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Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi
Dobiega końca kolejny rok i tym
razem wszyscy cieszymy się,
że może Nowy Rok przyniesie
nadzieję na dobre zmiany.
2020 był trudny, czasem
wymagał
poświęceń
i rzucał nam nowe
wyzwania. Obawialiśmy się o zdrowie
naszych
bliskich
i nasze. COVID-19
zmienił nasze codzienne życie, pracę
i przyzwyczajenia.
Szkoły funkcjonują
już kilka miesięcy w zupełnie nowej rzeczywistości.
Bez kontaktów z bliskimi i rówieśnikami, w dużej mierze w
świecie wirtualnym i za pomocą
urządzeń elektronicznych.
Miasto jednak nadal funkcjonuje. Początek roku to akcja maseczka, walka o pozyskanie
i późniejsza dystrybucja płynów dezynfekujących
i środków ochrony, organizowanie akcji pomocowych, wsparcie naszych przedsiębiorców.
W lutym ogłosiliśmy przetarg, w kwietniu wyłoniliśmy wykonawcę, a w listopadzie stanął cały budynek nowego przedszkola. To największa inwestycja
ostatnich kilku lat i całkiem duże wyzwanie logistyczne z uwagi na modułową technologię wykonania budynku. Wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy
ponad 3,7 km podkowiańskich dróg – to rekord w całej historii podkowiańskich inwestycji drogowych.
Dokończyliśmy ścieżki rowerowe. Wybudowaliśmy
kolejny mały pumptrack z torem skilltrack na naszej
działce przy ulicy Brwinowskiej. Pojawiły się nowe
latarnie, oświetliliśmy nie tylko nasz nowy obiekt
sportowo-rekreacyjny, ale i ulicę Kościelną oraz
Bukową od strony wjazdu z Otrębus. W 10 punktach pojawiły się zapowiadane czujniki stanu jakości powietrza i ekrany mające za zadanie informować wszystkich o ewentualnych zagrożeniach
wynikających z przekroczenia norm jakości powietrza. W przyszłości, czujniki które monitorują stan
powietrza i mierzą zanieczyszczenia pomogą lepiej
planować i wdrażać programy mające przeciwdziałać negatywnym skutkom działalności człowieka, ale
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i niepożądanym zmianom klimatu.
Realizowany i doceniany poza
Podkową Leśną program
małej retencji pozwala na
skuteczne zatrzymanie ponad 20.000 m³
wód
opadowych.
W czerwcu i drugiej
połowie roku zmierzyliśmy się ponadnormatywnymi opadami deszczu. W wielu
miejscach odtworzyliśmy rowy na terenie
miasta i wykonaliśmy
prace mające przeciwdziałać lokalnym skutkom
gwałtownych ulew. Na wielu
naszych ulicach pojawiły się
nowe drzewa i krzewy. Wszystko
po to, aby nasze miasto było jeszcze
piękniejsze i żyło nam się przyjemniej. Nie zabrakło też nagród i wyróżnień dla Podkowy Leśnej, co zawsze stanowi miły akcent naszych samorządowych starań.
Podsumowując rok, z żalem muszę przyznać, że
nie zrealizowaliśmy tak długo oczekiwanej przez
mieszkańców rewitalizacji stawu w Parku Miejskim
oraz nadania godnego wyglądu Alei Lipowej. Wody
opadowe, tak niezbędne pomnikowym lipom nadal
będą spływać i zalewać Topolową. Utracona dotacja
w wysokości kilkuset tysięcy złotych byłaby kolejnym i ważnym zastrzykiem finansowym dla miasta,
w tak trudnych finansowo dla samorządu czasach.
Niestety przez destrukcyjną działalność grupy osób,
reprezentowanych przez stowarzyszenie Dendropolis, nie posunęliśmy się nawet o krok. Od września
2019 r. (zaskarżenie pozytywnej dla miasta decyzji)
minister nie zajął stanowiska. Czekamy.
Niech Nowy Rok przyniesie zmiany, prawdziwe
dobre zmiany, a jeśli na nie musimy jeszcze dłużej
poczekać, to chociaż normalność, powrót do tego
wszystkiego, co straciliśmy przez odchodzący rok.
Tego Państwu i sobie życzę.
Artur Tusiński

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Przebudowa ulic
Ulica Błońska na odcinku
od Myśliwskiej do ul. Jeleniej

nowej o szerokości 4,5 m. Wjazd na
teren MOK i skrzyżowanie Akacjowa
– Świerkowa – Modrzewiowa uzyskają nową nawierzchnię bitumiczną. Wody opadowe odprowadzone
zostaną do studni chłonnych, dzięki
czemu woda zalewająca wjazd do
MOK przestanie być problemem.

