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Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi

„Działo się w Rzeczypospolitej Polskiej w mieście stołecznym Warszawie w dniu 7 lipca roku 1939. Wydzielono do oddzielnej księgi hipotecznej park, o powierzchni 11 hektarów 9550 metrów kwadratowych. Wydzielono
również do oddzielnej księgi hipotecznej powierzchnię 2 hektary 623 metrów kwadratowych na klub sportowy.”
Pewnie się Państwo domyślają,
że jest to standardowa formuła
aktu notarialnego i dotyczy naszego Parku. Wspominam Park nieprzypadkowo, bo 29 czerwca mija
dokładnie 40 lat od momentu wpisu budynku nazywanego Pałacykiem Kasyno wraz zielenią w granicach ówczesnej posesji do rejestru
zabytków.
Warto przypomnieć kilka historycznych faktów, genezę oraz
cel jaki przyświecał darczyńcom
i twórcom projektu Parku. Więcej
przeczytają Państwo na ten temat
w artykule Pani Małgorzaty Gmiter,
konserwatora i uznanego eksperta
w dziedzinie prowadzenia inwestycji na obszarach objętych ochroną konserwatorską. Od początku
założeniem było funkcjonowanie
Parku w dwóch strefach, zgodne
z historycznym podziałem hipotecznym. Większa, leśna zwana
Parkiem Zdrowie miała charakter
rekreacyjno-sportowy. Planowanych tam obiektów budowlanych
nigdy nie zrealizowano. Powstała
wieża i drewniany tor saneczkowy, które nie dotrwały do naszych
czasów. Resztki konstrukcji zostały rozebrane we wczesnych latach
pięćdziesiątych. Podobny los spotkał wszystkie drewniane elementy wokół stawu, który zaraz po
jego wybudowaniu w roku 1929
mógł pochwalić się szeroką aleją
spacerową wokół linii brzegowej.
Rów melioracyjny na całej szerokości blisko 16 metrowej alei zakryty
był deskowaniem ograniczonym
drewnianymi barierkami. Bardzo
podobnymi do tych obecnych. Nie
przetrwały ani drewniane schody

prowadzące do lustra wody zlokalizowane od strony pałacyku, ani
szeroki podest w południowo zachodnim rogu stawu. Podest służył podkowianom jako drewniana
taneczna scena w czasie ciepłych
letnich wieczorów. Rodzący się
komunistyczny ruch ludowych
klubów sportowych i powstanie
takiego oddziału w Podkowie Leśnej doprowadziło do próby przebudowy stawu. Chciano całkowicie zmienić jego reprezentacyjny
i rekreacyjny charakter w basen
– kąpielisko miejskie. Aktyw ludowy pod kierownictwem niejakiego
obywatela Wrzoska w początku lat
pięćdziesiątych rozebrał wszystkie drewniane konstrukcje. Wylano z betonu budowlę wpustową,
taras, schody, później słupki startowe – czego finalnie nie dokończono. O tej historii więcej można
przeczytać w archiwum akt nowych. Koniec końców, zniszczono
przedwojenne założenie, powstały
betonowe koszmarki, z kąpieliska
nic nie wyszło. Na numerycznych
mapach terenu widać jeszcze wyraźnie wytyczone i poprowadzone
szlaki alejek na terenie całej działki.
Część Parku z Kasynem miała
więcej szczęścia. Tam zachowało się więcej dawnych elementów
świadczących o świetności tego
miejsca. Przede wszystkim pałacyk. Dlatego 40 lat temu został objęty ochroną konserwatorską wraz
z otaczającą go zielenią w granicach posesji. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w połowie lat
sześćdziesiątych ta część parku została wydzierżawiona państwowemu przedsiębiorstwu PSS Społem.

Dzierżawca ogrodził cały teren
w granicy dwuhektarowej działki
o hipotecznym numerze 4. Był tu
i ośrodek wypoczynkowy i szkoleniowy, do Kasyna dostawiono drewniane baraki, w których
funkcjonowała szkoła. Ostatecznie zostały rozebrane w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku. Po odzyskaniu
od Społem obiektu, miasto Podkowa Leśna po wielu perypetiach
doprowadziło do remontu. Dzisiaj
działa tutaj CKiIO. Trudno wyobrazić sobie Podkowę bez Parku.
Szkoda, że nadal musimy zmagać
się z kilkuosobową grupą kontestującą wszystkie nasze działania.
Najnowszą historię Państwo znają.
Cierpliwie czekam na szczęśliwe
zakończenie i moment, kiedy będziemy mogli się wszyscy spotkać
w Parku nad stawem, w letni ciepły wieczór, przy muzyce wspólnie
spędzić czas w przyjacielskiej sąsiedzkiej atmosferze. Tymczasem
życzę Państwu miłej lektury, gorącego i długiego lata. Obfitującego
w mnóstwo przygód. Bez pandemii, w zdrowiu i w gronie przyjaciół. Do zobaczenia po wakacjach.
Już zapraszam w ostatni weekend
sierpnia na dni otwarte w naszym
nowym przedszkolu. Do historii
będziemy mieli okazję jeszcze kilka
razy wrócić, wszak w październiku
minie 40 lat od momentu objęcia
ochroną naszego układu urbanistycznego. Bezpiecznych wakacji!
Artur Tusiński

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Podkowa Leśna najlepszym samorządem!
Z radością informujemy, że Podkowa Leśna zajęła I miejsce,
a Burmistrz Miasta Artur Tusiński został trzecim Najlepszym
Włodarzem w kategorii gmina
do 5 tys. Mieszkańców w Rankingu Perły Samorządu 2021.
Miasto zostało ocenione w obszarach: gospodarka (inwestycje),
edukacja, zdrowie i opieka, cyfryzacja, środowisko, które naturalnie nawiązują także do sytuacji związanej
z pandemią, finansami oraz społeczną odpowiedzialnością (ESG).
Włodarz został wyróżniony za
dobre reprezentowanie gminy na
forum publicznym, skuteczne zabieganie o poparcie dla jej planów,
efektywną organizację pracy urzędu
i zaangażowanie w inicjatywy lokalnej społeczności.
Metodologia Rankingu Perły Samorządu opracowana jest przez
PwC Polska, partnera merytorycznego projektu. Finalny kształt
rankingu powstaje na podstawie
opracowanego
zestawu
pytań
i wskaźników. Członkowie kapituły

przyznają punkty za odpowiedzi na
pytania otwarte, które po zsumowaniu z punktacją wskaźnikową pozwalają na wyłonienie zwycięzców.
Oceniano działania podejmowane
w 2020 roku.
Ranking Perły Samorządu jest
projektem, który bada rzeczywistość w sposób jak najbardziej
obiektywny, aby na jego podstawie
móc wyciągnąć wnioski z oceny rzeczywistości, poprawić efektywność

działania, dostarczać jak najlepsze
usługi publiczne i jak najlepiej wydawać pieniądze publiczne.
Kongres Perły Samorządu został
zorganizowany po raz piąty przez
Dziennik Gazeta Prawna i Miasto
Gdynia. Partnerem merytorycznym
rankingu jest PwC Polska. Udział
w rankingu jest bezpłatny.
Małgorzata Smysło
Sekretarz Miasta

Budujemy ogrody deszczowe

fot. www.wastormwatercenter.org

Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 50% całości planowanych do wydania środków, tj. 377.210 zł z budżetu województwa mazowieckiego na nasadzenia zielone i utworzenie ogrodów
deszczowych. Wniosek złożony przez Urząd Miasta Podkowa Leśna
został najwyżej oceniony, co uplasowało nas na pierwszym miejscu
gmin, które otrzymają dotację.

Ogrody deszczowe zbierają wody
opadowe z tzw. terenów uszczelnionych. Jeśli jest to dach, to ogród
zasila woda z rynien. W przypadku
wody z chodników czy dróg potrzebne jest wykonanie odpowiednich spadków lub zagłębień/rowów,
by woda miała gdzie spłynąć. Dzięki odpowiedniej roślinności oraz
warstwom filtrującym, podłoże
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ogrodu deszczowego jest w stanie
wstępnie oczyścić wodę i wprowadzić ją do głębszych warstw gleby.
Takie ogrody zostały zaplanowane
w trzech miejscach: dwa przy ulicy
Sienkiewicza i jeden u zbiegu ulicy
Myśliwskiej i Błońskiej. Będzie to
polegało na ukształtowaniu niecki,
wypełnieniu niezbędnym materiałem organicznym, umieszczeniem
elementów drenujących i nasadzeniu roślin wieloletnich dedykowanych do tego typu założeń. Ogród
deszczowy lokalizuje się w najniższych punkach bardzo małych, lo-

kalnych zlewni – zwykle tam, gdzie
po deszczu robią się kałuże. Sama
„technologia” ma minimalizować
straty na parowanie z gleby, ogród
ma pomóc w powolnej absorpcji
wody opadowej, zastąpić niekorzystny wpływ strat na parowanie
z gleby, na korzystniejszą ewapotranspirację. Natomiast zielenią zostaną obsadzone dwa odcinki nowo
wybudowanych ulic: Mickiewicza
i Błońskiej. Pasy drogowe zostaną
wzbogacone poprzez nasadzenia
drzew, krzewów i bylin.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Przebudowa ul. Lotniczej

1 maja 2021 r. rozpoczęły się prace na ulicy Lotniczej. Inwestycja
dotyczy odcinka ulicy o długości
ok. 160 m od ulicy Brwinowskiej do
pierwszej posesji za ulicą Główną.
Na przedmiotowym odcinku wykonana zostanie nowa nawierzchnia
bitumiczna, od południowej strony
torów WKD zostanie wykonanych
25 stanowisk postojowych z kostki
betonowej. Postój Taxi usytuowany zostanie po stronie północnej.
To rozwiązanie powinno poprawić
bezpieczeństwo pieszych, ucywilizować dzikie parkowanie, zabezpieczyć drzewa. Korzystający z taksówek zyskają bezpieczne podejście
do czekającego samochodu, a odseparowanie miejsc postojowych

i postoju zakończy wybuchające od
czasu do czasu konflikty pomiędzy
uczestnikami ruchu. Zapewne policja także będzie miała mniej pracy.
Na całej długości wykonany zostanie nowy chodnik z kostki betonowej, tej z której od kilku lat
wykonujemy ciągi piesze. Poprawi
to znacząco estetykę miasta. Wprowadzona zostanie nowa organizacja
ruchu. Przebudowa ulicy uporządkuje ten rejon, w szczególności pod
względem parkowania. W czasie
wykonywania prac będzie obowiązywać czasowa organizacja ruchu.
Utrudnienia w ruchu polegać będą
m.in. na zwężeniach jezdni, przeniesieniu ruchu pieszych na drugą stronę ulicy, a także czasowym

zamknięciu ul. Lotniczej dla ruchu
pojazdów, o czym na bieżąco będą
Państwo informowani. Na czas zamknięcia ul. Lotniczej zalecany jest
objazd ul. Helenowską.
Marta Sidor
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Planowana przebudowa ul. Miejskiej
na odcinku Myśliwska-Jelenia

W dniu 13 maja 2021 r. ogłoszono
przetarg na przebudowę ul. Miejskiej na odcinku od ul. Myśliwskiej
do ul. Jeleniej. Termin składania
ofert upłynął 28 maja. Aktualnie
trwa wyłanianie wykonawcy zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Pu-

blicznych. Oferty złożyło dwóch
oferentów. Z uwagi na dużą różnicę
w wycenie i możliwość zaskarżenia
wyboru korzystniejszej dla miasta
oferty, spodziewamy się odwołania
jednego z oferentów. Rozstrzygnięcie może się przedłużyć w czasie.
Ulica Miejska to centrum miasta, a planowany do przebudowy
odcinek, nie dość, że jest wąski, to
po deszczu czy w trakcie wiosennych roztopów jest praktycznie
nieprzejezdny. Zastoiska wód znacząco utrudniają przemieszczanie

się odcinkiem ulicy objętym planowaną przebudową, nie tylko samochodom, ale przede wszystkim
pieszym. W zakresie przebudowy
przewidziano wykonanie nowej
nawierzchni bitumicznej, chodników i zjazdów z kostki betonowej.
Wprowadzona zostanie nowa stała organizacja ruchu. Ulica będzie
jednokierunkowym ciągiem pieszojezdnym.
Marta Sidor
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Brwinowska wyremontowana
17 czerwca zakończono prace
drogowe związane z układaniem
nawierzchni na ulicy Brwinowskiej.
Stara jezdnia została sfrezowana,
a na jej miejsce została położona
nowa wykonana z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA. Ponadto wymieniono część zniszczonych
krawężników. Przy okazji remontu
drogi powiatowej, zatoczki parkingowe u wylotu z miasta zyskały
nowe nawierzchnie. Wszystkie łuki

skrzyżowań wraz z odcinkami łączącymi ulice odchodzące od Brwinowskiej zyskały i nawierzchnię, i nowe
profilowanie. Miasto Podkowa Leśna dokonało także wymiany przyłączy wodno-kanalizacyjnych do
Pumptracka. Wykonany remont ulicy Brwinowskiej znacząco poprawi
komfort przemieszczania się przez
miasto.

Marta Sidor
Referat Infrastruktury Komunalnej i
Zamówień Publicznych
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Przedszkole czeka na dzieci
Trwają odbiory końcowe nowego
przedszkola. Meble i wyposażenie
są przygotowane do wstawienia.
Od września do przedszkola zostało przyjętych 145 dzieci. Planowana grupa dla młodszych przedszkolaków nie została utworzona
ze względu na brak wystarczającej
liczby zainteresowanych. Po wsłuchaniu się w opinie środowiska rodziców, zdecydowano o pozostawieniu „0” w przedszkolu.
Przedszkole zostało zaprojektowane z uwzględnieniem nie tylko
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wyśrubowanych norm zapotrzebowania na energię, bo wykańczany
budynek jest budowany w standardzie pasywnym, ale przede wszystkim jako komfortowe miejsce wczesnej edukacji.
Dzień otwarty wraz ze zwiedzaniem dla wszystkich zainteresowanych planujemy na ostatni weekend
sierpnia.

