłatnie
użyczamy całe piętro w budynku przychodni przez ul. Błońskiej na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób
niepełnosprawnych prowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.
W 2013 roku Urząd Miejski wykonał też remont podjazdu w tym budynku oraz dostosował wejście do CKiIO przy
ul. Świerkowej 1 budując pochylnię do wejścia głównego. Poza tym w budynku CKiIO wyremontowano i dostosowano
łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmodernizowana szkoła samorządowa jest także dostosowana
w całości do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Bezpieczeństwo (Zadanie 3.7.1.)
Jednym z ważnych elementów realizacji tego celu „Wszechstronny rozwój mieszkańców” jest zapewnienie szeroko
rozumianego bezpieczeństwa mieszkańćów, na co składają się:
1. Współpraca z Policją, szczególnie ważna w sytuacji zmiany w 2013 r. struktury organizacyjnej Komendy
Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. Podległy Komisariat Policji w Podkowie Leśnej został
przekształcony w Posterunek, a co za tym idzie nastąpiły zmiany kadrowe. Służbę pełni obecnie pięciu
funkcjonariuszy, a Posterunek czynny jest w godzinach pracy funkcjonariuszy. W pozostałych godzinach
teren Podkowy Leśnej patrolowany jest przez służby patrolowo interwencyjne i służby wywiadowcze
Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.
W ramach dobrej współpracy co roku przekazywane są z budżetu miasta środki finansowe, przeznaczane
na służby ponadnormatywne i nagrody. Zakupiono również nieoznakowany samochód osobowy.
2. W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście co roku przekazywane są środki finansowe dla Straży Pożarnej.
W 2014 roku przeznaczono w budżecie miasta 40 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim oraz 10 000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku.
3. W ramach dofinansowania projektu pn. „Zagospodarowanie terenu CKiIO (Świerkowa 1) na cele
rekreacyjne i wypoczynkowe” zainstalowano zewnętrzny monitoring wizyjny.
W ramach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego współpracujemy z Wydziałem Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządem powiatowym oraz innymi
służbami, strażami i inspekcjami.
4. Sprawy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani - co rocznie uchwalany jest program przeciwdziałania,
w ramach którego organizowane są warsztaty, programy profilaktyczne pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne
dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień lub przemocy oraz szereg innych działań.
5. Elementem zapewnienia bezpieczeństwa jest także realizacja chodników na trasach o dużym natężeniu
ruchu samochodowego (ul. Bukowa, Jelenia, Myśliwska) oraz starania Urzędu Miejskiego o zapewnienie
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi nr 719 i ul. Gołębiej w związku z powstaniem galerii handlowej
PODKOWA.
6. Wdrażanie systemu monitoringu miejskiego. Obecnie monitoringiem są objęte: Pałacyk Kasyno wraz
z budynkiem i otoczeniem na ul. Świerkowej 1 oraz Zespół Szkół Samorządowych. Spółka WKD,
której Podkowa Leśna jest udziałowcem ogłosiła przetarg na system informacji pasażerskich,
łącznie z monitoringiem na stacjach – obecny monitoring na stacji Podkowa Leśna Główna zostanie
rozszerzony na wszystkie podkowiańskie przystanki.
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OPIS REALIZACJI CELU STRATEGICZNEGO
Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej
Rozwój e-usług (Zadanie 4.1)
Urząd bierze aktywny udział w dwóch projektach:
1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie
dwudzielności potencjału województwa” - Projekt EA.
2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
– Projekt BW.
Celami projektów są m.in.:
- poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego;
- zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informatycznych;
- usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców m.in. poprzez wdrożenie e-Government, na który składać się
będzie: elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna obsługa obywateli, elektroniczna skrzynka podawcza,
elektroniczny podpis i systemy dziedzinowe;
- wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznych rejestrów publicznych i innych
zbiorów danych.
Oznacza to, że realizacja tych projektów pozwoli załatwiać szereg spraw przez Internet, bez konieczność fizycznego
kontaktu z Urzędem.
W ramach promocji marki Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna (Zadanie 4.2.1, 4.2.2), urząd nawiązał także oficjalną
współpracę z organizatorami Otwartych Ogrodów z Czech, Słowacji i Węgier, dzięki udziałowi w projekcie
Wyszehradzkim „Weekend Otwartych Ogrodów”.
Ponadto wydano kilka publikacji, na które pozyskano dotacje z programu PROW 2007-2013:
1. Przewodnik „Podkowa Leśna i okolice na weekend” (1000 egz.), z filmem promocyjnym, przewodnikiem
mobilnym i internetową mapą interaktywną dotyczącej dziedzictwa historyczno-kulturowego, przyrody
zaplecza rekreacyjnego Podkowy Leśnej.
2. Polsko – angielski album Miasto-Ogród Podkowa Leśna (500 egz.)
3. Polsko – angielski folder poświęcony obchodom 10-lecia Festiwalu Otwarte Ogrody (1000 egz.)
4. Poradnik architektoniczny miasta ogrodu Podkowa Leśna (500 egz.)
Z okazji 90-lecia Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna planowane jest jeszcze wydanie kalendarza ściennego na 2015 r.
Urząd włączał się w działania mające na celu wzmacnianie więzi ze społecznościami Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów (np. wspólna reklama w Wiadomościach Turystycznych – 96 tys. egz., udział w projektach dotyczących
budowania marki Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów).
Wspieranie rozwoju podkowiańskich firm (Zadanie 4.4)
Księgarnia
Miasto podpisało umowę na prowadzenie księgarni w budynku przy ul. Jana Pawła II 5. Uruchomienie placówki
prowadzącej tego typu działalność, była odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców, wyrażane wielokrotnie
podczas spotkań z Radnymi i Burmistrzem. Najemca oferuje mieszkańcom duży wybór książek i albumów, ale także
artykułów papierniczych oraz zabawek.
Galeria PODKOWA
W ostatnim okresie powstała galeria handlowa położona przy ulicy Gołębiej w Podkowie Leśnej równolegle do drogi
wojewódzkiej 719. Teren ten leży w granicach administracyjnych gminy, ale jest gruntem prywatnym.
Obiekt ten powstał na podstawie pozwolenia budowlanego wydanego przez Starostę Grodziskiego w oparciu
o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2006 r. (zgodnie ze studium uwarunkowań
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta z 2000 r.).
Szacowana roczna wartość podatku od nieruchomości z tego budynku i działki to ok. 260 000 zł, a opłata za sprzedaż
napojów alkoholowych, tzw. korkowe, wynosi rocznie 20 551 zł.
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Parking Park & Ride (Zadanie 4.3.1)
W roku 2010 Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej przystąpił do prac projektowych związanych z realizacją parkingu
przy przystanku kolejki WKD „Podkowa Leśna Główna” w Podkowie Leśnej (działka nr ew. 1, obr. 11). W miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego miasta obszar przeznaczony do realizacji parkingu stanowi własność WKD.
W związku z tym Burmistrz Miasta Podkowa Leśna po przeprowadzeniu wstępnych rozmów z przedstawicielami
Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. uzgodnił przeprowadzenie wspólnej inwestycji polegającej na
budowie parkingu w ramach programu „Park & Ride”.
Koncepcja w/w inwestycji powstała w wyniku konieczności rozwiązania problemów komunikacji na terenie miasta
Podkowa Leśna. Planowany parking zwiększy liczbę miejsc parkingowych w centrum miasta, a obecnie te same
samochody parkują na ulicach miejskich w całym centrum. Ponadto lokalizacja miejsc parkingowych w sąsiedztwie
centrum handlowego uporządkuje parkowanie w tej części miasta, podniesie bezpieczeństwo w ruchu drogowym
oraz podniesie komfort życia mieszkańców Podkowy Leśnej.
Zgodnie z porozumieniem zawartym z Warszawską Koleją Dojazdową Sp. z o.o. przystąpiono do prac projektowych
i wymaganych uzgodnień, uzyskując pozwolenia na budowę. Podczas trwania powyższej procedury pojawiły się
liczne protesty mieszkańców i organizacji społecznych dotyczące realizacji tej inwestycji (związane m.in. z lokalizacją
parkingu czy ochroną zieleni, bądź brakiem potrzeby wg niektórych mieszkańców ulepszeń komunikacyjnych
w mieście). W związku z tym realizacja inwestycji została zawieszona do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości
i rozpatrzenia wniesionych skarg.
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na projekty.
Miasto aktywnie stara się o pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł na realizację swoich zadań. Sytuacja Podkowy
Leśnej jest jednak wyjątkowa przede wszystkim z powodu statystycznej zamożności jej mieszkańców. Nasza gmina
posiada bowiem wyższe aniżeli w średniej gminie w Polsce dochody własne, w tym generowane poprzez udział
w podatku dochodowym od osób fizycznych. To powoduje konieczność zapłaty subwencji wyrównawczej na rzecz
gmin mniej zamożnych, co stanowi około 5% budżetu. Z tego powodu także nie uzyskuje priorytetowych punków
w konkursach na dotacje, szczególnie w programach dotacyjnych Unii Europejskiej. Podstawowym celem polityki
unijnej jest bowiem wyrównywanie poziomów regionów, gmin, miejscowości mniej rozwiniętych, tzw. polityka
spójności. Dla przykładu w konkursie z zakresu wsparcia budowy infrastruktury edukacyjnej w ocenie merytorycznej
projektów aż 34% wagi punktowej stanowiło kryterium zamożności. W kilku konkursach zajęliśmy miejsce zaraz
za grupą gmin, które otrzymały dotacje, co pokazuje, ze brak tych priorytetowych punktów ma znaczenie.
Przegrywaliśmy także w konkursach o dotacje na drogi. Podkowiańskie drogi w większości mają charakter lokalny,
są głównie drogami dojazdowymi, nie posiadają strategicznych połączeń z siecią dróg wojewódzkich i krajowych,
co było promowane w postaci ostatecznej liczby punktów na listach rankingowych.
Najbliżej dotacji byliśmy w przypadku projektu dotyczącego rewitalizacji parku przy Pałacyku. Mamy nadzieję,
że w przyszłości właśnie projekty z zakresu kultury znajdą uznanie i finansowanie z programów dotacyjnych.
Dzięki działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” utworzonego z inicjatywy
i ze wsparciem Urzędów mogliśmy w ostatnich latach sięgać po środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Bezpośrednio z programu unijnego (PO Kapitał Ludzki) dofinansowaliśmy zajęcia pozalekcyjne w szkole
samorządowej oraz szkolenia dla osób w trudnej sytuacji życiowej, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pracownicy Urzędu brali udział w wielu programach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, które były dotowane
ze środków unijnych.
Tabela nr 3. Projekty realizowane przez Miasto współfinansowane ze środków zewnętrznych w latach 2010-2014.
Rodzaj projektu/Tytuł