Ulica Wróbla

Trwają roboty budowlane związane
z przebudową ulicy. W zakresie przebudowy przewidziano wykonanie
nowej nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00 m, chodnika po stronie
południowej oraz zjazdów do posesji
z kostki betonowej, odwodnienia nawierzchni za pomocą kanalizacji deszczowej oraz podziemnych skrzynek
retencyjno – rozsączających. W zakresie nowej stałej organizacji ruchu
przewidziano wprowadzenie strefy
ograniczonej prędkości do 30km/h.

Ulica Świerkowa przy
wjeździe na teren MOK

Trwają roboty budowlane związane
z przebudową tego rejonu.
Na fragmencie ulicy Świerkowej od
ul. Akacjowej do terenu kolejowego
powstaje nawierzchnia z kostki beto-

Trwa przebudowa ulicy Wróblej
na odcinku od Jaskółczej do Sokolej
włącznie ze skrzyżowaniami. Ulica
jest wąska, ma niespełna 8 m szerokości i jest zlewnią dla wód opadowych płynących z ulic Szczyglej, Sokolej i Wróblej. Projekt został zlecony
w 2016 roku, odbyło się także spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami
w 2017 r. Mieszkańcy artykułowali
potrzebę zachowania chodnika, a nie
organizacji ciągu pieszo-jezdnego.
Dosyć dużą trudność w uzyskaniu
optymalnej geometrii drogi poza jej
szerokością, stanowił jeszcze spadek
poprzeczny terenu, co skutkowało notorycznym zalewaniem posesji
po zachodniej stronie. W związku
z tym, że w osi jezdni rosły drzewa
(3 lipy), projektant zaproponował na
tej wysokości zwężenie pasa drogi
do 3 m. Lipy rosły w odległości od
2,2 m do 2,9 m od ogrodzenia, prawie na sieci gazowej. Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim
27.02.2017 r. zaopiniowało m.in. ta-

kie rozwiązanie negatywnie „niezachowanie jednolitej szerokości jezdni,
która na kilometrze 0+200.00 zwęża
się do 3 m. Elementy uspakajające
ruch w postaci szykan winny być wykonane jako element organizacji ruchu drogowego”. Przebudowa przewiduje chodnik po stronie zachodniej
drogi (który został przeniesiony na
drugą stronę), z uwagi na konieczność zabezpieczenia zalewanych
posesji przed wodami opadowymi.
Nawierzchnia ulicy będzie asfaltowa.
Wybudowane zostaną dwa wyniesione skrzyżowania z ulicą Szczyglą
i Sokolą. Wykonanie projektu wraz
z uzgodnieniami, w tym pozwoleniem
wodno-prawnym trwało ok. dwóch
lat, ze względu na zastałe trudności,
wcześniej wybudowaną infrastrukturę (kolizję z siecią energetyczną, teletechniczną i gazową). Obecnie ulica
jest na końcowym etapie jej realizacji.

Zakończono przebudowę ulicy
Sasanek i ulicy Mickiewicza
Joanna Oracka
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Informujemy, że w czwartek 24 grudnia 2020 r. Urząd Miasta będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.
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Modułowa budowa przedszkola
Budowa

Budynek przedszkola składający
się z 44 modułów został postawiony
w ciągu 6 nocy, pomiędzy 11 a 23 listopada. Przywieziono je samochodami ciężarowymi na plac budowy
w godzinach nocnych (z uwagi na
krajowe przepisy dotyczące transportu wielkich gabarytów) w odstępach trzydniowych. Na terenie
przedszkola był także rozstawiony
jeden z największych samojezdnych
żurawi dopuszczonych do ruchu
drogowego. Moduły były w różnym
stanie wykończenia, te obejmujące
w całości pomieszczenia zamknięte
przyjechały w daleko zaawansowanym stopniu wykończenia (instalacje, glazury itp.). Obecnie trwają
prace wykończeniowe wewnątrz
budynku, elewacja oraz dokończenie zaplanowanych do wykonania
elementów zagospodarowania działki. Wykonawca planuje już w lutym
2021 r. zgłosić gotowość do odbioru
budynku, co będzie równoznaczne
z zakończeniem budowy.