Andrzej Rogalski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Zagospodarowanie terenu szkoły
– ogłaszamy przetarg
15 czerwca Burmistrz Miasta
Artur Tusiński wraz ze Skarbnikiem Miasta Agnieszką Czarnecką podpisali umowę na dofinansowanie 283.656 zł do realizacji
projektu zagospodarowania terenu szkoły pn. „Tworzenie do
warunków do rozwoju sportu
i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy”.
Koszt całkowity ok. 446.000 zł.
Obecnie trwają przygotowania
do procedury przetargowej na

budowę zaplanowanych elementów wybranych do realizacji. Opracowany w czerwcu
2017 r. projekt nie przewiduje
zmiany sportowo-rekreacyjnej
funkcji terenu – pomocniczej dla
szkoły. Przewidziane w projekcie
inwestycje mają na celu wzbogacenie programu sportowo-rekreacyjnego oraz rewaloryzację
jego przestrzeni.
Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Nowe hamaki w Parku Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej
Park Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, odkąd został zrewitalizowany, tętni życiem. Dlatego
dostawiliśmy hamaki, które mają
służyć odpoczynkowi. W mieście duży nacisk kładziemy na
tworzenie miejsc sprzyjających
rozwojowi dzieci i młodzieży,
ale też na tworzenie przestrzeni, która będzie zachęcała do
wspólnego spędzania czasu całe
rodziny. Zachęcamy Państwa do
korzystania z miejsc rekreacji
przy torze pumptrack, na terenie
MOK’u oraz w Parku Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej.
Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

5

Wieści z urzędu

Historia i znaczenie zabytkowego
parku w Podkowie Leśnej
Leśny Park Miejski w Podkowie Leśnej jest ważną częścią zespołu miejskiego. Został zaprojektowany razem z całym układem urbanistycznym miasta-ogrodu, jednak jego dzisiejszy
wygląd znacznie odbiega od pierwotnych projektów. Park został wpisany do rejestru zabytków w dwóch częściach: ogród przy Kasynie, wpisany decyzją z dnia 29.06.1981 r. pod nr
A-1182, jako zieleń towarzysząca budynkowi oraz pozostała część parku, wpisana decyzją z dnia 22.10.1981 r. pod nr A-1194 wraz z całym układem urbanistycznym, zabudową
i zielenią miasta-ogrodu Podkowy Leśnej. Warto zatem przypomnieć historię jego powstania
i przeanalizować jego stylistykę zawartą w pierwotnych projektach.
Spółka z o.o. „Miasto ogród Podkowa Leśna” w 1925 r. kupiła grunty Podkowy Leśnej „wraz z lasem,
zadrzewieniem i budynkami na tym
obszarze”.1 Pierwszy projekt zespołu
urbanistycznego wykonał prawdopodobnie Tadeusz Tołwiński, a w 1925 r.
powstał plan autorstwa Antoniego
Jawornickiego. W latach 1925-1926
Kazimierz Mikułowski sporządził plan
podziału terenu na poszczególne parcele. Wraz z układem urbanistycznym miasta zaprojektowano tereny
zieleni oraz rozległy park. W 1932 r.
wydzielono w parku odrębne nieruchomości hipoteczne, stanowiące
park publiczny i prywatną posesję
klubu sportowego. Zespoły zieleni
były zawsze istotną częścią projektów miast-ogrodów. Wprawdzie sir
Ebenezer Howard, który w 1898 r.
opublikował książkę pt. To-morrow. A Peaceful Path to Real Reform
(drugie wydanie pt. Garden Cities
of Tomorrow z 1902 r.) wymyślił dla
swojego idealnego miasta-ogrodu
plan koła, ze wspólnym ogrodem
w jego centrum i pierścieniowym
układem pasów zabudowy przedzielonych pasami zieleni, ale koncepcję
tę realizowano inaczej, dostosowując
projekty do istniejących warunków
terenowych i tradycji kulturowych.
Układy zieleni projektowano w centrach, na obrzeżach miast lub wykorzystywano już istniejące kompleksy
leśne, parkowe i ogrodowe. Zespoły
zieleni były starannie zakomponowane, w taki sposób, aby zapewnić
mieszkańcom wypoczynek, rekreację
1

Porównanie planu dóbr Podkowa Leśna z 1911 r. z planem z 1925 r.
Kolorem czerwonym oznaczono historyczne drogi z 1911 r., kolorem
zielonym oznaczono granice parku miejskiego z 1925 r.

i rozrywkę, zgodnie z ówczesnym postulatem prowadzenia higienicznego
trybu. O takiej funkcji zespołów zieleni świadczą m.in. fragmenty opisów
w projektach miast-ogrodów, np.:
„łąka dla gier i zabaw” (Miasto-Ogród
Ząbki); „place zabaw” (Miasto-Ogród
Młociny); „Nieruchomość park Zdrowie” oraz „Nieruchomość Klub Sportowy” (Podkowa Leśna, oznaczenia na
mapie ewidencyjnej z 1991 r.).
Duży park w Podkowie Leśnej wyodrębniono z zespołu leśnego pomiędzy linią kolejową na północy i drogą
od południa. Projektant w genialny
sposób wykorzystał przebieg istniejących dróg i linii kolejki, tworząc plan

parku w postaci strzały z wielkim
grotem. Promień strzały stanowiła
szeroka aleja, wybiegająca ze środka
parku i prowadząca przez fragment
miasta w kierunku wschodnim, co
nadało projektowi cechę wielkoprzestrzennej kompozycji w manierze
baroku. Zachowały się dwa projekty
parku. Pierwszy projekt z 1925 r. był
schematyczny i przedstawiał tylko
główne elementy kompozycji: budynek z łukowymi galeriami po bokach,
salon ogrodowy przed budynkiem,
podkowiasty staw, urządzony na zakolu rowu wodnego, prostokątny
plac przy stawie i główną aleję, zwężającą się stopniowo, wychodzącą

J. Kubiak, K. Rudziński, Studium historyczno-urbanistyczne Podkowy Leśnej, PP PKZ Oddz. Badań i Konserwacji Pracownia Badań Urbanistycznych i Architektonicznych, 1981-1983, Cz. I s. 16. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.
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Plan Podkowy Leśnej z 1925 r.

daleko poza park. Jedyne elementy
roślinne, jakie zaznaczono na projekcie, to drzewa wyznaczające aleję
centralną oraz dwa szeroko rozstawione szpalery, ograniczające salon
ogrodowy przy budynku.2 W 1927 r.
Leon Danielewicz, dyrektor Wydziału Ogrodniczego m. st. Warszawy,
autor projektów parków i skwerów
Warszawy wykonał bardziej szczegółowy projekt parku w Podkowie
Leśnej.3 Z poprzedniego projektu zachował pomysł głównych elementów
kompozycji, takich jak: budynek z łukowymi galeriami, salon ogrodowy,
staw i centralna aleja. Wygląd tych
elementów został jednak zmieniony,
z wyjątkiem kształtu budynku. Główna aleja miała stałą szerokość, staw
uzyskał duży, owalny zarys, otoczony
szeroką aleją, podkreśloną na niemal
całej długości drzewami, a w salonie
ogrodowym zaplanowano duże, prostokątne partery, być może z pergolami. W północno-wschodnim narożu
miał stanąć mały budynek z przylegającymi do niego placami sportowymi.
Od strony południowej projektant
przewidział tor saneczkowy z małą
budowlą i prostokątne boisko z półkolistą trybuną. Kompozycję parku
urozmaicały aleje o owalnym, pętlicowym i łukowym przebiegu.
Jak wspomniano powyżej, w projekcie parku z 1927 r. widać wyraźne
nawiązanie do sztuki baroku, poprzez
stworzenie
wielkoprzestrzennego,
osiowego układu, zaczynającego się
„pałacowym” budynkiem w części
2
3
4

Projekt parku miejskiego w Podkowie Leśnej z 1927 r.

zachodniej, przylegającego do niego
salonu ogrodowego, wielkiego stawu i reprezentacyjnej alei wychodzącej daleko poza park. Regularny
kształt stawu i szerokiej alei wokół
miały stwarzać wrażenie harmonii
i piękna, a jednocześnie umożliwiać
podziwianie dalekich widoków. Duże
lustro wody w stawie stwarzało iluzję
ogromnej przestrzeni, poprzez odbicie
w wodzie okolicznych drzew i nieba.
Ten program części centralnej, zapewniający doznania estetyczne uzupełniały boczne części parku, o funkcjach
rekreacyjnych i sportowych.
Stylistyka parku w Podkowie Leśnej pozwala na zaliczenie go do
grupy parków krajobrazowych, ale
w odmianie eklektycznej, bardziej
dekoracyjnej, stosowanej chętnie
w projektach parków publicznych.
Widoczne są tutaj cechy tzw. stylu
kaligraficznego, modnego na przełomie XIX i XX wieku, w którym
używano łukowych i falistych linii,
tworzących okręgi, owale i pętle, wykreślane tak, jak przy użyciu cyrkla.
Jak wynika z powyższej analizy, park
został zaprojektowany jako reprezentacyjny park publiczny, a nie jako
naturalny park leśny. Należy podkreślić, że wykorzystanie w projekcie
istniejących wcześniej elementów
zagospodarowania terenu, takich jak
drogi, ciek wodny, czy roślinność było
wówczas normą w projektowaniu
parków i ogrodów. Nie można zatem
mówić o rzekomo naturalistycznym
charakterze pierwotnego projektu.

Mapy i zdjęcia z okresu międzywojennego świadczą o tym, że projekt
parku został w dużej części zrealizowany. Nie wykonano jednak jego najważniejszego elementu, tj. budynku
w części zachodniej, a budynek klubu
sportowego zrealizowano w innym
kształcie. Oddzielony fragment parku z budynkiem klubu sportowego
urządzono według odrębnej koncepcji. W okresie międzywojennym i po
wojnie w parku odbywały się imprezy rozrywkowe, takie jak np. „zabawa
ludowa urozmaicona wieloma niespodziankami: muzyka, tańce, loteria
fantowa, poczta francuska i inne”4,
a także zawody sportowe.
Elementy pierwotnego zagospodarowania parku są nadal czytelne
i możliwe do odtworzenia, pomimo
dopuszczenia do niekontrolowanego
przez wiele lat rozrostu roślinności,
zacierającej pierwotną kompozycję
i nadającej parkowi wygląd zbliżony do naturalnego lasu. Ten proces
spowodował znaczną degradację
walorów zabytkowych parku. Warto jednak przywrócić jego pierwotny wygląd wraz z programem sportowym, na co pozwala zachowana
dokumentacja historyczna, a także
ślady istniejące w terenie. Odtworzenie historycznego, pięknego projektu parku, autorstwa wybitnego
projektanta, z pewnością zwiększyłoby atrakcyjność turystyczną miasta
i komfort życia jego mieszkańców.
Małgorzata Gmiter

Folder reklamowy, Zespół (zbiór) akt Archiwum działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna do 1939 r.
A
 . Lipińska, M. Narkiewicz-Jodko, B. Walicka, Zieleń Podkowy Leśnej, w: Podkowa Leśna i Stawisko. Szkice z dziejów,
Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, 1999 r.
A
 fisz z 1933 r., Biblioteka Narodowa, Magazyn Druków Ulotnych, sygn. DŻS XVIIC 4a, Internet, strona: polona.pl. Zabawa w „pocztę
francuską” polegała na wysyłaniu przez kobiety liścików miłosnych do panów, za pomocą skrzynki znajdującej się u organizatora zabawy.
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Podkowa Leśna lid

Mamy najwyższy wskaźnik zaszczepionych
przeciwko Covid-19

Podkowianie chętnie szczepią się przeciw COVID-19, co
potwierdzają rządowe dane. Nasza gmina pod względem liczby
mieszkańców zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki zajmuje
pierwsze miejsce w Polsce.

Nowy
Dzielnicowy

Na Posterunku Policji w Podkowie Leśnej rozpoczął służbę
mł. asp. Arkadiusz Wójcik. Jest
nowym dzielnicowym na terenie
naszego miasta. Opiekuje się rejonem od torów WKD do Żółwina.
Mł. asp. Arkadiusz Wójcik rozpoczął służbę w policji w grudniu
ubiegłego roku. Obecnie ma 29 lat,
w ostatnim czasie pełnił służbę na
stanowisku dzielnicowego w Zespole Dzielnicowych Komisariatu
Policji w Mszczonowie.

Według danych na 14 czerwca
2021 r. pierwszą dawką zaszczepiło się 59,38% podkowian, obie
dawki przyjęło 38,5% wszystkich
mieszkańców (czyli % zaszczepionych uprawnionych do szczepienia jest faktycznie wyższy). Dane
uwzględniają miejsce zamieszkania
zaszczepionych pacjentów. Pozwala to dokładniej ocenić, ile osób za-

szczepiło się w lokalnych społecznościach, bez względu na to, gdzie
pojechały na zastrzyk.
Jak to wygląda w podziale na grupy wiekowe:
70+ – 87,09%
60-69 – 84,73%
40-59 – 72,53%
20-39 – 54,8%
12-19 – 26,96%

Aleje lipowe
do rejestru
zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ)
poinformował urząd, że do końca czerwca br. zostaną wszczęte
postępowania o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych
alei lipowych, czyli ulic J. Pawła II
i Kościelnej, w związku z wnioskiem m.in stowarzyszenia Dendropolis z lipca zeszłego roku.
Informujemy, że obie aleje mają
status pomnika przyrody i są już
objęte ochroną. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami od dnia wszczęcia
postępowania w sprawie wpisu
zabytku do rejestru zabrania się
prowadzenia prac (podobnie jak
w przypadku Alei Lipowej).
Joanna Oracka
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Tabela Piotra Tarnowskiego, niezależnego analityka danych o epidemii,
z której wynika, że Podkowa jest na czele rankingu.
Przypominamy o akcji szczepień
przeciwko covid-19. Szczepienie
można wykonać na terenie Podkowy Leśnej w punktach:
n Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUS ul. Jelenia 30a
Przychodnia prowadzi zapisy
praktycznie od ręki. Można zapisać
się jeszcze na czerwiec.
Na sczepienie można się zgłosić na
sześć sposobów:
1. p
 rzez Indywidualne Konto Pacjenta na stronie www.pacjent.
gov.pl;

2. przez telefoniczną infolinię 989;
3. p
 rzez SMS wysłany pod numer
telefonu 664 908 556;
4 przez tymczasowy profil zaufany, który należy założyć na stornie www.gov.pl;
5. p
 od numerem telefonu
22 729 10 65.
6. o
 sobiście w punkcie szczepień
przy ulicy Jeleniej 30a.
n Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BASIS Filia Owczarnia
ul. Kazimierzowska 33D
Przychodnia prowadzi zapisy na
lipiec.

Wieści z urzędu

erem wśród gmin!
Na sczepienie można się zgłosić na
sześć sposobów:
1. p
 rzez Indywidualne Konto Pacjenta na stronie www.pacjent.
gov.pl;
2. przez telefoniczną infolinię 989;
3. p
 rzez SMS wysłany pod numer
telefonu 664 908 556;
4. przez tymczasowy profil zaufany, który należy założyć na stornie www.gov.pl;
5. t elefonicznie pod numerem
501-951-260, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
12:00-15:00.
6. o
 sobiście w placówce BASIS
w fili na Owczarni.
Na szczepienie można zapisywać
się także w Grodzisku Mazowieckim
pod numerem telefonu 22 724 21 21.
Szczepienia odbywają się w Mediatece w Grodzisku Mazowieckim
przy ul. 3 Maja 57.
W miejscowości Szczęsne gm.
Grodzisk Maz. uruchomiony został
punkt szczepień drive-thru, gdzie
można przyjechać i zaszczepić się
jedno dawkową szczepionką Johnson&Johnson bez konieczności
wcześniejszego zapisu. Punkt szczepień znajduje się na parkingu świetlicy w Szczęsnem przy ul. Orlej 9
(przy cmentarzu).
Certyfikat unijny – szczepienie
pozwala na podróż po UE
Każdy zaszczepiony może otrzymać Unijny Certyfikat COVID – dokument, który pomoże nam w podróżowaniu po Unii Europejskiej.
Certyfikat można od 1 czerwca

pobrać na Internetowym Koncie Pacjenta, poprosić o wydruk w punkcie szczepień lub w swojej przychodni. W certyfikacie znajdziemy
oprócz naszych danych, specjalny
kod tzw. QR, w którym „zapisana”
jest informacja o tym, czy jesteśmy
w pełni zaszczepieni.
Obecnie można go otrzymać tylko
po zaszczepieniu się szczepionkami
dopuszczonymi do obrotu przez Europejską Agencję Leków:
• Comirnaty (Pfizer)
• COVID-19 Vaccine Moderna
• Vaxzevria (Astra Zeneca)
• COVID-19 Vaccine Janssen
Certyfikat ułatwia bezpieczną
podróż zagraniczną. W kraju może
być przydatny np. w sytuacji udziału
w imprezach, gdzie obowiązują limity osób (osoba o odpowiednim statusie osoby uodpornionej nie będzie
wliczana do limitu osób). Każdy ma
możliwość pobrania i wydrukowania
swojego certyfikatu z poziomu Internetowego Konta Pacjenta.
Gremia rządowe zapewniają, że
„każda gmina, gdzie będzie najwyższy stopień zaszczepienia w ramach
49 obszarów, otrzyma 1 mln zł na
dowolny cel. Ta gmina, która będzie
miała największy wskaźnik zaszczepienia w skali Polski, otrzyma dodatkowo 2 mln zł. Dla pierwszych
500 gmin, które osiągną wskaźnik
zaszczepienia 75 proc. chcemy przeznaczyć po 100 tys. zł na gminę, na
dowolny cel”.

