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Z okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia życzymy
Państwu spokojnych, pełnych
radości chwil spędzonych
w gronie najbliższych.
Niech te Święta będą okazją
do wytchnienia i odpoczynku
a Nowy Rok zaowocuje realizacją
wszystkich planów zarówno tych
zawodowych jak i osobistych.
Michał Gołąb

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Wieści z urzędu

Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej,Sąsiedzi

I nadeszły kolejne Święta, podobnie jak w zeszłym roku będziemy je obchodzić z uwzględnieniem
wymogów pandemicznego reżimu
sanitarnego. Wielu z nas nie spędzi ich tak, jak to miało w zwyczaju.
Drugi rok pandemii przynosi jednak pewien poziom przyzwyczajenia wynikający z pogodzenia się
z ograniczeniami. Podchodzimy do
wszystkiego z dużo większym spokojem i cierpliwością.
Powoli kończy się stary rok. Rok,
pomimo okoliczności pełen dobrych
chwil i zdarzeń dla naszego miasta.
Jesteśmy aktywni, wracamy do życia, tradycji i rytuałów starając się
oddychać pełną piersią. W ustępującym roku przykładem tego była
atmosfera i wyjątkowa frekwencja
podczas Festiwalu Otwarte Ogrody.
Tłumy podkowian i gości wypełniły
ogrody i domy. Czuć było entuzjazm
i dobrą energię. To daje nadzieję,
że formuła Festiwalu jeszcze się
nie opatrzyła, ciągle potrzebujemy
poczucia wspólnotowości i miejsc,
gdzie możemy się społecznie realizować. Oddaliśmy do użytku nowe
przedszkole. Nowoczesny budynek
w standardzie pasywnym, którego
budowa wraz z rozbiórką starego
zajęła niespełna 9 miesięcy. To było
duże wyzwanie logistyczne, ale i finansowe dla miasta. Z perspektywy
czasu, szalejących cen materiałów
i usług na rynku wykonawców moż-
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na śmiało zaryzykować powiedzenie, że za bardzo przyzwoite pieniądze otrzymaliśmy świetny produkt.
Patrząc przez pryzmat nagród
i wyróżnień ten rok niewątpliwie należał do Podkowy Leśnej. Sprawność
w zarządzaniu miastem, finansami,
przy uwzględnieniu obiektywnych,
bardzo różnych wskaźników doceniły szerokie gremia eksperckie.
Od Regionalnych Izb Obrachunkowych i środowisk akademickich
(Ranking Finansowy Samorządu),
poprzez branżystów i specjalistów
z dziedziny zarządzania w samorządach (Rzeczpospolita), audytorzy
i ekonomiści (Perły Samorządu) oraz
analitycy wskaźników statystycznych monitorujący wraz z branżystami stan usług publicznych (Urzędy
Statystyczne, Wspólnota, UW).
Wzięliśmy odpowiedzialność za
siebie i innych – poszliśmy gremialnie się zaszczepić. Ponad 70%
wszystkich podkowian przeszło
proces pełnego zaszczepienia do
końca października. Na dzień dzisiejszy po pierwszej dawce jest nas
prawie 74%, zaraz rozpoczną się
szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat.
Dwie grupy wiekowe przekroczyły
poziom 91% zaszczepionych. Pozostałe bardzo nie odbiegają. W odróżnieniu od wielu miejsc w kraju,
widać w naszych sklepach i miejscach publicznych, że poważnie
traktujemy swoje zdrowie, dbamy

o innych i bliskich zakładając maseczki. Ta odpowiedzialność przyniosła nam wygraną 3 mln złotych
i tak, jak pewnie większości mieszkańców w Podkowie Leśnej nie
można podejrzewać o sympatie dla
tego typu plebiscytów i przeliczania
zdrowia na pieniądze, to wygrana
cieszy, bo i suma jest niebagatelna.
Poczucie solidarności, troska i empatia doprowadziły też do niebywałego wręcz Państwa odzewu na
apel ogłoszonej przeze mnie zbiórki
dla afgańskich uchodźców. Dobroć
Waszych serc i ogromna szczodrość
spowodowały, że spontaniczna akcja naszej społeczności rozlała się
szerokim echem na cały kraj, a dary
trafiły do kilkuset potrzebujących
osób. Wsparcie uchodźców w ośrodkach i na granicy jest kontynuowane
przez wielu zaangażowanych mieszkańców, za co należą im się ogromne
podziękowania.
W okresie świątecznym życzę
Państwu zdrowia, bliskości z rodziną i przyjaciółmi, życzliwości sąsiedzkiej i zatrzymania postępującej
inflacji. Cieszmy się atmosferą, smakujmy życie, doceniajmy małe chwile i drobne gesty. Nie jesteśmy sami.
Artur Tusiński

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Wieści z urzędu
Podkowa Leśna zajęła I miejsce
w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina”. Zwyciężyła zarówno
w kategorii ogólnopolskiej jak
i regionalnej, tym samym zdobywając dwie główne nagrody: 2.000.000 zł i 1.000.000 zł.
Na dzień 31 października 2021 r.
70,24% mieszkańców Podkowy
Leśnej przyjęło pełny cykl szczepień szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej.

Podkowa Leśna najbardziej
odporną gminą w Polsce

Wcześniej Podkowa Leśna otrzymała także nagrodę w wysokości
100 tys. zł za zajęcie I miejsca pośród 500 gmin w Polsce, w których
poziom wyszczepienia mieszkańców
przeciwko COVID-19 osiągnął minimum 67%, w konkursie Gmina na
Medal #SzczepimySię. Ten poziom
został osiągnięty już 30 sierpnia
2021 roku.
Konkursy dla gmin zorganizowane były w ramach Narodowego
Programu Szczepień.
Konkurs „Najbardziej Odporna
Gmina” składał się z dwóch elementów – konkursu ogólnopolskiego
oraz rywalizacji dla gmin wg liczby
mieszkańców. Element pierwszy był
ogólnopolskim konkursem, który
obejmował wszystkie gminy w Polsce. Gmina z najwyższym odsetkiem wyszczepionych mieszkańców
w Polsce – Podkowa Leśna, wygrała 2 mln zł. Do dnia 31 października 2021 roku osiągnęliśmy poziom
70,24% zaszczepionych mieszkańców i był to najwyższy wynik w kraju.
Element drugi to konkurs dla gmin
w trzech kategoriach w zależności
od wielkości gminy. Podkowa Leśna zwyciężyła w kategorii Małych
Gmin i wygrała 1 mln zł.
Na stronie https://www.gov.
pl/web/szczepimysie/szczepienie-przeciwko-covid-19 można zapoznać się z rankingiem gmin we
wszystkich kategoriach.
Całość środków miasto przeznaczy na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie
z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.
1842, z późn. zm.) tj. na zwalczanie
zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz
zwalczanie skutków, w tym społeczno-gospodarczych.
W Podkowie Leśnej dwie grupy
wiekowe 70+ lat i 60-69 lat mogą
pochwalić się poziomem wyszczepienia ponad 90%. Bierzmy przykład z naszych Seniorów!
Przypominamy, że na terenie Miasta Podkowa Leśna możemy się zaszczepić w następujących placówkach medycznych:

Niepubliczny Zakład
Zdrowotnej BASIS:

Opieki

Rejestracja odbywa się na sześć
sposobów:
n przez Indywidualne Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl;
n przez telefoniczną infolinię 989;

n przez SMS wysłany pod numer telefonu 664 908 556;
n przez tymczasowy profil zaufany,
który należy założyć na stronie
www.gov.pl;
n telefonicznie pod numerem
22 729 15 01;
n osobiście w placówce BASIS w filii
na Owczarni.
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „MEDICUS”:
Rejestracja będzie się odbywać na
sześć sposobów:
n przez Indywidualne Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl;
n przez telefoniczną infolinię 989;
n przez SMS wysłany pod numer
telefonu 664 908 556;
n przez tymczasowy profil zaufany,
który należy założyć na stronie
www.gov.pl;
n pod numerem telefonu 22 729
10 65.
n osobiście w punkcie szczepień
przy ulicy Jeleniej 30a.
Małgorzata Smysło
Sekretarz Miasta
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Miasto Podkowa Leśna nie schodzi z podium
Po sukcesie w postaci pierwszego miejsca w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego
Podkowa Leśna ponownie triumfuje, zdobywając zaszczytne miejsca w jednych z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych Rankingów w Polsce.
7 grudnia br. Miasto Podkowa
Leśna zostało liderem Rankingu
Gmin Województwa Mazowieckiego w aż dwóch kategoriach: „Lider Województwa Mazowieckiego”, „Lider Powiatu Grodziskiego”
oraz zdobyło I miejsce w kategorii
„Gmina Miejska”. Organizatorami
wydarzenia były Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wraz z Głównym
Urzędem Statystycznym w Warszawie. Przedsięwzięcie wyłoniło
gminy wyróżniające się pod względem rozwoju społeczno – gospodarczego, wskazując te o najwyższym potencjale. W ramach
Rankingu ocenie poddane zostały
wszystkie gminy województwa
mazowieckiego z wyłączeniem
miast na prawach powiatu. Ranking powstał na podstawie szesnastu wskaźników m.in. dochodów
własnych, wydatków inwestycyjnych, zadłużenia, wydatków na
administrację publiczną, nakładów
na kulturę, ale także pozyskanych
środków z Unii Europejskiej, liczby
firm, a nawet wyników egzaminu
ósmoklasistów.
Wcześniej, 26 października br.
Miasto Podkowa Leśna zajęło
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II miejsce w kategorii „Gmina
miejsko – wiejska” w Rankingu
Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”,
wyróżniając
się
szczególnie dobrymi wskaźnikami w obszarze dbałości o mieszkańców – wysokimi inwestycjami w infrastrukturę społeczną
czy wydatkami na kulturę. Redakcja Rzeczpospolitej już od
siedemnastu lat ocenia dokonania lokalnych władz, tworząc jeden z najbardziej prestiżowych
i wiarygodnych Rankingów
w Polsce. Wyróżnia te samorządy, które najbardziej dbają
o zrównoważony rozwój, ujmowany w strategicznych kategoriach trwałości – ekonomicznej,
środowiskowej, społecznej, oraz
w zakresie jakości zarządzania.
Zasady Rankingu ustala niezależna kapituła, której przewodniczy były Premier – prof. Jerzy
Buzek wraz z przedstawicielami
organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz
publicznych oraz przedstawicielami redakcji dziennika „Rzeczpospolita”.
Katarzyna Leszkiewicz
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Podsumowanie akcji pomocowej
dla uchodźców

Podkowa Leśna jest znana z otwartości, tolerancyjności i solidarności, czego przykładem jest
ogromny odzew lokalnej społeczności na zbiórkę artykułów pierwszej potrzeby zorganizowaną
przez Urząd Miasta dla przybyłych Afgańczyków. Wykaz potrzeb został ustalony z kierowni
ctwem ośrodka w Dębaku i Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Oddźwięk na apel był tak ogromny, że z zebranych artykułów wyposażyliśmy nie tylko gości Dębaka, ale także zaspokoiliśmy
najpilniejsze potrzeby przebywających Afgańczyków (719 osób) w 10
ośrodkach oraz obiektach kwarantannowania na terenie kraju. Zapewniono mnie, że rzeczy nierozdysponowane, ze względu na ich
znaczną ilość zostaną przekazane
kolejnym podopiecznym ośrodków
zgodnie z potrzebami w najbliższym czasie. Urząd do Spraw Cudzoziemców, zgodnie z ustaleniami
przedstawił szczegółowy wykaz
zebranych darów oraz poinformował, gdzie i w jakiej ilości trafiły
rzeczy od darczyńców.
Afgańczycy byli częścią grupy
przetransportowanych do Polski
współpracowników Polskiego Kontyngentu Wojskowego oraz dyplomacji. Finalnie pod opieką Urzędu
ds. Cudzoziemców znalazło się
początkowo 1024 obywateli Afganistanu, z czego pierwsza grupa
55 osób przybyła do ośrodka dla
uchodźców w Dębaku 24 sierpnia
2021 r. Spora część to dzieci w wie-

ku szkolnym, które trafiły do podkowiańskiej szkoły i przedszkola.
Ośrodkami dla uchodźców zarządza Urząd do Spraw Cudzoziemców,
który jest centralnym organem administracji rządowej, nad którym
nadzór sprawuje MSWiA. Urząd
w pełni odpowiada za organizację
i bezpieczeństwo pobytu przebywających w ośrodku. Do ośrodka nie
wolno wchodzić nikomu z zewnątrz.
Na to potrzebna jest specjalna zgoda szefa Urzędu w konkretnie uzasadnionych przypadkach.
Warto przypomnieć, że Ośrodek
dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku powstał w kwietniu
1992 r. jako pierwszy i jest jedną
z jedenastu tego typu placówek
w Polsce. Ośrodek pełni funkcję
ośrodka recepcyjnego i do 2009 r.
był jedynym takim ośrodkiem
w Polsce. W 2009 r. powstał drugi
ośrodek recepcyjny w Białej Podlaskiej. W 2019 r. został przeprowadzony remont ośrodka. Ośrodek
ma charakter otwarty, mieszkańcy
po odbyciu dziesięciodniowej kwarantanny w okresie pandemii, mogą
z niego wychodzić.

Zatem nasz podkowiański samorząd ma blisko trzydziestoletnie
doświadczenie we współpracy zarówno z instytucjami zajmującymi
się cudzoziemcami przebywającymi
na terenie RP jak i obywatelami wielu krajów i kultur ubiegającymi się
o ochronę międzynarodową, którzy
są częścią społeczności podkowiańskiej, choć zazwyczaj przebywają
w niej czasowo.
Dobrze jest żyć wśród ludzi o tak
otwartych sercach. Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękuję.
Specjalne podziękowania kieruję
do osób zaangażowanych w zbiórkę konkretnych rzeczy dla kilku rodzin uchodźczych przebywających
w ośrodkach otwartych i zamkniętych, jaka miała miejsce na przełomie października i listopada. W kilka
dni, dzięki ich zaangażowania i przekazanym środkom finansowym
udało się kupić ubrania, urządzenia
gospodarstwa domowego w ilości
pozwalającej mieć nadzieję, że start
nowego życia w obcym kraju nie będzie taki trudny.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Krótka informacja i kalendarium
(w dużym skrócie) dotyczące przebudowy

stawu w Parku Miejskim
Sierpień
l 9.08.2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zakończył postępowanie dowodowe
w sprawie wydania pozwolenia na
przebudowę stawu.
l 13.08.2021 r. Stowarzyszenie

Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis złożyło do
MWKZ stanowisko.

l W związku z brakiem jakiej-

kolwiek decyzji ze strony MWKZ
Miasto złożyło do konserwatora
wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności
uzasadniając, że rygor przyczyni się
do uniknięcia dalszego blokowania
prac budowlanych oraz generowania dodatkowych bardzo wysokich
kosztów. Szybkie dokończenie przebudowy stawu leży nie tylko w interesie strony, ale także i w interesie
społecznym, gdyż staw jest wizytówką Miasta Podkowa Leśna i to w
głównej mierze mieszkańcy miasta
już ponad trzy lata nie mogą z niego
korzystać.

l 19.08.2021 r. MWKZ na wnio-

sek Dendropolis wszczął postępowanie w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za
prowadzenie prac budowlanych
przy przebudowie zbiornika w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej.

Wrzesień
l 3.09.2021 r. Stowarzyszenie
Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis złożyło do
MWKZ stanowisko w sprawie zebranych materiałów i dowodów. Należy
zauważyć, że informację o zakończeniu postępowania dowodowego
odebrało dopiero 30.08.2021 r.
l 21.09.2021 r. odbyła się kontrola przebudowy stawu w zakre6

sie gospodarowania wodami przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, która nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie właściwości Wód Polskich.
W kontroli brali udział przedstawiciele Nadzoru Wodnego w Grodzisku
Mazowieckim, Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie.

l 30.09.2021 r. MWKZ wydał decyzję pozwalającą miastu na przebudowę zbiornika i nadał w niej rygor
natychmiastowej wykonalności. Rygor nadaje się w ważnych dla strony,
w tym wypadku interesu społecznego mieszkańców miasta Podkowa
Leśna okolicznościach. Oznacza on
w skrócie, że bez względu na tryb
odwoławczy prace można prowadzić.
Jest to druga pozytywna decyzja jaką
wydaje miastu konserwator. Pierwszą
z sierpnia 2019 r. zablokowało swoim odwołaniem Dendropolis. I tak
jak w przypadku poprzedniej decyzji,
Dendropolis ponownie złożyło odwołanie do Ministra.
Według danych, które są w posiadaniu urzędu (a nie zawsze jesteśmy informowani), odwołań
Dendropolis od decyzji/postanowień zezwalających na dokończenie budowy stawu jest już ponad
40. Jeszcze bardziej szokująca jest
liczba samych zawiadomień i interwencji w różnych instytucjach,
która oscyluje w granicach 200.

Październik
l Starosta Grodziski wygasił decyzję Nr 1513/16 z dnia 15.11.2016 r.
na przebudowę stawu według starego projektu. Również wygaszone
zostało pozwolenie konserwatora
z 2010 r. Obecnie nie ma możliwości

prowadzenia prac według starego
projektu z 2010 r. o co usilnie wnioskuje Dendropolis. ( Projektu którego
realizację w 2010 r. i później przyszli
członkowie stowarzyszenia próbowali wtedy uniemożliwić.)

l W związku z otrzymaną nową
decyzją od Konserwatora, miasto
musiało wystąpić jeszcze do MWKZ
o dwie zgody na wycinkę drzew wokół stawu. Pierwszą miasto otrzymało w październiku, niestety do postępowania w sprawie drugiej decyzji
Konserwator dopuścił Stowarzyszenie Dendropolis, które skutecznie
blokuje jej wydanie.

Listopad
l Stowarzyszenie Dendropolis
odwołało się od ostatecznej decyzji
Konserwatora pozwalającej na wycinkę drzew wokół stawu, a także
złożyło zażalenie na postanowienie
dopuszczające ich do udziału w ww.
postępowaniu.

