Podkowa Leśna

Przejrzysta Polska

Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa
Leśna na lata 2005-2014.
Minęło już 6 lat od uchwalenia jednogłośnie przez Radę Miasta w lutym 2005 r. Strategii Rozwoju
Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna. Program powstał z inicjatywy Andrzeja Kościelnego – Burmistrza
Miasta, stanowiąc jedno z głównych narzędzi zarządzania miastem.
Podstawą opracowania Strategii była analiza sytuacji społeczno – gospodarczej w mieście w wyniku
której w 2004 r. sporządzono Raport o stanie miasta. Dokument powstał dzięki zaangażowaniu
pracowników merytorycznych Urzędu oraz dyrektorów instytucji podległych miastu a także stażystów
odbywających praktyki zawodowe w urzędzie. Raport posłużył wówczas do określenia
najważniejszych problemów miasta oraz wskazywał szanse jakie miasto powinno wykorzystać w
nadchodzących latach.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna obejmuje okres 10 lat,
począwszy od 2005 roku. Dokument powstał w wyniku szerokiej dyskusji, do której zaproszeni zostali
- obok przedstawicieli samorządu lokalnego oraz instytucji publicznych z terenu miasta - reprezentanci
organizacji pozarządowych i mieszkańcy, w tym liderzy lokalnego życia społecznego.
W roku 2009 dokonano jednogłośną decyzją Rady Miasta aktualizacji Strategii – włączając do niej
rozbudowę szkoły samorządowej.
Pierwsza część Strategii zawiera opis sytuacji społeczno-gospodarczej miasta w latach
poprzedzających jej przyjęcie, przy czym większość danych pochodzi ze statystyki publicznej (20032004). Duży wkład merytoryczny w przedstawienie stanu oświaty, pomocy społecznej, kultury, służby
zdrowia, ochrony środowiska, stanu infrastruktury miejskiej wnieśli pracownicy Urzędu Miasta oraz
innych instytucji a także zaproszeni eksperci. Wiele badań i analiz zostało starannie wykonanych przez
Pełnomocnika Burmistrza ds. Strategii dr Tomasza Potkańskiego.
Celem naczelnym Strategii była „realizacja koncepcji miasta ogrodu w XXI wieku, zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju”, a określona w dokumencie docelowa wizja miasta stanowi rozbudowany
obraz pożądanego stanu miasta, jaki powinien zostać osiągnięty w 2015 roku.
Sformułowania zawarte w wizji odnoszą się m.in. do takich aspektów jak:
1. Unikalny charakter miasta i dalsze jego utrzymanie mimo postępujących procesów
urbanizacyjnych.
2. Zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych miasta.
3. Wysoka jakość życia mieszkańców.
4. Wysoki standard funkcjonowania instytucji miejskich.
5. Ochrona zasobów środowiska naturalnego, w tym: starodrzewu, wydm leśnych, gleby, fauny,
cieków, wód powierzchniowych i podziemnych.
6. Osiągnięcie stanu równowago pomiędzy tradycją a nowoczesnością, zrównoważony rozwój
miasta.
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7. Uwzględnienie potrzeb materialnych (infrastruktura drogowa, ciągi pieszo-rowerowe,
kanalizacja) oraz społecznych mieszkańców (różnorodna oferta instytucji kultury, oferta
sportowa, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, rekreacja i wypoczynek).
8. Instytucjonalne i społeczne przestrzeganie oraz egzekwowanie zapisów prawa lokalnego, w
tym planu zagospodarowania przestrzennego miasta, regulaminu czystości i porządku w
mieście.
9. Podnoszenie świadomości mieszkańców oraz tożsamości miejsca poprzez działalność
edukacyjną.
10. Integracja mieszkańców, solidarna i zintegrowana społeczność.
11. Edukacja na wysokim poziomie, wychowanie i rozwój osobowości dzieci i młodzieży,
kształtowanie postaw patriotycznych , chrześcijańskich i etycznych.
12. Poczucie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców.
13. Rozwijanie nowoczesnego modelu gospodarki tzw. post-przemysłowej.
14. Zapewnienie szybkich i bezpiecznych połączeń komunikacyjnych w mieście i na zewnątrz
(kolej, drogi, ścieżki rowerowe).
15. Współpraca i uzgadnianie planów rozwojowych z sąsiednimi samorządami.
16. Podkowa Leśna będzie ważnym ośrodkiem edukacyjno - kulturalno-ekologicznym,
wzorcowym małym miastem łączącym rozwój gospodarczy z zabezpieczeniem potrzeb
społecznych.
17. Wartości i tradycje otwartości wierna realizacja idei miasta - ogrodu pozwoli uzyskać status
Polskiego pomnika historii a nawet docelowo wpisania na światową listę dziedzictwa
kulturowego UNESCO.
Wymienione elementy wizji stały się podstawą do sformułowania celów rozwojowych miasta:
strategicznych i szczegółowych. Struktura celów strategicznych łączy harmonijnie wszystkie aspekty
rozwoju miasta: środowiskowy, gospodarczy i społeczny, gwarantując jego zrównoważony rozwój,
zgodnie z celem naczelnym strategii jakim jest: Realizacja koncepcji miasta ogrodu XXI wieku
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
W Strategii przyjęto następujące cele strategiczne:
Cel 1: Nowoczesna infrastruktura komunalna (z zastosowaniem technologii pro-ekologicznych)
Cel 2: Ochrona środowiska naturalnego i układu urbanistycznego miasta-ogrodu
Cel 3: Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców miasta-ogrodu
Cel 4: Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej
Wymienione cele są wzajemnie ze sobą powiązane, wzajemnie się uzupełniają i mają jednakową
wartość a zaniechanie realizacji któregokolwiek z nich może negatywnie oddziaływać na pozostałe.
Dla poprawnego określenia czy przygotowana strategia jest realizowana oraz czy założone cele są
osiągane, każdemu z celów przyporządkowano cele szczegółowe, a tym z kolei wskaźniki ich
realizacji.
Uzupełnieniem Strategii są Plany Realizacyjne do Strategii oraz coroczna ocena ich wykonania,
dokonywana przez Urząd Miasta. Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej
(www.podkowalesna.pl) miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce samorząd.
Realizatorami Strategii są Urząd Miasta i instytucje miejskie, organizacje pozarządowe i obywatele
Miasta – Ogrodu a także przedsiębiorcy lokalni oraz zewnętrzni, prowadzący działalność na terenie
miasta. Koordynatorem realizowania zadań szczegółowych jest Urząd Miasta, ale podobnie jak
opracowanie Strategii miało charakter uspołeczniony, również jej wdrażanie w warunkach
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podkowiańskich ma charakter wybitnie zdecentralizowany i jest to zgodne z charakterem miasta i
poczuciem współodpowiedzialności władz, mieszkańców, organizacji społecznych i przedsiębiorców
za jego rozwój.
Mimo, że Strategia Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna jest dokumentem nadal aktualnym (do
2014), ale w kontekście kończącej się w 2010 roku drugiej kadencji burmistrza Andrzeja Kościelnego
– inicjatora opracowania postanowiono podsumować realizację celów w niej zawartych po blisko 6
latach od jej uchwalenia, a więc po upływie ok. 58% planowanego okresu funkcjonowania. Jako
metodę przyjęto analizę wskaźników przypisanych w Strategii celom szczegółowym, dokonując oceny
stopnia realizacji poszczególnych zadań na koniec 2010 roku na podstawie posiadanych informacji
własnych oraz danych ze statystyki publicznej. Na tej podstawie szacunkowo określono procent
realizacji poszczególnych celów jak i całej Strategii – jako średnia arytmetyczna wszystkich celów
szczegółowych.
WNIOSKI
Poniżej przedstawiono szczegółową analizę stanu realizacji każdego z czterech celów strategicznych –
w oparciu o wskaźniki dotyczące celów szczegółowych. Stan realizacji Celu nr 1 oceniono na 45%,
Celu nr 2 – na 50%, Celu nr 3 – na 74% a Celu nr 4 na 70%. Gdyby uśrednić ten wynik dla całości
Strategii (tj. wszystkich czterech celów) – okazuje się, że zadania wykonano w 60% przy upływie
ok. 58% czasu realizacji Strategii. Jeśli założenia na jakich oparto analizę są prawidłowe – oznacza
to, że Strategia jest konsekwentnie i prawidłowo realizowana, niezależnie o szeregu
obiektywnych trudności przy realizacji niektórych działań.
Są to oczywiście wartości przybliżone i uśrednione, oparte o samoocenę, stąd też należy je
interpretować bardziej jako wyraz trendu, a nie w sposób ścisły. Informacje te i oceny ułatwią
mieszkańcom wyrobienie sobie zdania o problemach Miasta Ogrodu Podkowa Leśna i aktualnym
etapie jego rozwoju – zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, jednakże każdy z mieszkańców
ma prawo do własnej oceny, która będzie uwzględniała jego wiedzę i osobiste doświadczenia.

Urząd Miejski, Podkowa Leśna 28.10.2010
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Cel strategiczny 1: Nowoczesna infrastruktura komunalna (z zastosowaniem technologii pro-ekologicznych)
Nr

Cel szczegółowy

Opis stanu realizacji celu

Wartość wskaźnika na koniec 2010 z komentarzem.

1.1

Modernizacja nawierzchni ulic z zastosowaniem
technologii pro-ekologicznych

Nakłady inwestycyjne w latach 2005 – 2010 na remonty dróg wzrastały z każdym
rokiem i w 2010 roku wyniosły 2,5 mln zł. W tym czasie wyremontowano lub
wybudowano łącznie 16,1 km dróg gminnych, z 42,5 km jakie są w Podkowie.
Remonty dróg były planowane w systemie jednorocznym, od 2007 roku zakres
inwestycji jest uzgadniany z doraźną komisją Rady Miasta.

1. Nie przygotowano docelowego planu
remontów ulic.

Wskaźnik osiągnięcia celu:
1. Przeprowadzono analizę i przygotowano plan
docelowego stanu utwardzeń nawierzchni ulic.
2. Zmodernizowane ulice spełniają następujące standardy:
-duża przepuszczalność nawierzchni na
modernizowanych ulicach, co pozwala na nie
budowanie kanalizacji deszczowej.
- wykorzystuje się materiały nie szkodzące ludziom i
środowisku
3. Nie mniej niż 90% ulic jest przejezdnych w okresie
opadów deszczu i roztopów śniegu.
4. Stan ulic satysfakcjonuje co najmniej 90%
mieszkańców.