Magdalena Grzywacz
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Rehabilitacja
lecznicza

Przypominamy, że kolejny raz
Miasto Podkowa Leśna dofinansowuje zabiegi rehabilitacji leczniczej w wysokości 200 zł dla
mieszkańców legitymujących się
Podkowiańską Kartą Mieszkańca.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
n skierowanie lekarskie na zabiegi rehabilitacji leczniczej,
n Podkowiańska Karta Mieszkańca
n potwierdzenie z Urzędu Miasta Podkowa Leśna o wpisaniu na listę uprawnionych do
rehabilitacji leczniczej.
Rehabilitacja prowadzona jest
od dnia 24 lutego do dnia 20 grudnia 2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona (do wyczerpania środków
finansowych). Rehabilitację prowadzi przychodnia NZOS BASIS
przy ul. Błońskiej 46/48 w Podkowie Leśnej. Zapisy przyjmowane
są w Urzędzie Miasta Podkowa
Leśna pok. 7 w godzinach pracy Urzędu – liczy się kolejność
zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Aby skorzystać z refundacji, należy w ciągu 2 miesięcy,
licząc od daty wystawienia potwierdzenia, zgłosić się do NSZOZ
BASIS. Rezerwacja miejsca wygasa po upływie wskazanego wyżej
terminu.
Magdalena Grzywacz
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

Liczba zaszczepionych mieszkańców w Podkowie Leśnej – dane z 28.06.2021 r.

Przedział
wiekowy

% zaszczepio-

Liczba
Liczba
nych do uprawuprawnionych zaszczepionych
nionych

0-11

431

0

0%

12-19

345

153

44,35%

20-39

837

494

59,02%

40-59

1001

763

76,22%

60-69

518

444

85,71%
88,23%

70+

620

547

suma
uprawnionych

3321

2401

mieszkańcy

3801
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Koperta życia
Serdecznie zapraszamy do projektu prowadzonego przez Urząd
Miasta Podkowa Leśna pod nazwą
„Koperta życia”.
Informacje zawarte w „Kopercie życia” pozwolą lekarzom oraz
domownikom szybko poznać stan
zdrowia posiadacza koperty. Takie
dane znacznie ułatwią pracę służb
ratowniczych w postawieniu jak
najszybszej diagnozy i w zastosowaniu trafnego leczenia, co ma
ogromny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta.
Kopertę należy umieścić np. na
lodówce, która jest łatwo dostępna do zlokalizowania.
Umieszczenie karty informacyjnej w miejscu widocznym umożliwia służbom medycznym w razie

wypadku lub
zasłabnięcia,
a także policji,
straży pożarnej,
straży miejskiej
czy służbom socjalnym
szybki
dostęp do podstawowych informacji
o potrzebującym.
Koperta
będzie
zawierała
najważniejsze informacje o:
• stanie zdrowia,
• przyjmowanych
lekach,
• alergiach na leki,
• kontaktach do najbliższych,
• danych osobowych, w tym
numer pesel.

Kopertę życia można uzyskać
w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w pokoju nr 7, wejście z boku
budynku.

Magdalena Grzywacz
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

W dniach 21 i 27 maja 2021 roku
w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna odbyło się uroczyste wręczenie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez
Prezydenta RP parom z 50-letnim
stażem małżeńskim. W gronie jubilatów, którzy razem przeżyli 50 lat
znaleźli się państwo Andrzej i Mirosława Ryczer oraz Ewa i Roman
Olejniczak.
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Aktu dekoracji medalem za długoletnie pożycie małżeńskie dokonał Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna Artur Tusiński. Gratulując
pięknego jubileuszu, życzył jubilatom kolejnych lat w miłości, zdrowiu, zgodzie i wzajemnym szacunku. Do życzeń dołączył także
okazjonalny dyplom gratulacyjny.
Pięćdziesiąta rocznica ślubu to
wspaniały jubileusz, to symbol

wierności i miłości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia
i istoty związku małżeńskiego.
Nie kryjąc wzruszenia, Jubilaci
dzielili się swoimi wspomnieniami
i przeżyciami z wspólnie spędzonych lat.
Jubilatom życzymy kolejnych
wspólnych lat spędzonych w zdrowiu i radości.
Zofia Chojnacka
Urząd Stanu Cywilnego Podkowa leśna

Wieści z urzędu

Podkowa Leśna partnerem
kampanii informacyjnej
„Twoja bezpieczna
WuKaDka”
Miasto Podkowa Leśna przystąpiło do kampanii informacyjnej „Twoja bezpieczna WuKaDka”
organizowanej przez Warszawską
Kolej Dojazdową sp. z o.o. Celem
akcji jest zwrócenie uwagi na
bezpieczeństwo na przejazdach
kolejowych na linii WKD i uświa-

domienie niebezpieczeństw, jakie
niosą na drogach brawura, brak
rozwagi i pośpiech, które są najczęstszymi przyczynami śmiertelnych wypadków z udziałem
uczestników ruchu drogowego.
tekst na podstawie materiałów przesłanych przez organizatora kampanii

Harmonogram zmian siedziby Starostwa Powiatu Grodziskiego
Informujemy, że Starostwo Powiatu Grodziskiego zmienia siedziby.
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

Nazwa Wydziału,
Stanowiska

Adres
dotychczasowej
siedziby

Kontakt
telefoniczny do
nowej siedziby

Dotychczasowa
siedziba do dnia

Adres nowej
siedziby

Nowa siedziba
od dnia

ul. Kościuszki 32,
Grodzisk Maz.

18 czerwca 2021
(piątek)

ul. Daleka 11A,
Grodzisk Maz.

21 czerwca 2021
(poniedziałek)

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów

ul. Kościuszki 32,
Grodzisk Maz.

18 czerwca 2021
(piątek)

ul. Daleka 11A,
Grodzisk Maz.

21 czerwca 2021
(poniedziałek)

22 300 85 24

Wydział Oświaty,
Kultury i Sportu

ul. Kościuszki 32,
Grodzisk Maz.

25 czerwca 2021
(piątek)

ul. Daleka 11A,
Grodzisk Maz.

28 czerwca 2021
(poniedziałek)

22 300 85 25

Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa
i Gospodarki Wodnej

ul. Kościuszki 32,
Grodzisk Maz.

25 czerwca 2021
(piątek)

ul. Daleka 11A,
Grodzisk Maz.

28 czerwca 2021
(poniedziałek)

22 300 86 26

Wydział Architektoniczno-Budowlany

ul. Kościuszki 32,
Grodzisk Maz.

2 lipca 2021
(piątek)

ul. Daleka 11A,
Grodzisk Maz.

5 lipca 2021
(poniedziałek)

22 300 85 27

Wydział Finansowy

ul. Kościuszki 32,
Grodzisk Maz.

2 lipca 2021
(piątek)

ul. Daleka 11A,
Grodzisk Maz.

5 lipca 2021
(poniedziałek)

22 300 85 28

Starosta, Wicestarosta, Sekretariat, Punkt
Obsługi Mieszkańców,
Wydział Organizacyjny

22 300 85 22
22 300 85 23
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Rada Miasta

Podkowiańska deklaracja
poszanowania praw człowieka

Rada Miasta Podkowa Leśna na sesji 20 maja 2021 r., jako wyraz solidarności i wsparcia dla
wszystkich osób, których prawa są lub mogą być zagrożone, podjęła uchwałę przyjmującą
Podkowiańską Deklarację Poszanowania Praw Człowieka w treści poniżej:

Miłość
Praca
Pokój

Równość

Godność

Sprawiedliwość

Tworzenie społeczności składających się z grup o różnym statusie majątkowym, odmiennych wyznaniach
czy zwyczajach było od początku wpisane w projekt
miast ogrodów, do których zalicza się Podkowa Leśna.
Rada Miasta Podkowa Leśna uznaje godność każdego człowieka za wartość podlegającą poszanowaniu
i ochronie, podkreśla prawo jednostki do decydowania
o własnym życiu i utożsamia się z takimi wartościami
europejskiego dziedzictwa kulturowego, jak tolerancja,
akceptacja, solidarność, równość i wolność osobista
drugiego człowieka.
Rada Miasta Podkowa Leśna sprzeciwia się wszelkim
formom dyskryminacji i wykluczenia ze względu na cechy osobowe, wyznanie, światopogląd, narodowość,
pochodzenie etniczne, rasę, wiek, tożsamość płciową
czy orientację seksualną.
Miasto Ogród Podkowa Leśna ma w swojej historii
wiele chlubnych kart świadczących o ochronie i kultywowaniu wartości humanistycznych i równościowych,
które swój wyraz znajdowały w empatii i poświęceniu
mieszkańców. Podczas II wojny światowej w naszej
miejscowości znalazła schronienie ludność cywilna wypędzona ze stolicy w trakcie Powstania Warszawskiego, a w czasie stanu wojennego społeczność Podkowy
udzieliła wsparcia przedstawicielom demokratycznej
opozycji. W podkowiańskim kościele św. Krzysztofa odbywały się nabożeństwa koncelebrowane przez
duchownych kościołów rzymsko-katolickiego, grekokatolickiego i protestanckiego. W naszym mieście osoby o różnych wyznaniach religijnych i bezwyznaniowi

Wolność

PODKOWIAŃSKA DEKLARACJA POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA

znajdują swój dom. W podkowiańskiej szkole samorządowej uczą się dzieci z pobliskiego ośrodka dla uchodźców w Dębaku. Niejednokrotnie społeczność Podkowy Leśnej reagowała na niepokojące ataki homofobii,
eskalację przemocy wobec dzieci i kobiet, i dyskryminację osób wykluczonych społecznie, a także sprzeciwiała się naruszaniu praw człowieka w Polsce, w tym
próbom dehumanizacji osób LGBT+.
Pragniemy, aby te wartości, które uważamy za ważny
element dziedzictwa społecznego i kulturowego naszej miejscowości, były podtrzymywane także dzisiaj,
wobec nowych wyzwań jakie niesie ze sobą współczesność. Rada Miasta Podkowa Leśna deklaruje wolę ich
kultywowania i zwraca się również z apelem do innych
lokalnych i ponadlokalnych instytucji i organizacji o pielęgnowanie ducha tolerancji i szacunku dla odmiennych
wyznań, poglądów, przekonań i sposobów życia.

Wieści z urzędu

Cmentarz – informacja
Urząd Miasta Podkowa Leśna informuje, iż na cmentarzu komunalnym
w Podkowie Leśnej nie ma już miejsc
grzebalnych, w związku z czym nie
ma możliwości pochówku w sposób
tradycyjny. Obecnie istnieje jedynie
możliwość pochówku w nowo wybudowanym Kolumbarium.
Problem miejsc pochówku nie jest
nowy. W ramach współpracy PTO
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gmina Brwinów opracowała dokumentację na budowę nowego, dużego cmentarza na terenie Brwinowa.
Niemniej na planach się skończyło.
Nie ma możliwości rozbudowy
podkowiańskiego cmentarza z uwagi na warunki, jakie musi on spełniać
np. minimalną odległość od domów
mieszkalnych. W latach 2015 do
końca maja 2021 w skutek działań

magistratu, inwentaryzacji miejsc
i weryfikacji opłat przybyło na cmentarzu 39 nowych miejsc grzebalnych,
jednak w tym samym czasie odbyło
się ok. 160 pochówków, najwięcej bo
aż 56 w roku 2020.

Rada Miasta

Informacje Rady Miasta
Rada Miasta Podkowa Leśna
wraca do prowadzenia sesji oraz
posiedzeń komisji w trybie stacjonarnym. Informacje o planowanych spotkaniach publikowane są
na stronie podkowalesna.esesja.pl

oraz na stronie internetowej miasta. Zawiadomienia zamieszczane
są także na miejskich tablicach informacyjnych. Zainteresowanych
omawianymi tematami zapraszamy
do udziału w obradach.

Zachęcamy także do kontaktu z
radnymi w formie mailowej (wykaz
adresów mailowych zamieszczony
jest na ostatniej stronie Biuletynu)
lub telefonicznie poprzez Biuro
Rady Miasta (tel. 22 759 21 06).

Sesja XXVII – 20.05.2021 r.
Uchwała Nr 228/XXVII/2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040

Uchwała Nr 229/XXVII/2021

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 230/XXVII/2021

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Uchwała Nr 231/XXVII/2021

w sprawie „Podkowiańskiej Deklaracji Poszanowania Praw Człowieka”

Uchwała Nr 232/XXVII/2021

w sprawie apelu o podjęcie działań w zakresie zaspokojenia potrzeb zdrowotnych
mieszkańców i świadczenia usług przez szpitalne oddziały ratunkowe

Uchwała Nr 233/XXVII/2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 234/XXVII/2021

w sprawie petycji dotyczącej wyrażenia warunkowego poparcia dla Tymczasowej
Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Uchwała Nr 235/XXVII/2021

w sprawie petycji dotyczącej „Deklaracji solidarności z osobami LGBT+”

Uchwała Nr 236/XXVII/2021

w sprawie wniosku Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego
Dendropolis z dnia 25 marca 2021 r.

Uchwała Nr 237/XXVII/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie „Podkowiańskiej Deklaracji Poszanowania Praw
Człowieka”

Uchwały są dostępne w Biurze Rady Miasta
i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.podkowalesna.pl)
oraz na stronie podkowalesna.esesja.pl
Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Z głębokim smutkiem żegnamy

Śp. Zbigniewa Bojanowicza

Radnego Miasta Podkowa Leśna V i VI kadencji
w latach 2006-2014,
wieloletniego mieszkańca Podkowy Leśnej.

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy współczucia
Michał Gołąb 				

Przewodniczący Rady Miasta 				

Artur Tusiński

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Tranzyt wody a sprawa Podkowy
Wstęp

Dlaczego istnieje konieczność
20 lat temu Miasto Podkowa uporządkowania spraw woLeśna i gmina Brwinów zawarły dociągowych?
umowy dotyczące wykorzystania podkowiańskiej sieci na potrzeby przesyłu wody do Żółwina,
Owczarni i Tereni.
Umowy zostały zawarte przed
pełnym uruchomieniem podkowiańskiego SUW, przed zakończeniem budowy sieci wodociągowej
na terenie miasta Podkowa Leśna
i przed uzyskaniem decyzji wodnoprawnej na pobór wód ze wszystkich ujęć podkowiańskich w 2007
roku, co zrozumiałe, także przed
podłączeniem się wszystkich nieruchomości w Podkowie Leśnej do
sieci wodociągowej.
Rada Miasta Podkowa Leśna V,
VI, VII i VII kadencji wielokrotnie
zajmowała się kwestią regulacji
wzajemnych rozliczeń i uporządkowania gospodarki wodą.
14

1. N
 asza sieć wodociągowa została zaprojektowana jako układ
pierścieniowy. Nie posiada takich elementów jak wodociągi
magistralne. Projekt z lat 90 był
dostosowany do realiów tamtych
czasów. Została także na potrzeby mieszkańców Podkowy Leśnej
w całości sfinansowana ze środków miasta (i kredytu).
2. Od początku obowiązywania
umowy z 2001 r. znacząco wzrosła liczba mieszkańców i ponad
trzykrotnie wzrosło zapotrzebowanie na wodę w Żółwinie
i Owczarni i rośnie nadal. W samej Podkowie Leśnej zapotrzebowanie wzrosło o 80% i począwszy
od roku 2017 nie zwiększa się.
3. D
 oszło do sytuacji, że techniczne
możliwości, zwłaszcza przy du-

żych rozbiorach nie pozwalają na
dostarczenie wody sołectwom:
Żółwin, Owczarnia i Terenia
w wystarczającej ilości. Wtedy,
kiedy Brwinów nie dostarczał dostatecznej ilości wody, Podkowa
Leśna dostarczała ją (produkowała) z naszego SUW.
4. W czasie dużych rozbiorów zapotrzebowanie przekracza zgody
wodnoprawne jakie Podkowa Leśna uzyskała w 2007 r. Co naraża
nas na dodatkowe konsekwencje
prawne i finansowe.
5. Istnieje realna groźba całkowitego opróżnienia naszych zbiorników, co w konsekwencji oznaczać będzie nawet kilkudniową
przerwę w dostawie wody dla
naszych mieszkańców.
6. Wszystkie koszty związane z eksploatacją sieci wodociągowej
wykorzystywanej na potrzeby
tranzytu wody dla brwinowian
ponoszą podkowianie, podobnie

Środowisko
jak koszty produkowania dodatkowej wody dla południowych
sołectw.
7. Na te wszystkie fakty nakłada
się konieczność oszczędzania zasobów jakimi są źródła wody. To
dobro wyczerpywalne. Nie mamy
ani technicznych możliwości, ani
zgód na produkowanie w Podkowie Leśnej tak dużej ilości wody,
zaspokającej potrzeby blisko
7.000 osób.
Te wszystkie uwarunkowania
wymagają uregulowania i zdecydowanych oraz efektywnych działań zmierzających do zapewnienia
mieszkańcom Żółwina i Owczarni
alternatywnych źródeł zasilania
w wodę. Nie możemy jako Podkowa Leśna wciąż ponosić kosztów
i konsekwencji takiej sytuacji (patrz
tabela 1).