Nazwa programu dotacyjnego

Kwota dotacji

Otwarty umysł - zajęcia dodatkowe
dla uczniów szkoły samorządowej
Nowe szanse małego ucznia - zajęcia
dodatkowe dla uczniów szkoły samorządowej
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół
Samorządowych
Budowa domu komunalnego
przy ul. Jaskółczej
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu
na terenie Podkowy Leśnej (2011)
Pielęgnacja drzew pomników przyrody
na terenie miasta Podkowy Leśnej
Budowa placu zabaw na terenie Zespołu
Szkół Samorządowych

Program Operacyjny
Kapitał Ludzki 2007-2013
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki 2007-2013
Program Rozwoju Bazy Sportowej
Województwa Mazowieckiego
Program wsparcia budownictwa Socjalnego
Banku Gospodarstwa Krajowego
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
w Warszawie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
w Warszawie
Program radosna szkoła

140.621 zł (środki UE)
66.528 zł (środki UE)
700.000 zł (środki krajowe)
154.795 zł (środki krajowe)
14.000 zł (środki krajowe)
142.917 zł (środki krajowe)
85.083 zł (środki krajowe)
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Pakiet promocyjny dla Podkowy Leśnej,
wydawnictwo mapowe, przewodnik po
Podkowie Leśnej oraz mapa elektroniczna
Czysta Podkowa - Kampania promocyjno
edukacyjna na temat segregacji odpadów
oraz ogólnych zasad utrzymania czystości
i porządku w mieście
Remont budynku CKiIO (Świerkowa 1)
wraz z modernizacją pomieszczeń
Zagospodarowanie terenu CKiIO (Świerkowa 1)
na cele rekreacyjne i wypoczynkowe
Wydawnictwo promocyjne album o mieście
ogrodzie Podkowa Leśna
Poradnik architektoniczny dla miasta ogrodu
Podkowa Leśna
Budowa domu komunalnego przy ul. Orlej
Wyposażenie szkoły