Do głównych inwestycji należy zaliczyć remont ul. Brwinowskiej i Jana Pawła II
(inwestycja zrealizowana wspólnie z powiatem), nowa nawierzchnia ul. Lilpopa,
Wschodniej, Króliczej, Sienkiewicza, Orzechowej, w centrum miasta części ul.
Słowiczej ul. Helenowskiej i miejskiej przy skrzyżowaniu z ul. Brwinowską,
przygotowany został także projekt budowy parkingu przy stacji WKD w Podkowie
Głównej na 46 miejsc postojowych, którego wykonanie przez WKD jest planowane
na 2011 rok.
Mimo kilkukrotnie złożonych wniosków o dotacje zewnętrzne nie udało się
pozyskać dodatkowych środków na budowę i remonty ulic w mieście, bowiem takie
lokalne ulice na obszarze rezydencyjno-mieszkaniowym są poza zakresem
zainteresowania programów strukturalnych UE i programów rządowych – co
owocuje niską punktacją w konkursach. We wrześniu 2010 został po raz trzeci
złożony został wniosek o dotację na przebudowę ul. Bukowej i Lipowej do
krajowego programu tzw. schetynówek. Choć ten ciąg drogowy najbardziej spełnia
kryteria spójności z siecią dróg wojewódzkich oraz komunikacji wewnętrznej, a
poprawa bezpieczeństwa na tej ulicy ze względu na wysoki poziom ruchu (ponad 3
tys. pojazdów na dobę) jest lokalnym priorytetem – szansa uzyskania środków nie
jest wysoka.

2. 35% wszystkich ulic w Podkowie
Leśnej zostało poddanych utwardzeniu
lub wybudowano nową nawierzchnię.
3. Przejezdność ulic w czasie opadów i
roztopów jest osiągana na 80% ulic.
4. Nie przeprowadzono badania
ankietowego opinii mieszkańców w
celu określenia poziomu satysfakcji z
jakości dróg w Podkowie Leśnej.
Realizacja wskaźnika docelowego – w
ok. 40% (wartość uśredniona).

Nie udało się opracować docelowego nowego programu organizacji ruchu w
mieście. Jednak w trakcie prac nad dokumentem udało się wstępnie uzgodnić z
Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego pewne postulaty dot. np.
możliwości ograniczenia prędkości ruchu pojazdów na niektórych ulicach miasta do
30 km/h, a także o wyznaczenie tzw. ciągów pieszo-jezdnych na których
pierwszeństwo mają poruszający się pieszo i rowerem.
Nie opracowano szczegółowego programu docelowego utwardzania ulic (wraz z
określeniem rodzaju nawierzchni). Jednak przy wyborze inwestycji i określaniu jej
zakresu uwzględniano:
1. Przepuszczalność nawierzchni dla wód powierzchniowych
2. Przejezdność w okresie wiosenno-jesiennym oraz podczas opadów śniegu.
W kolejnych budżetach miasta konieczne jest dalsze przeznaczanie środków
finansowych na remonty dróg. Dla poprawy bezpieczeństwa najpilniejszą jest
przebudowa ul. Bukowej i Lipowej wraz z ciągiem pieszym (koszt ok. 4 mln zł) oraz
ulic w okolicy Zespołu Szkół Samorządowych (ul. Bluszczowa, Reymonta).
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Sprawą pilną w nieodległej perspektywie będzie konieczność realizacji wniosków o
odszkodowania za grunty zajęte pod drogi, wydatki gminy z tego tytułu mogą
wynieść nawet 3,5 mln zł.

1.2

Zakończona budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w
mieście
Wskaźnik osiągnięcia celu:
1. Wszystkie nieruchomości na terenie miasta mają
dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
2. 100% nieruchomości zabudowanych jest podłączonych
do obu typów sieci.

Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej zakończono na obszarze całego miasta w lutym
2008 roku. Inwestycja trwała od 1997 roku (objęła 4 kadencje władz
samorządowych) i kosztowała łącznie:
Sieć wodociągowa: 8,7 mln zł
Sieć kanalizacyjna: 14,7 mln zł.
Do 2010 roku do sieci kanalizacyjnej podłączyło się 945 budynków a do sieci
wodociągowej 960 na 1200 wszystkich domów w Podkowie Leśnej. Tak więc
prawie 80% gospodarstw domowych korzysta z wodociągu miejskiego oraz
kanalizacji.

1. 100% nieruchomości w mieście mają
dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej.
Cel został w całości osiągnięty.
2. 80% nieruchomości podłączyło do
sieci wodno-kanalizacyjnej. Cel
osiągnięty w 80%.

Wpływy do budżetu miasta z opłat za wodę i kanalizację wynoszą 700 tys. zł a
wydatki z tytułu zaopatrywania mieszkańców w wodę 1,2 mln zł (w tym 550 tys. za
odbiór ścisków przez oczyszczalnię w Grodzisku i ich przepływ przez Milanówek).
W 2010 roku Rada Miasta zdecydowała o podniesieniu (o 30%) cen wody
zużywanej poprzez podlicznik dla zrównoważenia tego rachunku. Podwyżka ma na
celu głównie ograniczenie przez mieszkańców zużycia wody do celów
gospodarczych, promowanie postaw ekologicznych.
W kolejnych latach należy dążyć do zrównania kosztów i wpływów z tytułu
zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

1.3

Gospodarka nieruchomościami miasta (poprawny stan
budynków Szkoły, Pałacyku, MOKu, innych)
Wskaźnik osiągnięcia celu:
1. Wszystkie budynki będące w posiadaniu miasta są
wyremontowane lub zmodernizowane oraz w pełni
używane
2. Istnieje i jest realizowany plan zarządzania
nieruchomościami miasta

Z sukcesem zakończono remont i odnowienie budynku dawnego Pałacyku - Kasyna,
w którym od od 2008 roku funkcjonuje miejska instytucja kultury. Inwestycja została
sfinansowana w większości ze środków UE.
Całkowicie zmodernizowano (w tym ocieplono) budynek Przychodni Zdrowia
przejęty od Starostwa Powiatowego. Znajdują się w nim: niepubliczny ZOZ BASIS,
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych, a także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Poddano
wieloetapowej modernizacji budynek przedszkola oraz stary budynek szkoły
samorządowej. Modernizowano w niezbędnym zakresie budynki komunalne.
Ze względów bezpieczeństwa z nakazu Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Grodzisku Mazowieckim został wyburzony jeden z baraków na terenie MOK-u. Ten
sam Inspektorat wyłączył z użytkowania budynek komunalny przy ul. Parkowej, w
którym mieszkały 4 rodziny. Niezbędne i pilne stało się wybudowanie nowego
budynku komunalnego, którego lokalizację wyznaczono w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego przy ul. Jaskółczej. Prace budowlane rozpoczęły się w br. i będą
częściowo sfinansowane ze środków z Funduszu Dopłat Ministerstwa Infrastruktury.
Opracowano i wdrożono Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy, w tym uaktualniono zasady przyznawania lokali komunalnych. Nie
opracowano wieloletniego programu zarządzania nieruchomościami, ale działania w
tym zakresie są prowadzone systematycznie w wydziale nieruchomości.

1. Wszystkie budynki stanowiące
własność miasta znajdują się w stanie
poprawnym lub zdatnym do użytku, z
wyjątkiem budynku komunalnego na ul.
Parkowej – z którego lokatorzy
odmawiają wyprowadzenia się do
wynajętych pomieszczeń mieszkalnych.
Znacznych nakładów remontowych
wymagają: budynek MOK oraz Urzędu
Miasta (dach)
Trwa budowa nowego domu
komunalnego.
2. Nie zakończono prac nad planem
zarządzania nieruchomościami miasta.

Realizacja wskaźnika docelowego
w ok. 50%
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1.4

Nowoczesna podziemna infrastruktura energetyczna i
teleinformatyczna
Wskaźnik osiągnięcia celu:
Co najmniej 40% długości infrastruktury sieciowej w
mieście znajduje się pod ziemią lub zostało
zmodernizowane w technologicznie zaawansowany
sposób

Do 2007 roku Zakład Energetyczny inwestował na terenie Podkowy Leśnej w
nowoczesną infrastrukturę przebudowując istniejące okablowanie na słupach
energetycznych oraz wymieniając słupy. Obecnie z powodu koniecznych
oszczędności ZE zaprzestał regularnych inwestycji ograniczając się do
interwencyjnych napraw.
Urząd sukcesywnie wymienia oprawy oświetleniowe latarni miejskich na nowe
energooszczędne.
Zrealizowano nowe oświetlenie wokół budynku Urzędu Miasta oraz na nowo
wybudowanym parkingu, połączenie kablowe zrealizowano pod ziemią.
W 2011 roku Telekomunikacja Polska SA planuje ułożenie podziemnego
światłowodu łączącego urządzenia TP na terenie miasta oraz budowę 4 nowych
urządzeń dostępowych (tzw. szaf). Dzięki tej inwestycji mieszkańcy miasta uzyskają
dostęp do nowoczesnych usług teleinformatycznych, w tym Internet o szybkości 20
MB i telewizji cyfrowej. TP planuje wystąpienie do Urzędu z zapytaniem o warunki
lokalizacji inwestycji.

20-30% infrastruktury energetycznej
zostało wymienione przez ZE
(okablowanie),
72,6 % opraw oświetleniowych
wymienione na oszczędne sodowe.
Pozostałe 27,4 % z 1019 wszystkich lamp
na terenie miasta to lampy starego typu
tzw. rtęciowe nadające się do pilnej
wymiany. Analiza korzyści wykazała
dużą rentowność takiej inwestycji (zwrot
wydatków w ciągu ok. 6 lat).
Wg danych TP SA ok. 70%
nieruchomości ma podłączenie do
internetu w oparciu o sieć łączy tej firmy.
Internet jest też dostępny przez sieć
komórkową – choć o niskiej
przepustowości.
W zakresie sieci teleinformatycznej
działania będą podejmowane przez
operatorów komercyjnych – tak aby objąć
usługami szerokopasmowego Internetu
100% mieszkańców. Inwestycja będzie
prowadzona w okablowaniu
podziemnym.
Realizacja wskaźnika docelowego - ok
50%

1.5

Optymalny układ komunikacyjny na terenie miasta i
wokół
Wskaźnik osiągnięcia celu:
1.Istnieje techniczna alternatywa (np. obwodnica) dla
ruchu tranzytowego przez miasto do/z Żółwina i
Owczarni
2. Ruch tranzytowy samochodów ciężarowych przez
Podkowę zmniejszył się co najmniej o 25%, a w
stosunku do samochodów osobowych, nie zwiększył się
- w porównaniu do sytuacji z roku początku roku 2005
[pomiar ruchu]
3. Układ komunikacyjny w sposób praktyczny
uwzględnia potrzeby ruchu pieszego i rowerowego
4. Nowa organizacja ruchu wewnątrz miasta oraz miejsc
parkingowych satysfakcjonuje (wg. kryteriów
bezpieczeństwa i funkcjonalności) co najmniej 70%
mieszkańców.