Grudzień
l 2 grudnia w godzinach wieczornych w mediach społecznościowych
prezes Stowarzyszenia Dendropolis
opublikowała postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zdjęciu rygoru natychmiastowej
wykonalności, na którym widnieje
data 2 grudnia. Jak później ustaliliśmy samo postanowienie zostało
podpisane elektronicznie w środku nocy i przygotowane do wysyłki
drogą tradycyjną. To zamieszczone
przez Dendropolis nie posiada wymaganych prawem oznaczeń podpisu
elektronicznego ani żadnych innych
podpisów i pieczęci (sic!). Zarówno
miasto jak i konserwator o wydaniu
postanowienia zostali powiadomieni
w kolejnych dniach, po interwencji
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
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Sposób traktowania stron
postępowania administracyjnego, dostępu do informacji
(dla przeciętnego Kowalskiego
dostęp do ministerstwa w dobie pandemii jest zamknięty)
ilość „przypadkowych”, wręcz
nieprawdopodobnych okoliczności, w trakcie tego i innych
postępowań zmusza do sięgnięcia po inne środki prawne,
w tym do poinformowania odpowiednich organów ścigania/
kontroli. Kiedy nie są brane
pod uwagę argumenty, merytoryka ustępuje kumoterstwu,
a proces administracyjny ulega
ręcznemu sterowaniu pozostają tylko sądy. Niestety, zawsze
dzieje się to ze szkodą dla lokalnej społeczności.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Ruszyła akcja bezpłatnych szczepień
przeciw grypie dla wszystkich pełnoletnich

Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 listopada 2021 r. mogą skorzystać z darmowych szczepień
przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień.

Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych szczepionek byli m.in.
medycy, farmaceuci, nauczyciele,
żołnierze czy seniorzy. Prawo to od
23 listopada 2021 r. mają wszystkie
osoby dorosłe – to efekt podpisanej
przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nowelizacji rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania
grypie w sezonie 2021/2022.
Osoby, które chcą skorzystać
z bezpłatnego szczepienia, nie muszą

mieć recepty na szczepionkę. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego
punktu szczepień i umówią termin.
Przed szczepieniem należy wypełnić
oświadczenie, a następnie udać się
na wizytę do lekarza kwalifikującego
do zabiegu.
Mapa ponad 3000 punktów,
w których można wykonać szczepienie przeciw grypie, znajduje się na
stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.
Na szczepienie powinny się zgłaszać osoby bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Nie trzeba
robić przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

Na terenie Podkowy Leśnej
szczepienia w ramach programu
prowadzą obie podkowiańskie
placówki medyczne tj.
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej BASIS
ul. Błońska 46/48
w Podkowie Leśnej
Filia Owczarnia
ul. Kazimierzowska 33D
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „MEDICUS”
ul. Jelenia 30a
w Podkowie Leśnej
Opracowano na podstawie danych
Ministerstwa Zdrowia
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Ogniwa fotowoltaiczne

na dachu Przedszkola Miejskiego
W grudniu Przedszkole Miejskie
stało się jeszcze bardziej ekologiczne.
Zakończono prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznej na
jego dachu. Zamocowano 74 moduły fotowoltaiczne wraz z podkonstrukcją oraz osprzętem. Łączna
powierzchnia modułów fotowoltaicznych to ok. 160 m2, a łączna moc

zamocowanej instalacji fotowoltaicznej to 33 kWp. Zgodnie z wynikami
symulacji znajdującymi się w dokumentacji projektowej zastosowana
instalacja pozwoli uniknąć emisji
CO2 wynoszącej 14 207 kg/rok.
Przedszkole będzie samowystarczalne energetycznie, a wyprodukowana dodatkowo energia elektryczna

pozwoli zmniejszyć inne wydatki
jakie ponosi miasto np. te związane
z oświetleniem ulicznym.
Marta Sidor
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Przydatne informacje o budynku
Przedszkola Miejskiego
Nowe przedszkole jest budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 1488,88 m2.
Bryła obiektu posiada atrium,
w którym w dniu otwarcia zostało
posadzone drzewo. Układ pomieszczeń w budynku został zaprojektowany tak, aby maksymalizować zyski cieplne od światła słonecznego
w miesiącach zimowych.
Sale o powierzchni od 69 do
87 m2 przeznaczone dla dzieci
znajdują się głównie w południowej części budynku, natomiast pomieszczenia techniczne i socjalne
w północnej. W nowym przedszkolu jest 6 sal przedszkolnych oraz
jedna sala żłobka. Cały budynek

został wykonany w standardzie
pasywnym. Dzięki zastosowaniu
stalowej konstrukcji modułowej
budynek został oddany do użytkowania błyskawicznie – umowę
na wykonanie robót podpisano
15.04.2020 r., natomiast prace zakończono 21.06.2021 r., a zakres
prac obejmował także rozbiórkę
dawnego budynku przedszkola.
Elewacja obiektu została wykonana z desek elewacyjnych imitujących drewno w kolorze orzecha
włoskiego. Wykonano także system zacieniający w formie łamaczy
światła, który w letnie dni, gdy kąt
padania promieni słonecznych jest
wysoki będzie zacieniać pomie

szczenia, a w zimowe nie będzie
stanowić przeszkody dla dobrego
oświetlenia. Wody opadowe z połaci dachowych będą gromadzone
w zbiorniku i wykorzystywane do
podlewania roślin.
Koszt budowy przedszkola to
9 673 668,71 zł. Dla porównania
w jednej z okolicznych gmin, w której także wybudowano przedszkole o powierzchni prawie dwa razy
mniejszej tj. 869 m2 koszt budowy
wyniósł 8 965 800,50 zł, a budynek
wybudowano w technologii tradycyjnej bez troski o środowisko.
Marta Sidor
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Sto tysięcy złotych dotacji na cyfryzację gminy
Miasto Podkowa Leśna dostanie grant w wysokości 100.000,00 zł
w ramach naboru do programu „Cyfrowa Gmina”.
W dniu 28 listopada Miasto Podkowa Leśna otrzymało informację o przyznaniu dofinansowania.
Obecnie oczekujemy na wyznaczenie daty podpisania umowy. Po
tej dacie niezwłocznie zaczniemy
realizować niniejszy grant.
W ramach dotacji zakupione zostanie oprogramowanie wzmacniające poziom bezpieczeństwa sieci
wewnętrznej, oprogramowanie antywirusowe, szkolenia dla pracowników, stacje robocze oraz audyt
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bezpieczeństwa, tj. dokument wymagany w ramach konkursu. Istotną informacją jest fakt, iż w ramach
grantu możliwe jest ujęcie w wydatkach kwalifikowalnych kosztów
poniesionych po dniu 1 lutego 2020
roku. W przypadku wniosku Podkowy Leśnej, udział kosztów już
poniesionych ale możliwych do zrefinansowania wynosi około 27%.
„Cyfrowa gmina” to program
wsparcia cyfryzacji dedykowany
jednostkom samorządu teryto-

rialnego. Ma
on zapewnić
przede wszystkim wsparcie ich
rozwoju cyfrowego
oraz zwiększenie cyber- bezpieczeństwa. Jego celem jest dostosowanie działalności urzędów do
współczesnych realiów i wymagań
stawianych instytucjom we współczesnym świecie.

Marcin Bzdyra
Samodzielne stanowisko ds.
Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Wieści z urzędu

Czy kolejne aleje lipowe

Inwestycje
znajdą się w rejestrze zabytków? drogowe

W październiku br. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił o wszczęciu postępowań w sprawie dokonania
wpisu do rejestru zabytków alej lipowych w ul. Jana Pawła II i Kościelnej zgodnie z treścią wniosków Stowarzyszenia Dziedzictwa
Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis, Stowarzyszenia Zielone Mazowsze i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
Oddział w Warszawie.
Ponad rok temu, 3 lipca 2020 r., wymienione powyżej organizacje społeczne złożyły dwa wspólne wnioski
o dokonanie wpisu do rejestru zabytków alej lipowych w ul. Jana Pawła
II i Kościelnej. W swoich wystąpieniach stwierdziły, że obydwie aleje
są ważnym elementem materialnego
i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego Podkowy
Leśnej, a posiadane przez nie wartości powinny zostać objęte ochroną
konserwatorską w postaci wpisu do
rejestru zabytków.
Analogicznie jak w przypadku Alei
Lipowej od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do
rejestru do dnia, w którym decyzja
w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy
postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych
i podejmowania innych działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu
zabytku. Zakaz dotyczy także robót
budowlanych objętych pozwoleniem

na budowę lub zgłoszeniem, a także
działań określonych w innej decyzji
pozwalającej na ich prowadzenie.
Poprawa widoczności na przejściach
dla pieszych – nie dojdzie do skutku
Mieszkańcy, przy wsparciu władz
miasta, przez wiele lat zwracali uwagę na to, jak niebezpieczne są przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II.
Zarządca drogi przystąpił do realizacji projektu, pozyskano zewnętrzne dofinansowanie i uruchomiono
proces wyboru wykonawcy przebudowy czterech przejść dla pieszych
na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II
i Akacjowej. Projekt zakładał m.in.
wymianę nawierzchni chodnika na
płytki z wypustkami przy połączeniach chodnika z przejściami dla
pieszych, doświetlenie przejść oraz
wymianę istniejących znaków pionowych na znaki aktywne z własnym
zasilaniem solarnym. Na wiosnę
przyszłego roku poprawa bezpieczeństwa i widoczności na jednym
z najbardziej ruchliwych skrzyżowań
w mieście miała się stać faktem. Informujemy, że ze względu na uruchomioną procedurę, przedsięwzięcie nie dojdzie do skutku.
Mieszkańcy tracą wyczekiwaną
inwestycję, a Powiatowy Zarząd
Dróg w Grodzisku Mazowieckim –
pozyskaną na ten cel dotację. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator
Zabytków, tak jak dotychczas, wydaje pozwolenia na prowadzenie jakichkolwiek działań w obrębie obydwu alej, gdyż są już chronione od
1981 r. jako formy zaprojektowanej
zieleni oraz komponenty tworzące
układ urbanistyczny miasta ogrodu
Podkowa Leśna. Do tego dochodzi
również status pomników przyrody
i wynikające z niego obowiązki, jak
i ograniczenia.

Ulica Kwiatowa

Dobiegają końca prace budowlane związane z przebudową ulicy Kwiatowej na odcinku od ulicy
Czeremchowej/Sasanek do ulicy
Storczyków. Zakres prac obejmował wykonanie nowej bitumicznej
nawierzchni jezdni oraz chodników
z kostki betonowej spójnej estetycznie z innymi nowo przebudowywanymi ulicami na terenie Podkowy
Leśnej. Prace obejmowały również
wybudowanie wyniesionego skrzyżowania z ulicą Storczyków. Z uwagi
na ochronę drzew w jezdni, zostały
zaprojektowane przewężenia (szykany), które jednocześnie stanowią
element spowalniający ruch.

Ulica Miejska
Zakończono także przebudowę
ulicy Miejskiej na odcinku od ulicy
Myśliwskiej do ulicy Jeleniej. W ramach przebudowy wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni a także
zjazdy i dojścia do posesji z kostki
betonowej. Przebudowa tego odcinka była bardzo wyczekiwana przez
mieszkańców z uwagi na tworzące
się w tym miejscu nieprzejezdne zastoiska wody, zwłaszcza w okresie
wiosennych roztopów.

Marta Sidor
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Joanna Oracka
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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W dniu 20 sierpnia br. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję orzekającą
o wpisie Alei Lipowej do rejestru
zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.

Co dalej z Aleją Lipową?
Miasto zaskarżyło decyzję organu
konserwatorskiego w całości zarzucając jej naruszenie przepisów
postępowania administracyjnego
poprzez m.in.:
1) wydanie rozstrzygnięcia bez dokładnego i dogłębnego wyjaśnienia
stanu faktycznego sprawy oraz zbadania całości materiału dowodowego,
w oparciu, w przeważającej mierze, jedynie o opinie prywatne złożone przez
organizacje społeczne,
2) rozpatrzenie dowodów w sposób
stricte subiektywny i dowolny,
3) niepodjęcie wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do
załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli, a także poprzez brak
prowadzenia postępowania w sposób
budzący zaufanie jego uczestników do
władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności
i równego traktowania,
4) nieuwzględnienie wszystkich
stron postępowania, tj. właścicieli nieruchomości, których granice
pokrywają się z granicami wytyczonego zabytku, a wjazdy do działek
wchodzą w zabytek, oraz starostwa
powiatowego, które jest współwła-

ścicielem zabytku,
5) brak odpowiedniego uzasadnienia prawnego i faktycznego decyzji,
skutkującego tym, że strona postępowania nie może zapoznać się z argumentacją MWKZ w sprawie uznania
Alei Lipowej za zabytek objęty wpisem indywidualnym,
6) dokonanie rozstrzygnięcia sprawy w oparciu o ustalenia nie wynikające z materiału dowodowego,
7) dopuszczenie do postępowania
podmiotów na prawach strony bez
szczegółowego i dogłębnego przeanalizowania celów statutowych
tych organizacji, interesu społecznego w ich dopuszczeniu do postępowania oraz środków jakimi będą wykonywać zgłoszone przez siebie cele,
a także przepisów prawa materialnego, w tym ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, poprzez
ich błędną wykładnię, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie
skutkujące powieleniem wpisu, gdyż
układ urbanistyczny Miasta Podkowa Leśna wraz z zabudową i zielenią,
w granicach administracyjnych, wpisany jest już do rejestru zabytków
nieruchomych.
Z pełną treścią odwołania, zawierającą wyczerpującą argumentację

zajętego przez Miasto stanowiska,
można zapoznać się na stronie internetowej www.podkowalesna.pl w zakładce „Aleja Lipowa”.
Wpisanie Lipowej to druga forma
ochrony konserwatorskiej i trzecia
drzew, bo przecież cała aleja jest pomnikiem przyrody – będzie wpisem
bez precedensu. Wg wykazu zabytków
nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków – stan na 30 czerwca 2021 r.
z danych NID na terenie województwa
mazowieckiego mamy 42 wzmianki
o alejach/drogach, tylko 4 indywidualne,
żaden wpis nie dotyczy części chronionego układu urbanistycznego, których
jest 23 oraz żaden wpis układu urbanistycznego nie dubluje się z jeszcze ponownym wpisem pojedynczej ulicy.
W dniu oddania niniejszego Biuletynu do druku Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, podzielając argumentację przedstawioną
przez Miasto, uchylił decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przekazał mu
sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Do momentu zakończenia sprawy,
w Alei Lipowej nie mogą być prowadzone żadne prace, także pielęgnacyjne.
Joanna Oracka
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Zakończono termomodernizację
budynku komunalnego

W ramach projektu Niska Emisja w Podkowie Leśnej miasto zrealizowało zadanie polegające na wymianie źródeł ciepła i termomodernizacji budynku przy ulicy Jaworowej 13.
Zakres prac obejmował m.in. docieplenie fundamentów budynku
oraz ich izolację przed wilgocią,
a także wymianę urządzeń grzewczych (wymieniono 5 „kopciuchów”
w 5 lokalach). Podjęte kroki przyczynią się do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, jak również do
osiągnięcia długofalowych korzyści w postaci mniejszych kosztów
ogrzewania budynku.
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Powyższe przedsięwzięcie poprawiło również aspekt estetyczny obiektu, dodając mu jaśniejszą,
cieplejszą odsłonę. Budynek nabrał
świeżości oraz doskonale wkomponowuje się w walory podkowiańskiego otoczenia.
Niestety z tej możliwości nie mógł
skorzystać budynek komunalny
przy ul. Jana Pawła II 29, tj. willa
„Hel”. Decyzją Mazowieckiego Wo-

jewódzkiego Konserwatora Zabytków budynek został w bieżącym
roku wpisany do rejestru zabytków,
tym samym zostały zablokowane
działania sprzyjające poprawieniu
jego stanu technicznego.
Ewa Zatyka
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Wieści z urzędu

Inwestycje drogowe
Ulica Sarnia
Miasto dwukrotnie unieważniło przetargi na przebudowę ul. Sarniej. Za prace budowlane firmy chciały więcej pieniędzy niż zabezpieczono w budżecie. W listopadzie przetarg został ogłoszony po
raz trzeci.
1 lipca br. Miasto Podkowa Leśna
ogłosiło postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na „Przebudowę ul. Sarniej w Podkowie Leśnej”, w wyniku którego wpłynęły
trzy oferty od wykonawców:
1. ROKOM Sp. z o.o. z Warszawy
– wartość: 1 463 470,00 zł brutto,
2. ROBOKOP GRZEGORZ
LEONOWICZ z Milanówka
– wartość: 2 263 200,00 zł brutto,
3. INSTAL-NIKA Sp. z o.o.
sp. k. z Warszawy – wartość:
2 206 620,00 zł brutto.
Na realizację robót budowlanych Miasto zabezpieczyło
w budżecie środki w wysokości
1 250 000,00 zł brutto. Oferta
firmy Rokom okazała się wyższa,
jednakże miasto znalazło środki w
budżecie, aby dołożyć do przedsięwzięcia. Niespodziewanie Wykonawca złożył pismo, w którym
przyznał, że źle skalkulował koszty
oraz, że pominął w kosztorysie zakres rzeczowy robót dotyczących
kanalizacji deszczowej. Z uwagi na
zaistniałą sytuację postępowanie
zostało unieważnione.
Dnia 16 sierpnia 2021 r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie i po raz kolejny wpłynęły
trzy oferty (środki zarezerwowane nie uległy zmianie):

1. ROBOKOP GRZEGORZ
LEONOWICZ z Milanówka –
wartość: 2 078 700,00 zł brutto,
2. ROKOM Sp. z o.o., ul. Karnicka
22, 03-162 z Warszawy – wartość:
2 445 240,00 zł brutto,
3. MKL-BUD Sp. z o.o. sp.
k. z Warszawy – wartość:
1 980 300,00 zł brutto.
Miasto pomimo włożonego wysiłku nie mogło zwiększyć środków finansowych, w wyniku czego unieważniło postępowanie.
Dzięki temu, iż przebudowa
ul. Sarniej została wpisana do
Wieloletniej Prognozy Finansowej pojawiła się możliwość zrealizowania inwestycji w kolejnym
roku kalendarzowym.
Trzeci przetarg na przebudowę ul. Sarniej został ogłoszony
w dniu 29 listopada 2021 r. Termin
składania ofert upłynął w dniu
14.12.2021 r., a realizacja robót
budowlanych ma zakończyć się
do końca maja przyszłego roku.
Mamy nadzieję, że tym razem
postępowanie zostanie rozstrzygnięte z pozytywnym dla wszystkich skutkiem.
Marta Gerek
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Przetarg na
sprzedaż
nieruchomości

Burmistrz Miasta ogłosił
przetarg ustny nieograniczony,
na sprzedaż dwóch nieruchomości położonych w Podkowie
Leśnej:
1. Działki nr ew. 126/1, obręb 8,
o powierzchni 2.700 m2, położonej przy ul. Czeremchowej, z ceną
wywoławczą 1 189 782,00 zł
netto,
2. Działki nr ew. 126/2, obręb 8,
o powierzchni 2.700 m2, położonej przy ul. Kwiatowej, z ceną
wywoławczą 1 298 511,00 zł
netto.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, działki przeznaczone są pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na działkach leśnych
(teren: 112ML).
Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2022 r. w Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich przy
ul. Świerkowej 1. Warunkiem
udziału w przetargu jest wpłata
wadium.
Więcej informacji dostępne jest
na stronie internetowej miasta:
www.podkowalesna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej:
bip.podkowalesna.pl, oraz pod
numerem telefonu 22 759 21 19.
Zapraszamy do udziału
w przetargu.