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oś IV
Leader

19.920 zł (środki UE)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 oś IV Leader

12.748 zł (środki UE)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 oś IV Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 oś IV Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 oś IV Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 oś IV Leader
Program wsparcia budownictwa Socjalnego
Banku Gospodarstwa Krajowego
Rezerwa oświatowa MEN

400.000 zł (środki UE)

RAZEM pozyskane dotacje

96.501 zł (środki UE)
19.680 zł (środki UE)
19.732 zł (środki UE)
295.091 zł (środki krajowe)
230.000 zł (środki krajowe)

2.367.616 zł

Dotacja dla Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów z tzw. mechanizmu norweskiego
Podkowa Leśna wraz z sąsiednim Brwinowem i Milanówkiem, jako obszar funkcjonalny Podwarszawskie Trójmiasto
Ogrodów, złożyła w 2012 roku wniosek o dotację z Projektu Regionalnego w ramach MF EOG Pt. „Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę
w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.
Wartość całego projektu wynosi prawie 3 mln zł, z czego wartość projektu w części dotyczącej Podkowy Leśnej
to ok. 0,5 mln zł. Dofinansowaniem mają być objęte, m.in.:
- Inwentaryzacja urządzeń wodnych i Koncepcja programowo – przestrzenna uregulowania i ochrony stosunków
wodnych na terenie gmin PTO
- Studium komunikacyjne obejmujące cały obszar PTO, Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych
Brwinów – Milanówek – Podkowa Leśna, w tym 0,64 km wzdłuż kolejki WKD
- Opracowanie strategii rozwoju obszarów zielonych na obszarze PTO
- Zintegrowana strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego na obszarze miasta PTO
- Opracowanie planu marketingu społecznego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.
W konkursie, w którym startowało 81 partnerstw samorządowych, wniosek PTO zajął 16. W lipcu 2014 otrzymaliśmy
informację o warunkowej możliwości przyznania dotacji i obecnie gmina Brwinów w imieniu swoim i partnerów
negocjuje warunki umowy, która może być podpisana w 2015 r. Przygotowane opracowania oraz dokumentacja
będzie służyła do ubiegania się o dotacje na realizację zadań w najbliższej m.in. ze środków Unii Europejskiej
w perspektywie finansowej UE oraz Państw Darczyńców (Norwegia, Szwajcaria) w latach 2014-2020.
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Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
VI kadencja Rady Miasta Podkowy Leśnej rozpoczęła się 2 grudnia 2010 roku. W wyniku wyborów samorządowych
w skład Rady Miasta weszli radni według okręgów:
Paweł Siedlecki, Anna Dobrzyńska-Foss, Jarosław Chrzanowski, Maria Konopka-Wichrowska, Helena Skowron, Adam
Krupa, Bogusław Jestadt, Grzegorz Smoliński, Maciej Foks, Agnieszka Świderska, Anna Łukasiewicz, Jarosław Kubicki,
Zbigniew Jachimski, Zbigniew Bojanowicz, Alina Stencka.
Stanowisko przewodniczącego Rady Miasta objął Bogusław Jestadt, a wiceprzewodniczącym został Jarosław Chrzanowski.
4 lutego 2014 r. Bogusław Jestadt zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Miasta. 13 lutego 2014 r.
Rada przyjęła tę rezygnację i wybrała na to stanowisko Alinę Stencką.
Rada powołała 4 komisje stałe:
Komisję Rewizyjną z przewodniczącym Adamem Krupą,
Komisję Budżetu, Finansów i Inwestycji z przewodniczącą Aliną Stencką,
Komisję Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych z przewodniczącym Maciejem Foksem,
Komisję Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z przewodniczącym Grzegorzem Smolińskim.
3 lipca 2014 r. Alina Stencka zrezygnowała z pełnienia funkcji przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.
Rada Miasta w dniu 24 lipca 2014 r. wybrała na to stanowisko Helenę Skowron.
17 grudnia 2013 r. członkowie Komisji Rewizyjnej wraz z przewodniczącym ostatecznie podali się do dymisji. 13 marca
2014 r. Rada Miasta powołała nowy skład Komisji a na jej przewodniczącą wybrała Annę Łukasiewicz.
Ponadto Rada Miasta powołała:
Doraźną Komisję Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy (28.06.2012 r.),
Komisję Inwentaryzacyjną (9.02.2012 r.),
Zespół Doradczy do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa (28.06.2012 r.),
Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
W czasie VI kadencji odbyło się 47 sesji, w tym 3 uroczyste:
16 września 2011 roku – z okazji uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci pacjentów i personelu szpitala powstańczego – oddziału Szpitala Wolskiego zorganizowanego w Podkowie Leśnej dla powstańców
i ludności cywilnej walczącej Warszawy w latach 1944-1945 oraz wręczenia aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Państwu Justynie i Władysławowi Gołąbom;
14 kwietnia 2012 r. - w ramach obchodów Dnia Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej wręczono odznaki „Zasłużony dla
Podkowy Leśnej”. Tytułem tym wyróżniono Grzegorza Dąbrowskiego, Henryka Bazydło, Michała Bogusławskiego,
Oskara Koszutskiego oraz Yaśminę Strzelecką;
1 sierpnia 2014 r. – z okazji uroczystych obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W czasie kadencji Rada Miasta zajmowała się wieloma sprawami gminy. Najwięcej uwagi poświęciła sprawom budżetu miasta oraz aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2013-2025.
W tematyce obrad znalazły się informacje o stanie inwestycji miejskich, dróg, gospodarki ściekowej, bezpieczeństwa
publicznego, działalności jednostek organizacyjnych gminy.
Radni miasta podjęli 215 uchwał. Obok bieżących uchwał w sprawach: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2011-2025 oraz zmian do niej, uchwalania budżetu miasta oraz zmian w budżecie, określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości, od środków transportowych, dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej, przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego itd., ważne uchwały rozpatrzone i podjęte przez Radę w mijającej kadencji
dotyczyły m.in.:
̵̵ przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji w roku 2011 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej;
̵̵ ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej;
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̵̵ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Podkowy Leśnej
na lata 2011 – 2016;
̵̵ opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna;
̵̵ statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej;
̵̵ przyjęcia gminnego „Programu ochrony środowiska dla miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014
z perspektywą do 2018 roku”;
̵̵ programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Podkowy Leśnej;
̵̵ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście
Podkowa Leśna;
̵̵ przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie miasta Podkowa Leśna;
̵̵ wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
na terenie miasta Podkowa Leśna;
̵̵ przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Podkowa Leśna;
̵̵ Programu Wspierania Rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2013-2015;
̵̵ aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2013-2025;
̵̵ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020.
Rada Miasta Podkowy Leśnej wskazała również swoich przedstawicieli do:
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Grodziskim – radna Anna Łukasiewicz,
Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim
w Grodzisku Mazowieckim – radna Anna Dobrzyńską-Foss,
Rady Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku – radny Jarosława Chrzanowski.
Istotny wkład w dorobek Rady wniosły Komisje Rady Miasta. Komisje odbyły blisko 240 posiedzeń, w tym:
Doraźna Komisja Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy – 32 spotkania,
Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska – 51,
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych – 52,
Komisja Rewizyjna – 53,
Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji – 54.
W trakcie kadencji radni złożyli 9 interpelacji do burmistrz miasta. Poruszali w nich tematy dotyczące ważnych dla
miasta spraw. Spośród zgłoszonych interpelacji, wniosków i zapytań radnych - zdecydowana większość została załatwiona pozytywnie lub jest w toku realizacji.Ponadto w każdy poniedziałek radni odbywali dyżury, podczas których
mieszkańcy zgłaszali im swoje uwagi, wnioski lub problemy.
W sesjach uczestniczyli burmistrz miasta, sekretarz i skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inne
osoby, zapraszane w zależności od tematyki sesji. Burmistrz Miasta na bieżąco przekazywała informacje o funkcjonowaniu miasta w okresach międzysesyjnych.
Rada była na bieżąco informowana o funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych, realizacji zadań rzeczowych
i wykonania budżetu w okresach całorocznych i półrocznych oraz stanie realizacji zobowiązań podatkowych.
Alina Stencka