Opracowany w 2008 roku projekt systemu organizacji ruchu w mieście został
złożony w Starostwie Powiatowym jednak ze względu na niestandardowe warunki
komunikacyjne w mieście (zbyt wąskie ulice, brak chodników) zaproponowane
przez wykonawcę projektu rozwiązania nie zostały zaakceptowane przez Wydział
Komunikacji Starostwa Powiatowego i ostatecznie projektu nie udało się uzgodnić.
Jednak w wyniku prac nad rozwiązaniami komunikacyjnymi udało się osiągnąć
akceptację Wydziału dla znacznego (do 30km/h) ograniczenia szybkości pojazdów w
mieście (poza głównymi ulicami) oraz dla planowania ciągów pieszo-jezdnych z
pierwszeństwem dla pieszych i rowerzystów.
Dotąd nie udało się porozumieć z sąsiednimi gminami w sprawie
alternatywnych połączeń Podkowy Leśnej i Żółwina. Przyczyną braku
rozwiązań jest szczupłość środków finansowych w budżetach sąsiednich gmin,
bowiem to one musiały by ponieść większość kosztów (połączenie z trasą
Katowicką – przez gminy Brwinów, do której należy Żółwin i przez gminę
Grodzisk Maz.). Z powodu braku miejsca i woli mieszkańców nie jest możliwa
żadna nowa trasa wokół Podkowy do Żółwina poprzez gminę Milanówek.
W 2010 roku ustawiono znaki zakazu wjazdu (35 nowych) oraz poruszania się

1.Brak alternatywnych dróg dojazdowych
do Podkowy ze strony południowej.
2.W stosunku do roku 2005 ruch
samochodów ruch samochodów
ciężarowych zwiększył się w 2008 o 31%
(23 pojazdy na dobę w 2008 roku).
Ustawienie znaków zakazu wjazdów poj.
ciężarowych powinno wyeliminować
całkowicie ruch ciężarowy w mieście
poza sytuacjami na które miasta wyda
specjalne zezwolenie.
Zwiększył się również ruch samochodów
osobowych mierzony na ul. Bukowej o
30% w 2008 roku w stosunku do 2005
roku (z 2384 do 3227).
3.Wybudowano wspólnie z powiatem
ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ulicy
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1.6

Podniesienie estetyki miasta (mała architektura, zieleń,
inne)
Wskaźnik osiągnięcia celu
Stan estetyki miasta satysfakcjonuje co najmniej 70%
mieszkańców

samochodów ciężarowych w mieście. Oznakowanie jest zgodne z organizacją ruchu
zatwierdzoną przez Starostę Powiatowego (2005). Ograniczenie nie dotyczy
pojazdów zaopatrzenia miasta oraz pojazdów wykonujących usługi z tytułu umowy z
miastem (np. inwestycje miejskie, firmy wywożące śmieci) i innych służb miejskich.
Wspólne z Policją egzekwowanie tego zakazu powinno skutkować całkowitą
eliminacją ruchu ciężarowego w mieście poza sytuacjami wydania specjalnego
pozwolenia lub jw.

Brwinowskiej i Jana Pawła II.

Opracowano koncepcję ścieżek rowerowych, której realizacja rozpocznie się w 2011
roku. Zakres tej inwestycji oraz tempo prac będzie zależało od możliwości
finansowych miasta. Zakłada się wybudowanie trasy rowerowej wzdłuż kolejki
WKD od Podkowy Leśnej Wschodniej do Zachodniej, trasa uzyska połączenia z
innymi ścieżkami budowanymi w konsorcjum 9 sąsiednich gmin.

Ponieważ wykonano szereg
niezbędnych prac przygotowawczych –
stan realizacji wskaźnika docelowego –
ok. 20%.

Poprawiła się estetyka miasta, szczególnie centrum:

Estetyka miasta szczególnie centrum
poprawiła się wskutek przeprowadzonych
inwestycji.

Wybudowano nowe drogi, chodniki, nowe oświetlenie. Odnowiono plac zabaw
(drewniane i metalowe urządzenia do zabawy) oraz pojawiły się nowe alejki i ławki.
W centrum miasta, pojawiły się estetyczne nowe nasadzenia roślinności.
Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu MOK, według której mogłyby tam
powstać korty tenisowe, dzięki czemu co funkcja sportowa tego terenu byłaby
poszerzona.
Niestety nie udało się pozyskać funduszy na odnowę Leśnego Parku Miejskiego
(zieleń, alejki, brama wjazdowa, otoczenie stawu, ławeczki). Nasz wniosek jest na 4
miejscu listy rezerwowej w województwie. Został opracowany projekt budowlany
Parku w części dotyczącej zagospodarowania terenu oraz zgłoszono do Starostwa i
uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie są prace projektowe dotyczące stawu (tu
istnieje konieczność uzyskania pozwoleń wodno-prawnych). Ze środków własnych
miasta będą prowadzone prace rewitalizacyjne, choć w węższym niż zaprojektowano
zakresie. Kolejny wniosek o dotację będzie składany do funduszy norweskich w
2011 roku.

4.Nie przeprowadzono badania
ankietowego opinii mieszkańców.

Nie przeprowadzono badania
ankietowego opinii mieszkańców, ale
stowarzyszenie Związek Podkowian z
własnej inicjatywy zrealizowało
warsztaty partycypacyjne na ten temat
zagospodarowania centrum miasta, m.in.
oceniające przygotowaną koncepcję.
Realizacja wskaźnika docelowego w ok.
60%

Wyremontowano drogę dojazdową do Pałacyku, planuje się wykonanie oświetlenia
wzdłuż tej drogi oraz budowa odcinka ścieżki rowerowej w bezpośredniej bliskości
Parku wzdłuż kolejki WKD uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańców korzystających z oferty kulturalnej CKiIO.

1.7

Infrastruktura edukacyjna, sportowa i rekreacyjna
Wskaźnik osiągnięcia celu
Co najmniej 90% obiektów sportowych i tras
rekreacyjnych (ciągów pieszych i rowerowych po mieście
i lesie) zapisanych w strategii zostało oddanych do użytku
i jest skutecznie konserwowane.

W 2005 roku teren MOK został wyposażony w urządzenia do uprawniania akrobacji
na rowerach, rolkach i deskorolkach itp. Obecnie urządzenia wymagają częściowej
naprawy (np. odmalowania) pojawiają się postulaty dodatkowego wyposażenia tego
terenu w nowe urządzenia a także zatrudnienia stałego opiekuna tego terenu, który
pełniłby również funkcję animatora sportu/streetworkera. Ze względów finansowych
ostatnich dwóch postulatów nie dało się dotąd zrealizować.

Zakłada się że cel będzie w pełni
osiągnięty w latach 2011-2012.
Na koniec tego roku stan realizacji
można ocenić na ok. 50%

Trwa budowa pełnowymiarowej sali sportowej przy szkole samorządowej.
Planowany termin oddania sali do użytkowania to wrzesień 2011 roku. Równolegle
do budowy sali sportowej zostanie dobudowane nowe skrzydło szkoły. Dzięki temu
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dzieci rozpoczynające nowy rok szkolny 2011/2012 będą miały możliwość nauki w
oddzielnym skrzydle. Tym samym wzrośnie jakość nauczania, komfort pracy
nauczyciela a także bezpieczeństwo uczących się dzieci. Być może dzięki tak
rozbudowanej infrastrukturze możliwa będzie jednozmianowa praca szkoły.
Miasto wzbogaciło się o nowy obiekt sportowy - w bieżącym roku (2010) została
oddana do użytkowania sala sportowa przy szkole niepublicznej. Obie sale sportowe
będą otwarte po godzinach pracy szkoły dla mieszkańców miasta.
W 2011 roku powstanie też system informacji miejskiej, informacji o obiektach
ważnych punku widzenia lokalnej kultury i turystyki, w tym trasy turystyczne piesze
i rowerowe. Środki na ten cel będą pozyskane z programu LIDER i są tam
zarezerwowane w ramach Strategii LGD „Zielone Sąsiedztwo”. Oznakowanie
ścieżek pieszych i rowerowych w Lesie Młochowskim jest wykonywane społecznie.
Inicjatywę w tym zakresie podejmuje Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna.

1.8

Powstanie nowego cmentarza komunalnego
Wskaźnik osiągnięcia celu
Nowy cmentarz jest oddany do użytku

Gmina Brwinów nie zakończyła ostatecznie procesu uzyskiwania prawa do gruntu
pod cmentarz komunalny na terenie Żółwina. Do czasu ostatecznego wyjaśnienia tej
możliwości wstrzymano projektowanie nowego cmentarza w miejscu gdzie Podkowa
ma rezerwę terenu na ten cel – przy leśniczówce na Dębaku.

Stan realizacji wskaźnika docelowego –
0%, choć istnieją zewnętrzne powody
tego stanu.

Należy podkreślić, że w odpowiedzi na małą liczbę miejsc pochówku na istniejącym
cmentarzu przy ul. Ogrodowej powstały kolumbaria na 30 urn oraz pozyskuje się
dodatkowo ok. 10 miejsc rocznie (uaktualniając ewidencję oraz przezna-czając
dodatkowy teren w obrębie cmentarza). Teren cmentarza jest utrzymywany
należytym stanie.

Ocenia się, że uśredniony poziom realizacji celu nr 1 – na koniec roku 2010 wynosi 45 %, wobec faktu, że upłynęło ok. 58% czasu realizacji Strategii
Cel strategiczny 2: Ochrona środowiska naturalnego i układu urbanistycznego miasta-ogrodu
Nr

Cel szczegółowy

Wskaźnikowy opis realizacji celu

Procentowa wartość realizacji celu.

2.1

Skuteczna ochrona lasu Młochowskiego

W uchwalonym w 2008 r. Miejscowym Planie Zagospodaro-wania Przestrzennego
zapisano, że w porozumieniu z Nadleś-nictwem Chojnów należy opracować program
wykorzystania Lasu Młochowskiego, w tym wyznaczenie systemu dróg pieszych,
rowerowych, hippicznych utrzymując funkcję przyrodniczą, rekreacyjną i
wypoczynkową lasu (MPZP, par. 22).
Jedynie w 2007 roku czyli w początkowym okresie przygotowywania dokumentu
przez Nadleśnictwo Chojnów przedstawiciel Urzędu uczestniczył w naradach
dotyczących planu urządzenia lasu. Plan został ostatecznie zatwierdzony w maju
2009 roku bez konsultacji z Urzędem Miasta i będzie obowiązywał do 2017 roku.
Urząd ostatecznie nie miał możliwości opiniowania Planu.
Należy zapoznać się z dokumentem i niezwłocznie przekazać uwagi co do jego treści

Stan realizacji wskaźnika docelowego –
0%, choć istniały zewnętrzne tego
powody.

Wskaźnik osiągnięcia celu
1. Ograniczenie aktualnie planowanych (ok. 5 ha)
wycinek lasu do końca ważności obecnego „Planu
urządzenia lasu”.
2. Nadanie przez Nadleśnictwo takiego kształtu „Planowi
Urządzenia Lasu” na kolejne 10 lat, aby mógł być on
pozytywnie zaopiniowany przez władze Miasta.
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do Nadleśnictwa.