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu zyskało archiwum
W listopadzie zakończyły się prace związane z remontem pomieszczeń na ul. Błońskiej. Odrestaurowana
przestrzeń została przeznaczona na archiwum Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.
Budynek przy ul. Błońskiej 46/48, w którym
znajduje się lokalna
przychodnia zdrowia
oraz jednostki organizacyjne gminy, wyposażony jest w duże zaplecze piwniczne. Sześć pomieszczeń
piwnicznych znajduje się po dwóch
stronach długiego korytarza, z czego trzy użytkowane są przez miasto.
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej

ustalono, iż przedmioty z dwóch
pomieszczeń zajmowanych przez
miasto można ulokować w jednym,
zwalniając tym samym miejsce o powierzchni ok. 30 m2. Podjęto decyzję
o przekazaniu niniejszej piwnicy Towarzystwu Przyjaciół Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna z przeznaczeniem na
archiwum.
Piwnicę w pierwszej kolejności
należało opróżnić i wykonać drobny
remont. Prace zostały już wykonane

i polegały na oczyszczeniu pomieszczenia, pomalowaniu ścian i sufitów
oraz podłogi. W dalszej kolejności
zaplanowane jest niewielkie rozszerzenie instalacji elektrycznej oraz
zamontowanie doświetleń piwnicy oknami piwnicznymi. Pomieszczenie przekazane na społeczne
archiwum TPMO PL jest miejscem
tymczasowym.
Agnieszka Zielińska
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Podkowa Leśna w Rejestrze Zabytków
22 października 2021 r. minęło 40 lat od momentu wpisu układu urbanistycznego, zabudowy i zieleni miasta ogrodu Podkowa Leśna do rejestru zabytków. To dobry moment, aby przypomnieć kulisy
tego wydarzenia. Zachęcamy do lektury artykułu pt. „Podkowa Leśna w Rejestrze Zabytków” autorstwa Kazimierza Głowackiego, który ukazał się na łamach 65 numeru Podkowiańskiego Magazynu
Kulturalnego (lato 2011).
Miasto-Ogród Podkowa Leśna
22 października 1981 roku zostało
wpisane do Rejestru Zabytków (pod
numerem 1194). Gdy się tym zajmowaliśmy, dochodziły do mnie głosy, że
może niepotrzebnie. Dziś wszyscy są
z tego dumni.
Współinicjatorką tego ważnego
wydarzenia była pani Mirosława Ryczer, z zawodu inżynier architekt, pracownik Politechniki Warszawskiej.
A było tak. Kiedy w 1979 roku
przedstawiono plan zagospodarowania przestrzennego Podkowy Leśnej
mieszkańcom do wglądu, pani Ryczerowa przybiegła do mnie oburzona:
„Co będzie z Podkową, co chcą z nią
zrobić?”. Spojrzeliśmy na plany i włos
zjeżył się nam na głowie. Jak w pięknym, leśnym mieście można zrobić
coś takiego! Pomysły nie do przyjęcia:
infrastruktura przeraźliwie nasycona,
a Aleję Lipową chcą zamienić w jeden wielki parking! Cała podzielona
na miejsca parkingowe! Inne pomysły
dotyczyły ciągów handlowych, które
12

miały biec od przystanków kolejowych (Wschodnia, Główna, Zachodnia) do szosy warszawskiej. Zaprojektowano obwodnicę w Podkowie (to
dlatego ulica Parkowa jest dziś drogą
powiatową). Między Sosnową a Podleśną miano przebić odcinek, który
pozwalałby tędy wjeżdżać. No i działki miały być bardzo podzielone!
Zaczęliśmy myśleć, jak się temu
przeciwstawić. Pracowałem wówczas w Zamku Królewskim, miałem
kontakty w ministerstwach. Znałem
między innymi szefa departamentu
muzealnictwa Jacka Cydzika i konserwatora warszawskiego Feliksa
Ptaszyńskiego. Naciskaliśmy w departamencie parków i ogrodów zabytkowych. Pani Ryczerowa znała rodzinę Dominika Horodyńskiego, więc
uruchomiliśmy „Życie Warszawy”. Ale
to wszystko nie wystarczało...
Wtedy wpadłem na taki pomysł
(a byłem przewodnikiem warszawskim): w Warszawie istnieje przecież
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

Członkiem Zarządu Towarzystwa
była pani Zofia Baranowicz, którą
przywiozłem do Podkowy, żeby jej
wszystko pokazać. Zaproponowała,
żebyśmy założyli sekcję Towarzystwa, co zaraz uczyniliśmy. Zgłosili
się do niej przeważnie ludzie mający
zabytkowe domy w Podkowie. Panią
Ryczerową wybraliśmy na prezesa,
ja zostałem wiceprezesem, sekretarzem był pan Wojciech Zabłocki.
A należeli jeszcze między innymi: Eugeniusz Grzędziński, Janusz Wolski,
Elżbieta Woźniak, Alicja Jankowska;
skarbnikiem został Florian Atkonis.
Zebrało się kilkanaście osób i Towarzystwo mogło się po prostu zalegalizować. Ze statutem i pieczątką
można było występować publicznie
i mieć wpływ na pewne sprawy.
W tym samym czasie miało się reaktywować Towarzystwo Przyjaciół
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, ale
pani naczelnik nie chciała się na to
zgodzić. A wtedy wydawanie decyzji
w sprawie stowarzyszeń lokalnych
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należało właśnie do naczelnika miasta. W naszym przypadku wszystko
poszło odgórnie, od strony ministerialnej, państwowej i nikt nam nie
zagrażał. I zaczęliśmy działać jako
stowarzyszenie, publicznie wypowiadając swoje opinie.
Miałem to szczęście, że na Zamku pracowałem po sąsiedzku z Januszem Kubiakiem, prezesem Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
Przedstawiłem mu główny problem
podkowiański, a on na to: „Zajmę
się tą sprawą, ale pan musi napisać
tekst do «Spotkań z Zabytkami»”
(był ich redaktorem). Artykuł napisałem, a on rzeczywiście zajął się
naszym problemem. Dodam jeszcze,
że Janusz Kubiak mieszkał w Podkowie przy ul. Sosnowej 1 (w zielonym
domku), znał miasto-ogród i jak tylko zobaczył ten straszny plan zagospodarowania, natychmiast porozumiał się z wieloma kompetentnymi
osobami, którym los miasta leżał na
sercu, żeby mu się przeciwstawić
i powtarzał jeszcze, że to niemożliwe, by tamten plan został zatwierdzony i realizowany.
Jak widać, szukaliśmy pomocy ze
wszystkich stron. Pani Ryczerowa,
która pracowała na politechnice
z profesor Anną Czapską, zwróciła
się też do niej. Pani Czapska bardzo
krytycznie oceniła ten plan i również
poparła naszą inicjatywę.

I pamiętam jak dziś, a było to trzydzieści lat temu, dokładnie 23 października 1981 roku, w Muzeum
Historycznym na Starym Mieście
mieliśmy spotkanie dyskusyjne pt.
„Problemy ochrony miasta-ogrodu
Podkowy Leśnej”. Zorganizowało je
Stowarzyszenie Historyków Sztuki
(Sekcja Konserwatorów Zabytków)
– z Anną Czapską i wieloma innymi osobami, które były tam zaproszone, między innymi Jerzym Waldorffem, właśnie na temat planu
zagospodarowania przestrzennego
Podkowy. Nagle odezwał się Konserwator Wojewódzki, pan Feliks
Ptaszyński i oznajmił, że debata jest
już niepotrzebna, bo wczoraj wpisał
do Rejestru Zabytków cały układ
urbanistyczny, zabudowę i zieleń
miasta-ogrodu w granicach administracyjnych. Radość była wielka!
Następnym posunięciem pana
Ptaszyńskiego było zlecenie dla Pracowni Konserwacji Zabytków, żeby
wykonała opracowanie naukowourbanistyczne Podkowy Leśnej (była
to jedyna pracownia specjalistyczna
w Warszawie, która zajmowała się
takimi opracowaniami).
I to zostało zrobione. Powstało
pięć tomów fotografii oraz jeden
tom opisowy. Zadanie to wykonał
Janusz Kubiak wraz z Krzysztofem
Rudzińskim. Wszystko zostało przygotowane w pięciu egzemplarzach:

dla konserwatora, dla urzędu, dla
pracowni i jeszcze dla kogoś (nie pamiętam). Całe opracowanie znajduje
się w Urzędzie Miasta i będzie digitalizowane przez Bibliotekę Miejską.
Jesteśmy już umówieni na skanowanie tych zbiorów.
Można by i dziś spytać: czy warto było wpisywać Podkowę Leśną
do Rejestru Zabytków? Ale trzeba
pamiętać, że ów historyczny wpis
dokonał się niecałe dwa miesiące
przed stanem wojennym. Gdybyśmy zwlekali, nie wiadomo, jak by
się wszystko potoczyło, bo do Podkowy wprowadziło się wielu generałów, pułkowników, polityków,
a nowa kadra, jak wiadomo, przychodzi i chce mieć wpływ...
W uzasadnieniu wpisu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mgr.
inż. arch. Feliksa Ptaszyńskiego czytamy: „Koncepcja miasta-ogrodu,
zrealizowana w Podkowie Leśnej
według projektu architekta Antoniego Jawornickiego z roku 1925,
jest unikalnym rozwiązaniem tego
typu w Polsce. Realizacja ta wyróżnia się wysokimi walorami urbanistycznymi, architektonicznymi i rekreacyjnymi”.
Opracowała Grażyna Zabłocka
Podkowiański Magazyn Kulturalny, nr 65
Kazimierz Głowacki – konserwator dzieł
sztuki, społecznik, właściciel modernistycznej willi Ireny Krzywickiej,
mieszkaniec Podkowy Leśnej.
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E-usługi dla Podkowian
– status realizacji projektu
W biuletynie nr 3-4/91/2020 z sierpnia 2020 roku opisywaliśmy szczegółowo projekt e-usług w Podkowie Leśnej.
Projekt uzyskał dofinansowanie a obecnie jesteśmy na etapie jego realizacji.
Dla przypomnienia, w ramach projektu mieszkańcy otrzymają następujące narzędzia:
n bardziej elastyczną formę kontaktu między mieszkańcem a urzędem,
n dokonanie płatności za wodę,
ścieki, śmieci oraz podatki lokalne,
n mechanizm konsultacji społecznych i ankietowania, w tym wsparcie
budżetu obywatelskiego,
n moduł e-cmentarz umożliwiający uzyskanie podstawowych danych, odnalezienie grobu na cmentarzu oraz wizualizację,
n możliwość elektronicznego „zapisania się” na wydarzenia kulturalne
realizowane przez Miasto oraz Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, w tym również na wydarzenia
płatne wraz z możliwością dokonania zapłaty za uczestnictwo,
Bardziej szczegółowe informacje
nt. samego projektu znajdują się we
wspomnianym powyżej Biuletynie.
Dzisiaj natomiast przybliżymy informacje nt. stanu realizacji projektu.
Umowa o dofinansowanie projektu
została zawarta 19 lutego 2021 roku.
Po dniu zawarcia umowy rozpoczęły się prace nad opisem przedmiotu

zamówienia oraz dokumentacją konkursową. Dnia 20 kwietnia br. zamieściliśmy ogłoszenie o konsultacjach
rynkowych, czyli rozpoczęliśmy dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami. Do dialogu przystąpiło
7 firm zajmujących się na co dzień
budową systemów informatycznych.
Informacje uzyskane na tym etapie
umożliwiły lepsze dostosowanie zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia do możliwości rynku, przy zachowaniu elementów wymaganych
przez Zamawiającego (jak na przykład własność kodów źródłowych
oraz algorytmów dla dedykowanego
dla Urzędu Miasta oprogramowania).
Właściwy przetarg w formule przetargu nieograniczonego, został zamieszczony w dniu 14 czerwca 2021
roku z terminem składania ofert do
dnia 22 lipca 2021 roku. Ostatecznie
zostały złożone dwie ofert:
n Sputnik Software Sp. z o.o
z Poznania – 1 339 470,00 zł
n Aspello Sp. z o.o. z Opola –
1 203 678,00 zł
Pierwsza z nich nie mieściła się
w środkach przeznaczonych przez
Zamawiającego na realizację zamówienia. W dniu 15 września 2021 r.

zawarto umowę nr 236.75095.2021
z firmą Aspello Sp. z o.o. na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby Urzędu
Miasta. Od drugiej połowy września trwają prace obejmujące analizę przedwdrożeniową. W ramach
tych prac firma Aspello zapoznaje
się z istniejącymi w Urzędzie systemami informatycznymi, które będą
miały wspólne punkty styku z nowym oprogramowaniem. W I kwartale 2022 roku będą odbywały się
spotkania i praca nad makietami
formatek, następnie system będzie
budowany i parametryzowany. Testy systemu typu desktop oraz aplikacji mobilnej przeznaczone są na
sierpień 2022 roku zaś termin oddania systemu do użytkowania mija
31 sierpnia 2022 roku. Głęboko wierzymy, że system zostanie udostępniony mieszkańcom w IV kwartale
2022 roku.
O dalszych postępach w realizacji projektu będziemy informować
w kolejnych Biuletynach.
Marcin Bzdyra
Samodzielne stanowisko
ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Planowana naprawa dachu na sali gimnastycznej
W grudniu zostanie wykonana ekspertyza dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy. Pozwoli to ocenić jego stan techniczny oraz zaplanować przyszłą wymianę.

Jeszcze w trakcie odbiorów technicznych budowy szkoły w latach
2012 – 2013 inspektorzy sygnalizowali wadliwe wykonanie dachu nowo
wybudowanej sali gimnastycznej.
W pierwszej połowie roku 2014 r. zlecono wykonanie ekspertyzy mającej
na celu określenie stanu technicznego
pokrycia dachowego, w tym ustalenie
przyczyn powstających już wówczas
usterek. Wnioskiem była rekomendacja do całkowitej wymiany pokrycia
dachu wraz z termoizolacją, z powodu
jego wadliwego wykonania w czasie
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budowy. Z uwagi na koszty, podjęto
próbę naprawy wykazanych nieprawidłowości. Działania miały tymczasowy i zaradczy charakter, minimalizujący jedynie skutki błędów, tak jak te
wykonane w roku 2017, 2019, 2021 r.
Przeprowadzona w 2014 r. ekspertyza nie wykazała wszystkich wad dachu. W związku z tym, urząd planuje
w najbliższym terminie wykonanie aktualnej ekspertyzy, wraz z pomiarami
i odkrywkami. W następnej kolejności
zostaną zabezpieczone odpowiednie
środki finansowe na poczet wykona-

nia prac i zaleceń ujętych w niniejszej
ekspertyzie, oraz dokonanie wyboru
wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. Po tym etapie, nastąpi realizacja zadania mającego na celu
rzetelne i ostateczne usunięcie nieprawidłowości konstrukcji dachu hali
sportowej. Najprawdopodobniej naprawa obejmie całkowite rozebranie
poszycia dachu i jego konstrukcji, oraz
wykonanie tych prac w nieco innej,
nowej technologii. Prace rozpoczną
się w okresie wakacyjnym, tak aby nie
zakłócać funkcjonowania szkoły.
Ewa Zatyka
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Nowe dowody osobiste

Od 8 listopada br. zaczęły obowiązywać nowe zasady składania
wniosków o wydanie dowodów osobistych. Dokumenty zyskały
drugą – po zdjęciu cechę biometryczną. Do tej pory wystarczało zdjęcie i podpisany wniosek, który można było przesłać drogą
elektroniczną. Obecna procedura wygląda inaczej.
Nowy proces wydawania dowodu osobistego składa się z weryfikacji odcisków palców, aktywacji
warstwy elektronicznej oraz odbioru koperty z numerem PUK.
Ważną zmianą związaną z wdrożeniem nowych dowodów jest też
brak możliwości zawnioskowania
online o nowy dokument tożsamości dla osób powyżej 13 roku życia.
Jedyny sposób to osobista wizyta
w urzędzie.
Nowe dokumenty tożsamości wydawane są na 10 lat dla osób powyżej 12 roku życia (z odciskami palców), dla osób do 12 roku życia na
5 lat, bez pobierania odcisków pal-

ców. Jeżeli tymczasowo pobranie
odcisków palców nie będzie fizycznie możliwe dowód osobisty zostanie wydany jedynie na 12 miesięcy.
W nowym dowodzie – poza odciskami palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznym podpisem
właściciela dowodu (w warstwie
graficznej) – będzie też kilka innych
dostrzegalnych na pierwszy rzut
oka zmian. Pojawi się m.in. oznaczenie państwa członkowskiego (na tle
flagi Unii Europejskiej).
W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów osobistych
nie będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów.

Z dotychczasowego dowodu będzie
można korzystać do czasu, aż minie
jego termin ważności.
Powyższe rozwiązania wynikają
z dostosowania prawa polskiego do
wymogów prawa unijnego.

Magdalena Grzywacz
Referat Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich

Co z tą wodą?