Przewodnicząca Rady Miasta Podkowy Leśnej
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Odsłonięcie tablicy

jedzenia do pokoju. Widząc jego nastrój robiłam to osobiście i przy tej
okazji zetknęłam się z nim bliżej. Osobowość jego zrobiła na mnie pewne
wrażenie, ale nazwisko jego wówczas nic mi nie mówiło. Wśród wielu
ludzi i wydarzeń zapomniałam o nim. I nagle po 40 latach z ekranu telewizyjnego wyjrzała ku mnie znajoma mi twarz i zabrzmiało znajome
nazwisko: Czesław Miłosz” (Halina Regulska, Tamte lata, tamte czasy.
Wspomnienia z II wojny światowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
1988, s. 109-110).

Wiadomości Zespołu Szkół Samorządowych

8 października 2014 r. odbyła się
uroczystość odsłonięcia tablicy
upamiętniającej pobyt polskiego
noblisty Czesława Miłosza w dworku Zarybie, który obecnie stanowi część kampusu Wyższej Szkoły
Teologiczno-Humanistycznej im. M.B.
Czechowskiego w Podkowie Leśnej.
Wzięli w niej udział przedstawiciele
lokalnych władz samorządowych oraz
członkowie Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna,
a także studenci, wykładowcy i pracownicy Wyższej Szkoły TeologicznoHumanistycznej. Krótki wykład przybliżający związki Czesława Miłosza
z dworkiem Zarybie przedstawiła pani
Grażyna Zabłocka, natomiast uroczystego odsłonięcia tablicy wspólnie
dokonały burmistrz Podkowy Leśnej
Małgorzata Stępień-Przygoda oraz
rektor WSTH Anna Słonecka-Polok.
Jak wspomina w swojej książce dawna właścicielka Zarybia, pani Halina
Regulska, Miłosz znalazł schronienie pod jej dachem w okresie
II wojny światowej: „Któregoś dnia
poproszono mnie, abym przyjęła
jakiegoś ukrywającego się poetę.
O ile mnie pamięć nie myli, zwrócił
się do mnie nasz znajomy Achilles
Breza. Umieściłam go w pokoju położonym na uboczu. Młody człowiek
mówił, że nie chce być przez nikogo
widziany, i prosił o podawanie mu

Z nowym rokiem szkolnym 2014/15 rozpoczęła się współpraca Biblioteki
Szkolnej z Biblioteką Publiczną, koordynowana przez projekt Biblioteki
Narodowej. W depozycie Szkoła otrzymała od MBP nowości wydawnicze. 1283 książki już są w bibliotece szkolnej, gotowe do wypożyczenia.
Z książek tych mogą korzystać wyłącznie uczniowie, rodzice i nauczyciele ZS. Książki są oznaczone sympatycznym znaczkiem depozytowym.
Rejestracji czytelników można dokonać w MBP przy ul. Błońskiej 50
w PL od poniedziałku do soboty. Książki można pożyczać i oddawać
w obu bibliotekach podkowiańskich.
Nowy Samorząd Szkolny (gimnazjum) 2014/2015
25. 09. 2014 r. odbyły się wybory do samorządu gimnazjalnego, które
niekwestionowanie wygrali:
Alicja Kozłowska – przewodnicząca
Michał Rembiszewski – wiceprzewodniczący
Patrycja Rembiszewska – skarbnik
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego klas I – III gimnazjum
chcą zorganizować:
1. Zawody międzyszkolne z danej dyscypliny.
2. Szczęśliwy numerek (zwalniający z odpowiedzi danego dnia).
3. Wizyty osób, które przedstawią nam ciekawe pomysły na skuteczną
naukę.
Z nowymi władzami, z pewnością, nie zabraknie rozrywki!
Koncert w wykonaniu Sławomira Pyrko
21 października 2014 r. o godz. 12.00 uczniowie gimnazjum byli
zaproszeni do sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich ul. Świerkowa 1 na koncert w wykonaniu Sławomira
Pyrko „ROZMOWY O ŻYCIU - AGRESJA” - (http://www.slawekpyrko.pl).
Koncert finansowany był ze środków miasta Podkowy Leśnej
Rajmund Wilamowski
bibliotekarz szkolny