2.2

Ochrona i racjonalna gospodarka zasobami wód
podziemnych

Miasto Podkowa Leśna posiada na całym obszarze miejskim sieć wodnokanalizacyjną, do której jest podłączonych 80% gospodarstw domowych.

Wskaźnik osiągnięcia celu

Pobór wody jest stale monitorowany poprzez comiesięczny wydruk ilości pobranej
wody. Studnie włączają się automatycznie, przy czym pobór ze studni
trzeciorzędowej – (położonej głębiej, oligoceńskiej) wynosi nieco ponad połowę
całego poboru wody. Gospodarka wodą jest prowadzona w taki sposób, aby pobór
wody ze studni czwartorzędowych (56 m) nie wpływał ujemnie na drzewostan.

1. Pełne skanalizowanie i zwodociągowanie miasta
2. Zasilanie miasta w wodę nie wpływa na lokalny
ekosystem, szczególnie drzewa

2.3

Odtworzenie systemu cieków wodnych
Wskaźnik osiągnięcia celu
Pełna drożność systemu rowów i cieków wodnych na
terenie miasta

Aby osiągnąć cel założony w Strategii miasto musiało by dokonać udrożnienia
rowów jednocześnie z gminą Brwinów oraz z właścicielami wszystkich posesji,
przez które rowy melioracyjne przechodzą.
Ze względu na możliwości finansowe Gmina Brwinów nie zalicza jednak tej
inwestycji do priorytetowych. Istnieją również trudności w egzekwowaniu
obowiązku utrzymania drożności rowów przez osoby będące właścicielami
nieruchomości przez które przebiega rów.
Urząd Miasta dokonuje bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych na terenach
miejskich oraz regularnie wysyła wezwania do udrożnienia rowów na działkach
prywatnych (w okresie wiosennym i jesiennym).
Pogłębienia wymaga także przepust na trasie rowu melioracyjnego pod szosą
wojewódzką – poza jurysdykcją miasta. Nie istnieje możliwość działania w tym
zakresie w ramach Spółki Wodnej, gdyż na terenie Brwinowa Spółka nie działa/jest
w stanie upadłości. Działanie wymaga współpracy co najmniej dwóch gmin, dwu
powiatów: grodziskiego i pruszkowskiego oraz szeregu osób prywatnych.

Stan realizacji wskaźnika docelowego –
100%.

Ze względu na opracowanie dokumentu
koncepcji odtworzenia systemu cieków
wodnych oraz stale prowadzoną bieżącą
konserwację - stan realizacji wskaźnika
docelowego ocenia się tylko na 20%,
choć uznaje się zewnętrzne powody
tego stanu.
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2.4

Rewaloryzacja parku Miejskiego z zachowaniem funkcji
ekologicznych
Wskaźnik osiągnięcia celu
Zrealizowano co najmniej 3 punkty opracowanego planu:
Zagospodarowanie terenu wokół Pałacyku, staw
wypełniony wodą przez większość roku, uporządkowany
i chroniony teren leśny oraz wydmy

Prace nad projektem rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego (Zespół PrzyrodniczoKrajobrazowy) były systematycznie negowane i opóźniane wskutek wszczętych
przez Ligę Ochrony Przyrody procedur administracyjnych. LOP Oddział w
Podkowie Leśnej wielokrotnie wypowiadał się negatywnie na temat założeń
projektowych i skutecznie przeciwdziałał staraniom o zatwierdzenie projektu i
pozyskanie zewnętrznych środków finansowych.
Urząd do czasu rozstrzygnięć sporów wstrzymywał prace nad projektem aby móc je
wznawiać zgodnie z orzeczeniami i postanowieniami odpowiednich instytucji.

Stan realizacji wskaźnika ocenia się na
20% ze względu na uporządkowanie
bezpośredniego otoczenia Pałacyku.
Jednak projekt rewitalizacji parku jest
opracowany i stanowi podstawę
wystąpienia o środki finansowe, gdyby
nie działania LOP w Podkowie Leśnej.

Dokumentacja wykonawczo-budowlana został ostatecznie zatwierdzona przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zostały oddalone protesty składane do
Ministra Środowiska. Ze względu na konieczność szczegółowych i długotrwałych
opracowań dotyczących zachowania wody w stawie ta część projektu będzie
zakończona do końca 2010 r.
Został starannie uporządkowany teren wokół Pałacyku, została zbudowana nowa
nawierzchnia drogi prowadzącej do Pałacyku oraz zamontowano estetyczne ławki.
Na tarasie Pałacyku odbywają się koncerty, a na co dzień działa restauracja.

2.5

Aktywna polityka ochrony starodrzewu i konserwacji
zieleni na terenach miejskich oraz działkach prywatnych.

Od 2007 roku zatrudniono w Urzędzie specjalistę ds. zieleni (ogrodnik miejski),
który sprawuje nadzór nad realizacją polityki ochrony drzewostanu na terenie miasta.

Wskaźnik osiągnięcia celu

Wspólnie z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody opiniowana
jest każda wycinka drzew zarówno na terenach miejskich jak i prywatnych. Wydanie
decyzji zezwalającej na wycinkę drzewa poprzedza wizja w terenie i oględziny
drzewa.

Skuteczny nadzór miasta nad zachowaniem drzewostanu i
zieleni na działkach prywatnych i miejskich, w przypadku
wycinki dosadzane są nowe drzewa, co jest kontrolowane

Stan realizacji wskaźnika docelowego –
90%

Zostały opracowywane projekty dotyczące rewaloryzacji i zagospodarowania
obszarów cennych przyrodniczo (Leśny Park Miejski).
W związku ze zmianą Ustawy o ochronie przyrody i w związku z tym nałożenie na
gminy obowiązków w zakresie ochrony przyrody, w urzędzie opracowano projekt
kompleksowej pielęgnacji wszystkich zabytkowych drzew na terenie miasta. Prace
przewidziane w projekcie będą obejmowały szczegółowe badanie wytrzymałości
drzewa na warunki atmosferyczne (wiatr, zalegający śnieg). Zaplanowane prace
pielęgnacyjne obejmują różnorodne techniki wiązania drzew podtrzymujące i
stabilizujące drzewo w gruncie, nasadzenie roślinności okrywowej, a dla części
wyjątkowych okazów również płotki odgradzające.
Czynione są starania o pozyskanie dofinansowania z WFOŚ na to zadanie, a szansa
na ich uzyskanie wydaje się być duża.
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2.6

Ochrona powietrza i ciszy
Wskaźnik osiągnięcia celu
1. Całkowita eliminacja przypadków spalania śmieci w
piecach, kominkach i ogniskach przydomowych
powodujących wydostawanie się trujących substancji
(m.in. dioksyn) do otoczenia.
2. Stopniowo zmniejszające się wykorzystanie węgla
kamiennego jako paliwa do ogrzewania w domach.
3. Co najmniej nie zwiększanie się hałasu wywołanego
przez komunikację miejską (w porównaniu z rokiem
obecnym) [w trzech ustalonych punktach pomiaru].

Ponieważ Urząd Miasta nie ma skutecznych narzędzi kontroli rodzaju paliwa
używanego do ogrzewania domów może jedynie poprzez działania edukacyjne
budować świadomość społeczności lokalnej o konieczności ochrony środowiska, w
tym czystości powietrza i szkodliwości spalania śmieci.

Stan realizacji docelowego wskaźnika
jest trudny do określenia.

Również ograniczony jest wpływ Urzędu na wybór mieszkańców źródeł ciepła,
nadal z powodów głównie finansowych ok. 200-300 domów jest opalanych węglem,
część wyłącznie, a część naprzemiennie z gazem.
Przy okazji prac nad koncepcją zagospodarowania centrum miasta odbyła się debata
na temat skutków likwidacji w centrum miasta składu węgla. Jednak z powodów
społecznych, jako że wiele domów ma dzięki składowi węgla bezpośredni dostęp do
taniego opału, nie podjęto takiej decyzji (wiele gospodarstw domowych ma
bezpośredni dostęp do taniego opału).
Urząd Miasta nie prowadził badań natężenia hałasu wywołanego przez poruszające
się na terenie miasta pojazdy. Badania takie są kosztowne a możliwości
przeciwdziałania przez miasto bardzo ograniczone, tym bardziej, że liczba
samochodów wzrasta. W opinii Urzędu najskuteczniejszym sposobem na
zmniejszenia hałasu na terenie miasta byłoby ograniczenie szybkości pojazdów – do
czego poczyniono przygotowania. Choć ograniczenie mogłoby dotyczyć dróg
wewnątrz miasta, to pomysł ma jednak również swoich przeciwników. Największym
źródłem hałasu jest droga wojewódzka nr 719 Warszawa-Grodzisk Maz.
przebiegająca obrzeżem miasta – w bliskim sąsiedztwie szeregu domów. O
konieczności podjęcia działań informowany był samorząd wojewódzki – właściciel
drogi.
Coraz więcej osób w mieście wybiera jednak poruszanie się pieszo bądź rowerem.
Urząd Miasta będzie wspierał inicjatywy promujące taki styl komunikacji np.
poprzez udział w ogólnopolskiej akcji dzień bez samochodu.

2.7

Egzekwowanie prawa miejscowego
Wskaźnik osiągnięcia celu
1. Przypadki naruszania prawa miejscowego (szczególnie
PZP i przepisów budowlanych) są wyłącznie incydentalne
i spotykają się z reakcją uprawnionych organów.
3. Nie mniej niż 99% nieruchomości posiada ważne
umowy o wywóz śmieci i jest to sprawdzane.
3. Sortowanie odpadów obejmuje, co najmniej, 90%
gospodarstw domowych i firm.

1. Dzięki współpracy Urzędu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
oraz z Wydziałem Architektury odnotowuje się w Podkowie Leśnej coraz rzadsze
przypadki samowoli budowlanych. Urząd Miasta podejmował liczne działania i
interwencje mające na celu realizację inwestycji w mieście zgodnie z wydanymi
decyzjami i ustaleniami planu.