Zbliżający się koniec roku, powoduje, że u niektórych z nas rodzi się pytanie: co tam słychać w kwestiach związanych z wodą?
Temat rozliczeń wody pomiędzy
Gminą Brwinów, a Miastem Podkowa Leśna od lat budził emocje
po obu stronach. Jak wiadomo był
to temat z grupy trudnych, którego nie udawało się rozwiązać przez
blisko dwie dekady, aż do tego
roku. W wyniku działań podjętych
przez obie Strony (nie obyło się bez
trudnych rozmów, o czym pisaliśmy
w poprzednich Biuletynach) takich
jak budowa niezależnego wodociągu z Brwinowa do Owczarni
przez Podkowę Leśną, jak i dotyczących określenia jasnych zasad
wzajemnych rozliczeń oraz dalszej
współpracy, można powiedzieć, że
mamy na dzień dzisiejszy wypracowany kompromis. Na początku
roku 2021 r. Gmina Brwinów oddała do użytkowania nowo wybudowany wodociąg, który znacząco
poprawił możliwość dostarczania
wody do Owczarni. W kwietniu została podpisana umowa pomiędzy
Miastem Podkowa Leśna, a Gminą
Brwinów, dotycząca świadczenia

usługi tranzytu wody przez Podkowę Leśną.
W trakcie testowania nowej instalacji okazało się, że ciśnienie
w wodociągu na terenie Brwinowa
jest zbyt niskie, aby w pełni wykorzystać jej możliwości przesyłowe.
Wyniki testów skłoniły władze sąsiedniej gminy do zainstalowania,
na granicy naszych miejscowości,
zestawu pompowego zwiększającego ciśnienie w sieci, co przyniosło
zakładany efekt.
Skuteczność zastosowanych rozwiązań jest na tyle zadowalająca,
że przedstawiciele Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji, w dniu 30.09.2021 r.
wystąpili do nas z prośbą o zamknięcie zasuwy na wyjściu wodociągu w kierunku Żółwina i do
dnia dzisiejszego świadczą usługę
dostawy wody do swoich odbiorców samodzielnie, bez korzystania
z tranzytu poprzez podkowiańską sieć. Oczywiście, fakt ten nie
kończy naszej współpracy, gdyż

obie sieci stanowią układ naczyń
połączonych, które wzajemnie się
wspierają, chociażby w miejscach,
gdzie są jedyną możliwą alternatywą dostaw wody dla mieszkańców
sąsiadujących gmin. Przedstawione
działania znacząco przyczyniły się
do poprawy świadczonych usług,
co odczuliśmy w II połowie roku
poprzez zmniejszoną ilość zgłoszeń
dotyczących ciśnienia w sieci, jak
i zwrot na rzecz Podkowy Leśnej
przez BPWiK Sp. z o.o. nadwyżki
wody dostarczonej w I półroczu do
Żółwina.
Myślę, że oprócz opisu aktualnej
współpracy, należy też wspomnieć
o bilansie wzajemnych rozliczeń,
które obecnie oscylują w granicach
zera tzn. tyle samo wody przesłaliśmy do Owczarni i Żółwina ile Brwinów nam dostarczył na zaspokojenie potrzeb swoich mieszkańców.
Artur Paterek
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Koperta życia – przypomnienie o akcji

Trwa bezpłatna akcja „Koperta życia”. Celem przedsięwzięcia jest pomoc osobom starszym, przewlekle chorym, samotnym i niepełnosprawnym w szybkim postawieniu diagnozy przez służby medyczne. Do akcji zachęcają przede wszystkim lekarze oraz pracownicy pogotowia ratunkowego.

Akcja polega na przygotowaniu
specjalnej koperty, w której należy
umieścić dane osobowe, w tym numer
PESEL oraz najważniejsze informacje
o stanie zdrowia, przebytych chorobach, przyjmowanych lekach oraz
alergiach. Jest też miejsce na zapisanie
kontaktów do najbliższych osób, które
w razie nieobecności zabezpieczą dom
gospodarza. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany
w lodówce, czyli miejscu łatwo dostępnym, znajdującym się w każdym
domu. Informacje o stanie zdrowia, zebrane w jednym miejscu, ułatwią pracę
służbom ratowniczym, pozwalając na
szybsze postawienie diagnozy i zastosowanie trafnego leczenia. To ważne
czynniki, które mają ogromny wpływ
na zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta.

Jak odebrać Kopertę życia?

Osobiście, w Urzędzie Miasta w pokoju nr 7, należy mieć przy sobie dowód osobisty lub zgłosić chęć jej posiadania telefonicznie, pod numerem
22 759 21 16. Koperta zostanie dostarczona pod wskazany adres przez
pracownika Urzędu.
Kompletny zestaw składa się z:
n koperty wykonanej z tworzywa
sztucznego zamykanej na
zatrzask
n k arty informacyjnej do wypełnienia przez posiadacza koperty
n p
 lastikowej karty ICE (do
noszenia w portfelu)
n naklejki na drzwi lodówki
z numerem alarmowym 112.

Instrukcja wypełniania Karty
Informacyjnej do Koperty Życia

Przede wszystkim należy poświęć
możliwie dużo uwagi, by prawidłowo wypełnić kartę informacyjną.
n  W rubryce „Grupa krwi”
gdy nie ma pewności należy wpisać: XXX
n  W rubryce „Na co
choruję” należy wpisać
nazwy chorób przewlekłych.
n W rubryce „Jakie przyjmuję
leki” należy podać leki przyjmowane na stałe i te najistotniejsze.
n W rubryce „Jestem uczulony(a)”,
gdy nie ma uczuleń należy wpi-

sać: NIE STWIERDZONO
n  W rubryce „Ile razy dziennie”
należy wpisać odpowiednio np.
RANO – 1x, WIECZÓR – 2x lub
– 3x lub – co 6 godz.
Wypełnioną kartę informacyjną należy włożyć do koperty z tworzywa
sztucznego, a tę schować do lodówki. Po każdorazowej zmianie leku czy
zmianie stanu zdrowia, karta powinna
zostać zaktualizowana bądź wypełniona na nowo. Na lodówce należy
umieścić naklejkę z nadrukiem „Koperta życia” informującą o tym, gdzie
umieszczono kartę. Umieszczenie karty informacyjnej w miejscu widocznym
i dostępnym umożliwia służbom medycznym, policji, straży pożarnej czy
straży miejskiej szybką interwencję.
W przypadku, gdy Właściciel Karty ze względu na skutki przebytej
choroby nie może osobiście podpisać Karty, dopuszczalne jest złożenie
podpisu przez opiekuna Właściciela
Karty. Dane opiekuna powinny być
podane w pkt 1 Karty Informacyjnej.
Pomysł wyposażania w Koperty
Życia osób starszych, samotnych oraz
przewlekle chorych – wzorowany na
tzw. pudełku życia z Wejherowa –
narodził się w gminie Gogolin. Jego
realizacja rozpoczęła się w styczniu
2014 roku.
Magdalena Grzywacz
Referat Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich

Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla Miasta
Podkowa Leśna

W listopadzie br. została podpisana
umowa na wykonanie dokumentacji
projektowej stałej organizacji ruchu
na terenie Miasta Podkowa Leśna.
Opracowanie będzie obejmować:
l strefy płatnego parkowania
– zgodnie z uchwałą nr 144/
XVII/2020 Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicz16

nych na terenie Miasta Podkowa
Leśna,
l wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
w strefie płatnego parkowania
oraz sposobu ich pobierania,
l strefy ograniczonej prędkości do
30 km/h,
l kontrpasy rowerowe na drogach
jednokierunkowych,
l skrzyżowania równorzędne –

zgodnie z wynikami konsultacji
przeprowadzonymi z mieszkańcami jesienią ubiegłego roku,
l zasady parkowania w obrębie
stacji WKD.

Termin zakończenia prac projektowych – 8.02.2022 r.
Marta Sidor
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Wieści z urzędu

Podnoszenie kompetencji

w organizacjach pozarządowych
Stowarzyszenie „Europa i My”, Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” oraz Fundacja
„Instytut im. Kazimierza Promyka” zaangażowały się w przedsięwzięcie mające na celu podnoszenie kompetencji lokalnych liderów i liderek. Warsztaty odbyły się w listopadzie i grudniu w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim.
W ostatnim czasie informowaliśmy o dwóch bezpłatnych wydarzeniach wspierających rozwój
organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie „Europa i My” wraz z
Lokalną Grupą Działania „Zielone
Sąsiedztwo” zorganizowali cykl bezpłatnych warsztatów dla miejscowych liderów i liderek.
Z kolei Fundacja „Instytut im. Kazimierza Promyka” uruchomiła plat-

formę szkoleniową z darmowymi
kursami dla wszystkich zaangażowanych w tzw. trzeci sektor. Kursy
zostały podzielone na cztery bloki
tematyczne: zakładanie i budowanie organizacji, zarządzanie projektami i organizacją, zarządzanie
finansami oraz marketing. Więcej
informacji można uzyskać na stronie
www.instytutpromyka.pl w zakładce „NGO Camp”.

Skąd czerpać informacje o szkoleniach? Ogromnym źródłem wiedzy
o organizacjach pozarządowych,
sposobie ich prowadzenia oraz bazie bezpłatnych oraz płatnych szkoleń, warsztatów czy webinarów jest
ogólnopolska strona ngo.pl.
Justyna Cierniak
Referat Planowania
i Rozwoju Miasta

W oczekiwaniu na nowy okres programowania
Rok 2021 to rok, w którym praktycznie nie występują konkursy z perspektywy finansowej 2014 – 2020
zaś jeszcze wstrzymane są środki
unijne w ramach nowej perspektywy
finansowej 2021 – 2027. Jednakże
nie próżnujemy, staramy się uzyskać
środki na rozwój Miasta z różnych
źródeł oraz realizujemy obecne projekty. Wśród aktualnie realizowanych
projektów, znajdują się projekty poprawy infrastruktury sportowej na

terenie szkoły, pumptrack (czekamy
na instalację systemu pomiaru czasu),
ogrody deszczowe, projekt w ramach
konkursu Human Smart Cities czy
projekt dot. e-usług (szersze informacje w odrębnym artykule).
Poza obecnie realizowanymi projektami pozyskaliśmy środki w ramach
programu „Cyfrowa Gmina” (również
w odrębnym artykule) oraz w ramach
Programu Inwestycji Strategicznych
„Polski Ład”. W pierwszym przypadku

oczekujemy na przedłożenie umowy
do podpisu, w drugim otrzymaliśmy
już promesę i rozpoczęliśmy prace
merytoryczne. W ramach „Polskiego
Ładu” zamierzamy wybudować instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy
200 kWp. Panele umieszczone zostaną w kilku lokalizacjach miasta, posiadających płaskie dachy. Energia produkowana przez panele umożliwi nam
zaspokojenie zapotrzebowania na
energię elektryczną dla znacznej części obwodów miejskich. Chcemy aby
istotna część oświetlenia oraz szkoła
posiadały własną produkcję energii
elektrycznej – tak jak już niedługo
stanie się w przedszkolu (obecnie instalacja została zamontowana i czeka
na wymianę licznika oraz uruchomienie). Oprócz instalacji fotowoltaicznych projekt uzupełnią dwie stacje
ładowania pojazdów elektrycznych.
Oczekujemy również na ocenę złożonych w grudniu dwóch projektów
w ramach Lokalnej Grupy Działania
„Zielone Sąsiedztwo”. Ocena zostanie prawdopodobnie dokonana już
po Nowym Roku. Do LGD złożyliśmy projekt budowy dwóch krótkich
odcinków ścieżek rowerowych oraz
Młodzieżową Strefę Aktywności, zawierającą m.in. długo wyczekiwaną
minirampę jak także sprzęt dedykowany do kina plenerowego.
Marcin Bzdyra
Samodzielne stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
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Grzegorz Dąbrowski

Honorowym Obywatelem
Miasta
W uznaniu za zasługi dla naszego miasta w pracy wychowawczej
z dziećmi i młodzieżą, działalność społeczną i charytatywną
oraz ogromny wkład w budowanie wspólnoty obywatelskiej,
28 listopada 2019 r. uchwałą Nr 97/XII/2019 Rada Miasta
Podkowa Leśna nadała Panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu
– wieloletniemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. św.
Teresy od Dzieciątka Jezus – tytuł Honorowego Obywatela
Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna. Uroczyste wręczenie aktu
nadania tytułu odbyło się w trakcie XXXII sesji Rady Miasta,
16 października br. w Szkole św. Teresy.
Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił Przewodniczący Rady Miasta
Michał Gołąb, który podkreślił, że
Pan Grzegorz Dąbrowski – od urodzenia mieszkaniec Podkowy Leśnej
– jest osobą znaną w mieście. Sprawiło to jego zaangażowanie w życie
miasta, początkowo w pracy zdziećmi i młodzieżą, później w pracy społecznej i charytatywnej w okresie
stanu wojennego i wreszcie ostatnie 30 lat działalności dydaktycznej w Podkowie Leśnej, jako dyrektora szkoły i nauczyciela fizyki.
Szkoła św. Teresy, której Grzegorz
Dąbrowski był współzałożycielem, rozpoczęła swoją działalność
32 lata temu od trzech oddziałów
szkolnych, korzystając z pomieszczeń użyczonych przez ks. Leona
Kantorskiego. Po latach zaczęto myśleć o nowym budynku szkolnym.
W 2002 r. Dyrektor Dąbrowski był
inicjatorem powstania Komitetu
Budowy Szkoły. Dzięki Komitetowi
udało się zaaktywizować środowisko rodziców uczniów, którzy zaangażowali się w finansowanie zakupu
działki, a następnie w budowę Szkoły – budynku, do którego ich dzieci
nie zdążyłyby już uczęszczać, a beneficjentami budowy miały być kolejne roczniki uczniów. – Fenomen
ten – jak stwierdził Przewodniczący
Rady Miasta – daje się wyjaśnić niezwykłą osobowością Grzegorza Dąbrowskiego: człowieka autentycznego, niezwykle wrażliwego na potrzeby
innych i zaangażowanego do końca
18

w zadania, jakie zostały mu powierzone i jakich sam się podjął.
Uroczystość aktu nadania tytułu
Honorowego Obywatela Miasta odbyła się w bardzo serdecznej, wręcz
rodzinnej atmosferze. Licznie przybyli goście ciepło wypowiadali się
o bohaterze uroczyści, dzieląc się
wspomnieniami i anegdotami z prywatnego oraz szkolnego życia Pana
Dyrektora.
W imieniu społeczności szkolnej
gratulacje złożyli nauczyciele Szkoły św. Teresy na czele z Panią Dyrektor Marzeną Prądzyńską oraz
przedstawiciele Rady Rodziców,
której przewodniczący podkreślił –
Panie Grzegorzu, wielkości człowieka
nie poznaje się po tym, jaką funkcję
piastuje czy jakim posłuchałem cieszy się wśród współpracowników,
tylko po tym jak zmienia świat wokół
siebie, zmienia ludzi. Ta szkoła, setki
uczniów, którzy wyszli z murów tej
szkoły, to są Pana dzieci, Pana wpływ
na ten świat.
Odbierając akt nadania tytułu
Honorowego Obywatela Miasta
Pan Dyrektor podziękował za wyróżnienie. – To jest niezwykłe, co
Państwo dla mnie przygotowali, co
Państwo powiedzieli. Padło mnóstwo pięknych słów, wiele dobroci.
Jestem tym skrępowany. Wydaje mi
się to mocno na wyrost, bo nie czuję
się aż tak, jak tutaj wszystko zostało
opisane – powiedział.
W przemówieniu Honorowy Obywatel opowiedział zebranym m.in.

o sześciu cudach jego podkowiańskiego świata. Jak podkreślił za
pierwszy cud uznaje żonę Jolantę
– partnerkę i przyjaciółkę. Za drugi
cud – Świętą Teresę od Dzieciątka
Jezus – patronkę Szkoły i swoją osobistą opiekunkę. Trzecim cudem jest
Szkoła św. Teresy – budynek i ludzie. Czwarty cud to fizyka – przedmiot szkolny i możliwość przedstawiania piękna Wszechświata przez
jego uporządkowanie. Piąty cud to
Kościół św. Krzysztofa – świątynia,
ogród, parafia, ks. Leon Kantorski
i Świetliki. Szóstym cudem jest dla
niego Miasto Podkowa Leśna –
Miasto unikalne. Unikalna realizacja
koncepcji Miasta-Ogrodu. Uważam ją
za niezwykle piękną. I to nie tylko ze
względu na walory urbanistyczne, ale
także ze względu na tkankę społeczną. (…) Unikalność tego miasta polega
też na tym, że od samego początku po
dziś dzień, kiedy w mieście pojawił się
problem do rozwiązania, nie oglądano się na innych, ale powoływano…
Komitet. Podam kilka przykładów.
Kiedy mieszkańcy chcieli zbudować
kościół, skrzyknęli się, powołali Komitet i bardzo szybko zbudowali kościół. W najtrudniejszych czasach
Powstania Warszawskiego Tadeusz
Baniewicz powołał Komitet Pomocy
dla Rannych Powstańców i Uchodźców z Warszawy, a swój dom, oddał
na oddział szpitalny. Jak mieszkańcy
chcieli wybudować szkołę publiczną,
a okazuje się, że władze partyjne były
temu niechętne, to powołali Komitet
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i wybudowali szkołę. Jak wiele lat
później chcieli ogrzewać domy gazem
ziemnym, to powołali Komitet Gazowy i wybudowali sieć gazową. Kiedy
w stanie wojennym chcieli pomagać
represjonowanym, to powołali Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu,
który przez dziesięć lat nie tylko po-

magał, ale też budował przestrzeń
duchową dla Niepodległej Polski. Kiedy pojawiła się idea budowy szkoły
katolickiej, powołano Komitet Budowy Szkoły św. Teresy. I dziś możemy
patrzeć na mury tej szkoły. Rysuje mi
się obraz naszego miasta, gdzie działanie wspólnotowe jest przedkładane

ponad indywidualizm. I to w moim
rozumieniu tworzy etos miasta inteligenckiego w najlepszym tego słowa
znaczeniu. Dla mnie dużą wartością
i zaszczytem jest mieszkać w takim
mieście. – podkreślił Honorowy
Obywatel Podkowy Leśnej Grzegorz Dąbrowski.