Fragmenty prac uczniów klas III gimnazjum na temat:
czym dla mnie dzisiaj jest patriotyzm?
Prace były pisane jako zadanie domowe na lekcjach KOSS. Zadanie polegało na przedstawieniu własnych refleksji związanych z tematem patriotyzmu, jako jednej z możliwych, oprócz nacjonalizmu, kosmopolityzmu
czy szowinizmu, postaw wobec ojczyzny.
Wszystkie prace są wyeksponowane na tablicy w szkolnym korytarzu.
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Patriota to człowiek, który nie łamie
prawa, nie niszczy środowiska naturalnego. Bierze udział w wyborach
parlamentarnych i prezydenckich.
Jest silnie związany z kulturą, tradycją
i historią swojego kraju. Taki człowiek
jest tolerancyjny wobec mniejszości
narodowych zamieszkujących jego
kraj, szanuje ceni poglądy innych,
nawet wtedy, gdy są sprzeczne
z jego własnymi.
Ola Rygała, IIIb
Bycie patriotą, to nie są tylko wzniosłe, ważne czyny. Jest to myśl i codzienność. Patriotą nie jest się tylko
wtedy, gdy zrobi się coś nadzwyczajnego, ale także, gdy się troszczy o
ojczyznę w zwyczajnych sprawach.
Trzeba pamiętać o tych, którzy zginęli
lub cierpieli za naród. Ich poświęcenie
wymaga szacunku i stawiania jako
wzór postawy patrioty. Należy przypominać sobie postawy tych wielkich
Polaków, choć nieraz są zapomniani
przez los, pochowani w bezimiennych
grobach.
Szczególnie teraz jest to ważne, gdy
w czasach globalizacji i coraz częstszych postaw kosmopolitycznych,
młodzi ludzie wyjeżdżają z Polski
w poszukiwaniu lepszego życia.
Nieraz los ich do tego przymusił, ale
często jest to ich własna decyzja, by
porzucić kraj dla pieniędzy i wygód.
Zapominają o swojej ojczyźnie, jej
kulturze i historii. Nie jest to postawa patriotyczna, gdyż emigracja
młodych, wykształconych ludzi niesie ze sobą konsekwencje dla całego
kraju, np. drenaż mózgów, starzenie
się narodu.
(…) Patriotyzmu też nie należy mylić z nacjonalizmem i szowinizmem.
Prawdziwy patriota chce dobra dla
swej ojczyzny lecz nie kosztem innych
krajów i nie odczuwa niechęci lub
wrogości w stosunku do nich.
Małgosia Biegała, IIIa
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Podkowiańskie Liceum
Ogólokształcące nr 60
Historia w naszym liceum
Kiedy jeszcze nie tak dawno rozmawiałam z moimi uczniami o powinnościach obywatelskich, nikt z nich nie kwestionował otwarcie postawy
odpowiedzialności za losy ojczyzny, ale niejednokrotnie czuło się obojętność. A przyszły udział w wyborach był kwitowany wzruszeniem ramion
i stwierdzeniem „nas polityka nie interesuje”. Wydarzenia na Ukrainie
przekonały jednak nas wszystkich, że wolność, pokój, dobrobyt nie są
nikomu dane na zawsze.
Najlepszą okazją, by mówić
o tym, że wolność trzeba szanować i troszczyć się o nią,
są zajęcia poświęcone historii. Dlatego 6 września kilkunastu uczniów wzięło udział
w „Marszu Pamięci”, rekonstrukcji, przedstawiającej
przybycie do pruszkowskiego Dulagu grupy mieszkańców, wygnanych z Warszawy
po Powstaniu Warszawskim. Nasi uczniowie nie byli entuzjastycznie nastawieni do udziału w przedsięwzięciu, które odbywało
się w niedzielę. Udzieliła im się jednak – jak opowiadali następnego dnia – atmosfera panująca w czasie marszu. Wcielając się
w bohaterów wydarzeń sprzed lat, przez moment współodczuwali
z nimi strach, zagubienie, rozpacz.
Z inicjatywy Pawła Włoczewskiego w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa zorganizowaliśmy w naszym Liceum
„Powstańczy Poranek”, przypominając przy okazji uczniom
o tym, że mieszkańcy Podkowy
Leśnej, Pruszkowa, Komorowa,
Milanówka, nie tylko obserwowali z pewnego oddalenie dramat ginącego miasta, także uczestniczyli
w tragedii wygnanych warszawian i udzielali im pomocy. Było to tematem
wystąpienia Małgorzaty Bojanowskiej, obecnej dyrektorki Muzeum Dulag
121, dokumentującego historie pruszkowskiego obozu przejściowego,
przez który przeszło 650 osób. Następnie Helena Sarna opowiedziała
o twórczości dwóch młodych poetów czasów okupacji Jana i Andrzeja
Romockich, a na zakończenie Marek Deszczyński nakreślił szersze tło,
które pozwoliło lepiej zrozumieć motywy tych, którzy zadecydowali
o wybuchu powstania. Publiczność stanowili dorośli mieszkańcy
Podkowy i okolic, harcerki z 32 Mazowieckiej Drużyny Harcerek Korona
im. św. Jadwigi Królowej, uczniowie z Gimnazjum nr2 im. św. Hieronima,
którzy przybyli pod wodzą pani Kingi Gaworskiej oraz nasi uczniowie i nauczyciele. Gościliśmy również delegatów ze Staszowa (województwo świętokrzyskie) z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
panią dyrektor Annę Karasińską i profesora Tomasza Bieleckiego. W czasie uroczystości „Powstańczy Poranek„ podpisaliśmy umowę partnerską
w ramach międzywojewódzkiego projektu edukacyjnego „Żelazny Most”.

W przerwie miedzy wstąpieniami
nasi goście mogli obejrzeć wystawę
poświęconą kobietom, które walczyły
w Powstaniu Warszawskim .
A następnego dnia grupa uczniów
statystowała w przedstawieniu
„Babie lato”.