Realizacja wskaźnika docelowego
nadal poniżej 50% - można oszacować,
że jest to 40%

Urząd Miasta egzekwuje zapisy planu miejscowego zobowiązujące właścicieli
nieruchomości do każdorazowego uzgadniania koncepcji zagospodarowania działki
oraz elewacji zabudowy poprzedzającej projekt budowany (w par. 48).
2. Przypadki naruszenia porządku w mieście w zakresie regulaminu utrzymania
czystości, w tym na posesjach są rozwiązywane we współpracy z Komendą Policji.
Urząd podejmował działania dotyczące kontroli ważności umów o wywóz śmieci.
Samodzielnie oraz wspólnie z Policją podejmowano interwencje mające na celu
oczyszczenie posesji z zalegających na niej śmieci.
Rząd przygotowuje obecnie nowelizację ustawy, która całkowicie zmieni system
odbioru odpadów z posesji – prawdopodobnie wprowadzając obowiązkową opłatę
śmieciową - zaś to gmina, a nie mieszkańcy, będzie podpisywać umowy z firmami
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wywożącymi śmieci.
Urząd reaguje w sytuacji uzyskania informacji o przypadkach nielegalnego
wysypywania śmieci w miejscach publicznych, w tym wzywa mieszkańca do
okazania umowy na wywóz śmieci.
3. Do 2008 roku Urząd Miasta dofinansowywał dla mieszkańców segregację śmieci,
firmy odbierające z posesji śmieci dostarczały nieodpłatnie mieszkańcom nowe
worki. Choć w 2009 roku Rada Miasta zdecydowała o zaprzestaniu dofinansowania
mieszkańcom wywozu śmieci segregowanych, można zaobserwować, że wiele
gospodarstw domowych kontynuuje segregację śmieci zakupując indywidualnie
usługę ich odbioru. Wg danych z firmy Aminex 75% gospodarstw domowych oddaje
odpady segregowane.
2.8

Analizy oraz projekty zagospodarowania
perspektywicznego kluczowych fragmentów miasta – w
tym rewitalizacja centrum miasta.
Wskaźnik osiągnięcia celu
1. Dla obszarów miasta przewidzianych w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego do dalszych
szczegółowych opracowań studialno-projektowych
służące władzom miasta do podejmowania kierunkowych
decyzji lub wspomagania bieżącego zarządzania.
2. Problemy istotne z punktu widzenia długookresowego
funkcjonowania miasta (np. konsekwencje budowy
dużych zespołów mieszkaniowych blisko granic miasta,
lub uwarunkowania i konsekwencje ewentualnej korekty
granic miasta, itp.) są wszechstronnie opracowane w
formie pisemnej do wykorzystania przez władze miasta

Uchwalony w 2008 roku Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest
ważnym narzędziem do skutecznego zarządzania miastem. Ze względu na
stosunkowo mały obszar miasta mógł on zostać uchwalony w jednym dokumencie,
tym samym można uznać, że Podkowa Leśna jest jednym z niewielu miast w Polsce
z obowiązującym PZP dla praktycznie całego obszaru miasta (99% - bowiem obok
MPZP istnieją wcześniejsze plany dla 6 innych działek. Brak planu dla jednej
działki).

Realizacja wskaźnika docelowego – ok.
80%

Zinwentaryzowano centrum miasta, zaznaczając na schemacie strukturę wielkości i
własności nieruchomości, oznaczono strefy w centrum miasta z zaznaczeniem ich
przeznaczenia (usługi komercyjne, usługi publiczne, usługi edukacyjne, kultu
religijnego, itp).
Powstały w ten sposób obraz daje kompleksową wiedzę o mieście i pozwala
planować jego rozwój. Jednym z ważniejszych postulatów jest zachowanie przejścia
pomiędzy centrum miasta poprzez MOK do Parku i Pałacyku. W dłuższej
perspektywie czasowej byłby to ciąg spacerowy komplementarny do tego
prowadzącego z Parku przez Aleję Lipową aż do Lasu Młochowskiego.
Opracowano koncepcję zagospodarowania centrum miasta, w której szczególnej
analizie poddano teren MOK oraz rozwiązania dotyczące budynku Urzędu Miasta.
Propozycją autora jest rozszerzenie funkcji sportowej MOK i budowanie tam kortów
tenisowych wraz z przystosowaniem jednego budynków gospodarczych na
pomieszczenie pomocnicze. To rozwiązanie wydaje się dobrym ze względu na niskie
nakłady inwestycyjne, może być więc potraktowane jako tymczasowe
zagospodarowanie tego terenu do czasu posiadania przez Miasto większych środków
finansowych np. na wybudowanie tam innej, droższej infrastruktury.
Burmistrz Miasta przy podejmowaniu decyzji dotyczących zagospodarowania
przestrzennego konsultował się z powołaną do tego celu Miejską Komisją
Urbanistyczną złożoną z osób legitymujących się wiedzą i doświadczeniem z
zakresu architektury i urbanistyki - uznanych w skali kraju.

Ocenia się, że uśredniony poziom realizacji celu nr 2 – na koniec roku 2010 wynosi 50%, wobec faktu, że upłynęło ok. 58% czasu realizacji Strategii
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Cel strategiczny 3 Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców miasta-ogrodu
Nr

Cel szczegółowy

Wskaźnikowy opis realizacji celu

Procentowa wartość realizacji celu.

3.1

Opracowanie i realizacja wszechstronnego programu
edukacyjno- wychowawczego dla dzieci i młodzieży

1. Poszczególne wybrane elementy programu (tzw. Strategii dla Szkoły) są
realizowane. Na podkreślenie zasługuje dobra atmosfera współpracy między
dyrekcją a rodzicami oraz aktywność obecnej rady rodziców, szczególnie w
kwestiach związanych z rozbudową szkoły. Planuje się założenie Stowarzyszenia
złożonego z rodziców i nauczycieli działającego na rzecz wspomagania funkcji
szkoły.
2. Szkoła pozyskuje dofinansowanie swoich działań samodzielnie oraz współpracuje
z Urzędem Miasta w tym zakresie (ubieganie się o środki z UE). Realizowanych jest
kilka projektów zewnętrznych, w planie są kolejne z możliwością dotacji (Radosna
szkoła – plac zabaw) .
3. Szkoła aktywnie współpracuje z instytucjami kultury (Biblioteką Miejską, CKiIO
oraz Muzeum w Stawisku) oraz organizacjami pozarządowymi (np. TPMOPL, ZP).
4. W 2009 roku Uchwałą Rady Pedagogicznej przyjęto do realizacji program
edukacyjno-wychowawczy w związku z obecnością w szkole dzieci uchodźców
przebywających w ośrodku dla uchodźców na Dębaku.
Należy podkreślić wysoki poziom nauczania mierzony wynikami egzaminów
zewnętrznych oraz licznym udziałem uczniów szkoły w konkursach
przedmiotowych.
Cel jest bezpośrednio związany z realizacją Celu szczegółowego 1.7.

Istnieje program (jest o nim informacja w
zakładce Rada Rodziców na stronie
internetowej szkoły) i jest on wdrażany.

W mieście jest dostępna następująca infrastruktura służąca rekreacji i uprawianiu
sportu:
1. Wielofunkcyjne boisko o wym. 45 m x 27 m przy szkole samorządowej (dla osób
w różnym wieku np. siatkówka mężczyzn, choć korzystają głównie uczniowie
szkoły)
2. Sala gimnastyczna niepełnowymiarowa przy szkole samorządowej (dla osób w
różnym wieku choć korzystają głównie uczniowie szkoły)
3. Skate-park z kilkoma urządzeniami (przejazd z dwoma podjazdami oraz wyspą i
platforma do skoków) do akrobatycznej jazdy na rowerze rolkach i deskorolce. Do
rozwiązania pozostaje kwestia nadzoru i bezpieczeństwa na tym obiekcie.
4. Budynek dawnego MOK z salą kinową w której odbywają się zajęcia taneczne dla
dzieci i dorosłych, sportowe i rekreacyjne dla dzieci i dla dorosłych (karate, joga, taichi dla dorosłych).

Zakłada się osiągnięcie wskaźnika na
poziomie 90% w roku 2011 (oddanie do
użytkowania sali sportowej w szkole
samorządowej).

Wskaźnik realizacji celu
1. Istnieje i jest realizowany wszechstronny program
edukacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży

3.2

Baza rekreacyjna, sportowa, i turystyczna dla młodzieży i
dorosłych (dostępna także dla osób niepełnosprawnych)
Wskaźnik realizacji celu
1. Mieszkańcy w różnym wieku oraz niepełnosprawni
mają szeroki i faktyczny dostęp do urządzeń sportowych
na miejscu: (spośród wymienionych, co najmniej 6 typów
urządzeń jest faktycznie dostępnych: boiska,
ogólnodostępne sale sportowe w szkole samorządowej
i/lub Szkole KIK, kort tenisowy, siłownia, skate-park,
ścianka wspinaczkowa, minigolf, oznakowane ścieżki
rowerowe i ścieżki narciarskie).

Realizacja wskaźnika docelowego –
90% ze względu na konieczność
wprowadzenia okresowej kontroli
aktualności zapisów programu.

Wskaźnik realizacji celu 75%.

Do pełnej realizacji celu brakuje realizacji
przynajmniej jednego elementu z
pozostałych typów urządzeń – kort
tenisowy, minigolf, siłownia, inne, które z
uwagi na ważniejsze priorytety
inwestycyjne nie są obecnie realizowane.
Rozwiązaniem może być partnerstwo
publiczno-prywatne lub inwestycje firm.

W 2011 roku zostanie oddana do użytku pełnowymiarowa hala sportowa przy szkole
samorządowej (możliwość rozgrywania równolegle dwóch meczy w piłkę siatkową).
Hala będzie ogólnodostępna, dostosowana również dla osób niepełnosprawnych.
W 2010 roku szkoła KIK wybudowała i oddała do użytku pełnowymiarową salę
sportową (również zapisaną w Strategii miasta). Sala będzie udostępniana w
godzinach popołudniowych mieszkańcom miasta i jest również dostosowana dla
osób niepełnosprawnych. Sala sportowa w szkole KIK będzie wyposażone w
dodatkowe urządzenia, takie jak ścianka wspinaczkowa.
Ścieżki rowerowe i hippiczne na terenie lasu Młochowskiego są oznakowane i
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okresowo odnawiane przez inicjatorów, np. członkowie Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.
3.3

Skuteczny system pomocy socjalnej i opieki nad osobami
starszymi
Wskaźnik realizacji celu
1. Wszystkie osoby potrzebujące pomocy bez względu na
wiek są objęte systemem i odpowiednimi formami
pomocy
2. Istnieje forma edukacji ustawicznej dla osób starszych
– np. tzw. Uniwersytet Trzeciego Wieku

Podstawową działalność w zakresie pomocy społecznej prowadzi Ośrodek Pomocy
Społecznej, który wypełnia wymogi ustawy o pomocy społecznej. OPS od 2008 roku
zatrudnia dodatkowe osoby do pracy socjalnej. OPS realizuje dodatkowe projekty
edukacyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu np.
bezrobocia. Ośrodek opracowuje roczne programy działalności oraz składa
sprawozdanie do Rady Miasta z działalności za dany rok. OPS posiada warunki i
środki, aby wszystkim potrzebującym pomocy móc je zapewnić. Podejmuje również
inicjatywy pomocy potrzebującym spoza Podkowy, których dotknęły klęski
żywiołowe (powódź itp.)