Grzegorz Dąbrowski urodził się
w 1959 r. i od tego czasu jest związany z Podkową Leśną. Tu ukończył
Szkołę Podstawową w 1974 r. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki
w Pruszkowie w 1978 r. Studiował
na wydziale elektroniki Politechniki
Warszawskiej i na wydziale fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego. Po
studiach pracował jako nauczyciel w LO Kościuszki (1984-1987)
i w Technikum Kolejowym w Warszawie (1986-1991). Od 1973 r. zaangażowany w parafialny ruch dzieci
i młodzieży – Świetliki działający
pod opieką ks. Leona Kantorskiego
przy podkowiańskim kościele. W latach 1978-1984 był „prawą ręką” ks.
Leona i kierował Świetlikami.
We wrześniu 1982 r. był współzałożycielem Parafialnego Komitetu

Pomocy Bliźniemu. Komitet obok
zaspokajania spraw bytowych
osób represjonowanych zarówno z
terenu parafii jaki poza nią, prowadził szeroką działalność kulturalną.
Spotkania z Autorem, galeria sztuki
niezależnej, organizacja Dni Kultury Chrześcijańskiej Zachodniego
Mazowsza to owoc tej działalności. W czerwcu 1984 r. Komitet był
inicjatorem zorganizowania Mszy
o polsko-ukraińskie pojednanie.
W 1988 r. był współorganizatorem jednej z pierwszych niepublicznych szkół podstawowych, która
została uruchomiona w 1989 r.
w Podkowie Leśnej. Inspiratorem
powstania szkoły był ks. Leon Kantorski, który w początkowym okresie użyczył szkole pomieszczeń na
plebanii i w willi Błękit. Grzegorz
Dąbrowski kierował szkołą przez

30 lat. W 2002 r. był w gronie założycieli Komitetu Budowy Szkoły
św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima, który okresie 2009-2018
wybudował nowy budynek szkolny z salą gimnastyczną W latach
1999-2018 prowadził także powstałe przy szkole podstawowej
Gimnazjum św. Hieronima. Dziś
szkoła podstawowa nosi nazwę
Szkoła Podstawowa nr 2 im. św.
Teresy od Dzieciątka Jezus.
Od września 2019 r. jest nauczycielem fizyki w tej szkole.
Prywatnie żonaty, ma troje dzieci
i sześcioro wnuków.
W 2012 r. odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski i wyróżniony odznaką Zasłużony dla Podkowy Leśnej.

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

Poza p. Grzegorzem Dąbrowskim
tytuł Honorowego Obywatela Miasta otrzymali:
n w 1991 r. ks. Leon Kantorski,
n w 1994 r. Akos Engelmayer i Thibor Pakh,
n w 2005 r. Jan Jarco i Bohdan Skaradziński,
n w 2008 r. prof. Kazimierz Gierżod,
n w 2010 r.: Maria Iwaszkiewicz
-Wojdowska, Teresa Markowska
z d. Iwaszkiewicz, Krystyna Micha-

i
łowska z d. Baniewicz i prof. Jerzy
Regulski,
n w 2011 r. Justyna i Władysław Gołąbowie,
n w 2015 r. Włodek Pawlik,
n w 2018 r. Katarzyna Gärtner,
n w 2020 r. prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Ryszard Bugaj i Zbigniew
Bujak.
Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich
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Dziękujemy naszym nauczycielom
i uczniom za wybitne osiągnięcia!
– W cyklu życia miasta dochodzi do takich sytuacji,
w których warto jest wspomnieć i w jakiś szczególny sposób uhonorować osoby, które bardzo dużo serca i pracy
włożyły w społeczność. Myślę tu o nauczycielach, którzy
przez długie lata kształtowali wiele pokoleń młodych podkowian, a którzy opuścili już rodzinne gniazda, rozjechali
się po świecie i z reguły bardzo dobrze w tym świecie sobie
radzą. Myślę też o uczniach, którzy swoimi osiągnięciami
w nauce i wynikami sportowymi, przyczyniają się do tego,
że Podkowa Leśna jest miejscem dobrze postrzeganym,
miejscem sprzyjającym edukacji – powiedział Burmistrz
Miasta Artur Tusiński podczas otwarcia XXXI sesji
Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 16 września br.
Była to sesja szczególna, rozpoczynająca cykl sesji tematycznych,
które – jak poinformował Burmistrz
– co jakiś czas będą organizowane
dla podkreślenia wagi pewnych
wydarzeń lub uhonorowania wyróżniających się jednostek budujących historię i wizerunek miasta. Ta
akurat sesja, ze względu na jej ściśle
związany z edukacją charakter, odbyła się – po raz pierwszy w historii sesji Rady Miasta – w budynku
Szkoły Podstawowej nr 2 im. św.
Teresy od Dzieciątka Jezus.
Uroczysta część sesji związana
była z zakończeniem pracy zawodowej dwóch znakomitych nauczycielek z podkowińskich szkół – Pani
Grażyny Zabłockiej ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy
oraz Pani Hanny Gradkowskiej ze
Szkoły Podstawowej im. św. Teresy. Przekazując nauczycielkom podziękowania podkreślono, że obie
Panie są wybitnymi pedagogami
i aktywnymi działaczkami społecznymi. Dyrektorki szkół – Agnieszka Hein i Marzena Prądzyńska –
w ciepłych słowach opowiedziały
o życiu zawodowym i społecznym
wyróżnionych nauczycielek. Pani
Grażyna Zabłocka odbierając dyplom przyznała, że jest wzruszona.
Podkreśliła, że jej praca zawsze była
pracą wspólną, pracą z ludźmi – dostrzega efekty dobrej współpracy
z wieloma mieszkańcami Podkowy
i ocenia to jako wspaniały etap jej
życia. Podziękowała także wszyst20

kim osobom, z którymi przyszło jej
pracować. Pani Hanna Gradkowska
dziękując za wyróżnienie zaznaczyła, że zawsze pracowała z dużą
przyjemnością i z dużą satysfakcją
z tego, co robi, ale praca ta nie byłaby możliwa, gdyby nie to, że zawsze
trafiała na bardzo kompetentnych,
mądrych i do tego miłych ludzi. I to
było dla niej motorem do działania.
Wykorzystując fakt, że na sesji goszczono grono pedagogiczne
z różnych podkowiańskich placówek oświatowych, na sesję zaproszono i przekazano gratulacje rekordzistce podkowiańskiej edukacji
– p. Grażynie Głowackiej – nauczycielce, która poświęciła pracy zawodowej na terenie Podkowy Leśnej imponującą liczbę 41 lat.
Temat przewodni sesji dał także
okazje do przekazania podziękowań dyrektorkom szkół. Złożono
wyrazy wdzięczności za sprawne
przeprowadzenie placówek przez
trudny rok covidowy. Rezultatem
imponującej pracy zespołów szkół
włożonej w edukację dzieci, było
m.in. zdobycie przez Podkowę Leśną I miejsca w rankingu „Miejsca
edukacyjnych szans” w kategorii
„Małych miast” za najlepszy poziom
edukacji szkół podstawowych. Taka
ocena przeprowadzana jest corocznie przez Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota oraz Fundację
Naukową Evidence Institute. Ranking pozycjonuje pod względem
poziomu edukacji i szans rozwoju

edukacyjnego wszystkie szkoły
podstawowe w Polsce. Wskazuje
samorządy, gdzie edukacja jest na
najwyższym poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich
starań, żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia. Podkowa
Leśna laur zwycięstwa otrzymała
w tym rankingu po raz trzeci.
Kolejny, równie ważny i uroczysty
punkt sesji, poświęcony był wręczeniu uczniom z podkowiańskich
szkół Piór Burmistrza Miasta za najlepsze wyniki z egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego na zakończenie roku szkolnego 2020/2021.
– Chcielibyśmy przenieść wręczanie Złotych Piór za wyjątkowo dobre wyniki egzaminów nauki na sesje Rady Miasta, bo to jest dla nas
duża satysfakcja, że aż tylu uczniów
rok w rok osiąga maksymalne wyniki w egzaminach i możemy tym
skromnym piórem, w jakiś sposób zaakcentować to, że jesteśmy
z Was młodzi ludzie bardzo dumni.
Cieszymy się, że Wasi rodzice dokonali takiego wyboru i uczęszczacie do podkowiańskich szkół. – powiedział Burmistrz. Wyróżnionych
zostało 34 uczniów – 12 ze Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Warszawy i 22 ze Szkoły Podstawowej
im. św. Teresy. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich

Rada Miasta

Informacje Rady Miasta
Informacje o planowanych sesjach Rady Miasta i posiedzeniach
komisji 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 (wy-

kaz adresów mailowych zamieszczony jest na ostatniej stronie Biuletynu) lub telefonicznie poprzez
Biuro Rady Miasta
(nr tel. 22 759 21 06).

Sesja XXXI – 16.09.2021 r.
Uchwała Nr 253/XXXI/2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040

Uchwała Nr 254/XXXI/2021

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 255/XXXI/2021

w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku długoterminowego kredytu na finansowanie
planowego deficytu budżetowego

Uchwała Nr 256/XXXI/2021

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na
lata 2021- 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028

Uchwała Nr 257/XXXI/2021

w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Sesja XXXII – 16.10.2021 r.
Bez uchwał

Sesja uroczysta zwołana dla wręczenia aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna p. Grzegorzowi Dąbrowskiemu

Sesja XXXIII – 28.10.2021 r.
Uchwała Nr 258/XXXIII/2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040

Uchwała Nr 259/XXXIII/2021

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 260/XXXIII/2021

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 261/XXXIII/2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 262/XXXIII/2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Sesja XXXIV – 25.11.2021 r.
Uchwała Nr 263/XXXIV/2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040

Uchwała Nr 264/XXXIV/2021

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 265/XXXIV/2021

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
skargi Prokuratora Okręgowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie na uchwałę
Nr 158/XXVII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie
ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia
edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie
Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania

Uchwała Nr 266/XXXIV/2021

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 267/XXXIV/2021
Uchwała Nr 268/XXXIV/2021

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2022
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Miasta Podkowa Leśna

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
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Jeszcze bardziej zielona
Podkowa Leśna

W ramach zadania pn. „Nowa zieleń w Podkowie Leśnej”
w mieście powstają ogrody deszczowe oraz zagospodarowywane są kolejne pasy zieleni przyulicznej. Przedsięwzięcie realizowane jest przy pomocy środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021”.

cach. Teren pod nasadzenia
został odpowiednio uprawiony, zniwelowany oraz
wyrównany. Rabaty zostały
wyłożone tkaniną ograniczającą rozwój chwastów.
Zostały ułożone obrzeża
a rabaty wyściółkowane. Na
ulicy Mickiewicza posadzono krzewy: hortensje ‘Bobo’,
turzyce ptasie łapki ‘Variegata’, liliowce oraz niewysokie
drzewa kwitnące: wiśnie piłkowane. Na ulicy Błońskiej
oprócz wyżej wspomnianych
krzewów i bylin będzie można podziwiać również bergenie oraz róże okrywowe.
Pojawi się również 16 szt.
lip w odmianie ‘Greenspire’
a na wiosnę zakwitnie ponad
3 tys. roślin cebulowych –
tulipanów.
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Pierwszym elementem te
go zadania jest wykonanie
ogrodów deszczowych na
ulicy Sienkiewicza i Myśliwskiej oraz wykonanie nasadzeń w pasach zieleni przy
ulicy Mickiewicza i Błońskiej.
Do obsadzenia ogrodów
deszczowych wybrano rośliny hydrofitowe mające za
zadanie oczyszczanie wody.
Zaprojektowano m.in.: wie
rzbę purpurową ‘Nana’, kosaćca syberyjskiego, miętę długolistną, wiązówkę
błotną, turzycę palmową,
barwinka pospolitego czy
krwawnicę pospolitą. Są to
rośliny wieloletnie, dobrze
znoszące okresowe zalewanie oraz suszę.
Drugi element zadania polega na zagospodarowaniu
pasów zieleni przyulicznej –
zielenią niską i wysoką, przy
nowo przebudowanych uli-

Zestawienie projektowanego materiału roślinnego:
1.
Hydrangea paniculata 'Bobo' - pojemnik C2, 1 szt./m2
2.
Carex ornithopoda 'Variegata' - pojemni C1, 3 szt./m2
3.
Hemerocallis 'Gentle Shepherd' - pojemnik C1, 3 szt./m2
4.
Hosta ''Vulcan' - pojemnik C1, 3 szt./m2
5.
Bergenia 'Schneekonigin' - pojemnik P11, 4 szt./m2
6.
Prunus serrulata 'Kanzan'- obwód 16-18 cm
c1. - Tulipa - cebule kolor biały - 7 szt./m2

mgr inż. arch. kraj. Lidia Czarnecka Prostko

Podpis.

Dyplom Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW
Nr Ogr.UZ.7188/2008

Arkusz.

1/1

Rysunek nr.

Z01

Obliczenie i wyznaczanie punktów w terenie dopuszcza tolerancję +/- 5%
Każdy wymiar przekraczający dopuszczalną tolerancję
musi być konsultowany z projektantem.

Data

08.2021

Skala

1:500
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Trwa walka z „kopciuchami”
W całej Polsce toczy się walka z „kopciuchami” czyli przestarzałymi piecami węglowymi. Podkowa Leśna również nie pozostaje
obojętna w tym temacie. Już drugi rok z rzędu udziela dotacji celowej z budżetu miasta, na zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog”,
mającej na celu wprowadzenie urządzeń niskoemisyjnych na miejsce tych na paliwo stałe.

W bieżącym roku do Urzędu
Miasta Podkowa Leśna wpłynęło
7 wniosków od mieszkańców, z czego 5 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Dodatkowo, w październiku
tego roku, w budynku komunalnym
przy ul. Jaworowej 13, urząd wymienił 5 pieców na paliwo stałe.
W chwili obecnej cały budynek wyposażony jest już w kotły gazowe.
Po przeprowadzonej przez Urząd
Miasta inwentaryzacji źródeł ciepła

oraz zebranych danych wynika, iż
stan „kopciuchów” na terenie Miasta Podkowa Leśna wynosi niespełna 40 sztuk, co stanowi 2,7% całości
źródeł ciepła, zaś 0,81% całości stanowią pompy ciepła.
Od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków
(CEEB). Dla budynków już istnieją-

cych właściciel lub zarządca ma na
to 12 miesięcy (do 30 czerwca 2022).
Dla nowo powstałych budynków termin wynosi 14 dni. Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej,
poprzez stronę www.gunb.gov.pl lub
w formie papierowej – wysłać listem,
albo złożyć we właściwym urzędzie
(zgodnie z lokalizacją budynku).
Alicja Stefanowicz
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Dbanie o chodnik przed
posesją, co mówią przepisy?

Obowiązek właściciela do zachowania porządku przed posesją
wynika z przepisów prawa. Dokładnie mówi o tym artykuł art.
5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Co dokładnie mówią przepisy? Kto jest zobligowany do
dbania o porządek?
Ustawa o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach mówi o tym,
że właściciele muszą dbać o czystość i porządek zarówno na swoich nieruchomościach, jak i przed
nimi. Co więcej, należy to traktować
jako jeden z ich ważniejszych obowiązków. Mowa tu o chodnikach
położonych wzdłuż nieruchomości,
z którego właściciel posesji ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń. Przez
pojęcie „właściciel” należy w tym
przypadku rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczy-

stego gruntu, a także osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie
lub władaniu. W myśl wymienionej
ustawy „chodnikiem” jest wydzielona część drogi publicznej służąca do
ruchu pieszego, położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości. W praktyce oznacza to zwolnienie z tego obowiązku właściciela
posesji, której granica nie przylega
bezpośrednio do chodnika. Kolejnym przypadkiem zwalniającym
z obowiązku jest sytuacja, w której
chodnik znajduje się wzdłuż posesji, ale jest od niej odgraniczony

np. poprzez pas zieleni należący do
gminy lub gdy na chodniku dopuszczony jest postój lub parkowanie
pojazdów. Dotyczy to wyłącznie
sytuacji, kiedy postój jest możliwy
na chodniku, a nie przy nim.
Urząd Miasta Podkowa Leśna
dziękuje wszystkim mieszkańcom,
którzy dotychczas dbali o czystość
podkowiańskich chodników, przyczyniając się tym samym do estetycznego i czystego wyglądu miasta.
Alicja Stefanowicz
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Zakaz stosowania dmuchaw do liści
Urząd Miasta Podkowa Leśna przypomina, że od dnia 1 stycznia 2021 r.
w województwie mazowieckim obowiązuje zakaz stosowania dmuchaw
do liści. Zakaz ten został wprowadzony przez Sejmik Województwa
Mazowieckiego i przyjęty Programem
Ochrony Powietrza, jako działanie
długoterminowe. Dotyczy on zarówno dmuchaw elektrycznych, jak i spa-

linowych, natomiast nie obejmuje odkurzaczy do liści.
Stosowanie dmuchaw do liści powoduje wzniecenie pyłu, który już opadł,
powodując tzw. wtórną emisję. Za zła-

manie zakazu grozi kara pieniężna wynosząca: od 500 zł do 5000 zł. Jednak
większe konsekwencje od kar finansowych ponosimy my sami. Wdychanie
zanieczyszczonego powietrza powoduje wiele chorób, w tym choroby
układu oddechowego i krążenia oraz
skraca długość życia. Alicja Stefanowicz
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Rzeczpospolita nagrodziła
osoby zaangażowane
w walkę o zmianę klimatu

Zmiana odbiorcy
odpadów
We wrześniu br. nastąpiła zmiana
odbiorcy odpadów komunalnych
od mieszkańców Miasta Podkowa
Leśna. Wykonawcą, który został
wyłoniony z drugiego postępowania przetargowego jest firma Jarper Sp. z o.o. z Wólki Kosowskiej.
Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu przekroczenia kwoty, zarezerwowanej na ten cel w budżecie
miasta.

Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów

Od 1 września 2021 roku działa Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów, mieszczący się w Nadarzynie przy ul. Turystycznej 38,
naprzeciwko siedziby P.U. Hetman.
Mieszkańcy mogą do niego oddawać wszystkie odpady z wyjątkiem
zmieszanych i biodegradowalnych
(kuchennych).
Odpady przyjmowane są od
mieszkańców Miasta Podkowa
Leśna bez dodatkowych opłat, po
okazaniu informacji o uregulowaniu należności za gospodarowanie odpadami za ostatni kwartał.
Zaświadczenie można odebrać
w Urzędzie Miasta w pokoju nr 2
lub drogą elektroniczną, pisząc
maila na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Godziny otwarcia PSZOK:
Poniedziałek 8-11
Wtorek 14-20
Czwartek 14-20
Piątek 8-14
Alicja Stefanowicz
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Miło nam poinformować, że dr
Anna Kalinowska – ekspert edukacji ekologicznej Międzynarodowej
Unii Ochrony Przyrody otrzymała
tytuł Zielony Orzeł „Rzeczpospolitej” w kategorii Tytanka roku 2021.
Nagroda uhonorowała wieloletnią
pracę naukową i edukacyjną na
rzecz budowy świadomości ekologicznej i odpowiedzialności człowieka względem planety. Mentorka
i wzór dla środowiska ekologicznego i pozaekologicznego, dla mieszkańców Podkowy Leśnej – zawsze
życzliwa sąsiadka służąca pomocą
ekspercką, społeczniczka zaangażowana w lokalne przedsięwzięcia
na rzecz środowiska.
„Zawsze działała w przekonaniu, że
Polska, aby funkcjonować jako wolny kraj musi mieć zapewnione bezpieczeństwo ekologiczne. W latach
80-tych ubiegłego wieku stworzyła zespół naukowej opozycji ekologicznej, który wydał 28 biuletynów.
W wolnej Polsce przez 25 lat kierowała Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem

Uniwersytetu Warszawskiego. Pełniła funkcje w ważnych europejskich i światowych organizacjach
ekologicznych, jest międzynarodowym autorytetem w dziedzinie
edukacji ekologicznej, autorką nagradzanych podręczników i książek,
które rozbudzają w czytelnikach
odpowiedzialność za losy Ziemi.
Jest oczywiste, że tytuł Tytanki
Roku dziennika „Rzeczpospolita”
przysługuje Pani Dr Annie Kalinowskiej” – powiedziała o laureatce Daria Kulczycka – Doradca Zarządu
Konfederacji Lewiatan.