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Poli Gojawiczyńskiej
Misja
Biblioteka publiczna jest drogą do wiedzy w wymiarze lokalnym, tworzy
warunki do edukacji permanentnej, podejmowania decyzji niezależnych
i rozwoju kulturalnego jednostek i grup społecznych
Wizja

W październiku okazję do rozmów
o powinnościach wobec wspólnoty stanowiła wystawa „O historii
września 1939 roku w Brwinowie”
sprowadzona do naszego liceum
dzięki uprzejmości gminy Brwinów.
Komentarz do wystawy stanowił
wykład Grzegorza Szczepańskiego,
który opowiedział o działaniach
wojennych w naszym regionie,
o postawach mieszkańców Brwinowa
i wreszcie o aktach terroru okupantów. Wykładu wysłuchali nie tylko
nasi uczniowie, także ich młodsi
koledzy z Publicznego Gimnazjum
z Podkowy Leśnej oraz z Gimnazjum
nr 2 św. Hieronima.
A dla uczniów klasy pierwszej naszego Liceum swoistym podsumowaniem całego cyklu lekcji poświęconych historii, która rozgrywała się
w naszym regionie, było spotkanie
w Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie
z profesorem W. Bartoszewskim, który barwnie i niezwykle wspominał
i udział w Powstaniu Warszawskim
i swój pobyt w pruszkowskim obozie
przejściowym.

Zaproszenie
na Wigilię szkolną
Zapraszamy wszystkich absolwentów
oraz sympatyków naszego liceum na
Wigilię, która odbędzie się 19 grudnia
o godzinie 18 na ulicy Wiewiórek 2/4.
Dyrekcja i nauczyciele
Podkowiańskiego Liceum
Ogólnokształcącego nr 60

Działania ugruntowujące hybrydowe funkcje Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej, wyrażające się poprzez: gromadzenie i udostępnianie zbiorów zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej. Budującej
kulturę informacyjną społeczności lokalnej, łączącej zadania „biblioteki
obsługującej” i „biblioteki uczącej”. Biblioteki pełniącej rolę Ośrodka
Czytelniczo-Informacyjnego.
Podkowa Leśna ze względu na swe tradycje literackie, artystyczne
i naukowe to miejsce wyjątkowe zasługujące na wyjątkową bibliotekę książnicę miasta ogrodu - kolonii literackiej. Nie będzie wyłącznie figurą
stylistyczną stwierdzenie, że po ulicach Podkowy Leśnej przechadzają
się cienie tak wybitnych postaci jak: Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz
Michałowski, Janusz Regulski, Tadeusz Boy-Żeleński, Irena Krzywicka,
ks. Leon Kantorski i wiele, wiele innych nie mniej zasłużonych. Przywoływana wielokrotnie podczas spotkań z Mieszkańcami Strategia
Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014 wskazała
punkty wymagające szczególnej troski, a wśród nich zainteresowanie
czasem wolnym dzieci i młodzieży. Bazując na tradycji i sięgając po nowatorskie formy promocji książki i czytelnictwa, Biblioteka podkowiańska, skutecznie i efektywnie przełamuje stereotypy, czego efektem jest
nie tylko pielęgnowanie upodobań osób wyrobionych czytelniczo, lecz
także zdobywanie zaufania i życzliwości nowych grup czytelników, dotychczas nie związanych z książką.
Począwszy od 2008 r. stale roszerza swoją ofertę oraz formy promocji
książki i czytelnictwa. Powstała strona internetowa www.mbp-podkowalesna.pl, w 2011 została odświeżona i unowocześniona.
Konsekwentnie prowadzone są działania mające na celu realizację wizji
i misji Biblioteki podkowiańskiej:
1. spotkania: autorskie, Klubu Pod Mądrym Smokiem, czyli zajęcia biblioterapeutyczne w formie głośnego czytania dla dzieci do 5 roku życia, oraz
Dyskusyjnego Klubu Książki, który ewoluuje, zmienia się i w 6 roku działalności proponuje Mieszkańcom ok. 6 sekcji w tym dwie anglojęzyczne,
2. Cotygodniowe zajęcia biblioterapetyczne dla podopiecznych mieszczącego się na ul. Błońskiej Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji
Warszawskiej
3. wypożyczenia:
- międzybiblioteczne, które stawiają naszą Bibliotekę w szeregu
bibliotek o charakterze naukowym, w wśród bibliotek działających
w ramach ogólnopolskiej sieci bibliotek, praktycznie tylko one realizują
tego rodzaju usługi,
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- książki mówionej, której oferta stale
rośnie i na dziś proponujemy prawie 500 egzemplarzy audiobooków,

Więcej kultury

- w 2011 r. udostępniono czytelnikom
katalog online,

Bez postrzegania pracy instytucji w perspektywie co najmniej 5 lat trudno skutecznie tworzyć
kulturę lokalną wysokiej próby. Dlatego znaleźliśmy się w prestiżowym gronie około setki
domów kultury w Polsce, które posiadają Strategię Rozwoju. Stała się
ona dokumentem wyznaczającym i porządkującym nasze cele i zadania
na lata 2013-2015, ściśle skorelowanym ze Strategią Zrównoważonego
Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2012-2025.

- w 2012 r. rozpoczęto wdrożenie
ogólnopolskiego zintegrowanego
systemu bibliotecznego MAK+,
- w 2012 r. uruchomiono czytelnię
ibuk online.
Zgodność powyższych działań
z oczekiwaniami społeczności lokalnej
sprawiają, że codziennie odwiedza
nas minimum 70 osób. W rankingach
ogólnopolskich Biblioteka zajmuje czołowe miejsca, m.in. w 2011
- 1 miejsce na Mazowszu i 5 w Polsce,
w roku bieżącym znajdujemy się na
drugim miejscu (wśród bibliotek
miejskich) w naszym województwie, a od lat jesteśmy wiodącą
Biblioteką powiatu grodziskiego.
Wszystkie wnioski składane przez
Bibliotekę celem pozyskania środków zewnętrznych zostały przyjęte i znalazły się wśród najwyżej
punktowanych. Wspomnieć należy
m. in. o takich projektach grantowych
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego jak:

Opracowując strategię postawiliśmy na otwartość i współpracę.
Przyjęliśmy, że CKiIO to miejsce należące do podkowiańskiej wspólnoty, bo to właśnie tutaj rozwijać się mogą – i rzeczywiście się rozwijają
– lokalne inicjatywy, a ludzie mają szansę spotkać się ze sobą w celach
innych niż tylko konsumpcyjne. To, co stało się misją CKiIO, rodziło się
więc w relacjach i dyskusji podczas spotkań z mieszkańcami.
Ze Strategii Rozwoju wyłonił się model CKiIO jako instytucjonalnego animatora, którego energia skierowana jest nie tyle na oferowanie mieszkańcom rozrywki, czy zagospodarowanie wolnego czasu, ale przede
wszystkim na ich aktywizowanie, animowanie do wspólnego działania
na rzecz swojego miasta.
Praktyczną realizacją przyjętego modelu są m.in. spektakle plenerowe
w wykonaniu mieszkańców Podkowy i okolic inspirowane lokalną historią, integrujące mieszkańców i budujące tożsamość miejsca - Dżentelmen
i Spółka, Babie lato, Babie lato 1944. Sukcesy tych projektów, opartych
na animacji, potwierdziły, że jest to dobra metoda rozwoju potencjału
twórczego mieszkańców Podkowy, a wspólna kreacja wyzwala energię
społecznego działania.