Wskaźnik realizacji celu 90%.
Nie przeprowadzono ankiety badającej
opinię na temat zabezpieczenia potrzeb
społecznych mieszkańców oraz
zapotrzebowanie na nowe usługi z
zakresu pomocy społecznej.

Istnieje możliwość szerokiej współpracy OPS z innymi instytucjami i podmiotami,
które prowadzą działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy (Caritas, PKPS,
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych przy ul. Błońskiej, akcje charytatywne prowadzone w obu
szkołach). OPS często włącza się do tych akcji. Działalność wymienionych
organizacji społecznych należy bardzo wysoko ocenić, bowiem skutecznie
uzupełniają one działalność OPS w tych obszarach, gdzie przepisy na to nie
pozwalają instytucjom publicznym, lub gdzie potrzebna jest specjalistyczna opieka i
pomoc osobom niepełnosprawnym
W 2006 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Związek Podkowian oraz Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna powołano do życia Uniwersytet Otwarty
Pokolenia, którego formuła wykracza poza ramy „trzeciego wieku”. Na wykłady,
warsztaty oraz zajęcia artystyczne i rekreacyjne regularnie uczęszcza tygodniowo
prawie 100 osób mieszkańców Podkowy i najbliższej okolicy. Podstawowa
działalność Uniwersytetu to cykl około 40 wykładów w roku oraz wyjazdy
edukacyjne a także kluby zainteresowań: muzyczne, teatr, tai – chi i inne.
Działalność Uniwersytetu jest wspierana finansowo przez samorząd Podkowy
Leśnej. Dzięki tej inicjatywie Podkowa Leśna jest pełnoprawnym członkiem ruchu
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i realizuje współcześnie rozumianą politykę UE
wobec osób we wszystkich kategoriach wiekowych, w tym spełnia postulat „uczenia
się przez całe życie”.

3.4

Pełna dostępność podstawowych usług zdrowotnych,
profilaktyki i rehabilitacji w systemie ubezpieczeniowym.
Wskaźnik realizacji celu
1. Opinia mieszkańców o jakości podstawowych usług
zdrowotnych (w tym o bazie materialnej do ich
świadczenia, tj. budynku przychodni) jest wysoka
2. Funkcjonowanie na terenie miasta placówki
rehabilitacyjnej, działającej w systemie
ubezpieczeniowym

W 2008 r. dokończono kompleksową termomodernizację budynku Przychodni
Zdrowia. Od 2009 roku funkcjonuje w niej ośrodek zdrowia NZOZ BASIS. Do
nowej, własnej siedziby przeniósł się drugi ośrodek zdrowia NZOZ MEDICUS, w
mieście więc funkcjonują dwa prywatne zakłady opieki zdrowotnej. Oprócz lekarzy
internistów i pediatrów są w nich zatrudnieni lekarze specjaliści w tym finansowani
przez Kasę Chorych (np. pediatra, chirurg) oraz świadczący usługi dodatkowe. Z
punktu widzenia pacjentów należy ten stan ocenić bardzo pozytywnie.

Sumaryczny wskaźnik realizacji celu ok. 70%.
W obecnej sytuacji finansowej NFZ
przyznanie kontraktu na nieodpłatne
świadczenia rehabilitacyjne stoi pod
znakiem zapytania, a w konsekwencji
szanse na podwyższenie tego wskaźnika.

W sąsiednich miastach powiatowych istnieją szpitale, co zabezpiecza potrzeby
mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia.
Na terenie Podkowy uruchomiona została prywatna Wyższa Szkoła Medyczna,
zajęcia odbywają się w zabytkowym budynku tzw. Pałacyku Myśliwskim St. Lilpopa
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przy ul. Jana Pawła.
Posiada ona ofertę ogólnodostępnych zabiegów rehabilitacyjnych i stara się o
kontrakt w NFZ na ich nieodpłatne świadczenie. Placówka ta przeniosła się z terenu
Seminarium Adwentystów. Również jeden z NZOZów ma plany oferowania usług
rehabilitacyjnych, więc jest szansa na poszerzenie oferty dla mieszkańców, także w
ramach powszechnego systemu ubezpieczeń.
Od dwóch lat urząd miasta dofinansowuje szczepienia przeciwko grypie dla osób
starszych oraz szczepienia ochronne dla dziewczynek przeciwko wirusowi HPV.
3.5

Oferta instytucji, stowarzyszeń i placówek kultury
odpowiada oczekiwaniom mieszkańców
Wskaźnik realizacji celu
1. Rewitalizacja i zagospodarowanie Pałacyku
2. Opinia mieszkańców o stopniu zaspokojenia potrzeb
kulturalnych oraz pracy z młodzieżą
3. Stworzenie instytucjonalnych warunków do udziału
podkowiańskich twórców w życiu kulturalnym miasta

W odrestaurowanym dzięki unijnym środkom Pałacyku-Kasynie od maja 2008 roku
działa samorządowa instytucja kultury Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich;
należy jednak podkreślić, że przed jej oficjalnym utworzeniem odrestaurowany
obiekt służył mieszkańcom, a inicjatorami różnorodnych imprez były głównie
organizacje pozarządowe. Powstanie instytucji odpowiada zapotrzebowaniu
mieszkańców na usługi kulturalne w mieście wyrażone w ankiecie do mieszkańców
z 2005 roku. Centrum proponuje bogaty program kulturalno-społeczny, z dużym
akcentem na propagowanie kultury muzycznej i sztuk plastycznych, dla różnych
grup wiekowych

Wskaźnik realizacji celu osiągnięty w
co najmniej 90% - potrzeby i
oczekiwania mieszkańców muszą być
stale monitorowane a oferta doskonalona
i na bieżąco dostosowywana do
oczekiwań.

. W Pałacyku odbywa się około 10 dużych imprez w miesiącu, z udziałem wybitnych
i znanych artystów, które cieszą się uznaniem publiczności. Bardzo dużym
powodzeniem cieszy się Filharmonia Dziecięca, która rozpoczęła działalność we
wrześniu 2009r.
Pałacyk jest także siedzibą Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia”, który poza
cotygodniowymi wykładami, organizuje otwarte dla mieszkańców przedsięwzięcia o
charakterze edukacyjno-kulturalnym (teatr, pokazy filmów dokumentalnych i
fabularnych, klub podróżnika). Należy nadmienić, że nie był zakładany masowy
charakter imprez organizowanych przez Pałacyk, co wynika zachowania
kameralnego i spokojnego charakteru miasta oraz ograniczonych możliwości
gromadzenia publiczności.
Centrum kultury opracowuje aktualnie narzędzie do badania opinii mieszkańców
dotyczących programu Centrum. Zebrany z jego pomocą materiał umożliwi
dokonanie analizy rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz zaproponowanie oferty
odpowiadającej oczekiwaniom. Narzędzie przygotowywane jest z pomocą
specjalistów na zorganizowanych w tym celu warsztatach, na które pozyskano środki
zewnętrzne. Centrum początkowo planowało badaniem objąć przede wszystkim
młodzież. Pojawiają się jednak postulaty, aby badaniem objąć również dorosłych
odbiorców kultury, których obecnie jest rzeczywiście więcej niż młodzieży.
Zadaniem do realizacji jest przyciągnięcie do Centrum całkiem nowych odbiorców.
Centrum przeprowadziło już ankietę oceniającą ofertę zajęć kulturalnych i
edukacyjnych skierowanych do młodzieży, a jej wyniki posłużyły do stworzenia
programu na rok szkolny 2010/2011. W skład centrum wchodzi budynek dawnego
MOK, który jest również w pełni wykorzystywany i pozwala na realizację szerokich
potrzeb.
Należy podkreślić ogromną rolę organizacji społecznych i mieszkańców w

15

odzyskaniu tej nieruchomości dla miasta oraz w przygotowaniu programu jego
kompleksowego odnowienia i funkcjonowania. Centrum – zgodnie ze swoją nazwą i
statutem szeroko wspiera inicjatywy społeczności lokalnej, w tym daje możliwość
wypowiedzi artystycznej lokalnym twórcom, co szczególnie zostało uwzględnione w
programie na rok bieżący w związku z obchodami 85-lecia miasta.
W 2008 roku Publiczna Biblioteka im. Poli Gojawiczyńskiej na stałe wzbogaciła
swoją ofertę. Odtąd biblioteka z miejsca wypożyczania książek, stała się żywym
ośrodkiem edukacyjno- kulturalnym. Od 2009 roku działa Dyskusyjny Klub Książki,
powstał autorski program czytania książek dla dzieci. Kilka razy w roku odbywają
się spotkania autorskie. Biblioteka uczestniczy w Programie Rozwoju Bibliotek
realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego oraz
aktywnie pozyskuje granty na swoją działalność a nawet na projekty dotyczące
modernizacji obiektu.
W 2007 i 2008 roku dzięki staraniom Urzędu Miasta udało się zorganizować
bezpłatne kursy językowe i komputerowe oraz tzw. umiejętności miękkich dla
mieszkańców miasta. W zajęciach uczestniczyło 150 osób mieszkańców Podkowy
Leśnej oraz Żółwina i Owczarni, którzy dzięki rocznemu programowy podnieśli
kwalifikacje zawodowe.
3.6

Budowanie wspólnoty samorządowej mieszkańców
(integracja społeczna mieszkańców)
Wskaźnik realizacji celu
1. Wzrastająca liczba lokalnych inicjatyw kulturalnospołecznych i ich uczestników, obiektywnie mierzona
skala współdziałania miasta, organizacji i grup
mieszkań-ców, opinia mieszkańców o klimacie
społecznym w mieście.

Duża rola Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w budowaniu atmosfery
otwartości, życzliwości i współpracy a także dobra współpraca z organizacjami
społecznymi zaowocowała wzrostem inicjatyw o charakterze integracyjnym.