OPS

Relacja z wycieczki Klubu Seniora

Seniorzy z Klubu Seniora „Podkowa” 6 października udali się na wycieczkę do Płocka.
Seniorów oprowadzał przewodnik – człowiek, który z niezwykłą pasją i z dużym entuzjazmem opowiadał uczestnikom o urokach i atrakcjach miasta.
Pierwszym punktem wycieczki były
odwiedziny Placu Obrońców Warszawy wraz z pomnikiem Władysława
Broniewskiego. Następnie uczestnicy wycieczki podziwiali Bazylikę Katedralną wraz z pięknymi widokami
wzgórza Tumskiego, ukazującymi panoramę Płocka.
Seniorzy zwiedzili rynek wraz z zabytkowymi kamienicami oraz Dom
Darmstad. Potem był ratusz, pod któ-

Podkowiański

Klub Seniora zaprasza
do współpracy
Zapraszamy
do współpracy wszystkie
osoby posiadające
fascynujące
pasje, ciekawy zawód lub
mające ochotę
podzielić się swoją wiedzą, postrzeganiem świata lub zainteresowaniami z Seniorami z Podkowy Leśnej. Osoby chętne do współpracy
zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Klubu – p. Karoliną Błeszyńską: tel.: 22 729 10 82 Ośrodek
Pomocy Społecznej w Podkowie
Leśnej ul. Błońskiej 46/48.
Koordynator „Klubu Seniora PODKOWA”
Karolina Błeszyńska
Ośrodek Pomocy Społecznej

rym udało się uchwycić dźwięki hejnału. Duchowe wyciszenie oraz czas na
modlitwę seniorzy znaleźli w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Przedostatnim punktem wycieczki
był spacer po dawnej dzielnicy żydowskiej wraz z krótką wizytą w Muzeum
Żydów Mazowieckich oraz podziwianie architektury katedry Mariawitów.
Finał wycieczki stanowiły odwiedziny
hodowli alpak.

Wszystkim dopisywał dobry humor, dzięki któremu wyjazd przyniósł
wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Podróż do Płocka była również
doskonałą okazją do wspólnej integracji i rozbudziła w uczestnikach naturę podróżnika.
Koordynator „Klubu Seniora PODKOWA”
Karolina Błeszyńska
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Nowy okres świadczeniowy
2021/2022
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami:
n od dnia 1 listopada do dnia
31 grudnia danego roku,
ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego
następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy złoży wniosek wraz
z dokumentami:
n od dnia 1 listopada do dnia
30 listopada danego roku,
ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata przysługujących
świadczeń z funduszu alimen-

tacyjnego następuje do dnia
31 stycznia następnego roku.
n od dnia 1 grudnia danego
roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata
przysługujących świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
następuje do ostatniego dnia
lutego następnego roku.
Na wnioski złożone na świadczenia z funduszu alimentacyjnego po
31 października 2021 roku świadczenia będą przysługiwały od miesiąca złożenia wniosku.
Na wnioski złożone po 30 listopada 2021 roku na świadczenia rodzinne, świadczenia będą przysługiwały od miesiąca złożenia wniosku.
Magdalena Mosiejczyk-Gołos
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
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Uroczyste otwarcie Przedszkola
Miejskiego w Podkowie Leśnej
Sobotnie popołudnie 28 sierpnia br. na długo zapisze się w pamięci
mieszkańców. Tego dnia odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego, pasywnego, publicznego przedszkola im. Krasnala Hałabały. Cieszę się, że domyka się kompletność Podkowy Leśnej – stwierdził
Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna Michał Gołąb.
Tego dnia na dziedzińcu Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały
licznie zgromadziły się przedszkolaki wraz z rodzicami, przedstawiciele władz Miasta Podkowa Leśna,
zaproszeni goście oraz podkowianie
zainteresowani odwiedzeniem nowej
placówki edukacyjnej. Rok wcześniej
w podobnym składzie żegnali stary
budynek, który jeszcze w ubiegłe wakacje przeszedł do historii.
Zebranych przywitał Burmistrz Miasta Artur Tusiński. Włodarz, w skrócie
przybliżył proces budowy i podkreślił
najważniejsze cechy obiektu, w szczególności jego innowacyjność i zastosowane rozwiązania proekologiczne.
Najwięcej czasu swojej wypowiedzi
poświęcił jednak na podziękowania
dla wszystkich osób, które były zaangażowane w realizację przedsięwzięcia – poczynając od Radnych Miasta
Podkowa Leśna, poprzez projektantów, wykonawców, instytucje uzgadniające, dyrekcję Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Warszawy, kończąc na
Dyrektor Przedszkola – Dorocie Staszewskiej wraz z całym zespołem.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Michał Gołąb, który podziękował Burmistrzowi Miasta
za tak szybkie i skuteczne przepro-

wadzenie kluczowej dla miasta inwestycji. Wszystko zostało wykonane
w budżecie i w terminie – podkreślił.
Nowy obiekt zrobił również wrażenie na Panu Zbigniewie Czaplickim,
przedstawicielu Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego. Zazdroszczę najmłodszemu pokoleniu, że będzie chodzić, uczyć się i bawić w tak
pięknym, nowoczesnym przedszkolu –
stwierdził, kończąc wypowiedź.
Na zakończenie części oficjalnej
Burmistrz Miasta Artur Tusiński
przekazał Dyrektor Przedszkola
Dorocie Staszewskiej symboliczny
klucz do budynku. Mam nadzieję,
że dzieci będą szczęśliwe w nowym
przedszkolu – powiedziała Dyrektor Przedszkola przyjmując klucz.
Następnie grupa przedszkolaków
przecięła wstęgę i nastąpił długo wyczekiwany przez wszystkich
zgromadzonych moment – drzwi do
nowego budynku zostały otwarte.
Obiekt nie bez powodu nazywany
jest Domem wokół drzewa. W jego
centrum zaprojektowano atrium, na
którym zasadzono drzewo. Zwiedzający, którzy licznie wypełnili przedszkolne korytarze, mogli obserwować
proces sadzenia, z różnych części budynku – zarówno z parteru, jak i z po-

ziomu piętra. Spacerując po obiekcie
mieli okazję zajrzeć do sal przedszkolnych, obejrzeć prezentację z kolejnych etapów inwestycji, a także zobaczyć niezwykle istotne pomieszczenie
– wentylatorownię. Na najmłodszych
czekały animacje, a na tych nieco
starszych – poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców, punkt szczepień przeciwko COVID-19 oraz punkt
spisowy w ramach Narodowego Spisu
Powszechnego.
Wiele atrakcji czekało również
przed budynkiem. Zainteresowani
przysłuchiwali się fragmentom „Moralności Pani Dulskiej”, autorstwa Gabrieli Zapolskiej, w mistrzowskim wykonaniu aktorów teatralnych. Goście
mogli również skosztować rybnych
przysmaków przygotowanych przez
Orka Team, a także napić się wody
z saturatora dzięki uprzejmości ZWiK
w Grodzisku Mazowieckim.
Wydarzenie zwieńczył koncert muzyki klasycznej w wykonaniu śp. Jana
Staniendy (skrzypce), Marii Staniendy
(altówka) oraz uczestników Podkowiańskich Warsztatów Muzycznych.
Artyści wystąpili w nietypowym miejscu – na tarasie przedszkola.
Uroczyste otwarcie budynku było
jedynie próbą generalną przed rozpoczęciem roku przedszkolnego, które nastąpiło kilka dni później. Mamy
nadzieję, że przedszkolne korytarze
będą zawsze rozbrzmiewały radosnym gwarem dziecięcych rozmów,
a nowoczesny obiekt będzie służył
edukacji wielu pokoleń młodych podkowian.
Joanna Oracka
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Z życia przedszkola…

14 października to szczególna data dla naszego przedszkola. W tym dniu obchodzimy bowiem
Dzień Patrona Przedszkola – Krasnala Hałabały. Z tej okazji dzieci z grupy „Jeżyki” przygotowały przedstawienie pn. „O gościach co na ucztę nie przyszli” na podstawie książeczki Lucyny
Krzemienieckiej „Z przygód Krasnala Hałabały”.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci z grupy „Jeżyki”
własnoręcznie
przygotowały
i wręczyły upominki wszystkim
pracownikom przedszkola.
Dnia 14 października odbyła się także Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Dzieci
z grup „Zajączki” i „Wiewiórki”,
które od września rozpoczęły
przygodę w naszym przedszkolu,
zaprezentowały wierszyki i piosenki. Następnie złożyły uroczystą przysięgę, po której Pani
Dyrektor za pomocą czarodziejskiego ołówka, dokonała uroczystego pasowania na przedszkolaka. Dla większości dzieci
był to pierwszy bardzo ważny
występ. Od tego dnia stały się
oficjalnie pełnoprawnymi przedszkolakami. Na pamiątkę tego
wydarzenia dzieci otrzymały pamiątkowy dyplomik oraz drobne
upominki od Urzędu Miasta.
Nasze
przedszkolaki
włączyły się w obchody Narodowego Święta Niepodległości.
W przedszkolu od najmłodszych
lat kształtujemy pozytywne postawy patriotyczne, wpajamy
szacunek dla polskich symboli. Dlatego też w tygodniu poprzedzającym Narodowe Święto
Niepodległości w każdej grupie
w przedszkolu odbyły się zajęcia poświęcone naszej Ojczyź-

nie. Przedszkolaki obejrzały
film edukacyjny „Polak Mały”,
wykonały kotyliony w barwach
narodowych, flagi, godło Polski.
Natomiast 8 listopada odbyła
się uroczysta akademia. Wszystkie przedszkolaki, ubrane na
galowo, z zachowaniem odpowiedniej postawy, zaśpiewały
4 zwrotkowy hymn narodowy
„Mazurek Dąbrowskiego”. Dzieci recytowały także wiersze patriotyczne i wyśpiewały piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”.
Dnia 5 listopada obchodziliśmy
Dzień Postaci z Bajek. Tego dnia
nasze przedszkole zamieniło się
w niezwykłą bajkową krainę.
W każdej grupie w przedszkolu
odbyły się zabawy wymagające
wykazania się znajomością treści bajek. Były zagadki słowne,
obrazkowe, muzyczne, zabawy ruchowe, bajkowe puzzle,
kolorowanki oraz prezentacja
dziecięcych bajkowych przebrań. Oczywiście nie zabrakło
pamiątkowych dyplomów i medali. Przeniesienie dzieci w świat
bajek sprawiło przedszkolakom
dużo radości. Obchodząc ten
dzień chcieliśmy rozwinąć zainteresowania czytelnicze u dzieci oraz ukazać wychowawczą
rolę bajek.
W piątek 19 listopada celebrowaliśmy Międzynarodowy Dzień

Praw Dziecka. We wszystkich
grupach w przedszkolu odbyły się tematyczne zajęcia z wykorzystaniem ciekawych materiałów edukacyjnych. Dzieci
oglądały film edukacyjny, prezentację multimedialną, wysłuchały piosenki „Prawa Dzieckato ważna sprawa, to nie zabawa”,
oraz wiersza Marcina Brykczyńskiego „O prawach dziecka”.
Z wielkim zaangażowaniem dzieci wykonały również prace plastyczne, które obrazowały ich
prawa.
W dniu 25 listopada nasze
przedszkolaki
uczestniczyły
w obchodach Światowego Dnia
Pluszowego Misia. Ze względu
na obostrzenia związane z pandemią Covid 19, dzieci nie mogły
przynieść do przedszkola swoich
maskotek- misiów. Nie brakowało jednak tańców, wierszy, piosenek o tematyce misiowej. Na
gazetkach pięknie prezentowały
się misie wykonane przez dzieci
różnymi technikami plastycznymi. Starsze przedszkolaki obejrzały prezentację i poznały historię powstania pluszaków. Ten
dzień w przedszkolu pełen był
uśmiechu, radości oraz wspólnej
zabawy.
Aneta Żarkiewicz
Przedszkole Miejskie
im. Krasnala Hałabały
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STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)
– Panel edukacyjny w Szkole Podstawowej im.
Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej

OGŁOSZENIE

Dnia 25 listopada 2021 r. w szkole
podstawowej odbył się panel edukacyjny poświęcony lotnictwu. Tego
dnia szkoła gościła znanych inżynierów i konstruktorów samolotów
i wiropłatów. Prelegentami był dr
hab. Zbigniewa Wołejsza – pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, specjalista
od inteligentnych systemów bezpieczeństwa i konstruktor samolotów,
Andrzej Podsadowski – twórca Polskich Zakładów Lotniczych, inżynier
i konstruktor, członek zarządu GE
oraz Krzysztof Piwek – konstruktor
samolotów, między innymi „Mewy”
i „Iskierki”, wielki pasjonat lotnictwa
i budowy samolotów. W trakcie panelu naukowego Uczniowie zapoznali się z:
l pionierami latania
l podstawami naukowymi teorii lotu
samolotu
l ekologicznymi aspektami lotnictwa
l budową aerostatów i wiropłatów
a także ich rolą teraz i w przyszłości, oraz
l
pasjami lotniczymi wybitnego polskiego konstruktora, pana Krzysztofa Piwka.
Oprócz samej prezentacji, na
uczniach wywarło duże wrażenie
spotkanie na żywo z wybitnymi inżynierami i konstruktorami samolotów.
Wszyscy Uczniowie byli bardzo zaciekawieni, ale szczególnie dobrze szkołę reprezentowali Miłosz Szymański
i Kamil Karlicki.
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Panel naukowy został zorganizowany przez Rodziców z naszej szkoły, p. Marcina Woźniaka i p. Kamilę
Antkowiak z firmy Kaman z Podkowy
Leśnej, którzy wzięli na siebie przygotowanie merytoryczne i techniczne
całego przedsięwzięcia (jeden z wykładów był transmitowany z Brukseli).
Uczniów do wykładów przygotowała p. Ola Witkiewicz – Kucharczyk
– nauczyciel fizyki.

To było naprawdę wyjątkowe
wydarzenie. Jesteśmy szczęśliwi,
że mogliśmy zorganizować taki panel naukowy w naszej szkole. Jeszcze raz dziękujemy Rodzicom za
wspaniałą inicjatywę, organizację
i wsparcie naukowe.
Agnieszka Hein
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Warszawy

Kultura

Wielkimi krokami zbliża się Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dnia 24 października 2021 r.
Marcin Żak uczeń Podkowiańskiego Liceum nr 60, biorąc udział w
zawodach biegowych „Botaniczna
Piątka” w Ogrodzie Botanicznym
Polskiej Akademii Nauk w Powsinie
zdobył trzecie miejsce.
Paweł Włoczewski, Wicedyrektor
Podkowiańskiego Liceum nr 60

W niedzielę 30 stycznia 2022 r.
po raz kolejny zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem
zbiórka odbywa się pod hasłem zapewnienia najwyższych standardów
diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.
W Podkowie Leśnej sztab Orkiestry tworzyć będą 3 instytucje: Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące
nr 60 (sztab), Szkoła Podstawowa im.
Bohaterów Warszawy oraz Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach podkowiańskiego finału na ulicach kwestować będzie
70 wolontariuszy z podkowiańskich
szkół. Jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli, oprócz kwesty ulicznej, w planach jest kilka imprez
towarzyszących, które odbędą się
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (MOK). Szczegółowy
program wraz z przedmiotami na
aukcję, można śledzić na fanpage
sztabu podkowiańskiego na FB.

Serdecznie wszystkich zapraszamy
do spędzenia tej styczniowej niedzieli
razem z Nami. Sztab będzie mieścił się
w budynku MOK przy ul. Świerkowej
1 w Podkowie Leśnej.

W imieniu organizatorów i wolontariuszy:
Paweł Włoczewski – szef sztabu, Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60;
Olga Zdybel, Mariusz Płoszaj-Mazurek –
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich;
Agnieszka Hein – Szkoła Podstawowa im.
Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej.

Narada
Uczniowska
o Tolerancji
Korzystając
z
doświadczeń Narad Obywatelskich
o Edukacji oraz Trójmiasta
Ogrodów dla Edukacji, w Podkowiańskim Liceum odbyła
się Narada Uczniowska o Tolerancji na zasadach World
Cafe. Co daje formuła Narad
Obywatelskich?
Czytelność
reguł, przewidywalność, jednorodność formatu, decentralizacja, troska o rzetelność, ale
i możliwość wypowiedzenia się
wszystkich. Młodzież sformułowała kapitalne pomysły.
Paweł Włoczewski,
Wicedyrektor
Podkowiańskiego Liceum nr 60
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Edukacja

Stypendia

Z przyjemnością informujemy, że w roku
szkolnym 2021/2022
stypendium Prezesa Rady Ministrów
w Podkowiańskim Liceum nr 60 otrzymali: Krzysztof Łoza – uczeń
klasy IIIB oraz Julia Marek – uczennica klasy II.
Stypendia są uhonorowaniem całorocznej pracy uczniów, którzy uzyskali najwyższą
w szkole średnią ocen oraz promocję z wyróżnieniem. Gratulujemy!
Paweł Włoczewski, Wicedyrektor
Podkowiańskiego Liceum nr 60

Uczeń cudzoziemski w naszej Szkole

Do naszej podkowiańskiej
szkoły uczęszcza w tym roku
ponad 40 Uczniów cudzoziemskich z Afganistanu, Białorusi,
Ukrainy, Czeczenii i Tadżykistanu. Uczniowie zostali wspaniale
przyjęci przez całą społeczność
szkolną. Nauczyciele, którzy
w dużej mierze skupiają się na
rozwijaniu ich kompetencji językowych bardzo chwalą swoich
podopiecznych. W organizacji pracy szkoły pomagają też
uczniowie cudzoziemscy, któ-

rzy od dawna chodzą do nas do
szkoły, przede wszystkim Azamat z klasy 5B, Magomed z klasy
4A i Aishat z klasy 5B. Ogromną
pomocą służy uczennica klasy
5C, Rezwana, która często pomaga w tłumaczeniu z języka
angielskiego na język polski.
Staramy się, aby nasi Uczniowie cudzoziemscy dobrze czuli
się w naszej szkole!