1. Infrastruktura Bibliotek
2. Promocja Czytelnictwa (w ramach dwóch priorytetów)
3. Kraszewski. Komputery dla
Bibliotek
Dziękujemy Mieszkańcom, naszym
Czytelnikom, wszystkim tym, którzy
doceniają naszą pracę i są dla nas inspiracją do dalszego rozwoju.
Dorota Skotnicka

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej
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Znacząca część realizowanych projektów i wydarzeń odbywała się i odbywa w ścisłej współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
Bardzo ważne jest dla nas partnerstwo, które stało się nie tylko narzędziem realizacji kolejnych projektów, ale ideą kulturową, wokół której
gromadzą się kolejne organizacje, instytucje i mieszkańcy. Jesteśmy więc
inicjatorem i partnerem kolejnych lokalnych kooperacji. Festiwal Otwarte
Ogrody, EDD, Niewielka Kolejka Wielkich Idei, Pomysł się liczy, Inicjatywy
Lokalne, Włącz mnie, Teatr Otwarty, Kiosk Ruchu - to tylko sztandarowe
inicjatywy potwierdzające naszą chęć do współpracy. Warto, by tutaj
wyróżnić projekt Włącz mnie - Sąsiedztwo Wielokulturowe - cykl całorocznych warsztatów artystycznych z uchodźcami z ośrodków w Dębaku
i Mosznie realizowany we współpracy z wieloma podmiotami (Ośrodek
Kultury w Brwinowie, Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Polskie Forum

Migracyjne, Urząd ds. Cudzoziemców,
Zespół Szkół w Podkowie Leśnej),
który w rezultacie przyczynił się do
integracji dzieci uchodźców z dziećmi
podkowiańskimi, zmniejszenia problemów wychowawczych w szkole,
lepszego poznania się dwóch społeczności.
Wiele wydarzeń w Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich organizowanych jest z inicjatywy mieszkańców. Powołaliśmy w tym celu
Konkurs minigrantowy Pomysł się
liczy oraz pozyskaliśmy środki z programu Narodowego Centrum Kultury
Inicjatywy Lokalne.
Pozwoliły one podkowianom z różnych środowisk i grup wiekowych
(seniorzy, harcerze, młode animatorki kultury, matki z dziećmi, młodzież
interesująca się hip-hopem i rockiem,
pasjonaci lokalnego dziedzictwa
kulturowego, a także wielbiciele
teatru ruchu) zrealizować swoje własne pomysły na działania kulturalne
wspólnie z naszym Centrum. Dzięki
temu mogliśmy lepiej się poznać
i porozumieć.
Naszym sukcesem jest także lokalna
integracja ludzi związanych z kulturą.
Koordynujemy od 2009 roku Festiwal
Otwarte Ogrody, z powodzeniem pozyskując środki zewnętrzne od sponsorów i wzbogacając jego program
o atrakcyjne propozycje (potańcówka
na dechach, koncerty zespołu Raz,
Dwa, Trzy, Grupa MoCarta). Jesteśmy
organizatorem, we współpracy
z organizacjami pozarządowymi
i Urzędem Miejskim, Europejskich
Dni Dziedzictwa - promujących
lokalne, narodowe i europejskie dziedzictwo kulturowego oraz wiedzę
o małej ojczyźnie.
Organizowane przez nas Artystyczne
Ferie i Artystyczne Wakacje dla dzieci to ciesząca się ogromną popularnością forma półkolonii, których
integralną częścią są warsztaty artystyczne różnego rodzaju: teatralne,
filmowe, cyrkowe, muzyczne, a nawet inspirowane dzikim zachodem
– wszystko może się stać tematem
do kreatywnej zabawy pod kierunkiem doświadczonych animatorów.
W naszym programie nie brakuje
ambitnych propozycji dla najmłodszych. Frekwencja dopisuje zawsze na