Rośnie zapotrzebowanie na
wodę, a możliwości techniczne są ograniczone
W tym miejscu warto przypomnieć, że jeszcze pod koniec lat
90 ubiegłego wieku, strona brwinowska poinformowała Podkowę
Leśną, że nie będzie możliwości
docelowego zasilania sieci podkowiańskiej z SUW w Brwinowie, stacja uzdatniania wody w Brwinowie
nie będzie miała możliwości zaopa-

trzenia Podkowy Leśnej i południowych sołectw ze swoich zasobów,
dlatego Podkowa Leśna zobowiązała się do wybudowania swojego
SUW i ujęć dla własnych potrzeb,
co w 2001 roku się stało. Od tego
momentu jako Podkowa, jesteśmy
całkowicie niezależni, mamy swoje
źródło, swoje pozwolenia wodnoprawne oszacowane na mniej więcej produkcję wody dla 5 i pół tysiąca mieszkańców.
Podkowa Leśna próbowała, widząc problem w rosnącym zapotrzebowaniu na wodę i w Podkowie
i na terenie południowych sołectw
Brwinowa zmienić zapisy umowy
od roku 2007. Od blisko 15 lat samorząd podkowiański podejmuje w tej sprawie rozmowy. Strona podkowiańska oczekiwała od
władz Brwinowa deklaracji i działań
zmierzających do wykonania dodatkowego źródła zasilania dla wodociągów w Żółwinie i Owczarni.
Powołano nawet specjalne zespoły
po obu stronach stołu, zespoły zostały powołane przez burmistrzów
gmin. Te grona spotykały się wielokrotnie, aby wypracować satysfakcjonujący obie strony kompromis.
Wszystkie rozmowy o wybudowaniu infrastruktury dla mieszkańców Żółwina, Owczarni i Tereni
skończyły się fiaskiem, o tym mo-

Tabela 1. Zapotrzebowanie w wodę Miasta Podkowa Leśna
i sołectw Żółwin, Owczarnia, Terenia w ujęciu rocznym

Żółwin,
Podkowa
Owczarnia,
Leśna
Terenia

Udział wody
dostarczanej do
sołectw Brwinowa
w całości sieci/
w porównaniu z
zapotrzebowaniem
Podkowy leśnej

Rok

Woda
ogółem

2004

118 059,00

88 113,00

29 946,00

25,36/33,98

2007

190 370,00

133 113,00

57 257,00

30,07/43,01

2012

224 401,00

142 019,00

82 382,00

36,71/58,00

2013

239 260,48

147 963,48

91 297,00

38,16/61,70

2014

243 085,38

152 237,38

90 848,00

37,37/59,67

2015

271 697,00

160 368,00

111 329,00

40,98/69,42

2016

276 535 ,20

169 470,20

107 065,00

38,72/63,17

2017

298 889,00

187 149,00

111 740,00

37,38/59,71

2018

321 913,00

189 244,00

132 669,00

41,21/70,10

2019

329 364,00

185 125,00

144 236,00

43,79/77,91

2020

322 800,00

182 000,00

140 800,00

43,62/77,36

żecie Państwo przeczytać w protokołach z posiedzeń KR zamieszczonych w podkowiańskim BIP
z ostatnich 4 kadencji. Także w tych
protokołach są wnioski KR po każdej kontroli, zobowiązujące burmistrzów Podkowy Leśnej do rozwiązania problemu bezumownego
korzystania z naszych studni, a także finansowania zadań własnych
gminy Brwinów.

Brwinów buduje niezależny
wodociąg/Podkowa
wypowiada umowy
Dopiero w zeszłym roku gmina
Brwinów przystąpiła do budowy
niezależnej nitki wodociągu przebiegającej przez miasto Podkowa
Leśna. W związku z dobiegającą końca inwestycją Brwinowa,
Miasto Podkowa Leśna w listopadzie 2020 r. zwróciło się do spółki BPWiK (która od 2011 przejęła
zadanie w zakresie zaopatrzenia
w wodę od gminy) z prośbą o regulację całości wzajemnych usług
i rozliczeń. Poinformowaliśmy także
o tym władze Brwinowa. Po braku
jakiejkolwiek reakcji na nasze pismo, umowy z lat dwutysięcznych
zostały wypowiedziane, wraz ze
świadczeniem usług po uruchomieniu wodociągu brwinowskiego.

Brwinów idzie do sądu
Burmistrz Arkadiusz Kosiński złożył zawiadomienie do sądu, jednocześnie wnioskując o wydanie postanowienia zabezpieczającego do
czasu zakończenia postępowania
sądowego, na co sąd przystał. Sąd
zobowiązał Podkowę Leśną jedynie
do zapewnienia technicznej możliwości przesyłu wody z Brwinowa.
Równolegle
30 kwietnia br.
z Brwinowem zostało podpisane porozumienie, które określało
warunki finansowe tranzytu wody
oraz zabezpieczało obie gminy
na wypadek awarii bądź skażenia
wody. Po wydanym postanowieniu
sądu, burmistrz Brwinowa 12 maja
zerwał porozumienie, argumentując, że podpisał je pod przymusem,
jednak kilkanaście dni później zadeklarował, potwierdzając później tę
decyzję pisemnie, że się „wycofuje
się z wycofania”.
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Ciąg dalszy ze str. 15

Ostatnie tygodnie pokazały, że
Brwinów nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań wobec własnych mieszkańców zapewniając
im wystarczającą ilość wody, nawet
w przypadku oddanej inwestycji.
Podkowa Leśna nie może ponosić
odpowiedzialności za techniczne
problemy i ograniczenia urządzeń
technicznych Brwinowa, ponosząc
przy tym pełne koszty funkcjonowania systemu. W roku 2017
wepchnęliśmy do sieci Brwinowa
ponad 70.000 m³ wody podkowiańskiej. Oddawanie tego długu zajęło gminie Brwinów aż 4 lata. Sam
zwrot wody, do czego Brwinów był
zobowiązany – powinien nastąpić
w ciągu kolejnego miesiąca. Z perspektywy czasu, uważam, że rozwiązanie umów nastąpiło za późno,
należało je rozwiązać niezwłocznie
po niewywiązywaniu się z umów
przez Brwinów. Jako burmistrz
Podkowy Leśnej jestem strażnikiem
tylko i wyłącznie interesu mieszkańców miasta Podkowa Leśna. Do
tej pory wykazywaliśmy się daleko
idącą przyzwoitością i życzliwością
w stosunku do mieszkańców naszych sąsiadów, ale także wielką
naiwnością wobec jej decydentów.

Stan bieżący
W maju w ciągu doby, BPWiK
zdołał dostarczyć mieszkańcom

południowych sołectw tylko średnio 150 – 300 m³ wody, z Podkowy wypłynęło blisko dwa razy tyle,
tym samym dług Brwinowa powoli, ale stale rośnie. Liczby są małe,
ale pokazują słabość argumentacji
i retoryki stosowanej przez władze
Brwinowa. Znaczenie ma jeszcze
to, że „bypass” jest włączony do
tego samego wodociągu tuż przed
granicą Podkowy. Na ilość wody
dostarczonej mają znaczenie rozbiory po drodze na terenie miasta
Brwinowa i średnice oraz spadki
liniowe ciśnienia, o których chyba
nikt wcześniej nie pomyślał.
W dniu 11 czerwca 2021 r. (piątek) nastąpiło na terenie miasta
Brwinów gwałtowne obniżenie ciśnienia wody w wodociągu, którym
dostarczana jest woda w celu przesłania jej do południowych miejscowości gminy Brwinów.
Następnie w godzinach popołudniowych 11 czerwca 2021 r.
w związku z sytuacją awaryjną po
stronie Brwinowa nastąpiło zakręcenie zasuw przez przedstawicieli
BPWiK sp. z o. o. na wejściu wodociągu do Podkowy Leśnej i całkowicie zaprzestano przesyłu wody
przez podkowiańską sieć dla mieszkańców Żółwina, Owczarni i Tereni.
Pomimo całkowitego zaprzestania
dostaw wody ze strony Brwinowa

zasuwy na odcinku zasilającym Żółwin pozostają nadal otwarte, aby
nie pozostawić mieszkańców tych
miejscowości bez wody.
Z informacji docierających do
Urzędu Miasta Podkowa Leśna
wynika, że w tym samym czasie
BPWiK zamknęła również zasuwy
łączące Owczarnię z Żółwinem odcinając w ten sposób mieszkańców
Tereni i Żółwina od brwinowskiej
wody. Aktualnie mieszkańcy Podkowy Leśnej, a także Tereni i Żółwina do czasu uporania się gminy
Brwinów z problemem, zaopatrywani są w wodę tylko z SUW Podkowa Leśna.
Na dzień 17 czerwca br oczekiwaliśmy informacji, kiedy BPWIK
sp. z o.o. przywróci normalne ciśnienie w swojej sieci wodociągowej i będą mogły zostać otwarte
zasuwy, aby wznowić tranzyt wody
do Żółwina. Taka sytuacja oczywiście jest zagrożeniem dla stabilności dostaw wody dla naszych
mieszkańców, dlatego regulacją
zasuw staramy się ograniczyć dostawę wody do ilości możliwej bez
przekraczania limitów określonych
w pozwoleniu wodno-prawnym.

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Woda w ogrodzie, czyli parę słów
o podlewaniu roślin
Piękny, słoneczny, ale także wyjątkowo upalny początek lata skłania do rozważań na
temat podlewania roślin w ogrodach przydomowych. Odpowiednie nawodnienie gleby jest podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym w ogrodzie, ponieważ nawet krótkotrwałe przesuszenie podłoża może spowodować nieodwracalne szkody w przypadku
wrażliwych i delikatnych roślin.
A oto kilka prostych zasad, które
sprawią, że podlewanie ogrodu będzie łatwiejsze, mniej kosztowne,
bardziej wydajne oraz ekologiczne:
• Nie podlewamy roślin w czasie silnego promieniowania słonecznego – unikniemy wtedy strat
wody spowodowanych parowaniem. Najlepszą porą podlewania
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są godziny poranne lub wieczorne;
• Odpowiednio dawkujemy ilość
i częstotliwość nawadniania w zależności rodzaju podłoża, stanowiska, gatunku roślin oraz ich wieku;
• Gleby żyzne i przepuszczalne
wymagają nawadniania rzadszego,
ale bardziej obfitego, na glebach
lekkich i piaszczystych woda bar-

dzo szybko przenika do głębszych
warstw, w wyniku czego staje się
niedostępna dla roślin – tu musimy
zadbać o częstsze podlewanie;
• Częściej i obficiej należy także
podlewać rośliny młode, nowo posadzone, będące w okresie intensywnego wzrostu oraz kwitnienia
i zawiązywania pąków kwiatowych;

Środowisko

Zdalny odczyt wodomierzy
W obecnych czasach ludzie mają
coraz więcej zajęć i obowiązków
oraz borykają się z brakiem czasu.
System zdalnego odczytu wodomierzy, jakim Podkowa Leśna dysponuje od 2017 r. miał za zadanie
usprawnić cały proces bieżących
odczytów wodomierzy bez konieczności wchodzenia do nieruchomości i fatygowania właścicieli,
żeby byli w domu w czasie wizyty
inkasenta. Podkowa Leśna jest miastem mocno zadrzewionym, co ma
istotny wpływ na zdolność dokonywania odczytów. W ciągu tych
kilku lat mogliśmy poznać zalety
i wady systemu. Oczywiście można
by rozpisywać się o zaletach i korzyściach z niego płynących, ale jak
każdy innowacyjny system posiada
też swoje bolączki.
Od mieszkańców płynęły sygnały, że nie wszędzie jest tak pięknie,
jakby się mogło wydawać. Wszystkie zgłoszenia o nieprawidłowym
działaniu systemu wpływające do
urzędu staramy się na bieżąco weryfikować i w miarę możliwości
usuwać. Zdarzają się jednak miejsca, gdzie pomimo naszych działań, nie osiągnięto zadowalających
efektów. Przypadki takie zgłaszane

były bezpośrednio do firmy Orange, która odpowiada za prawidłowe
działanie systemu. W wyniku analizy, specjaliści Orange za przyczynę
nieprawidłowości uznali uwarunkowania terenowe i silne zadrzewienie, które są przyczyną braku zasięgu urządzeń.
W ramach współpracy oraz próby rozwiązania problemów z zasięgiem, zaproponowano nam
bezpłatne użytkowanie nowego
systemu w ramach testów, składającego się z dwudziestu zestawów
wodomierzy ze zdalnym odczytem
wraz z urządzeniami do ich stacjonarnego odczytu. Okres testów
rozpoczął się 14 kwietnia 2021 r.
i ma potrwać 6 miesięcy. Aktualnie
został zakończony etap montażu
wszystkich zestawów w wytypowanych lokalizacjach, które miały
największy problem z zasięgiem.
Partnerami projektu są Miasto
Podkowa Leśna, Orange Polska
Spółka Akcyjna oraz firma Aquard
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowa technologia ma być
mniej wrażliwa na zakłócenia związane z uwarunkowaniami terenu.
Wprowadzane rozwiązania mają na
celu poprawę jakości świadczonych