Wskaźnik realizacji celu osiągnięty w
100%

Centrum jest miejscem promocji ludzi nauki i kultury, którzy licznie mieszkają w
Podkowie Leśnej.
W 2005 roku z inicjatywy dwojga młodych w tym mieszkanki miasta (Magda
Prosińska i Łukasz Willman) oraz z dużym poparciem organizacji społecznych oraz
Urzędu Miasta odbył się w Podkowie Leśnej pierwszy Festiwal Otwarte Ogrody.
W założeniach Festiwal służy integracji mieszkańców oraz promocji dziedzictwa
kulturowego i materialnego, budowaniu tożsamości lokalnej „małej ojczyzny”. Idea
znalazła wielu zwolenników. Co roku w prywatnych ogrodach spotykają się
mieszkańcy i goście tworząc niepowtarzalny genius loci miasta.
Odbywają się wycieczki, koncerty plenerowe, wystawy, odczyty, wieczorki
taneczne, degustacje lokalnych produktów, , dzięki czemu nastąpiła zdecydowana
integracja podkowiańskich twórców i mieszkańców. Od roku 2006 do udziału w tej
inicjatywie został zaproszony Milanówek i Brwinów. Obecnie Festiwal odbywa się
już w kilku miastach Polski, głównie na Mazowszu w miastach – ogrodach, ma coraz
większą promocję, zdobywa coraz większą popularność , zdobywając kolejne
nagrody dla jego inicjatorów.
Ze współpracy Podkowy Leśnej i Brwinowa rozwinęła się inicjatywa „LIDER”.
Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” założona została przez dwie gminy,
organizacje pozarządowe z obu gmin, mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców
przygotowała strategię działania i otrzymała promesę środków w wysokości 3 mln zł
na lokalne inicjatywy społeczne i wspieranie przedsiębiorczości w katach 20072013. Zasady wydatkowania oraz szczegółowe warunki konkursów regulują zasady
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programu oraz Urząd Marszałkowski. U podstaw inicjatywy Unii Europejskiej
„LIDER” leży współdecydowanie gminy ze społecznością lokalną oraz ich szeroka
współpraca na rzecz rozwoju wspólnoty samorządowej. Z pozyskanych środków
mogą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne oraz gminy (np.
w Podkowie zostaną złożone wnioski na uruchomienie Systemu Informacji Miejskiej
oraz zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych na terenie b. MOK).
Gmina wspiera działalność Stowarzyszenia „Zielone Sąsiedztwo” poprzez
udostępnienie na korzystnych warunkach lokalu, a także poprzez udzielenie pożyczki
na bieżącą działalność biura. Funkcjonowanie Biura jest niezbędne do tego, aby obie
gminy mogły skorzystać ze środków zarezerwowanych w Strategii LGD dla obu
gmin.
Od dwóch lat Podkowa Leśna bierze – z inicjatywy TPPL - udział w Europejskim
Tygodniu Demokracji Lokalnej, promując aktywność obywatelską młodzieży
poprzez organizowanie wyborów Burmistrza i Młodzieżowej Rady Miasta, a także
organizując działania integrująco- promocyjne dla mieszkańców (2010 – konkurs na
produkt lokalny).

3.7

Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i tradycji
miejsca.
Wskaźnik realizacji celu
1. Powstanie Muzeum Miasta-Ogrodu
2. Co najmniej niepogarszanie się stanu 137 prywatnych
budynków wpisanych do gminnego rejestru zabytków z
punktu widzenia zasad konserwatorskich, w stosunku do
sytuacji zarejestrowanej w roku 2005

Działa Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych (forum konsultacyjne
przy Burmistrzu Miasta, do którego zapraszane są wszystkie organizacje działające
na terenie miasta, oraz radni Rady Miasta). Członkowie Forum okresowo spotykają
się z przedstawicielami Urzędu Miasta. Zaproszenie wszystkich organizacji
społecznych do opracowania planu współpracy organizacji z gminą, m.in. w drodze
powierzania zadań.
Przedstawiciel Podkowy Leśnej (aktualnie Burmistrz Miasta) jest członkiem Rady
Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.
Wymienione powyżej działania i ich wspieranie przez władze samorządowe tworzą
wysoką markę naszego miasta.
Wobec braku możliwości finansowania takiej instytucji nie powołano Muzeum.
Miasta nie stać na realizację takiego zadania w chwili obecnej i może jedynie
wspierać organizacje pozarządowe w działalności na rzecz zachowania lokalnego
dziedzictwa historycznego.
Z pomocą finansową miasta (konkurs grantowy) Towarzystwo Przyjaciół Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna przygotowało plansze wystawy fotograficznej nt pierwszych
rodzin podkowiańskich (Album Podkowiański) oraz nt relacji Podkowy z Węgrami
w okresie wojennym i powojennym. We współpracy z miastem TPMOPL
przygotowało wystawę nt. okresu solidarności (O wolność i solidarność). Wystawy
były organizowane w Pałacyku, wystawiane w dolnym kościele oraz w Warszawie w
Domu Spotkań z Historią. W 2010 roku z okazji Festowalu Otwarte Ogrody
TPMOPL. Również w bieżącym roku w Pałacyku Kasynie odbyły się dwie wystawy
poświęcone wybitnym osobom związanym z miastem – Antoniemu Jawornickiemu
(organizator Stowarzyszenie Związek Podkowian, wspólnie z SARP) oraz prof.
Kazimierzowi Michałowskiemu (organizator CKiIO).

Wskaźnik realizacji celu 50%
(uwzględniając przeprowadzone działania
– można oszacować, że jest to 25%)
jednak istnieją ku temu obiektywne
powody. Muzeum nie zostało powołane
formalnie 0% - a jednak są 100%
działania w tym zakresie prowadzone
przez organizacje pozarządowe we
współpracy z mieszkańcami.

Zgodne z decyzją podjętą przez Radę Miasta Urząd przygotowuje wniosek o nadanie
miastu przez Prezydenta RP tytułu Polski Pomnik Historii.
Urząd Miasta nie prowadzi monitoringu stanu prywatnych budynków wpisanych do
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rejestru zabytków, nie odnotował jednocześnie żadnego przypadku takiego ich stanu,
który spowodował by wyłączenie go z rejestru przez konserwatora zabytków.
Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” (Inicjatywa Wspólnotowa LIDER)
oferuje częściowe dotacje dla domów zabytkowych. Inwestycje mogą obejmować
elewację budynku, dach, i inne elementy tzw. detalu architektonicznego. Spłynął już
co najmniej jeden taki wniosek.
W odniesieniu do budynków miejskich, bardzo zły jest stan drewnianego i
niewątpliwie cennego (choć nie wpisanego do rejestru zabytków) budynku
komunalnego na ul. Parkowej. W 2009 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego wyłączył ten budynek (przeznaczony na cele komunalne i
zamieszkiwany przez 4 rodziny) z użytkowania. Budynek według ekspertyzy jest w
stanie, który nie nadaje się do zamieszkania (stropy) oraz nie nadaje się do
przeprowadzenia jakichkolwiek prac remontowych. Obecnie ze względu na ryzyko
zawalenia budynek jest wyłączony z użytkowania, jednak nielegalnie nadal jest
zamieszkiwany przez lokatorów, którzy odmawiają przeniesienia się do wynajętych
dla nich mieszkań (pokoi) na terenie Podkowy Leśnej.
3.8

Program „bezpieczne miasto”
Wskaźnik realizacji celu
1. Poczucie bezpieczeństwa wyrażane przez mieszkańców
– co najmniej się nie pogarsza
2. Statystyki policyjne i urzędowe przestępstw i
wypadków drogowych

Szeroką dyskusję mieszkańców m.in. na komisjach i sesjach rady miasta wywołała
decyzja Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku o skróceniu czasu pracy
komisariatu. Zlikwidowano całodobowy dyżur. Obecnie komisariat jest czynny od
godz. 8.00 do godz. 20.00 . Jednocześnie na terenie miasta jest zawsze samochód
policyjny z którym jest kontakt telefoniczny poprzez Komendę w Grodzisku i
bezpośrednio – j.n.

Wskaźnik realizacji celu pomimo
obiektywnych trudności zrealizowany
w co najmniej 50%.

Komenda Powiatowa decyzję o skróceniu czasy pracy komisariatu uzasadniała
kłopotami finansowymi.
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Burmistrz miasta zdecydował się wyposażyć
Komisariat Policji w dodatkowy telefon interwencyjny, na który można dzwonić po
zamknięciu Komisariatu (w telefon wyposażony jest patrol miejski), Komendant ze
swojej strony zapewnił o zwiększeniu ilości patroli wieczornych i nocnych na terenie
miasta.
Niestety w tym samym czasie, w jakim zapadły decyzje o skróceniu czasu pracy
komisariatu, doszło w mieście do kilku groźnych przestępstw wobec osób (napady)
oraz mienia (kradzieży).
Choć ogólnie miasto w potocznej opinii mieszkańców jest oceniane jako bezpieczne,
to jednak nie przeprowadzono bezpośredniego badania ankietowego, w których
mieszkańcy mogliby się bezpośrednio wypowiedzieć na temat poczucia
bezpieczeństwa.
Program „Bezpieczne miasto” obejmuje nie tylko pracę policji, ale także działania
zwiększające bezpieczeństwo w ruchu ulicznym i w tym zakresie należy
uwzględniać wszystkie działania mające na celu poprawę stanu ulic i organizacji
ruchu, takie jak:
- nowe nawierzchnie ulic i chodniki
- budowa nowego oświetlenia
- nowe miejsca parkingowe
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- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Jana Pawła II
- planowanie ciągów pieszo-jezdnych
- ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych w mieście (znaki zakazu, badania
ruchu).
Liczba wypadków drogowych w mieście jest zmienna i według statystyki policyjnej
występuje około 60 zdarzeń w ciągu roku (34 w 2005 r, 68 w 2006 r. 58 w 2007 r.).
Od kilku lat w Podkowie Leśnej nie zarejestrowano zdarzenia drogowego z ofiarami
śmiertelnymi, choć zaistniało szereg groźnych kolizji - w tym w ciągu ulic Bukowa i
Lipowa. Liczba przestępstw na terenie Podkowy Leśnej jest wg statystyk
policyjnych najniższa na terenie powiatu grodziskiego.

Ocenia się, że uśredniony poziom realizacji celu nr 3 – na koniec roku 2010 wynosi 74%, wobec faktu, że upłynęło ok. 58% czasu realizacji Strategii
Cel strategiczny nr 4: Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej
Nr

Cel szczegółowy

Wskaźnikowy opis realizacji celu

Procentowa wartość realizacji celu.

4.1

Rozwój przedsiębiorczości „opartej na wiedzy” oraz
„społeczeństwa informacyjnego”

Podkowa Leśna należy do miast o wysokim wskaźniku przedsiębiorczości, według
GUS co 10 – ty mieszkaniec Podkowy ma zarejestrowaną działalność gospodarczą
(prawie 400 działających i aktywnych firm na ok. 800 zarejestrowanych). Liczba
zarejestrowanych firm się nie zwiększa (wskaźnik i tak jest bardzo wysoki). Rodzaj
prowadzonej działalności nawiązuje do charakteru miasta, przeważają usługi i
handel. Wraz z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej miasto będzie posiadało
coraz lepsze warunki prowadzenia działalności „opartej na wiedzy oraz zgodnych z
rozwojem społeczeństwa informacyjnego”.

Wskaźnik osiągnięty na poziomie 50%.

Wskaźnik realizacji celu

1. Wzrost liczby zarejestrowanych firm,
2. Wzrost wielkości wpływów z tytułu podatków PIT i
CIT

Należy jednak podkreślić uzyskiwanie wysokich dochodów osób prowadzących
działalność gospodarczą jak również osób pracujących. Średni dochód osób
prowadzących działalność gospodarczą wynosił w 2006 roku 133 tys. zł – przed
opodatkowaniem (dla porównania średni dochód osoby zatrudnionej wynosił 57 tys.
zł łącznie z kosztami uzyskania przychodu).