koncertach Filharmonii Dziecięcej Yaśminy Strzeleckiej oraz spektaklach
z cyklu Dziecko w Teatrze - starannie dobieranych spośród najlepszych
w kraju, laureatów przeglądów i festiwali teatralnych. Podkowiańskie
dzieci zaczęliśmy edukować architektonicznie w ramach cyklu warsztatów prowadzonych przez doświadczone animatorki.
Od 2014 roku w budynku przy Świerkowej działamy w lepszych
warunkach. Dzięki remontowi przeprowadzonemu przez Urząd Miejski
ze wsparciem unijnych środków, jest estetyczniej i przyjemniej – w budynku i dookoła niego.
Nasz Uniwersytet Otwarty POKOLENIA to miejsce, które edukuje,
aktywizuje i integruje. Po 9 latach istnienia (w tym 4 lata pod skrzydłami
CKiIO) jest to ciągle miejsce żywe i atrakcyjne, gdzie rodzą się nowe inicjatywy (np. ostatnio rejs żeglarski uczestników UOP). Ta nieco elitarna
forma edukacji zrzesza osoby z chłonnym umysłem i ciekawe świata.
Wykłady i spotkania z interesującymi ludźmi, wycieczki do miejsc znanych
i mniej znanych, Klub Podróżnika, Klub Brydżowy, nordic walking, zajęcia
językowe – jest w czym wybierać... Teatr Otwarty, działający przy UOP
to miejsce artystycznej kreacji na wysokim poziomie. Wspomnieć choćby można rewelacyjne spektakle: Arszenik i stare koronki oraz Wariatka
z Chaillot, bijące rekordy popularności. Początki były skromne, a w tej
chwili teatr prowadzony przez Joannę Cichoń skupia blisko 30 osób
i ciągle dochodzą nowe...
Zgodnie z naszą Strategią konsekwentnie budujemy program współpracy międzynarodowej, w szczególności z europejskimi miastami ogrodami. Czując się częścią „europejskiej rodziny miast ogrodów” poznajemy
przykłady z innych części świata, a także promujemy nasze, unikalne
rozwiązania. Odwiedzili nas do tej pory przedstawiciele niemieckiego
miasta ogrodu Hellerau, węgierskiego miasta ogrodu Wekerletelep oraz
angielskiego Letchworth.
Jak widać przygotowujemy dużo różnorodnych projektów. Z tego względu bierzemy udział w konkursach ogłaszanych nie tylko przez Narodowe
Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności, Fundusz Wyszehradzki, ale sięgamy także po środki unijne (PROW Leader, Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, program
Grundtvig).
Nie bazujemy tylko na budżecie, który dostajemy jako dotację podmiotową, ale nieustannie szukamy środków zewnętrznych. Tak więc od stycznia
2011 do końca czerwca 2014 roku pozyskaliśmy ponad milion dwieście
tysięcy złotych. Poza środkami otrzymanymi na realizację projektów,
są w tym również środki od sponsorów, z wynajmu sal, z prowadzenia
zajęć oraz ze sprzedaży biletów.
Staramy się o to, aby nasza działalność komercyjna nie schlebiała jedynie popkulturowym gustom.
I tak cieszący się wielką popularnością cykl Jazz w Kasynie. Włodek Pawlik
zaprasza, zwieńczony występem w ramach Podkowiańskich Orłów po
otrzymaniu przez artystę Nagrody Grammy, zapewnił podkowianom
nie tylko dobrą rozrywkę, ale przede wszystkim możliwość obcowania
z muzyką na światowym poziomie.
Podobnie w naszej Galerii Kasyno - gościmy dzieła artystów uznanych
na świecie m.in. Józefa Wilkonia, Franciszka Maśluszczaka, Franciszka
Starowiejskiego, Włodzimierza Borowskiego, ale również konsekwentnie, w ramach wsparcia promocyjnego, prezentujemy prace podkowiańskich twórców.
Alina Witkowska

dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
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Ważne adresy i telefony
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
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. w godz. 8.00
- 18.00, wt. w godz. 8.00 - 16.00, śr. (dzień
wewnętrzny), czw., w godz. 8.00 - 16.00, pt.
w godz. 8.00 - 14.00.
Godziny pracy kasy Urzędu:
pon. 8.00 – 18.00, wt. 10.00 – 14.00,
śr. - kasa nieczynna,
czw. 9.00 – 15.00, pt. 9.00 – 13.00
Przerwa w pracy kasy - codziennie
13.00 - 13.30
Burmistrz Miasta:
Małgorzata Stępień-Przygoda
e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Burmistrz przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. 12.00 – 18.00
w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.
Zapisy bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie (22 759 21 01)
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Sekretarz Miasta:
Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta:
Maria Ostrowska
Sekretariat (pokój nr 6)
tel. 22 759 21 01, fax. 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste
(pokój nr 7) tel. 22 729 10 62, 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Ewidencja ludności i działalności gospodarczej
(pokój nr 7) tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Referat Finansowy:
Podatki: tel. 22 759 21 07
Opłaty za wodę, kanalizację i odpady komunalne: tel. 22 759 21 27
Księgowość: tel. 22 759 21 09
Kasa: tel. 22 759 21 08
Referat Gospodarki Miejskiej (pokój nr 11, 12)
tel. 22 759 21 21, 22 759 21 25, e-mail:
gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
Referat Inwestycji (pokój nr 15)
tel. 22 759 21 23
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
(pok. nr 16, 17) tel. 22 759 21 17, 22 759 21 19
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta, strona internetowa:
tel. 22 759 21 30
e-mail: promocja@podkowalesna.pl
Aktualne wyniki badań jakości wody pobranej z wodociągu publicznego dostępne są
na stronie internetowej miasta, w zakładce
Środowisko oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta.

www.podkowalesna.pl
Rada Miasta Podkowy Leśnej:
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
Adresy e-mailowe radnych:
Paweł Siedlecki
pawel.siedlecki@podkowalesna.pl
Anna Dobrzyńska-Foss
anna.foss@podkowalesna.pl
Jarosław Chrzanowski
jaroslaw.chrzanowski@podkowalesna.pl
Maria Konopka-Wichrowska
maria.konopka-wichrowska@podkowalesna.pl
Helena Skowron
helena.skowron@podkowalesna.pl
Adam Krupa
adam.krupa@podkowalesna.pl
Bogusław Jestadt
boguslaw.jestadt@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Maciej Foks
maciej.foks@podkowalesna.pl
Agnieszka Świderska
agnieszka.swiderska@podkowalesna.pl
Anna Łukasiewicz
anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Zbigniew Jachimski
zbigniew.jachimski@podkowalesna.pl
Alina Stencka
alina.stencka@podkowalesna.pl
Radny Zbigniew Bojanowicz nie posiada adresu internetowego. Korespondencję e-mailową do radnego można kierować na adres:
radamiasta@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 (część od torów do Brwinowa)
St. Asp. Konrad Zieliński tel. 600 997 216
Dzielnicowy II rejonu (od torów po Dębak)
Sierż. Sztab. Piotr Komar tel. 600 997 673
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:
Warszawa: tel. 992
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Rozdzielna gazu:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 792 03 60
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis” tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus” tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska tel. 22 729 19 16
Apteka „Pod Aniołem” tel. 22 758 97 60
Apteka Główna tel. 22 758 91 66
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci kanalizacyjnej:
GEA-NOVA, biuro tel. 22 733 01 41
w dni powszednie w godz. pracy
tel. 695 380 695, 607 206 820
alarmowy (po godzinach pracy, nocą,
w dni wolne) tel. 697 229 002
Konserwacja sieci wodociągowej:
HYDROMONT Sp. j.
tel. 661 955 201, 661 955 200
Odbiór odpadów:
Eko-Hetman Sp. z o.o.
Tel. 22 729 98 98, 729 98 99
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 15 70
Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82
czynny: poniedziałek - piątek 8-16
Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 20 61
Zespół Szkół Samorządowych,
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
Szkoły Klubu Inteligencji Katolickiej
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
Urząd Pocztowy: tel. 22 758 93 28
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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