• Rośliny posiadające płytki system korzeniowy, byliny, rośliny cebulowe i jednoroczne wymagają więcej nawodnienia od głęboko korzeniących się drzew
i krzewów;
• Więcej wody potrzebują rośliny rosnące w nasłonecznionych miejscach
oraz pod koronami drzew;
• Przed posadzeniem roślin zadbajmy
o odpowiedni dobór gatunków do warunków panujących w ogrodzie;
• Ściółkujmy rabaty mieloną korą sosnową lub innymi naturalnymi materiałami zapobiegającymi parowania wody
z podłoża oraz zatrzymującymi w nim
wilgoć;
• Jeśli w ogrodzie jest zainstalowany
system automatycznego nawadniania, zadbajmy o jego odpowiednią konserwację.
Bardzo istotne jest ustawienie optymal-

usług oraz zmniejszenie reklamacji
dotyczących odczytów wodomierzy. Na razie jest to program pilotażowy. Po okresie testów, jeżeli
wyniki będą zadowalające, podejmiemy rozmowy w celu wymiany
zestawów w miejscach o utrudnionym zasięgu. Ustawodawca pracuje
nad ustawą sejmową zobowiązującego wszystkich użytkowników
urządzeń liczących do montażu
zdalnych odczytów. Prawo ma obowiązywać od roku 2027 r. jak widać
rozwiązania zastosowane w Podkowie Leśnej wyprzedzają o całą dekadę plany ustawodawców.
Artur Paterek
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

nego czasu nawadniania poszczególnych
sekcji oraz posiadanie czujnika deszczu
lub stacji monitorującej pogodę, aby
ogród był nawadniany odpowiednią ilością wody i tylko wtedy, gdy tego naprawdę potrzebuje;
• W starszych ogrodach, gdzie rośliny
są już dobrze zakorzenione, w okresie
suszy można ograniczyć podlewanie do
dwóch razy w tygodniu;
• Warto zacząć hartować trawniki,
krzewy i drzewa, zmniejszając częstotliwość nawadniania, aby mogły się lepiej zakorzenić, będą wtedy też bardziej
odporne na stres związany z niedoborem wody w przypadku, gdy nie będziemy mieli możliwości ich regularnie
podlewać.
Sylwia Kucharczyk
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Zielona Podkowa –
nasadzenia drzew
i krzewów
Podczas wiosennych prac na terenach
zieleni miejskiej posadzono 22 drzewa.
Na ul. Helenowskiej dosadzono kilka
jabłoni ozdobnych, brzóz pożytecznych i brzozę brodawkowatą. W zamian
za usunięte w związku z przebudową
ul. Wróblej drzewa, posadzone zostały
dwie lipy drobnolistne. W Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej wymieniono
obumarły egzemplarz głogu dwuszyjkowego. Teren Pumptracka oddzielono od
ulicy żywopłotem z grabu pospolitego.
W trosce o prawidłowy wzrost i rozwój drzew posadzonych w ciągu dwóch
lat na terenie miasta, założono worki nawadniające, które pomogą odpowiednio
zaopatrzyć drzewa w niezbędną w czasie
suszy wodę.
Sylwia Kucharczyk
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Wymiana pieców

„Podkowa Leśna zwalcza smog”

Mieszkańcy Mazowsza do
końca roku 2022 będą musieli wymienić wszystkie tzw.
„kopciuchy”, czyli piece albo
kotły na węgiel lub drewno,
które nie spełnią wymogów
klasy 3, 4 lub 5 według normy
PN-EN 303-5:2012.
W ramach tego obowiązku ruszył nabór na udzielenie
dotacji celowej ze środków
budżetu Miasta Podkowa Leśna w ramach zadania „Podkowa Leśna zwalcza smog” na
wymianę kotłów lub palenisk
opalanych paliwem stałym na

18

niskoemisyjne, ekologiczne,
wysokosprawne źródło ciepła.
Wniosek o dotację wraz
z załącznikami należy złożyć
w terminie do 30 września
2021 r.
Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta lub pod numerem
telefonu 22 759 21 21.
W zeszłym roku z dotacji
skorzystało 2 mieszkańców.
Alicja Stefanowicz
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Środowisko

Wspólne sprzątanie
W kwietniu z okazji Dnia Ziemi
Urząd Miasta zainicjował pomysł
sprzątania miasta i lasu. Mieszkańcy
licznie odpowiedzieli na zaproszenie
i wspólnie udało się zebrać ponad
tonę śmieci. Wszyscy chętni otrzymali
sadzonki lip i dębów przekazane przez
Nadleśnictwo Chojnów oraz budki dla
jeży. Dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w wydarzeniu.
Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Ważne! 500 plus
Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina
n Złożenie wniosku do końca
czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca
2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków w zależności od
miesiąca złożenia wniosku:

n Złożenie wniosku w czerwcu
2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia
2021 r.
n Złożenie wniosku w lipcu 2021 r.
oznacza, że ustalenie i wypłata przy-

znanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
n Złożenie wniosku w sierpniu
2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
z wyrównaniem jedynie od sierpnia,
nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.
Więcej informacji można uzyskać
pod numerem tel. 22 729 10 82.
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OPS

Klub Seniora
„PODKOWA”

po przerwie
wznowił działalność

Po prawie pół rocznej przerwie
Seniorzy wrócili do Klubu Seniora. W maseczkach i z zachowaniem procedur bezpieczeństwa
w poniedziałek 17.05.2021 r. zostały wznowione pierwsze zajęcia warsztatowe z ćwiczenia pamięci oraz z samouzdrawiania.
Klub Seniora nie funkcjonował
przez pół roku z uwagi na pandemię i bezpieczeństwo seniorów,
którzy są grupą najbardziej narażoną na zakażenie koronawirusem. Obecnie z uwagi na zachowanie odpowiednich warunków
sanitarnych, korzystanie z zajęć
jest możliwe dla grupy do 15 osób.
Zajęcia odbywają się w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej
przy ul. Jana Pawła II 39, w dni
powszednie: każdy poniedziałek
– warsztaty ćwiczenia pamięci
w godz. 10.00-12.00, każdy piątek – warsztaty z samouzdrawiania w godzinach 10.00-11.30.
W ramach działań Klubu Seniora planowane jest wznowienie ćwiczeń rehabilitacyjnych
dla seniorów z terenu Podkowy
Leśnej. Obecnie dzięki współpracy z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie
Leśnej, seniorzy będą mogli skorzystać również z zajęć Tai-Chi
prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora.
W razie jakichkolwiek pytań wszelkich informacji udziela koordynator Klubu Seniora
w Podkowie Leśnej Pani Karolina Błeszyńska pod numerem tel:
22 729 00 82.
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Program OBECNOŚĆ

Regularny długoterminowy wolontariat towarzyszący
dla osamotnionych seniorów zamieszkałych w Podkowie Leśnej
Dostrzegając obszar wspólnych
zainteresowań Ośrodek Pomocy
Społecznej w Podkowie Leśnej oraz
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich podjęli współpracę w zakresie
działań zmierzających do podniesienia jakości życia osób starszych
żyjących w osamotnieniu.

między seniorem a wolontariuszem
– robienia zakupów.
Udział seniora w Programie
Obecność jest całkowicie bezpłatny oraz dobrowolny i ulega zakończeniu w chwili rezygnacji seniora
z chęci budowania relacji z wolontariuszem.

Do kogo kierujemy Program
OBECNOŚĆ – Do seniorów żyjących w osamotnieniu, którzy chcą
budować relację z drugim człowiekiem. W Polsce mieszka ok. 1,5 miliona osób powyżej 80 r.ż. Połowa
z nich żyje samotnie. Wielu nie ma
już rodziny ani przyjaciół. Co 20
senior nie ma z kim porozmawiać
i w ogóle nie wychodzi z domu.
Skazani na samotność tracą sens
życia. Dopada ich apatia, brak apetytu oraz strach przed jutrzejszym
dniem.

Pomóż nam dotrzeć do seniorów żyjących w osamotnieniu.

Celem Porozumienia jest włączenie do Programu Obecność seniorów powyżej 60 roku życia żyjących
w osamotnieniu i wyrażających
potrzebę budowania długotrwałej
relacji z wolontariuszem w ramach
wolontariatu towarzyszącego.
Udział seniora w Programie
Obecność polega na budowaniu
długoterminowej relacji z wolontariuszem towarzyszącym poprzez
regularne odwiedziny wolontariusza i wspólnym spędzaniu czasu
(np. na rozmowie, wspólnym czytaniu książek, słuchaniu muzyki,
spacerach).
Wolontariat towarzyszący nie
obejmuje świadczenia usług pielęgnacyjnych ani opiekuńczych,
a także – z uwagi na zapobieganie
jakimkolwiek przepływom gotówki

Jeżeli wiesz, że obok Ciebie
mieszka Senior, który chciałby skorzystać z tej formy wsparcia zadzwoń do nas.
Karolina Błeszyńska
tel. 22 729 10 82
Ośrodek Pomocy Społecznej
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich działa w Polsce od 2003 roku
wspierając seniorów cierpiących
na samotność, oferując im trwałą
relację z wolontariuszem w myśl
słów, że jedynym lekarstwem na
samotność jest obecność drugiego
człowieka.
Zapraszamy do Programu również wolontariuszy – osoby dorosłe, które chcą podzielić się swoim
czasem i uwagą z drugim człowiekiem. Wspólne spędzanie czasu,
rozmowy, spacery, dawanie drugiej
osobie poczucia, że jest dla kogoś ważna, że jest ktoś, kto o niej
pamięta.
Na wszystkie zgłoszenia i dodatkowe pytania chętnie odpowie:
Ewa Skrajnowska
tel: 506 914 837
Koordynatorka regionalna
Stowarzyszenia mali bracia Ubogich

Edukacja

Edukacja w Podkowie

na najwyższym poziomie!
Podkowa Leśna zajęła I miejsce w rankingu „Miejsca edukacyjnych szans″ przeprowadzonym przez
fundację badawczą Evidence Institute zajmującą się oświatą. To trzeci raz z rzędu (2017, 2019,
2021), kiedy poziom edukacji w podkowiańskich szkołach oceniany jest najwyżej!
Opracowany przez warszawski
instytut ranking ma trzy składowe. Pierwszą z nich jest zróżnicowanie wyników uczniów
na egzaminie ósmoklasisty. Im
niższe nierówności, tym wyższa pozycja w rankingu. Drugą
składową są wyniki najsłabszych
uczniów w gminie na tym samym
egzaminie. Im wyższe są wyniki
najsłabszych, tym wyższa pozycja w rankingu. Ostatnia składowa to procent dzieci w wieku
3-5 lat objętych edukacją przedszkolną. W rankingu wzięto pod
uwagę obie szkoły podstawowe
w Podkowie Leśnej (publiczną
i niepubliczną).
Szacując każdą składową rankingu, badacze odnieśli dane
do dochodów własnych gmin
w przeliczeniu na mieszkańca (dane GUS) oraz wskaźnika
udziału bezrobotnych (udział

osób bezrobotnych w ogóle
mieszkańców w wieku produkcyjnym – dane GUS o bezrobociu rejestrowanym). W ten
sposób gminy, które mają trudniejszą sytuację ekonomiczno
-społeczną mogą być porównywane z gminami w obiektywnie
lepszej sytuacji.
Przebadano wszystkie gminy w Polsce. Dodatkowo, ze
względu na specyfikę funkcjonowania gmin, ranking po raz
pierwszy podzielono na 5 kategorii. Podkowa znalazła się
w kategorii małych miast. Rozstrzygnięcie rankingu oraz wręczenie dyplomów odbyło się
podczas Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty,
która miała miejsce 8 i 9 czerwca w Lublinie.
Małgorzata Smysło
Sekretarz Miasta

Szkoła Ucząca się – laury dla Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Warszawy
Po dwóch latach realizacji przez Nauczycieli Szkoły Podstawowej programu Całościowy Rozwój Szkoły (CRS 1 – poziom
podstawowy) we współpracy z Centrum
Edukacji Obywatelskiej, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej została uhonorowana tytułem
„Szkoły Uczącej się”, co jest potwierdzeniem stosowania w pracy z uczniami
i uczennicami celu, kryteriów sukcesu i informacji zwrotnej. Ciężka praca i poświęcenie Nauczycieli zakończyło się sukcesem.
Od września 2021 r. Szkoła rozpoczyna
drugi etap kształcenia – CRS 2.
Agnieszka Hein, dyrektor
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy
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Rok szkolny 2020/
2021 mimo wielu trudności związanych z pandemią był dla naszych
Uczniów
wyjątkowy.
Wielu z nich zdobyło
wiele laurów w różnych
konkursach ogólnopolskich i kuratoryjnych.

Sukcesy naszych Uczniów

Laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego zostali: Jana Kulik, Hanna Piłat, Konrad
Karlicki – uczniowie klasy ósmej
oraz Szymon Piłat – uczeń klasy
siódmej. Razem z uczniami Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Warszawy do Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego przygotowywała się także Uczennica Szkoły
Podstawowej nr 2 w Podkowie
Leśnej, Jadwiga Dzudzewicz, która także uzyskała tytuł laureata.
Uczniowie przygotowywali się do
Olimpiady pod kierunkiem pani dyrektor Agnieszki Hein.
Nasz uzdolniony uczeń Konrad
Karlicki uzyskał również tytuł finalisty Konkursu Kuratoryjnego z fizyki. Do konkursu przygotowywała

go pani Aleksandra Witkiewicz-Kucharczyk, nauczyciel fizyki.
Kacper Jonak został laureatem
konkursu LOGIA (zajął 6 miejsce
w Polsce). Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII
szkół podstawowych jest konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Kacper
do konkursy przygotowywał się ze
swoim tatą i bratem.
Weronika Kuta, uczennica klasy ósmej uzyskała tytuł laureata
w IV  Ogólnopolskim Konkursie
w ramach festiwalu „W Barokowym Stylu”. Podziwiamy Weronikę
za jej niezwykłe talenty.
Inni nasi uczniowie depczą naszym laureatom po piętach. Zosia
Kolenda została laureatką Konkur-

su Przyrodniczego Świetlik, a Piotr
Michalski zdobył pierwsze miejsce
w Polsce w konkursie języka angielskiego Olimpusek, a laureatami
tego konkursu zostali także: Szymon Gmurczyk i Marysia SzeferWitkowska. Do konkursu Olimpusek Uczniów przygotowywała
Anna Kępińska, nauczyciel języka
angielskiego.
Wszystkim Laureatom gratulujemy i jesteśmy z nich dumni!!! Dziękujemy, że mogliśmy towarzyszyć
Wam w tej inspirującej naukowej
przygodzie!

Spełniajcie swoje
marzenia!!!!
Dyrekcja Szkoły
i Grono Pedagogiczne

Edukacja

Młodzi w akcji

Nadchodzi koniec roku szkolnego,
a razem z nim czas na podsumowanie projektu Młodych w Akcji+. Na
konferencji online z udziałem
Rzecznika Praw Obywatelskich
prof. Adama Bodnara, uczniowie
klasy pierwszej Podkowiańskiego
Liceum nr 60 prezentowali projekt,
nad którym pracowali kilka miesięcy. Pomysł „Bezpieczni na rowerze” powstał w celu przypomnienia
społeczności lokalnej o obowiązujących przepisach prawa w ruchu
drogowym, w tym rowerowym,
oraz zachęcenia do korzystania ze
zdrowego i ekologicznego środka
lokomocji jakim jest rower. Zachę-

camy do polubienia grupy i obejrzenia filmu na stronie Podkowiańskiego Liceum. Młodzi w akcji+ to
program realizowany w ramach
Projektu „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi
w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych” przez Uniwersytet
SWPS oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), w którym młodzi
ludzie jako pełnoprawni obywatele
i obywatelki planują i przeprowadzają zdalnie projekt wpływający
na ich najbliższe otoczenie (szkolne
lub lokalne).
Paweł Włoczewski, wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60

Dobrze zaprojektowana szkoła

Miło nam poinformować, że
otrzymaliśmy: CERTYFIKAT DOBRZE
ZAPROJEKTOWANEJ
SZKOŁY od wydawnictwa Nowa
Era w związku z udziałem naszego
partnerskiego projektu „Żelazny
Most” w kolejnej edycji programu
Projektanci edukacji. Certyfikat
zalicza Podkowiańskie Liceum do
elitarnego grona placówek, które
w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych
u uczniów oraz jest potwierdzeniem, że nasza szkoła: podchodzi
do edukacji w sposób nowoczesny
i wspiera młodzież w podejmowaniu ambitnych wyzwań eduka-

cyjnych. Warto przypomnieć, że
projekt jest innowacją edukacyjną,
obejmującą współpracę dwóch
szkół: Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Staszowie oraz Liceum w Podkowie Leśnej i został objęty patronatem: Burmistrza Podkowy Leśnej,
Starosty Powiatu Grodziskiego
oraz merytorycznym: Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie oraz
Świętokrzyskiego Stowarzyszenia
Dziedzictwa Przemysłowego.
Paweł Włoczewski, wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60