Agnieszka Hein
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Im. Bohaterów Warszawy

Jan Stanienda – pożegnanie
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu
22 września 2021 r. zmarł Jan Stanienda – wybitny skrzypek,
pedagog, wieloletni mieszkaniec Podkowy Leśnej.
Jan Stanienda urodził się w dniu
22 stycznia 1953 r. w Bytomiu.
Ukończył Akademię Muzyczną im.
F. Chopina w Warszawie w klasie
skrzypiec Krzysztofa Jakowicza.
Od 1975 był członkiem Polskiej
Orkiestry Kameralnej prowadzonej przez Jerzego Maksymiuka,
a od 1977 jej koncertmistrzem i solistą. W 1976 został wyróżniony
na Międzynarodowym Konkursie
Skrzypcowym im. Niccolò Paganiniego w Genui. Grał z wieloma
znakomitymi muzykami, m.in. z Sir
Yehudi Menuhinem, Mauricem André, Michalą Petri, Wandą Wiłko-
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mirską, Krzysztofem Jakowiczem,
Janoszem Starkerem, Barbarą
Hendricks, Morisem Bourge, Lidią
Grzanką-Urbaniak, Krzysztofem
Jabłońskim, Andriejem Gridczukiem, Grzegorzem Nowakiem, Tadeuszem Wojciechowskim, Guyem
Touvronem, Nigelem Kennedym
i Ewą Pobłocką.
Występował we wszystkich krajach europejskich i poza Europą,
w takich salach, jak Carnegie Hall
w Nowym Jorku, Filharmonia Berlińska, Concertgebouw w Amsterdamie, Auditorio Nacional de Musica w Madrycie, Barbican Center

i Royal Albert Hall w Londynie (na
festiwalu BBC Henry Wood Promenade Concerts), Santa Cecilia
w Watykanie. W latach 1991-92,
jako „premier violon solo”, prowadził Orchestre de Chambre National de Toulouse. Z orkiestrą tą wystąpił 1 stycznia 1992 na Koncercie
na rzecz Pokoju w Dubrowniku
z udziałem Barbary Hendricks.
Odszedł w wieku 68 lat.
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Aplikacja zamiast przewodnika
– czyli City Talks w Podkowie Leśnej

Od września dostępna jest bezpłatna
aplikacja dedykowana turystom i mie
szkańcom, którzy chcą poznać historię
oraz atrakcje naszego miasta. City Talks
to multimedialny audioprzewodnik,
w którym można usłyszeć nagrane opo
wieści na temat miejsc zaznaczonych na
interaktywnej mapie Podkowy.

City Talks tworzą krótkie nagrania, a poszczególne historie przypisane są do miejsc oznaczonych ikonami na mapie.
Zwiedzający mogą skorzystać z proponowanych spacerów
tematycznych lub podążać uliczkami i nieodpłatnie odsłuchiwać kolejnych historii związanych z mijanymi lokalizacjami. Do skorzystania z aplikacji City Talks wystarczy
smartfon lub tablet z dostępem do Internetu.
Przewodnik multimedialny po Podkowie Leśnej obejmuje aż 100 opowieści i 6 spacerów, w tym 5 spacerów tematycznych (architektoniczny, wojenny, literacki, artystyczny,
znani mieszkańcy Podkowy) oraz jeden ogólny – Podkowa
w Pigułce. Wszystkie spacery oraz opowieści w Podkowie Leśnej są dostępne nieodpłatnie. Opowieści zawarte
w przewodniku zostały stworzone zgodnie z ideą storytellingu, a więc są to żywe historie oparte o wspomnienia, cytaty, anegdoty, a nie jedynie suche fakty i daty. Dzięki temu
użytkownik może „poczuć” miasto, które zwiedza i poznać
je z perspektywy mieszkańców. Miejsca przedstawione
w aplikacji nie ograniczają się również tylko do typowych
podkowiańskich punktów turystycznych.
Mieszkańcy i turyści będą mogli skorzystać z tej nowoczesnej formy zwiedzania miasta dzięki współpracy Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich z partnerami projektu: LGD „Zielone Sąsiedztwo”, Towarzystwu Przyjaciół
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, Muzeum imienia Anny
i Jarosława Iwaszkiewiczów, Bibliotece Miejskiej w Podkowie Leśnej oraz firmie City Talks – twórcy aplikacji. Projekt
został współfinansowany ze środków programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Aplikacja City Talks jest obecna w Warszawie, Lublinie
czy Rzeszowie, a wkrótce dostępna również będzie w Poznaniu. Można ją ściągnąć w sklepie w Google Play i App
Store i dostępna jest także w języku angielskim.
Dokładna instrukcja obsługi aplikacji znajduje się na stronie CKiIO.
Marcin Śliwa – koordynator projektu
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
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XVII Festiwal Otwarte Ogrody już za nami

W dniach 10- 12 września podkowiańskie ogrody otworzyły swoje podwoje po raz siedemnasty.
Gospodarze ogrodów mogli bezinteresownie zaprosić wszystkich sąsiadów i gości, którzy przybyli
w tym roku wyjątkowo tłumnie z okolicznych miejscowości, Warszawy i całego Mazowsza. Pogoda
dopisała, a wysoka frekwencja pokazała, jak bardzo, po okresie pandemicznej posuchy, jesteśmy
spragnieni obcowania ze sztuką, literaturą, muzyką, szczególnie w otoczeniu pięknej podkowiańskiej
przyrody. Program imprezy był bardzo bogaty i festiwalowi goście mieli w czym wybierać. Nasze miasto
na trzy dni zamieniło się w prawdziwy salon muzyczno-artystyczno-literacki pod gołym niebem.
Uroczystą inaugurację Festiwalu
rozpoczął Burmistrz Miasta Artur
Tusiński, wręczając nagrodę Marcie Krzyszkowskiej-Gierych – autorce zwycięskiego projektu logo
w konkursie „Stworzono w Podkowie Leśnej”. Ten dzień upłynął
także na wspomnieniach całe życie
związanego z Podkową, Krzysztofa
Kościeszy – Jaworskiego, zmarłego
5 września, poety, malarza, działacza podziemia w czasach stanu
wojennego, współautora filmów
Podkowiańskiej Wideokroniki, wieloletniego współpracownika CKiIO.
Tradycję przedstawiania podczas
Festiwalu innych europejskich miast
ogrodów podtrzymała prezentacja
dr Edyty Baruckiej, poświęcona położonemu pod Londynem Hampstead Garden Suburb. Nowe podkowiańskie galerie sztuki prześcigały
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się w pomysłach. Dzięki temu można było, kontemplując sztukę
współczesną, nierzadko autorstwa
artystów związanych z Podkową,
takich jak Beata Murawska czy Beata Kamoji, wziąć udział w koncertach prezentujących różne gatunki
muzyki. Począwszy od młodego
jazzu w galerii Bluszcz, która uraczyła też widzów spektaklem teatralnym dla dorosłych, po piosenkę
poetycką w galerii Impuls. Wisienką
na torcie był występ Miki Urbaniak
i Victora Dawiesa w Ikikata Art, do
których w finale koncertu dołączyła
sama Urszula Dudziak, wywołując
szczególny aplauz publiczności.
Ogrody otworzyli też podkowiańscy artyści, którzy zaprosili
uczestników Festiwalu do swoich
pracowni i pokazali swoje dzieła. W tych dniach wiele wydarzeń

kulturalnych odbyło się pod egidą
lokalnych stowarzyszeń. Młodsza
publiczność świetnie bawiła się
w jednym z ogrodów przy muzyce
artrockowego zespołu Hairy Caine,
a starsza – nagrodziła owacją wciąż
miłe sercu piosenki Bułata Okudżawy w wykonaniu grupy teatralnej
Między Słowami. Miłośnicy muzyki
dawnych epok mieli do wyboru recital fortepianowy z utworami Bacha
i Mozarta w Pałacyku Kasyno, pieśni
renesansowej Europy w ogrodzie
Aidy w wykonaniu chóru Pośrodku
Żywota, czy też poruszający koncert muzyki barokowej na dawnych
instrumentach. Ten ostatni przyciągnął szczególnie liczną publiczność,
był bowiem dedykowany pamięci
niedawno zmarłego podkowiańskiego artysty muzyka i animatora życia
kulturalnego - Józefa Kolinka.

Kultura
W Festiwal jak co roku włączyły się również instytucje kultury.
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów
w Stawisku i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej
zaproponowały ciekawe spotkania
autorskie, niektóre z nich w oprawie
muzycznej, oraz wystawy. Można
było też przenieść się do dramatycznych czasów II wojny światowej – za sprawą archiwalnych gazet
ze zbiorów Tadeusza B. Iwińskiego
prezentowanych w CKiIO, a także
pospacerować po Podkowie Zachodniej z przewodnikiem.
Trudno wymienić wszystkie z ponad 30 festiwalowych wydarzeń.
Towarzyszący Otwartym Ogrodom
Festiwal Historycznych Gier Planszowych w liceum na Wiewiórek,

wystawa uroczych akwarel Jacka
Szumilaka w Galerii Kasyno, porady zdrowotne specjalistów i joga
w ogrodzie, czytanie poezji autorstwa Barbary Walickiej w willi Aida
czy wierszy o kwiatach w galerii
Mimochodem, rodzinne warsztaty
robienia talerzy z gliny i lepienia na
kole kopanym, wykonywanie szali
z jedwabiu, opowieści i zdjęcia z dalekich wypraw, pokaz samurajskiej
szermierki – to tylko niektóre z nich.
Podczas Ogrodu Specjalnego zorganizowanego przez Urząd Miasta
pod hasłem „Szczepimy się” można
było posłuchać wykładu prof. Jerzego Duszyńskiego, prezesa PAN,
mieszkańca Podkowy i skorzystać
z możliwości zaszczepienia się na
COVID-19.

Na zakończenie wszystkie gusta
pogodziła potańcówka na dechach
przed Pałacykiem Kasyno, przy
muzyce zespołu Cajun Spices Jazz
Band, który porwał publiczność
prawdziwą eksplozją energii młodych muzyków.
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, jako koordynator wydarzenia, kieruje szczególne podziękowania do wszystkich osób
prywatnych
i
podkowiańskich
przedsiębiorców którzy, mimo trudnych czasów pandemii, wsparli finansowo tegoroczną, XVII edycję
Festiwalu Otwarte Ogrody.
Do zobaczenia za rok!
Agnieszka Wojcierowska
Koordynator Festiwalu
z ramienia CKiIO

– miejsce symbiozy sztuk i kultur
Pod tym hasłem, Muzeum w Stawisku rozpoczęło nowe przedsięwzięcie o charakterze interdyscyplinarnym. Ideą jest kontynuacja
tradycji Domu Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów jako przestrzeni
symbiozy sztuk, obszaru otwartego na różne kultury. Festiwal
zaplanowano jako cykl pięcioletni.

W tym roku poświęcony został
związkom Iwaszkiewiczów i Domu
na Stawisku z kulturą żydowską,
relacjom z wybitnymi pisarzami,
kompozytorami, artystami pochodzenia żydowskiego.
Program zawierał wystawę dokumentującą zasługi Iwaszkiewiczów w ratowaniu Żydów podczas

okupacji (inspirowana faktem uhonorowania ich pośmiertnie Medalem Sprawiedliwi wśród Narodów
Świata), koncerty muzyki różnych
gatunków i stylów oraz spotkania
literackie.
Alicja Matracka-Kościelny
Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów w Stawisku
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Pół wieku w służbie zdrowia
– rozmowa z Barbarą Derpińską
Teresa Zabłocka: – Odkąd pamiętam, Pani zawsze była w podkowiańskiej Przychodni przy ul.
Błońskiej…
Barbara Derpińska: – Najpierw
pracowałam w Ośrodku Zdrowia
przy Al. Lipowej /róg Orzechowej/.
Tam, gdzie dziś jest oddział szkoły
katolickiej, była moja pierwsza praca, którą podjęłam w 1968 roku.
Przychodnia wówczas zajmowała
parter z trzema gabinetami: interną, pediatrią i punktem szczepień
w łazience bez ogrzewania. Dogrzewałyśmy to pomieszczenie
elektrycznym piecykiem – farelką.
W gabinecie pediatrycznym był piec
kaflowy, któremu zdarzało się wybuchać sadzą i wtedy badane dziecko zostało okopcone. Mimo ciężkich
warunków panowała tam rodzinna
atmosfera, lubiłam tam przychodzić. W piecach paliła rano Anna
Michalak, tzw. Andzia. Pracowałam
z doktor Danutą Majewską – pediatrą, Andrzejem Lipińskim – internistą, oraz kierownikiem tej placówki
medycznej i doktor Alicją Gąsiorowską – internistką. Oprócz mnie były
tam jeszcze inne pielęgniarki: Anna
Brus-Kraszewska i Anna Kobylińska. W rejestracji: Jadwiga Koperczyńska, Jadwiga Łempicka, Bożena
Lek. Ja i Ania Kobylińska dojeżdżałyśmy z Milanówka, ja kolejką EKD
lub rowerem (zależnie od pogody),
a ona na motorze Simson.
T.Z.: – Do Podkowy Leśnej sprowadziła się Pani z Milanówka?
B.D.: – Pochodzę z Milanówka,
moja mama, Halina Markiewicz
uczyła matematyki w milanowskim
liceum przy ul. Piasta. Była inwalidką z Powstania Warszawskiego.
Uciekając przed Niemcami w Śródmieściu, została postrzelona, trzykrotnie amputowano jej nogę, ale
nie udało się uratować kończyny
i na całe życie została tylko proteza.
Mimo inwalidztwa mama organizowała spływy kajakowe dla uczniów,
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którzy i w Podkowie pewnie ją dobrze pamiętają. Po maturze, w 1966
roku ukończyłam dwuletnią szkołę
pielęgniarską w Warszawie przy ul.
Parkowej i to były wtedy wystarczające kwalifikacje do bycia pielęgniarką. Jeszcze w liceum poznałam
podkowianina – Macieja Derpińskiego (grał w pierwszym zespole
„Trapistów”), wyszłam za niego za
mąż i zaczęliśmy w Podkowie Leśnej budowę własnego domu przy
ul. Jeleniej. Zamieszkaliśmy tutaj w 1976 roku z synami (Piotrem
i Wojciechem), czyli najpierw tu tylko pracowałam, a potem przybyłam
na stałe. Teraz mam już troje wnuków i dwoje prawnuków.
T.Z.: – W latach 1978-80 wybudowano Przychodnię przy ul.
Błońskiej…
B.D.: – Cieszyłam się, bo oddano do użytku duży budynek. Dzieci
chore i zdrowe miały do dyspozycji parter, a piętro przeznaczono
dla dorosłych. Założono centralne
ogrzewanie z istniejącą wtedy kotłownią, a potem Urząd ją zlikwidował i system ogrzewania wymieniono na gazowy. W nowej Przychodni
już zatrudniono więcej personelu,
zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek.
Przychodnią kierował wciąż doktor
Andrzej Lipiński, przybyła Daniela
Bijak, pediatra, Jadwiga Borzymowska, także pediatra i Jadwiga Lebecka, pediatra. Z innych lekarzy mogę
wymienić m.in.: Ewę Turkowską –
chirurga, Magdalenę Bijak-Perkę –
internistkę, Krzysztofa Sankiewicza
– ginekologa. Zespół pielęgniarski
tworzyły: Anna Brus-Kraszewska,
Barbara Grotek, Bogumiła Torbińska, Danuta Jagielska, Aleksandra
Gos, Ewa Sobiech, położna Barbara
Szymańska. Po latach piętro przeznaczono dla niepełnosprawnych,
nam pozostał parter, jest mniej miejsca, ale tak samo pracujemy.
G.Z.: – Kto był dla Pani najbliższym
lekarzem?