Przy braku wzrostu liczby małych firm
nastąpił wzrost wielkości wpływów do
budżetu miasta z tytułu podatków od osób
fizycznych, w tym z prowadzonej
działalności gospodarczej.
Należy promować wśród mieszkańców
Podkowy Leśnej rozliczanie się z
podatków z Urzędem Skarbowym w
Grodzisku Mazowieckiem, bowiem w ten
sposób będą wzrastały wpływy do
budżetu miasta, bez rozwijania szerokiej i
uciążliwej działalności gospodarczej.

Wzrost liczby podmiotów płacących podatki do miejscowego Urzędu Skarbowego
ma zasadnicze znaczenie dla sytuacji finansowej Podkowy, bowiem około 39%
płaconych do US podatków (PIT) trafia do budżetów gmin. Podkowa Leśna posiada
wysoki wskaźnik podatkowy w stosunku do liczby mieszkańców, wskaźnik jest
jednym z najwyższych w Polsce. Jest to powodem statystycznej zamożności
Podkowy Leśnej, co dowodzi udział naszego miasta w rankingach gmin dotyczących
dochodów do budżetu. Z tego powodu zdecydowanie maleją szanse miasta na
pozyskanie dodatkowych dotacji. Podkowa Leśna traci niejako podwójnie, ponieważ
płacimy dodatkowo subwencję wyrównawczą na rzecz biedniejszych gmin – ok. 1,2
mln zł rocznie, tzw. janosikowe. Dochody do budżetu miasta zależą w znacznym
stopniu od polityki podatkowej państwa i tak np. z powodu likwidacji trzeciego
progu podatkowego (40%) w 2009 roku z tego powodu odnotowaliśmy w budżecie
mniejsze wpływy.
Udział miasta w podatku dochodowym od osób prawnych CIT (płacą firmy
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posiadające osobowość prawną, najczęściej zarejestrowane w formie spółki) jest
nieznaczny, rocznie z podatków z tej formy działalności do budżetu miasta wpływa
ok. 30 tys. zł.

4.2

Szeroka oferta usług lokalnych dla mieszkańców
Wskaźnik realizacji celu
Pełna dostępność usług podstawowych (definicja) dla
ludności

Na terenie Podkowy Leśnej zasadniczo są realizowane niezbędne usługi lokalne, w
tym świadczone przez kolejkę WKD, placówki oświatowe (przedszkole, szkoła
podstawowa i gimnazjum), przychodnie zdrowia, instytucje kultury, kościół, pocztę,
bank oraz sklepy spożywcze, odzieżowe, chemii gospodarczej, restauracje i
kawiarnie. Oferta jest powiększona o usługi fotograficzne , fryzjersko-kosmetyczne,
salony odnowy biologicznej, istnieją 3 kwiaciarnie, kioski z prasą. Wyraźnie
odczuwalny jest brak księgarni, która została zlikwidowana w 2009 roku, ale w
ostatnim czasie Urząd Miasta podjął starania o odkupienie części budynku, w
którym mieściła się ta placówka, co daje nadzieję na przywrócenie tej ważnej
działalności.

Większość usług podstawowych, czyli
usług towarzyszących funkcji
mieszkaniowej jest dostępna w Podkowie
Leśnej. Wskaźnik osiągnięty w 80%.
Zapotrzebowanie na usługi innego
rodzaju mogą być zaspokajane w
najbliższych większych miastach oraz
stolicy.

W minimalnym zakresie funkcjonuje targowisko miejskie, a potrzebę zakupu
towarów rolnych bezpośrednio u producentów zaspokajają okoliczne, duże
targowiska w Brwinowie, Milanówku i Grodzisku, działające w określone dni
tygodnia.
W mieście nie ma żłobka, jednak odnotowuje się wzrost instytucji opiekuńczych, w
tym nad małymi dziećmi , tzw. klubiki dziecięce.
4.3

Rozwój turystyki, wypoczynku (pensjonaty, itp.) oraz
usług kultury o znaczeniu ponad-lokalnym
Wskaźnik realizacji celu
1. Wzrastająca liczba osób odwiedzających i
"zostawiających" w Podkowie pieniądze
2. Liczba osób / instytucji świadczących usługi na rzecz
przyjezdnych (j.w.)
3. Coroczna analiza artykułów prasowych i w TV/Radiu
ukazuje pożądany obraz miasta .

Mocną stroną podkowiańskiej oferty turystycznej są przede wszystkim wydarzenia
artystyczne (Festiwal „Otwarte Ogrody”, Filharmonia Dziecięca, koncerty w
Pałacyku-Kasynie organizowane przez CKiIO oraz letnie festiwale muzyczne w
kościele i jesienne w Muzeum A.J. Iwaszkiewiczów w Stawisku). Również samo
miasto ze starymi zabytkowymi willami i bogatą przyrodą może być atrakcyjne dla
przyjezdnych, co potwierdził w 2007 r. „Spacerownik” Gazety Wyborczej, w którym
uczestniczyło ponad 600 osób. Dotychczasowe doświadczenia pozwalają twierdzić,
że możliwy i pożądany jest rozwój kwalifikowanej, ograniczonej turystyki
kulturowej, nieuciążliwej dla stałych mieszkańców.

Wskaźnik osiągnięty na poziomie 60%.
Wysoka jakość oferty kulturalnej,
niedostosowana infrastruktura
turystyczna. Szacuje się osiągnięcie celu
m.in. za pomocą środków z Lidera w
2014 roku.

W ostatnim czasie wyraźnie poprawiła się oferta gastronomiczna, natomiast
znacznym utrudnieniem dla rozwoju turystyki w Podkowie Leśnej i sąsiednich
miejscowościach jest brak zaplecza pensjonatowego i hotelowego. Rozwiązaniem
problemu może stać wynajem kwater prywatnych, korzystny zarówno dla turystów,
jak i osób wynajmujących. Taką ofertę mogłyby podjąć lokalne biura
nieruchomości.
Prowadzone są działania promocyjne nakierowane na wytworzenie pożądanej
„marki” miasta. Działania wpisują się w całościową koncepcję rozwoju miasta oraz
w programwspółpracy z sąsiadami (Milanówkiem i Brwinowem). W 2010 roku te
trzy miasta podpisały porozumienie, w ramach którego zamierzają współpracować
na rzecz rozwoju obszaru określanego odtąd jako Podwarszawskie Trójmiasto
Ogrodów. Obok wspólnej realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych miasta (sieć
dróg, rowy melioracyjne, rozwój Internetu) miasta zamierzają współpracować w
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sferze kultury, m.in. kontynuując i rozwijając inicjatywę Festiwalu Otwarte Ogrody.
Wspólna promocja PTO ma przyciągać nowe osoby, które odwiedzą ten teren ze
względu na atrakcyjne miejsce wypoczynku (przyroda, kultura, ciekawe miejsca i
znani ludzie). Planowana jest strona internetowa oraz wydanie wspólnych
materiałów promocyjnych (strona internetowa, mapy, foldery, przewodniki).
Działania te mają na celu wytworzenie potencjału turystycznego pozwalającego na
przyciągnięcie gości i turystów, głównie z obszaru metropolitalnego, choć na
dalszym etapie również zagranicznych. Stowarzyszenie „Zielone Sąsiedztwo”
zrzeszające Podkowę Leśną oraz Brwinów opracowało „Strategię Rozwoju
turystyki”, dokument zawiera aktualną bazę firm i instytucji działających w zakresie
turystyki, w tym lokali gastronomicznych wszystkich trzech gmin, miejsc
noclegowych, hotelików a także ewidencję instytucji kultury w tym prywatnych
muzeów.
Ze środków Lidera przeznaczono znaczną część na promocję miasta i rozwój
turystyki. Z dotacji oprócz gmin mogą korzystać również przedsiębiorcy.
Od 2008 roku wiele działań promocyjnych miasta prowadzi Centrum Kultury i
Inicjatyw Obywatelskich. CKiIO proponuje własny, ciekawy i różnorodny program
kulturalny oraz koordynuje i uczestniczy w wydarzeniach odbywających się
równolegle w trzech miastach.
W prasie lokalnej i ogólnopolskiej często ukazują się artykuły o Podkowie Leśnej,
przede wszystkim jako relacje z Festiwalu Otwarte Ogrody i innych imprez
kulturalnych. Ważnym materiałem promocyjnym był „Spacerownik” Gazety
Wyborczej, który obecnie ukazał się regularnym wydaniu książkowym.
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna wydało przewodnik po
mieście w wersji polskiej i angielskiej oraz kilkanaście książek, wśród których warto
wymienić „Architekturę Podkowy Leśnej” G. Grądkowskiego, stanowiącą swoisty
przewodnik po starych i zabytkowych willach XX-lecia międzywojennego.
Walorem turystycznym miasta jest także łatwość dojazdu kolejką WKD.
4.4

Rozwój usług edukacyjnych, zdrowotnych i
opiekuńczych w wymiarze ponadlokalnym (prywatne
szkoły, domy opieki, itp.)
Wskaźnik realizacji celu
Wzrastająca liczba podmiotów świadczących usługi
zdrowotne, opiekuńcze i edukacyjne wysokiej jakości
oraz liczba ich klientów

Wśród instytucji świadczących usługi edukacyjne istnieją w Podkowie:
samorządowa szkoła podstawowa i gimnazjum, niepubliczna szkoła podstawowa i
gimnazjum, społeczne gimnazjum i liceum ogólnokształcące przy ul. Wiewiórek,
prywatna wyższa szkoła medyczna oraz Uniwersytet Otwarty Pokolenia.

Wskaźnik osiągnięty w 90%.

Usługi opiekuńcze: samorządowe przedszkole, liczne prywatne klubiki dziecięce,
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych.
Usługi zdrowotne: dwie prywatne przychodnie zdrowia (kontrakt z NFZ), prywatna
wyższa szkoła medyczna posiadająca ofertę odpłatnych usług rehabilitacyjnych
(placówka stara się o kontrakt z NFZ, co umożliwi nieodpłatne świadczenie usług),
prywatne gabinety lekarskie specjalistyczne oraz ogólne, gabinety odnowy
biologicznej posiadające ofertę leczniczą, sale treningowe (joga, aerobik i inne) a
także prywatne domy opieki dla osób starszych.
Mieszkańcy miasta mają szeroki wybór i łatwy dostęp do oferty instytucji zarówno
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publicznych jak i prywatnych.
Z usług tych korzystają także mieszkańcy okolicznych miejscowości, a także z
Warszawy– można zatem uznać, że od momentu powstania Strategii cel ten został w
znaczącym stopniu osiągnięty.

Ocenia się, że uśredniony poziom realizacji celu nr 4 – na koniec roku 2010 wynosi 70%, wobec faktu, że upłynęło ok. 58% czasu realizacji Strategii
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