Światowy Dzień dla Ziemii
W dniach 22-24.04 obchodziliśmy Światowy Dzień dla Ziemi. Nasze Liceum włączyło się aktywnie w akcję zorganizowaną
przez Urząd Miasta Podkowa Leśna: „ Posprzątajmy nasze miasto”. Na ul. Wiewiórek powstał punkt organizacyjny. BARDZO
DZIĘKUJEMY wszystkim wolontariuszom
z naszej szkoły (Zuzi, Mai, Oli, Asi, Monice,
Marcie, Julii, Maćkowi, Maksymowi, Bartkowi, Gabrysiowi i Adamowi) którzy spontanicznie włączyli się w akcję.
Paweł Włoczewski, wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60
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Kultour Eko
Łączymy sztuki wizualne, teatr i edukację kulturalną z działaniami
ekologicznymi!
Za
nami pierwsze spotkanie w Zachęcie i fantastyczna wystawa Rhizopolis Joanny Rajkowskiej. Dzięki Pani profesor Annie
Miazek mamy zaszczyt uczestniczyć w cyklu warsztatów i spotkań KULTOUR EKO organizowanym przez cztery warszawskie
instytucje kultury: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
Zachętę — Narodową Galerię
Sztuki, Teatr Powszechny im.
Z. Hübnera oraz TR Warszawa.
Celem programu jest zachęcenie
młodych odbiorców kultury do
poznania wybranych dzieł podejmujących temat ekologii oraz do
podjęcia przez uczestników artystycznych działań ekologicznych,
przyczyniających się do zwiększenia świadomości na temat
zmian klimatycznych. Program

KULTOUR EKO inspirowany jest
przez poniższe wydarzenia kulturalne odbywające się w partnerskich instytucjach, z którymi
zapoznają się uczniowie:
n wystawa Rhizopolis Joanny
Rajkowskiej, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki,
n wystawa Wiek półcienia,
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie,
n spektakl Martwa natura w reż. Agnieszki Jakimiak
oraz Jak ocalić świat na małej
scenie? w reż. Pawła Łysaka, Teatr Powszechny im. Zygmunt
Hübnera,
n spektakl Stream w reż. Katarzyny Minkowskiej oraz spektakl Wracać wciąż do domu
w reż. Magdaleny Szpecht, TR
Warszawa.
Paweł Włoczewski,
wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące nr 60

Sukcesy uczniów Szkoły św. Teresy
w roku szkolnym 2020/2021

Spośród 43 uczniów klas ósmych, 8 osób odniosło duże sukcesy w ogólnopolskich
olimpiadach i konkursach kuratoryjnych. Do tego grona dołączyła jedna uczennica
klasy siódmej. Gratulujemy uczniom, rodzicom i ich nauczycielom.
Olimpiady ogólnopolskie
i przedmiotowe konkursy
kuratoryjne
n Zuzanna Banasiewicz (8a) została laureatką Ogólnopolskiej
Olimpiady Matematycznej Juniorów oraz finalistką Ogólnopolskiej
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Uzyskane tytuły zwolniły
Zuzannę z egzaminu ósmoklasisty
z języka polskiego i matematyki z równoczesnym uzyskaniem
maksymalnego wyniku z tych części egzaminu. Uczennica otrzymała celującą oceną z tych przedmiotów na koniec nauki w szkole
podstawowej. Ma też zagwarantowane pierwszeństwo w rekrutacji
do wybranego LO.
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n Zuzanna została też finalistką
kuratoryjnego konkursu polonistycznego, a rok temu zdobyła tytuł laureata w kuratoryjnym konkursie biologicznym.
n Jadwiga Dzudzewicz (8a)
i Amelia Short (8a), Wiktoria Aden
(8b) i Jan Różański (8b) zostali laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady
z Języka Angielskiego dla Juniorów organizowanej przez Wyższą
Szkołę Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu. Laureaci tej olimpiady mogą wybierać
w ofercie najlepszych liceów w Polsce, gdyż uzyskany tytuł pozwala
na przyjęcie w pierwszej kolejności
do wybranej szkoły ponadpodsta-

wowej. Uczniowie mogą też bez
egzaminu zacząć naukę według
programu International Baccalaureate w języku angielskim, w tak
zwanej klasie IB, a na koniec mogą
zdawać międzynarodową maturę.
Byli też zwolnieni z pisania części
egzaminu ósmoklasisty z języka
angielskiego i otrzymali szóstkę
z tego przedmiotu.

n Jadzia została też finalistką
kuratoryjnego konkursu języka
angielskiego.
n Hanna Wlazło (7a!) została
laureatką Olimpiady Historycznej Juniorów oraz finalistką kuratoryjnego konkursu z języka

Edukacja

Zuzanna Banasiewicz – pierwsza z prawej w dolnym rzędzie, Laura Ryfa – trzecia z prawej w dolnym rzędzie,
Jadzia Dzudzewicz – czwarta z lewej w dolnym rzędzie, Amelia Short – szósta z prawej w dolnym rzędzie,
Igor Sadłocha – czwarty z lewej w górnym rzędzie.

polskiego. Już dziś zapewniła sobie
pierwszeństwo w przyszłorocznej
rekrutacji do liceum.

n Laura Ryfa (8a) została laureatką, a Jeremi Bieniasz (8b) i Igor
Sadłocha (8a) zostali finalistami
kuratoryjnego konkursu z matematyki. Tym samym Laura została
zwolniona z egzaminu ósmoklasisty
z zakresu matematyki i otrzymała
najwyższą ocenę z tego przedmiotu
na świadectwie ukończenia szkoły.
Natomiast finaliści przedmiotowych konkursów kuratoryjnych
uzyskali punkty rekrutacyjne, które
pomogą im dostać się do wybranej
szkoły ponadpodstawowej.

Interdyscyplinarne konkursy
kuratoryjne

n Igor Sadłocha z kl. 8a rok temu
uzyskał tytuł finalisty, a w tym roku
sięgnął po najwyższe wyróżnienie.
Został laureatem Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości”
zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne na zlecenie
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i jest pierwszym laureatem tego
konkursu w historii naszej szkoły.
Marzena Prądzyńska, dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 2
im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Wiktoria Aden – piąta z prawej w dolnym rzędzie, Jeremi Bieniasz – trzeci z prawej w górnym rzędzie,
Jan Różański – trzeci z lewej w górnym rzędzie.
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Lato, lato, lato czeka…
razem z latem Teatr czeka!

Wakacje 2021 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich będą bardzo teatralne.
Jesteśmy jednym z 41 szczęśliwych finalistów konkursu grantowego organizowanego
przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Wniosków złożono 278, więc tym
bardziej czujemy się zaszczyceni i docenieni. A najważniejsze, że będzie się działo!

W dniach 5-18 lipca zapraszamy
dzieci w wieku 8-12 lat do teatralnej
przygody, której na imię „Czy straszydła mają skrzydła” – tak brzmi
tytuł projektu. Będziemy oswajać
strachy i czynić z nich przyjazne
stwory. Bo to, co oswojone i przetworzone już nie przeraża, a może
nawet dawać siłę. I taką siłę i pozytywną energię chcemy dać uczestnikom projektu w czasie dwutygodniowych półkolonii, które odbędą
się w terminie 5-18 lipca. Zapraszamy wszystkich miłośników działań
teatralnych i wypraw w nieznane.
Przygodę teatralną poprowadzą
doświadczeni animatorzy i artyści:
Nela Brzezińska – aktorka, śpiewaczka, tancerka, instrumentalistka, animatorka kultury. Współpracuje z Teatrem Remus oraz
z Teatrem Scena Lubelska 30/32.
Współautorka spektakli z udziałem
młodzieży migranckiej oraz projektów animacji kultury Stowarzyszenia Praktyków Kultury.

Daniel Brzeziński – aktor, reżyser
i animator kultury. Absolwent kulturoznawstwa w Instytucie Kultury
Polskiej UW, członek grup twórczych m.in. Teatru Węgajty/Projektu Terenowego, Teatru Remus
i Sceny Lubelskiej 30/32. Współzałożyciel Stowarzyszenia Praktyków
Kultury. Od roku 2018 nauczyciel

i wychowawca w jednej z warszawskich podstawówek.
Dariusz Kunowski – absolwent
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Realizował przedstawienia teatralnych z udziałem dzieci
m.in. Teatrze Lalka i w Teatrze na
Woli. Pracował jako scenograf w teatrze i telewizji. Założyciel i prezes
Fundacji Sceny Lubelskiej 30/32,
realizującej m.in. projekty festynowe i teatralne. Reżyser spektakli
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„Róża ze Skaryszewskiej”, „Wiech
po żydowsku”, „Pędrek wyrzutek”,
„Król i morze”.
Dzięki dofinansowaniu z programu „Lato w Teatrze” (35.880 zł)
nasze
półkolonie
mogą
być
bezpłatne.
Partnerami w projekcie są Szkoła
Podstawowa im. Bohaterów Warszawy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd do Spraw Cudzoziemców
oraz Ośrodek dla Cudzoziemców
w Podkowie Leśnej.
Projekt zakończy się spektaklem
teatralnym 17 lipca. Wtedy się dowiemy, „czy straszydła mają skrzydła”…
Program Lato w teatrze jest realizowany ze środków Ministerstwa
Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu.
Barbara Potkańska
Koordynatorka projektu
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Kultura

Lato
w Teatrze Smart Laboratoria

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” informuje o wakacyjnym kursie „Smart Laboratoria” w Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich.

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego
im. Zbigniewa Raszewskiego
w Warszawie, realizowany ze
środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego celem jest
popularyzowanie pedagogiki
teatralnej. Program składa się
z konkursu grantowego na realizację
dwutygodniowych
warsztatów
artystycznych
dla dzieci i młodzieży, szkoleń
z zakresu pedagogiki teatru
oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych
w namiocie cyrkowym.
W aktualnej 14. edycji programu dofinansowanie otrzymało 41 ośrodków z całej
Polski – 16 organizacji pozarządowych i 25 samorządowych instytucji kultury.
Ośrodki, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato
w teatrze, mają za zadanie
zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską,
która dotychczas nie brała
udziału w programie. Ten
moduł został nazwany Lato
w teatrze +, a dofinansowanie
przyznano 7 ośrodkom.
Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci
i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka,
a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę
teatrem.
Więcej informacji o programie i organizatorach na:
www.latowteatrze.pl
www.facebook.com/
programLatowteatrze

Kontynuujemy dwuletni projekt partnerski „Podkowa Leśna
=Human Smart Town” w ramach
którego zaproponujemy dzieciom
i młodzieży wakacyjny kurs z Podstaw Elektroniki i Programowania
w oparciu o środowisko Arduino.
Planujemy dwa tygodniowe kursy
w dniach 9-13 sierpnia oraz 16-20
sierpnia. Zajęcia będą się odbywały
w budynku CKiIO przy ul. Świerkowej 1 w godzinach od 10.00 do
13.00. Do zapisów zachęcamy
dzieci i młodzież z Podkowy Leśnej.
Ze względu na tematykę zajęć minimalny wiek uczestnika – 12 lat.
Prowadzącym szkolenia jest p. Michał Górlicki z Milanówka prowadzący firmę Programistrz.
Kurs przygotowano z myślą o początkujących – nie jest wymagana żadna wcześniejsza znajomość
elektroniki lub programowania.
Kursanci pracują na module i w środowisku programistycznym Ar-

duino, kompletne zestawy są zakupione dla każdej osoby. Uczestnicy
poznają podstawowe pojęcia i zasady rządzące światem elektroniki,
wykorzystując do tego celu gotowe
środowisko programistyczne, elementy elektroniczne, sensory, moduły (płytki rozszerzające). Dzięki
zastosowaniu zróżnicowanych elementów do tworzenia kreatywnych
konstrukcji uczniowie w praktyczny sposób poznają zasady działania
wielu inteligentnych urządzeń.
Zapisy do 31 lipca. Prosimy
o zgłoszenia na adres:
olga.zdybel@ckiopodkowa.pl
Zajęcia są finansowane z funduszy Unii Europejskiej z Programu Pomoc Techniczna 2014-2020
w ramach projektu Miasta Podkowa Leśna „Podkowa Leśna – Human Smart Town”.
Adriana Skajewska – koordynator zadania
Smart Pracownie z ramienia Stowarzyszenia
LGD „Zielone Sąsiedztwo” w ramach Projektu
pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”

Festiwal Otwarte Ogrody
przeniesiony na wrzesień
Szanowni Państwo!
Tegoroczna, XVII już edycja Festiwalu Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej odbędzie z się w dniach
10-12 września w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Zapoczątkowany w Podkowie Leśnej
Festiwal to cykliczne wydarzenie, którego program tworzony
jest oddolnie przez otwierających
swoje prywatne przestrzenie
mieszkańców, a także lokalne stowarzyszenia i instytucje kultury.
Przez lata festiwal rozprzestrzenił
się też na inne „zielone”, willowe
miejscowości wokół Warszawy,

które wzorem Podkowy, organizują swoje własne edycje wydarzenia. Festiwal tworzy kilkadziesiąt kameralnych wydarzeń, takich
jak koncerty, wystawy, warsztaty,
spektakle, spotkania autorskie,
spacery tematyczne. Celem Festiwalu jest integracja mieszkańców wokół idei miast ogrodów,
promocja lokalnego dziedzictwa,
wspieranie lokalnych artystów.
Zapraszamy do podkowiańskich
ogrodów!
Agnieszka Wojcierowska
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
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Podkowiański Dzień Dziecka 2021
Dziękujemy wszystkim za
stworzenie cudownej atmosfery spotkania z okazji obchodów Dnia Dziecka. Grunt
to dobra współpraca i partnerstwo. I pomysł! Brawa dla
Agaty Brzozowskiej-Kempf!
Dziękujemy Dyrektor Biblioteki Dorocie Skotnickiej za czytanie i opowiadanie historii,
a podkowiańskim harcerzom
za pomysłowe zabawy. Dzięki
zaangażowaniu Dyrektorów
i Nauczycieli Szkoły i Przedszkola kamienny wąż był kolorowy i dłuuugi. A muzyka
Brass Federacji grała i dodawała nam wigoru i nawet przelotny deszcz nie odebrał chęci
do wspólnej zabawy. Przypominamy, że głowa węża jest
autorstwa Alicja Rotfeld. I co
ważne: węża można przedłużać aż do końca lata!

fot. Dariusz Muranowicz,
Mariusz Płoszaj-Mazurek

Barbara Potkańska
Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
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Park Polsko–Węgierski
w wielu odsłonach

15 maja w naszym parku odbyły się warsztaty bębniarskie pod
nazwą „Oddech i Rytm”. I rzeczywiście, Podkowa odetchnęła
po długim okresie bez możliwości organizowania wydarzeń
kulturalnych, czy po prostu spotkań.
Wielu mieszkańców odwiedziło park, a przy okazji wzięło udział
w rytmicznym bębnieniu. Pozytywne
emocje unosiły się z każdego stanowiska, rytm nadawał pan Krzysztof
Wawrzyniak z EDU-Art www.krainabebnow.pl, który tak poprowadził
swoją warsztatową orkiestrę, że słuchaczy było coraz więcej i więcej.
W sobotę 19 czerwca odbyła się
w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Pierwsza Wymiana Książek.
W czytelniczej akcji liczny udział
wzięli mieszkańcy Podkowy Leśnej
oraz sąsiednich miejscowości. Wymiankowicze uwalniali swoje książki,
przekazując je innym, a w ich miejsce zabierali do domu te, które ich
zainteresowały. Słoneczna pogoda
sprzyjała wydarzeniu. Uczestnicy
odpoczywali wśród zieleni, na dostępnych w parku bujawkach, zajadając się lodami z lodziarni OLA LA, na
które otrzymywali zniżkowy kupon.