B.D.: – Dawniej więcej pracowałam w Poradni ”D” z dziećmi, a więc
i z pediatrami. Najbliższe mi były
zatem lekarki: Danuta Majewska,
Daniela Bijak, Jadwiga Borzymowska. Później współpracowałam ze
wszystkimi lekarzami, według zleceń.
G.Z.: – Na czym polegały Pani
obowiązki
w
podkowiańskiej
Przychodni?
B.D.: – Do moich zadań należały: szczepienia dzieci, sporządzanie
bilansów zdrowia dzieci, zastrzyki, sprawozdania, porządkowanie
punktu szczepień czy gabinetu zabiegowego, opatrunki, zdejmowanie
szwów po zabiegach, wyciąganie
kleszczy. Dawniej np. stawiałam
bańki i robiłam dzieciom więcej zastrzyków, a teraz większość leków
przyjmuje się doustnie. Poza tym
zmieniła się aparatura pomocnicza,
obsługuję EKG, podczas gdy w starej Przychodni przy Lipowej na EKG
jeździło się do Milanówka czy szpitala. Poprawiło się wyposażenie
Przychodni, choć i w czasach kryzysu w latach osiemdziesiątych raczej nie brakowało materiałów opatrunkowych, pacjent mógł też kupić
i przynieść jałowe gaziki, zresztą do
dziś tak bywa.
T.Z.: – Brała Pani udział w akcji
rozdawnictwa leków dostarczanych z Francji w latach 80. na terenie podkowiańskiego kościoła?
B.D.: – Nie angażowałam się w to
rozdawnictwo, raczej zajmowały się
tym panie farmaceutki.
T.Z.: – Co mogłaby Pani powiedzieć o pacjentach?
B.D.: – W zasadzie byli zawsze
mili, nie miałam jakichś szczególnie nieprzyjemnych sytuacji, nawet
nie zdarzały się omdlenia. Podczas
wizyt domowych niektóre dzieci
chowały się pod łóżka, czy do szafy
w swoich mieszkaniach, ale to wydawało mi się normalne, że dziecko
się boi. Natomiast z dorosłymi, koleżance przytrafiła się taka sytuacja,
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że pacjent tak panicznie bał się zastrzyku, że uciekł przez okno. Ja nie
doświadczyłam aż takich dziwnych
zachowań.
T.Z.: – Służyć chorym to powołanie?
B.D.: – Tak mówi się o naszej
pracy. Dla mnie to jedyny mój zawód, który sumiennie wykonywałam przez cały czas. Gdy byłam
w liceum, w gabinecie lekarskim
już wtedy pomagałam higienistce
przy ważeniu i mierzeniu dzieci,
potem zrodziło się zainteresowanie
w tym kierunku. Byłam opiekuńcza, wrażliwa na rany i ból. Nikt nie
namawiał mnie do wyboru szkoły
pielęgniarskiej. Może i to nazwiemy
powołaniem.
T.Z.: – Co zmieniło się w Pani pracy w ciągu aż tylu lat?
B.D.: – Teraz wpisujemy dane
do książeczki zdrowia dziecka, do
komputera, do tabletu, wymagana jest umiejętność obsługiwania
tych urządzeń. Zdecydowanie wolę
pomagać podczas czynności zabiegowych. Przedtem znałam więcej
pokoleń podkowian, umiałam powiedzieć gdzie kto mieszka, przy jakiej ulicy, a w tej chwili mamy pacjen-

tów także z okolic
(Książenic, Otrębus,
Kań, Brwinowa, Milanówka), mnóstwo
nowych, nieznanych
osób, trudno ich rozpoznać. Miło mi, gdy
kolejne podkowiańskie, znane mi pokolenia przypominają
się podczas wizyt w Przychodni.
T.Z.: – Przeszła Pani na emeryturę
po ponad 50 latach pracy zawodowej, ale mieszkańcy widują Panią
w parku przed Urzędem Miasta,
w nowym przedszkolu i filii Przychodni „Basis” w Owczarni…
B.D.: – Pani doktor Magdalena Bijak-Perka poprosiła mnie o pomoc
w szczepieniach przeciw COVID–19,
wiec szczepię. W tej chwili zaczęły być przyjmowane dawki drugie
i trzecie. Zaszczepionych jest bardzo wiele osób i wciąż przybywa,
dlatego czuje się potrzebna i wciąż
aktywna.
T.Z.: – Służba zdrowia ma swoją
chlubną kartę w dziejach Podkowy Leśnej. Pani także obok wielu
lekarzy wpisuje się w tę historię,

choć pielęgniarki pracują zwykle
bez zaszczytów, odznaczeń. Są
cichymi bohaterkami codzienności, pozostają w środowisku znane
i szanowane.
B.D.: – Stan zdrowia nie pozwala
mi już na taką pracę jak dawniej, ale
nie zamieniłabym jej na inną. Całe
życie, jak powiedziałam, pracowałam wyłącznie w Podkowie Leśnej.
Jak pani słusznie podkreśla, minęło
ponad pół wieku tej po prostu zwykłej służby w naszym mieście.
T.Z.: – Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę Pani wszystkiego dobrego na dalsze lata.

Rozmowę przeprowadziła:
Teresa Zabłocka
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Wieści z urzędu

Narodowy Spis Powszechny 2021 – podziękowania

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 spisano ponad 95% mieszkań w kraju. Podkowa
Leśna ma w tym swój udział i każdy mieszkaniec miasta, który wziął udział w spisie, powinien
mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku.
Na mapie Mazowsza przedstawiającej rozkład
przestrzenny spisanych mieszkań Podkowa Leśna
(wskazana strzałką) wyróżnia się zielonym kolorem, tzn. że w gminie zostało spisanych 100%
punktów adresowych. Niestety niewielka część
osób nie dokończyła wypełniania ankiet. Mamy
nadzieję, że wkrótce gminom zostaną przekazane
dokładne dane statystyczne i będziemy mogli je
Państwu udostępnić.
Dziękujemy Państwu za udział w spisie, współpracę i życzliwe podejście do rachmistrzów.
Beata Krupa
Koordynator Gminnego Biura Spisowego
w Podkowie Leśnej

Rozkład przestrzenny spisanych mieszkań wg gmin w woj. mazowieckim
Postęp czasu: 100% Kolor zielony: postęp w gminie >=100%, kolor jasnoczerwony: (60.0%–99.9%)
kolor czerwony: <60.0%

Narodowy Spis Powszechny 2021
był realizowany w czasie pandemii
i w bardzo zmiennych warunkach.
Uzyskany wynik szczególnie cieszy
i napawa dumą, ponieważ mieszkańcy Mazowsza pokazali, jak ważną dla nich powinnością był udział
w spisie. Tym samym wykazali zrozumienie i troskę o przyszły rozwój
własnych gmin, województw i kraju.
Dzięki danym pozyskanym w spisie
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będzie można podejmować rzetelne decyzje w ważnych społecznie obszarach, takich jak: edukacja, służba zdrowia, budownictwo
mieszkaniowe, transport publiczny,
drogi publiczne i wiele innych. Takie
pełne badanie mieszkańców Polski
odbywa się tylko co 10 lat – dane
z tegorocznego spisu będą więc
wykorzystywane przez co najmniej
najbliższą dekadę.

Dziękujemy jeszcze raz za fantastyczne zaangażowanie mieszkańców Mazowsza w Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań.
Liczymy, że równie chętnie będą
Państwo uczestniczyć w innych badaniach statystyki publicznej.

Wojewódzkie Biuro Spisowe
Urząd Statystyczny w Warszawie

Sport

Mazovia Cup – Brąz dla Podkowy

W dniu 18 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, odbył się turniej koszykówki
chłopców, organizowany w ramach rozgrywek SGZM Mazovia. Podkowa Leśna wystawiła
reprezentację gminy składającą się z uczniów obu podkowiańskich szkół podstawowych.
Rozgrywki w grupie zaczęliśmy od
zwycięstwa nad drużyną z Milanówka. Podczas meczu widoczne było
małe zgranie chłopców na boisku,
akcje często kończyły się niecelnym
rzutem, co być może było spowodowane brakiem ogrania na tym obiekcie. Drugi mecz to niestety porażka
z Brwinowem, awans do półfinału
z drugiego miejsca w grupie oznaczał spotkanie z faworytem – Gminą Michałowice, obecnym mistrzem
Polski. Mecz skończył się pewną wygraną gospodarzy, którzy pokazali
swoje koszykarskie umiejętności.
Starcie z tak dobrym przeciwnikiem
pozwoliło chłopcom z Podkowy

Leśnej zaobserwować pewne rozegrania akcji, które przyniosły efekt
w meczu o brązowy medal: Podkowa Leśna – Brwinów, rewanż
za porażkę w grupie dla naszej
reprezentacji.

Gratulujemy!
Klasyfikacja końcowa
1. msc. – Michałowice
2. msc. – Nadarzyn
3. msc. – Podkowa Leśna
4. msc. – Brwinów
5. msc. – Błonie
6. msc. – Milanówek
Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2021

Każde miasto zmaga się z zanieczyszczeniem powietrza, na które wpływ ma również emisja spalin
samochodowych. Podkowa Leśna po raz kolejny wzięła udział w kampanii ETZT zachęcając do
zostawienia auta w domu i skorzystania z transportu publicznego.

W dniach 16-22 września w ramach kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
Miasto Podkowa Leśna zorganizowało szereg wydarzeń we współpracy z Warszawską Koleją Dojazdową,
Policją i szkołami podstawowymi.
W dniach 16-17 września na stacji
Podkowa Leśna Główna prowadzona była akcja promocyjna zachęcająca do przejazdów WKD, oraz
poruszania się pieszo i rowerem. Pasażerom oferowano kawę, herbatę,
wodę, owoce oraz gadżety rowero-

we. W niedzielę 19 września odbyła
się również wycieczka rowerowa
do Izby Tradycji EKD/WKD, w której zorganizowano Dzień Otwarty.
Uczestnicy mieli okazję zwiedzać
bezpłatnie zarówno wystawę, jak
i tereny lokomotywowni w Grodzisku Mazowieckim. W dniach
20 i 21 września w podkowiańskich
szkołach podstawowych policjanci
komisariatu przeprowadzili zajęcia
z bezpieczeństwa ruchu drogowego. We wtorek 21 września odbyły
się także egzaminy na kartę rowe-

rową w miasteczku ruchu drogowego zorganizowanym na terenie
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Warszawy. 22 września w Dzień
Bez Samochodu zamknięta została
ul. Sasanek. Na „deptaku” odbywały się zajęcia, których tematem
było zdrowie i zrównoważona mobilność, warsztaty wrotkarskie, oraz
wspólne malowanie obrazu ulicznego przez uczniów i przedszkolaków.
Michał Wojtkowiak
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Sport

Rekordowy rok Podkowa Teqball Club!

Klub z Podkowy Leśnej może mijający rok zaliczyć do bardzo udanych ze względu na
świetne wyniki sportowe. Zarówno sekcja teqball, jak i drużyna futsalowa odnosiła wielkie
triumfy — medale na Plażowych oraz Halowych Mistrzostwach Polski, srebro Mistrzostw
Świata, jak również awans do 1 Polskiej Ligi Futsalu.

Zaraz po rozpoczęciu luzowania
krajowych obostrzeń dotyczących
sytuacji epidemicznej w kraju, zawodniczki i zawodnicy z Podkowa
Teqball Club pojechali do Sosnowca na Plażowe Mistrzostwa Polski w Teqball. Reprezentanci klubu z Podkowy Leśnej zdobyli tam
5 pozycji medalowych (złoto i brąz
w kategorii singla kobiecego, złoto
i brąz w kategorii debla kobiecego
oraz brąz w kategorii debla mieszanego). Pod względem ilości medali
były najlepsze Plażowe Mistrzostwa Polski dla PTC.
Po kilku mniejszych ogólnopolskich turniejach przyszedł czas na
krajowe zwieńczenie sezonu – Halowe Mistrzostwa Polski. Z podkowiańskiego klubu wystartowało
niemal 20 zawodników i zawodniczek. Przywieźli z nich aż 8 medali
na 15 możliwych, turniej odbywał
się w 5 formułach.
Na podium stanęli: w singlu męskim (Patryk Kamiński – medal
brązowy), w deblu męskim (Patryk
Kamiński/Piotr Cygan – medal brązowy), w singlu kobiet (Paulina Łężak – złoty medal, Agnieszka Rybicka – srebrny medal, Aleksandra
Orzechowska – brązowy medal),
w deblu kobiet (Agnieszka Rybicka/
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Aleksandra Orzechowska – złoty
medal, Paulina Łężak/Klaudia Mindak – srebrny medal) oraz w mikście (Patryk Kamiński/Paulina Łężak – srebrny medal).
Miejscem wydarzenia była jedna
z najnowocześniejszych hal widowiskowo-sportowych w Polsce –
Arena Gliwice, która może pomieścić kilkanaście tysięcy osób. To był
największy polski turniej w historii,
w którym udział wzięło ponad 100
zawodniczek i zawodników.
Jeszcze nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby w Podkowie Leśnej
było tak wielu medalistów najbardziej prestiżowego krajowego
wydarzenia teqballowego. Jest to
bez wątpienia najlepszy rok w historii klubu, a to jeszcze nie koniec.
W grudniu przyszedł czas na Mistrzostwa Świata zorganizowane
w Arenie Gliwice przez Światową
Federację Teqball (FITEQ) przy
asyście Polskiego Związku Teqball
(PZTEQ). Na turnieju rywalizowały
reprezentacje z całego świata.
Polska drużyna narodowa osiągnęła razem z USA 5 miejsce na
świecie, a dużą w tym rolę miała zawodniczka z Podkowa Teqball Club,
niezawodna w 2021 roku Paulina
Łężak, która wywalczyła srebrny

medal i tytuł wicemistrzyni świata.
W drodze do finału była niepokonana, a do domu wysłała między innymi reprezentantkę Brazylii, która
była faworytką do złota. Drugi medal zdobył były zawodnik Podkowa
Teqball Club - Adrian Duszak, który
zakończył swoją przygodę z turniejem z brązowym medalem.
Turniej pokazał, że Teqball w Polsce stoi na bardzo wysokim poziomie i zarówno zawodnicy, jak
i zawodniczki mogą rywalizować
o najwyższe miejsca z najlepszymi
na świecie. Taki wynik to poza nagrodami i tytułami wielka lekcja na
przyszłość dla debiutantek z Podkowa Teqball Club, które po zdobyciu tytułu Mistrzyń Polski miały
chrapkę na podbicie świata. Ola
Orzechowska i Agnieszka Rybicka
to złoty duet z Podkowy Leśnej,
który niestety odpadł w ćwierćfinałowym starciu z Rumunkami,
po wcześniej wygranych starciach
m.in. z Hiszpankami i Rosjankami.
W kadrze narodowej znalazła się
jeszcze jedna para z Podkowy Leśnej. Patryk Kamiński wraz ze swoją żoną Ewą, dzielnie walczyli o medal w kategorii debla mieszanego.
W świetnym stylu bez straty seta
wyszli z grupy i po heroicznej walce

Sport
odpadli w ćwierćfinale z reprezentacją USA.
Kierownikiem Kadry Narodowej
był Jan Ochędalski, prezes i współzałożyciel Podkowa Teqball Club,
który znakomicie spisał się w tej
roli. Ogromne gratulacje dla PZTEQ
za organizację MŚ 2021 i dla naszych reprezentantów z prezesem
na czele.
Podkowa Teqball Club to nie tylko
gra na zakrzywionym stole, ale również futsal. Drużyna zanotowała
najlepszy sezon w historii i wywalczyła awans z drugiej do pierwszej
ligi, notując tylko jedną porażkę.
Aktualnie futsalowcy z Podkowy
Leśnej rozgrywają rundę jesienną w 1. Polskiej Lidze Futsal, gdzie
mierzą się między innymi z drużynami z Łodzi (Widzew Łódź), Torunia, Szczecina czy Białegostoku.

Sukcesy klubu z Podkowy Leśnej
nie kończą się na teqballu czy futsalu, ale zawodnicy odnoszą sukcesy również w teqvoly – siatkarską
odmianę sportu z użyciem stołów TEQ. Zawodnicy z Podkowa
Teqball Club w 2019 roku zdobyli
tytuł mistrzów świata i jeszcze ani
razu od tamtego czasu nie zaznali porażki. W tym roku para Choromański/Włostowski
zdobyła
kolejne dwa złote medale. Jeden
na prestiżowym turnieju Teqvoly
International Gala w Budapeszcie, gdzie rywalizowali z czterema najlepszymi narodami świata.
Drugi, niepokonana para zdobyła
na turnieju zorganizowanym przez
Podkowa Teqball Club i Ambasadę
Węgier - Błonie Teqvoly Cup.
PTC to klub, w którym młodzi
entuzjaści sportu mogą trenować
z czołówką Polski i Świata. Dzięki
treningom prowadzonym od września w podkowiańskich szkołach,

młodzież może szlifować swoje
umiejętności a efektem tego jest
złoty medal zdobyty przez Bruno
Wójcika (14-letniego reprezentanta PTC) w listopadowym turnieju
Jarosław Teqball Cup.
Mimo, że wielu członków klubu
pochodzi z okolicznych miejscowości czy nawet tych oddalonych
o kilkadziesiąt kilometrów od Podkowy Leśnej, wszyscy silnie utożsamiają się z miastem, którego
barwy reprezentują. Klubowicze
są nie tylko aktywni w promocji
zdrowego trybu życia oraz gminy
na arenie ogólnopolskiej czy międzynarodowej, ale również służą
pomocą przy wielu akcjach organizowanych na terenie Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. Jak głosi ich
motto „Podkowa To My!”.
Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Jesienne zmagania w Turnieju Brydżowym

We wtorkowe popołudnie, 28 września 2021 r. w Pałacu Kasyno w Podkowie Leśnej został
rozegrany amatorski turniej brydża sportowego parami o Puchar Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.
Do rywalizacji przystąpiło 16 par,
każda z dużymi aspiracjami do
zwycięstwa, ale przede wszystkim
z nastawieniem na miłe spędzenie czasu z towarzyską grą karcianą. Walka o Puchar toczyła się do
ostatniej partii – to właśnie jej wyniki przesądziły o zwycięstwie pary
Janusz Brodowski / Andrzej Cichowlas. Drugie miejsce i zarazem

miano najlepszej pary z Podkowy
Leśnej wywalczyli Anna Skowron /
Piotr Wiązecki, a na trzecim miejscu uplasowała się najlepsza para
żeńska Agnieszka Afek / Urszula
Niespodziewańska.
Organizatorami turnieju było
CKiIO oraz Miasto Podkowa Leśna,
jednak ogrom pracy i zaangażowania wykazał również Pan Jacek Dą-

browski – kierownik Sekcji Brydżowej przy Uniwersytecie Pokolenia
w Podkowie Leśnej, za co ogromnie dziękujemy. Sędzią głównym
był Włodzimierz Rutkowski.
Wyniki Turnieju: http://brank a . p l / l i n c o l n 3 5/w e n g o r z / i n ne/210928PL/

Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Kultura

Ważne adresy i telefony

www.podkowalesna.pl

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

Bożena Majewska
bozena.majewska@podkowalesna.pl

Godziny pracy Urzędu: pon. 8.00–18.00,
wt.- czw. 8.00–16.00, pt. 8.00–14.00.

Wojciech Sancewicz
wojciech.sancewicz@podkowalesna.pl

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, 22 759 21 14
Wodociągi, kanalizacja, zajęcie pasa drogowego: tel. 22 759 21 03
Zieleń, utrzymanie czystości: tel. 22 759 21 30
Nieruchomości komunalne: tel. 22 759 21 17
Planowanie przestrzenne, współpraca z organizacjami pozarządowymi: tel. 22 759 21 19
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

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

Małgorzata Janus, z-ca przewodniczącego RM
malgorzata.janus@podkowalesna.pl
Alicja Rotfeld-Paczkowska
alicja.rotfeld-paczkowska@podkowalesna.pl
Dąbrówka Smolny
dabrowka.smolny@podkowalesna.pl
Karolina Likhtarovich
karolina.likhtarovich@podkowalesna.pl
Michał Gołąb, przewodniczący RM
michal.golab@podkowalesna.pl
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
pn.–pt. 8.00–17.00, tel. 22 637 46 04
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis”: tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus”: tel. 22 729 10 650.6
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska, tel. 22 729 19 16
Apteka Główna, tel. 22 758 91 66
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej: Przedsiębiorstwo Gospodarki
Wodno-Ściekowej Gea-Nova
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. Miejska7, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 95 46
Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy
od Dzieciątka Jezus
05-807 Podkowa Leśna
ul. Kościelna 4, 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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