Akcja została przeprowadzona
przez Justynę Cierniak przy współpracy z Urzędem Miasta Podkowa Leśna. Na wymianę przybyły
również inne ekipy wymiankowe
– Półki do Spółki z Piastowa, Książkowe Wymianki Pruszków oraz Sąsiedzkie Wymianki Książek-Ożarów
Mazowiecki.
Akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem, a uczestnicy wymiany
wyrażali nadzieję na zorganizowanie kolejnej akcji bookcrossingu
w tej formie.
20 czerwca to kolejna odsłona
możliwości naszego parku. W ten niezwykle upalny dzień Park Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej stał się areną szachową. W zacienionych alejkach na
15 szachownicach, 30 młodych szachistów walczyło o tryumf w I Plenerowym Turnieju Szachowym w Podkowie Leśnej. Nad wszystkim czuwał
sędzia główny pan Jarosław Kowa-

lewski, który na co dzień prowadzi
szkółki szachowe w podkowiańskich
szkołach. Rozegrano 5 rund, które
pozwoliły na wyłonienie zwycięzców
w wielu kategoriach.
Integralną częścią turnieju, którego
głównym organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej była prezentacja kilku
tekstów zamieszczonych w pierwszym tomie „Albumu z Podkową”
autorstwa Pani Małgorzaty Wittels,
wydanego staraniem Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy
Leśnej jako tom III „Biblioteki Podkowiańskiej” w mistrzowskiej interpretacji aktorów Pani Bożeny Furczyk
i Pana Marcina Popczyńskiego.
W wakacje Biblioteka zaprasza do
swojego ogrodu – plenerowej czytelni pod modrzewiami, gdzie będzie
można skorzystać z szachów plenerowych.
Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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„W jak morderstwo”

Idziemy do kina

z Podkową nie tylko w tle
W fabule czytelne zapożyczenia
od
arcymistrza
filmowego
suspensu Alfreda Hitchcocka,
w obsadzie znakomici i kochani
przez
publiczność
aktorzy,
błyskotliwie
poprowadzona
intryga, a do tego mnóstwo
dobrej klasy humoru to przepis
na świetne rozrywkowe kino
rodzimej produkcji. Komedię
kryminalną zatytułowaną „W jak
morderstwo” polecamy Państwu
jednak szczególnie z innego
powodu: jej akcja dzieje się
w Podkowie Leśnej i oczywiście
w podkowiańskiej scenerii film
był także kręcony.
Reżyser Piotr Mularuk (twórca
m.in. filmu „Yuma”, a także niezależny producent, m.in. filmu „Nightwatching” Petera Greenewaya) zna i kocha Podkowę, a gdy zachwycił się
książką pod tym samym co film tytułem związanej z naszym miastem
pisarki Katarzyny Gacek, podjął błyskawiczną decyzję – musi na jej podstawie nakręcić film. Tak powstał
scenariusz tandemu Gacek-Mularuk i mimo niesprzyjającej sytuacji
związanej z pandemią, we wrześniu
ubiegłego roku ruszyły zdjęcia, którym jako tło bądź wnętrza posłużyło wiele podkowiańskich plenerów
i budynków.
I tak Pałacyk Kasyno zamienił się
na czas zdjęć w komisariat policji,
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zagrał również taras pałacyku, odbywały się nawet „filmowe” Otwarte
Ogrody, w filmie pojawiły się również niektóre zabytkowe podkowiańskie wille, kościół pw. Św. Krzysztofa
i znana podkowiańska restauracja,
a swoją rolę w kryminalnej intrydze
odegrały również park miejski, tory
kolejki WKD i wiele innych, charakterystycznych dla Podkowy miejsc.
Jeśli w dodatku w tych wnętrzach
i plenerach zobaczymy m.in. Pawła
Domagałę jako komisarza – fajtłapę
i partnerującą mu Annę Smołowik,
a także Dorotę Segdę, Piotra Adamczyka w barwnej roli uzdrowiciela,
Rafała Królikowskiego, Szymona
Bobrowskiego, Olgę Sarzyńską,
Przemysława Bluszcza czy Jowitę
Budnik, to chyba nie trzeba więcej.
Aktorzy zdradzili nam, że podczas
kręcenia zdjęć w Podkowie czuli się
trochę jak na wakacjach, a leśne, nieco mroczne podkowiańskie klimaty
dobrze współgrały z fabułą i pozwalały wczuć się w rolę. Z filmowej
wersji swojej powieści zadowolona
jest również jej autorka Katarzyna

Gacek, która wystawiła filmowi następującą recenzję: „Piotr Mularuk
zrobił z mojej książki urocze, lekkie,
inteligentne kino. Lepszej adaptacji
nie mogłabym sobie wymarzyć”.
Film jest już w kinach od 18 czerwca i na pewno warto się na niego wybrać, choćby po to, żeby zobaczyć
znane i odwiedzane na co dzień miejsca w trochę innym świetle. Świetle
filmowych reflektorów.
Miasto Podkowa Leśna jest oficjalnym partnerem filmu.
Agnieszka Wojcierowska
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
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Godziny otwarcia:
Poniedziałek
Wtorek			
Środa			
Czwartek 			
Piątek 			
Sobota 			

10.30 – 18.30
10.30 – 18.30
10.30 – 19.00
10.30 – 18.30
10.30 – 18.30
10.30 – 14.30

Nadal zapraszamy do wnętrza
budynku Biblioteki oraz plenerowej Czytelni pod Modrzewiami, gdzie w otulinie żywopłotu
pojawiła się cudowna huśtawka
ogrodowa, za którą serdecznie
dziękujemy Panu BurmistrzoW najbliższym czasie nic nie
zapowiada wymuszonych przepisami zmian w funkcjonowaniu
Biblioteki.
Prosimy o śledzenie anonsów
na stronie internetowej Biblioteki
podkowiańskiej
www.mbp-podkowalesna.pl
oraz oficjalnych FB i strony internetowej www.podkowalesna.pl
Urzędu Miasta Podkowy Leśnej.
Z radością informujemy, że
właśnie otrzymaliśmy z Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego dane za rok 2020.

wi. W ciągu pierwszych godzin
po ustawieniu zyskała już wielu
amatorów relaksu z książką.
Serdecznie zapraszamy do
spędzania miłych chwil w Bibliotece podkowiańskiej
Kolejny rok z rzędu utrzymujemy palmę pierwszeństwa.
Biblioteka
podkowiańska
wiedzie prym w powiecie grodziskim i województwie mazowieckim.
Rzetelna i ciężka praca przynosi efekty w postaci najbardziej
satysfakcjonującej czyli zadowolenia Państwa, naszych Czytelników, co potwierdzają miłe słowa
słyszane na co dzień i dane liczbowe w zestawieniach.

Biblioteki powiatu grodziskiego w 2020 r. uszeregowane
według wskaźników na 100 mieszkańców
Zakup nowości wydawniczych
w egzemplarzach
(na 100 mieszkańców)

Wypożyczenia w egzemplarzach
(na 100 mieszkańców)

Czytelnicy biblioteki
(na 100 mieszkańców)

1.

Podkowa Leśna

44,02

1.

Podkowa Leśna

1119,26

1.

Podkowa Leśna

41,54

2.

Baranów

22,04

2.

Baranów

225,94

2.

Baranów

19,31

3.

Jaktorów

13,03

3.

Jaktorów

215,76

3.

Jaktorów

15,11

4.

Grodzisk Maz.

12,82

4.

Grodzisk Maz.

161,79

4.

Grodzisk Maz.

12,43

5.

Żabia Wola

8,13

5.

Żabia Wola

125,62

5.

Żabia Wola

10,38

6.

Milanówek

7,23

6.

Milanówek

99,20

6.

Milanówek

6,83

Średnie dane w:
powiecie grodziskim

13,19

226,89

16,32

województwie
mazowieckim

11,43

207,97

14,97
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Kultura
Ciąg dalszy ze str. 31
W tym roku obchodzimy setną
rocznicę urodzin Stanisława Lema.
Jest on też jednym z Patronów
2021 r. Zachęcamy do skorzystania
z prawie kompletnej kolekcji książek
autorstwa Stanisława Lema, znajdujących się w naszej Bibliotece – zarówno w wersji papierowej, jak i na
płytach CD – pełna informacja w katalogu online www.mbp-podkowalesna.pl a także odwiedzania stron:
https://roklema.pl, https://lem.pl
Cytaty:
Gdyby ludzie od jaskiniowej epoki
robili tylko to, co wyglądało na możliBiblioteka Narodowa proponuje
bezpłatne e-booki z utworami Stanisława Lema
Stanisław Lem, jeden z najlepiej
znanych na świecie polskich pisarzy
XX wieku, autor najpoczytniejszych
i najczęściej tłumaczonych dzieł
science-fiction na świecie, został
ogłoszony jednomyślnie przez Sejm
literackim patronem roku 2021. Biblioteka Narodowa udostępnia kilka
jego utworów, wybranych w porozumieniu z synem pisarza.
E-booki można bezpłatnie czytać online lub pobrać w formatach
EPUB, MOBI i PDF z biblioteki cyfrowej polona.pl.
Żeby pobrać e-booka wystarczy
kliknąć w ikonę „Pobierz” widoczną

w prawym górnym rogu i wybrać jeden z dostępnych formatów.
Dostęp do utworów takich, jak:
n Terminus z Opowieści o pilocie
Pirxie
n Nowa Kosmogonia z Doskonałej
próżni
n Tragedia pralnicza z Dzienników
gwiazdowych
n Maszyna Trurla z Cyberiady
n Bajka o królu Murdasie z Bajek
robotów
n fragment z wykładu „Golem
XIV” O ewolucji
n zbiór esejów Dialogi
n esej Philip K. Dick, czyli fantomatyka mimo woli z tomu Fantastyka i futurologia jest możliwy
dzięki licencjom niewyłącznym

we, do dzisiaj siedzieliby w jaskiniach.
(„Fiasko”)

If the people of the Stone Age had
stuck only to what seemed possible,
we’d still be sitting in caves today.
(„Fiasco”)

Oceny moralne czynów zależą
przede wszystkim od ich nieodwracalności. („Summa technologiae”)
The moral judgments of acts depend first of all on their irreversibility.
(„Summa technologiae”)
Źródło: https://roklema.pl

uzyskanym od spadkobiercy pisarza ze środków Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Wszystkie e-booki można znaleźć
na polona.pl w specjalnej kolekcji
cyfrowej na Rok Stanisława Lema.
Zachęcamy do lektury oraz rozpowszechniania informacji o legalnych
i bezpłatnych e-bookach.
Wszak to sam Lem przepowiedział
powstanie czytników e-booków
w powieści „Powrót z gwiazd”, gdzie
urządzenie to nosiło nazwę optonu:
„Książki to były kryształki z utrwaloną treścią. Czytać można je było przy
pomocy optonu. Był nawet podobny
do książki, ale o jednej, jedynej stronicy
między okładkami. Za dotknięciem pojawiały się na niej kolejne karty tekstu”.
Źródło: https://www.bn.org.pl

I Podkowiański Turniej Szachowy

20 czerwca 2021 r. w Parku
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej odbył się I Podkowiański Turniej
Szachowy, w którym udział wzięło kilkudziesięciu uczestników,
głównie członków dwóch kół
szachowych działających w szkołach podkowiańskich. Mamy nadzieję, iż będzie to impreza cykliczna, która przyciągać będzie
coraz szersze rzesze amatorów
tej szacownej gry. Integralną częścią wydarzenia była prezentacja,
w mistrzowskiej interpretacji Pani
Bożeny Furczyk i Pana Marcina
Popczyńskiego, kilku tekstów pomieszczonych w pierwszym tomie
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„Albumu z Podkową” autorstwa
Pani Małgorzaty Wittels, wydanego staraniem Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej jako tom III „Biblioteki
Podkowiańskiej”.
Na ręce Pana Burmistrza Artura
Tusińskiego składamy serdeczne
podziękowania za nieocenioną
pomoc przy organizacji przedsięwzięcia, która była niezwykle
sprawnie i profesjonalnie realizowana przez Pana Artura Niedzińskiego.
Za wyrażenie zgody na publiczną prezentację tekstów, w imieniu Mieszkańców Miasta Ogro-

du, bardzo dziękujemy Autorce
oraz Prezesowi Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej Panu Jackowi
Wojnarowskiemu.

Kultura
Pragniemy
także
wyrazić
wdzięczność za udaną współpracę
i wsparcie, jakiego udzielił nam Dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich Pan Mariusz Płoszaj-Mazurek.
1. Cały czas dostępna jest
usługa „Książka na telefon”. Po
wcześniejszej rezerwacji książek
i umówieniu terminu, bibliotekarz
przywiezie Państwu do domu zarezerwowane pozycje i odbierze
przeczytane książki. Prosimy o korzystanie z możliwości rezerwacji
książek za pośrednictwem katalogu online (na www.mbp-podkowalesna.pl) – ta forma usprawnia
proces rezerwacji.
2. Biblioteka podkowiańska proponuje, wyłącznie Czytelnikom
Biblioteki, nieodpłatny dostęp
do książek i publikacji cyfrowych
– ebooków (w formacie PDF) oraz
audiobooków MP3 (w formacie
MP3).
Dysponujemy ograniczoną liczbą
kodów dostępowych, zatem ważna jest kolejność zgłoszeń.
Wyciąg z zasad wydawania kodu
ustalonych przez Firmę Legimi:

„Czytelnik, który chce korzystać z legimi, zgłasza się do biblioteki. Jej pracownik, po zidentyfikowaniu go jako
Czytelnika biblioteki, wydaje jeden kod
z miesięcznym okresem ważności”.
3. Anonse:
a) zawsze mile widziane są rekomendacje dotyczące zakupów nowości przekazywane podczas wizyt w Bibliotece, a także mailowo
lub telefonicznie (jak poniżej):
n telefonicznie w godzinach
otwarcia Biblioteki –
+48 571 271 770 ; +48 571 271 776,
n sms (7/24),
n mailowo (7/24)
dyrektor@mbp-podkowalesna.pl
lub wypozyczalnia@mbp-podkowalesna.pl
b) oprócz bieżącej obsługi Czytelników przychodzących do Biblioteki,
bibliotekarz kontaktuje się z Państwem telefonicznie wykonując
i odbierając dziesiątki połączeń, informując o zasadach udostępniania
zbiorów, możliwości odbioru rezerwacji, pomaga w wyborze publikacji,
przyjmuje zamówienia tytułów do
zakupu, wyjmuje z półek zamówione pozycje i włącza książki zwróco-

ne (których liczba się kumuluje z powodu odbywania przez zwracane
pozycje kwarantanny), odpowiada
na maile oraz wykonuje wiele innych
czynności związanych z zakupem
publikacji i ich opracowaniem, dlatego prosimy cierpliwość, jeśli przez
moment trzeba będzie poczekać.
W sytuacji, gdy połączenie nie
zostanie od razu odebrane, prosimy o ponowienie próby kontaktu
za chwilę. Zawsze staramy się oddzwonić i/lub odpisać, jeśli dla różnych powodów nie stałby się tak,
liczymy na wyrozumiałość.
c) zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej do odwołania
wstrzymana jest usługa wypożyczeń międzybibliotecznych oraz
bookcrossing czyli „Księżycowe
dary”, jednak w zamian za te niedogodności, proponujemy dostęp
do oferty cyfrowej.
Dziękując za otrzymywane od
Państwa wyrazy uznania, nieustająco zapraszam do Biblioteki podkowiańskiej.
Dorota Skotnicka, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej

Kilka słów o emerytach z Koła nr 2
PZERiI w Podkowie Leśnej

Koło nr 2 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów od
wielu lat zrzesza ludzi, którzy aktywność zawodową zakończyli
lub prowadzą w zmniejszonym wymiarze, ale nie chcą pozostawać
poza obszarem ludzkiej aktywności.
Siedziba Koła mieści się przy
ul. Świerkowej 1 w bardzo skromnym lokalu użyczonym przez Urząd
Miasta. Obecnie zrzeszamy około 40
członków. Prowadzenie jakiejkolwiek
działalności jest możliwe tylko dzięki
pracy społecznej i inwencji członków.
Od 2015 r. w Kole, oprócz prac
czysto administracyjnych (przyjmowanie składek, wydawanie legitymacji, zaświadczeń), działa Klub Seniora
pod wdzięczną nazwą „Imbryczek”
powołany na prośbę członków, którzy chcieli mieć miejsce do spotkań,
możliwości rozmowy, podzielenia się
drobnymi radościami, rozwianiem
smutków, drobnych koleżeńskich
porad, wymianę lektur i czasopism

przy herbatce i kawce przygotowanej przez dyżurną koleżankę. Tak się
integrujemy, ale nie tylko, corocznie
organizujemy wycieczki o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym. Od
kilku lat odkrywamy mało znaną
„ścianę wschodnią” odwiedziliśmy
Drohiczyn, Mielnik, Grabarkę, sanktuaria maryjne w Kodniu i Leśnej,
podziwialiśmy dziką przyrodę podlaskiego przełomu Bugu. W muzeum
Diecezjalnym w Siedlcach podziwialiśmy pięknie wyeksponowany obraz
El Greco Ekstaza św. Franciszka.
Wszystkie nasze podróże są przygotowywane w oparciu o gromadzone materiały źródłowe na temat miejsc, które mamy odwiedzić.

W okresie letnim – czerwiec lub
wrzesień, dzięki wsparciu Pana Burmistrza w ramach małego grantu wyjeżdżamy na kilka dni nad morze.
Od prawie roku działalność koła
z powodu pandemii została zawieszona, dlatego z radością 10 czerwca
2021 r. uroczyście wznowiliśmy nasze spotkania, a na plenerowym śniadaniu uhonorowaliśmy 90 urodziny
naszej Seniorki pani Czesławy Kołodziejczyk, rodowitej Podkowianki.

Zofia Kicka
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Koło Nr 2
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Kultura

Krzysztof Kamil Baczyński na Stawisku

Uznaliśmy, że warto przypomnieć
związki tego wybitnego poety ze
Stawiskiem. Przed tragiczną śmiercią
w Powstaniu Warszawskim Baczyński bywał w domu Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów. W publikacji przywołujemy m.in. relację jego samego
z pierwszej wizyty na Stawisku, fragmenty wspomnień Jarosława Iwaszkiewicza i Anny Iwaszkiewiczowej
dotyczące kilkutygodniowych pobytów Baczyńskiego w ich domu, także tekst Marii Iwaszkiewicz, która
pisze o Baczyńskim goszczącym na
Stawisku w 1942 roku. Oto wybrane
fragmenty wspomnień córki Anny
i Jarosława Iwaszkiewiczów (Maria
Iwaszkiewicz, Z pamięci; Spacery
w Stawisku):
„Wiele ukazało się wspomnień
o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim.
I ja postanowiłam dołożyć swoje,
tym bardziej że akurat są bardzo
wyraźne, choć nie pamiętam dokładnie, kto Baczyńskiego do nas
na Stawisko przywiózł, chyba Jerzy
Andrzejewski, który go znał i przedstawił Mamie, jak to z jej dzienników
wynika.
Wyraźnie ukazuje mi się nasz
ogromny stół w jadalni. Kolacja.
Krzyś siedzi koło mnie. Oprócz niego i miejscowych jest Roman Kołoniecki. Jest też poeta Stanisław

Sport

fot. Archiwum Muzeum w Stawisku/FOTONOVA

W jubileuszowym roku stulecia urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego opracowaliśmy w Muzeum publikację pt.
„Krzysztof Kamil Baczyński na
Stawisku”.

Piętak. Mieszkiwał u nas przez cały
czas wojny wtedy, kiedy już na swojej wsi w Sandomierskiem nie bardzo mógł wytrzymać. […] Na kolację
jest kasza gryczana. Krzyś, wyraźnie
wygłodzony, nabiera sobie na talerz,
uklepując kaszę, by się więcej zmieściło. Popatruje przy tym na mnie —
co ja na to. Po kolacji poszliśmy na
spacer. Baczyński okazał się niezwykle miłym kompanem. Wesoły, dowcipny. Parodiował Lilie Mickiewicza
w sposób tak zabawny, że pękaliśmy
ze śmiechu […]
Utarł się na Stawisku zabawny
zwyczaj. Przyjeżdżający poeci i pisarze bardzo często czytali swoje
utwory Ojcu i Mamie w gabinecie.
Nas na takie seanse nie dopuszczano, co teraz wydaje mi się niesłychanym okrucieństwem, ale wtedy nas
nie dziwiło. Miałyśmy na to swoje
sposoby. Otóż piec w gabinecie miał
wylot na korytarzu, tuż przy naszym
pokoju. Była tam wielka szpara. Zasiadałyśmy przy tej szparze na podłodze i słyszałyśmy wszystko. […]

Wrócił do Warszawy i tam uległ
kolejnym, bardzo silnym atakom astmy. Podkowa podobno jest dobra
dla astmatyków, dlatego szybko wysłano Krzysia znowu do nas. […]
Z tego pobytu pochodzi jedyna
fotografia Krzysztofa na Stawisku.
Stoimy przed domem: Tadeusz Zieliński — architekt, Antoni Michalak,
znany malarz, mieszkaniec Kazimierza nad Wisłą, Ojciec, my obie, Staś
Piętak i Krzyś.
Innych jego pobytów nie pamiętam; bardzo zajęty sprawami swojej
poezji i konspiracją, chyba nie przyjeżdżał. Tylko jeszcze Ojciec był na
ślubie Baczyńskich w czerwcu i zabrał ogromny bukiet naszego bzu”.
Publikację „Krzysztof Kamil Baczyński na Stawisku” można otrzymać w Muzeum gratis. Jednocześnie
z radością informujemy, że od czerwca Stawisko wznowiło swoją normalną działalność. Zapraszamy.
dr Alicja Matracka-Kościelny
dyrektor Muzeum w Stawisku

Sezon rowerowy w pełni

Rowerowa Niedziela to program corocznie realizowany w naszym mieście w sezonie wiosna – lato – jesień. W tym roku zaczęliśmy w Dniu Ziemi, czyli 22 kwietnia. Dla rowerzystów były przygotowane dwie trasy, długa przez Las Młochowski (ok. 20 km.) oraz krótka
ulicami i ścieżkami rowerowymi naszego miasta. Było jeszcze trochę chłodno, a mimo to
frekwencja dopisała. W sumie na obu trasach było ponad 30 rowerzystów.
Drugim terminem wycieczki rowerowej była już niedziela 16 maja.
Niestety burzowe chmury dające
o sobie znać od samego rana trochę odstraszyły rowerzystów, tym
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bardziej że trasa liczyła ok. 30 km
– cel: Zespół Pałacowo-Parkowy
w Młochowie. Mała grupa prowadzona przez opiekuna sekcji turystyki rowerowej w Podkowie Leśnej

Jana Miazka idealnie wpasowała się
pomiędzy opadami deszczu. „Tempo
bardzo dobre” podkreślali najbardziej wierni uczestnicy wycieczek
podkowiańskich.

Kultura

Józef Kolinek – wspomnienie

6 maja 2021 roku, po ciężkiej chorobie zmarł Józef Kolinek – skrzypek, twórca i dyrektor artystyczny
festiwali muzyki kameralnej, wieloletni mieszkaniec Podkowy Leśnej. Był założycielem i liderem
działającego od 25 lat kwartetu smyczkowego Prima Vista, z którym wielokrotnie występował
z koncertami w Polsce i na świecie. Kwartet Prima Vista nagrał kilkanaście płyt, z których trzy otrzymały
nagrodę „Fryderyk”, a dwie status Złotej i Platynowej Płyty.
Józef Kolinek ukończył Akademię
Muzyczną w Łodzi w klasie prof.
Zenona Płoszaja. Jest laureatem
Konkursu im. Zdzisława Jahnkego
w Poznaniu i Konkursu im. Karola Lipińskiego w Lublinie. W latach 19782003, czyli przez ćwierć wieku, był
skrzypkiem dwóch czołowych polskich orkiestr kameralnych o renomie światowej – Polskiej Orkiestry
Kameralnej Jerzego Maksymiuka
i Orkiestry Sinfonia Varsovia Yehudi
Menuhina. Z tymi zespołami wykonał
na całym świecie, we wszystkich najbardziej prestiżowych salach koncertowych ponad 2500 koncertów, również jako solista. Nagrał ponad 130
płyt z arcydziełami muzyki kameralnej i symfonicznej – wiele z tych nagrań zdobyło nagrody w Polsce i za
granicą. Józef Kolinek był również
skrzypkiem Menuhin Festival Orchestra, Sinfonia Helvetica Grzegorza
Nowaka oraz Kwartetu Varsovia.
Józef Kolinek był twórcą i dyrektorem artystycznym festiwali muzyki kameralnej – „Letnie wieczory
muzyczne w Kościele-Ogrodzie”
oraz „Jesienne koncerty organowe
w Kościele-Ogrodzie” w Podkowie Leśnej, „Muzyka w zabytkach
Chełmna” w Chełmnie nad Wisłą,
„Muzyka w barwach jesieni” w Ożarowie Mazowieckim oraz „Cztery

Józef Kolinek podczas Festiwalu Otwarte Ogrody, 16 czerwca 2018 roku
pory roku” w Pałacu Czartoryskich
w Sieniawie.
Za swoją działalność artystyczną
i organizatorską w dziedzinie muzyki kameralnej został uhonorowany tytułem Zasłużonego Działacza
Kultury, Nagrodą Indywidualną
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Medalem „Gloria
Artis”.
Znany z pasji w kolekcjonowaniu
malarstwa polskiego XIX i XX wieku, kolekcjoner drzeworytów japońskich oraz ekslibrisów, których zbiór
zaprezentował podczas wystawy
„Miłe złego początki” w podkowiańskiej bibliotece w 2019 roku.

Wieloletni i uwielbiany przez studentów wykładowca oraz członek
Rady Programowej Uniwersytetu
Otwartego POKOLENIA od samego początku jego istnienia, pomysłodawca i gospodarz cyklu „Muzyczny Five o’Clock” w Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
Bardzo zaangażowany współorganizator wydarzeń podczas Festiwalu Otwarte Ogrody w Podkowie
Leśnej, za co z okazji 10-lecia Festiwalu otrzymał tytuł Wiernego
Ogrodowicza. Do ostatnich chwil
aktywny, planował kolejne koncerty, w których nie dane mu już było
wziąć udziału. Miał 66 lat.

Kolejny cel: Park „Bajka”
w Błoniu został zrealizowany
3 czerwca w obchody Międzynarodowego Dnia Roweru.
Rodzinna wycieczka w końcu
przy pięknej słonecznej pogodzie. Blisko 30 km przejechane we wspaniałej atmosferze
podkreśliło walory rowerowych eskapad.
10 dni później kolejna Rowerowa Niedziela. 13 czerwca pojechaliśmy szlakiem
ścieżki dydaktycznej Lasów

Państwowych,
dwukrotnie
przekraczaliśmy rzekę Utratę, po drodze odwiedziliśmy bazę wojskową w Lesie
Młochowskim oraz Rezerwat
im. B. Hryniewieckiego i Rezerwat Zaborów im. W. Tyrakowskiego.
Do zobaczenia na kolejnych
wycieczkach rowerowych.
Artur Niedziński
Referat Planowania
i Rozwoju Miasta
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Ważne adresy i telefony
Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00, fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Godziny pracy Urzędu: pon. 8.00–18.00,
wt.- czw. 8.00–16.00, pt. 8.00–14.00.
Burmistrz Miasta:
Artur Tusiński
e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, a w sprawach
skarg i wniosków – w poniedziałki w godz.
12.00–18.00. Zapisy bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie 22 759 21 01 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej
urzadmiasta@podkowalesna.pl.
Sekretarz Miasta:
Małgorzata Smysło
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Sekretariat:
tel. 22 759 21 01, fax 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego:
tel. 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Dowody osobiste, ewidencja ludności i działalności gospodarczej: tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta:
Agnieszka Czarnecka
tel. 22 759 21 05
Podatki: tel. 22 759 21 07
Opłaty za wodę, kanalizację i odpady
komunalne: tel. 22 759 21 23
Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych: tel. 22 759 21 22
Ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie: tel. 22 759 21 21
Drogi: tel. 22 759 21 25
Nieruchomości komunalne: tel. 22 759 21 17
Planowanie przestrzenne: tel. 22 759 21 19
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta: tel. 22 759 21 24
Rada Miasta Podkowa Leśna::
tel. 22 759 21 06
Adresy e-mailowe radnych:
Małgorzata Łaskarzewska
malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
Magdalena Eckhoff
magdalena.eckhoff@podkowalesna.pl
Bożena Majewska
bozena.majewska@podkowalesna.pl

www.podkowalesna.pl
Anna Olejniczak-Siara
anna.olejniczak-siara@podkowalesna.pl

pn.–pt. 8.00–17.00, tel. 22 637 46 04

Wojciech Sancewicz
wojciech.sancewicz@podkowalesna.pl

Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis”: tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus”: tel. 22 729 10 65

Małgorzata Janus, z-ca przewodniczącego RM
malgorzata.janus@podkowalesna.pl

Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00

Alicja Rotfeld-Paczkowska
alicja.rotfeld-paczkowska@podkowalesna.pl
Dąbrówka Smolny
dabrowka.smolny@podkowalesna.pl
Karolina Likhtarovich
karolina.likhtarovich@podkowalesna.pl
Michał Gołąb, przewodniczący RM
michal.golab@podkowalesna.pl
Paweł Dziekański
pawel.dziekanski@podkowalesna.pl
Sławomir Lasota
slawomir.lasota@podkowalesna.pl
Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl
Edyta Barucka
edyta.barucka@podkowalesna.pl
Jacek Matłacz
jacek.matlacz@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja – Podkowa Leśna: tel. 47 72 42-836,
22 758 91 10
Dzielnicowy Posterunku Policji
w Podkowie Leśnej.
Mł. asp. Arkadiusz Wójcik (od torów do Żółwina) – tel. 600 997 673
Asp. Sztab. Jakub Ziółek (od torów do Brwinowa) – tel. 600 997 544
Dzielnicowi odbierają telefony służbowe
w godzinach pełnienia czynności służbowych.
W sprawach pilnych – całodobowo tel. 112
Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku
Mazowieckim:
tel. do dyżurnego: 47 72 42 901 oraz  47 72
42 213
Straż Pożarna: Grodzisk Mazowiecki:
tel. 998, 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 00
Posterunek energetyczny Grodzisk
Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
Pogotowie gazowe: tel. 992, Warszawa
Rozdzielna gazu:
PGNiG Biuro Obsługi Klienta Pruszków

Apteki:
Apteka Podkowiańska, tel. 22 729 19 16
Apteka Główna, tel. 22 758 91 66
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej: Przedsiębiorstwo Gospodarki
Wodno-Ściekowej Gea-Nova
tel. alarmowy całodobowy 697 229 002,
dział eksploatacji 693 200 074 w godz. 7.00-15.00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 15 70
Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82
czynny: poniedziałek 8.00-18.00,
wtorek-czwartek 8.00-16.00,
piątek 8.00-14.00
Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 770 92 00
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Warszawy: ul. Jana Pawła II 20, 05-807
Podkowa Leśna, tel. 22 758 95 67
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały:
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 95 46
Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy
od Dzieciątka Jezus
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. 571 271 770, 571 271 776
www.mbp-podkowalesna.pl
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa 18, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie w godz.:
9.00–10.00 oraz 16.30–17.30
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