Organizacja

Od września przyszłego roku do
nowego przedszkola będą mogły
uczęszczać wszystkie podkowiańskie dzieci w wieku przedszkolnym, a jest ich 145. Po wsłuchaniu
się w opinie środowiska rodziców,
zdecydowano o pozostawieniu „0”
w przedszkolu. Przygotowujemy się
także do otworzenia grupy dla dzieci
młodszych. Na dzieci w wieku 2+ będzie czekało 15 miejsc. Całe przedszkole będzie w stanie pomieścić,
wszystkich najmłodszych mieszkańców naszego miasta, których rodzice
zdecydują się posłać swoje pociechy
do przedszkola. Przedszkole zostało
zaprojektowane z uwzględnieniem
nie tylko wyśrubowanych norm za4

potrzebowania na energię, bo wykańczany budynek jest budowany
w standardzie pasywnym, ale przede
wszystkim jako komfortowe miejsce
wczesnej edukacji.

Koszty

Miasto zleciło wykonanie projektu w 2018 r. We wrześniu 2019 r.
projekt naszego przedszkola w Podkowie Leśnej wykonany przez firmę
Bjerg Arkitektur zdobył wyróżnienie
w konkursie PLGBC Green Building
Awards 2019 w kategorii Najlepszy
projekt ekologiczny.
Koszt budowy przedszkola wyniesie 11.898.612,51 zł. Budowa
finansowana jest ze środków własnych miasta oraz z pożyczki, którą
udało się pozyskać z funduszy unijnych dystrybuowanych przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, powołany przez samorząd
województwa mazowieckiego.
Pożyczka została zaciągnięta na
20 lat, przy stałym oprocentowaniu liczonym jedynie od kwoty faktycznego zadłużenia w wysokości
0,22%! Całkowity koszt obsługi tej
pożyczki wyniesie w przybliżeniu
231.000,00 zł.

Dla porównania w latach 20102012 na rozbudowę szkoły (skrzydło
i nowa sala gimnastyczna) zaciągnięto kredyt komercyjny o oprocentowaniu zmiennym wynoszącym ponad 15 razy więcej. Z zaciągniętych
ówcześnie 9.000.000 zł do spłaty
pozostało miastu jeszcze 5 rat ( kredyt zaciągnięto na 15 lat do roku
2025 włącznie, a ówczesne dochody miasta realizowano na poziomie
16.786.753,02 zł, dzisiaj strona dochodowa budżetu sięga 34 mln zł),
a do dnia dzisiejszego koszt obsługi
tego kredytu wyniósł 2.519.251,20 zł.
Całkowity koszt obsługi kredytu na
rozbudowę szkoły wyniesie trochę
ponad 2.8 mln złotych oraz 1,8 mln
z tytułu odszkodowań związanych
ze sprawami sądowymi. Nie zmienia to faktu, że od kilku lat kolejne
roczniki młodych podkowian korzystają z rozbudowanego obiektu
szkoły. Sala gimnastyczna gości nie
tylko uczniów szkoły samorządowej,
ale jest świadkiem wielu wydarzeń
sportowych o charakterze krajowym
i międzynarodowym, kulturalnych
czy samorządowych.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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„Rowerowa” strefa naszego miasta
Zakończył się II etap
budowy rowerowych
torów w naszym mieście. Na terenie przy
ul. Brwinowskiej, na
którym od lipca tego
roku działa pumptrack
– tor cieszący się bardzo
dużą
popularnością wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych
powstały dwie kolejne

atrakcje. 6 grudnia został oddany do użytkowania mały tor typu
pumptrack, który mamy nadzieję
spełni wymagania początkujących
adeptów jazdy „pump” nie tylko na
rowerze ale również na hulajnodze
czy deskorolce. Drugim elementem rozbudowy był tzw. skilltrack
– tor do nauki balansu i równowagi
w czasie jazdy na rowerze, zbudowany z drewnianych kładek stanowiących przeszkody dla rowerzy-

sty. Jak mówią spotkani na torze
mieszkańcy „To świetne miejsce do
spędzania czasu wolnego. Aktywna zabawa na tych torach, może
przerodzić się w prawdziwą sportową pasję”. Tak duża popularność
jaką cieszy się pumptrack, determinuje nas do szukania kolejnych
pomysłów i atrakcji wzbogacających ten obiekt.
Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej”
Redakcja dziennika Rzeczpospolita w październiku ogłosiła
wyniki XVI edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”.
Niezależna Kapituła ekspertów
sprawdziła, które samorządy najbardziej dbają o rozwój, standard
życia mieszkańców, nie zapominając przy tym o bezpieczeństwie
finansowym. Od 5 lat Podkowa
Leśna znajduje się na szczycie najlepiej zarządzanych gmin w Polsce. Tym razem Miasto Podkowa
Leśna zajęło VI miejsce w kraju i II na Mazowszu w kategorii
gmin miejskich i miejsko-wiejskich
w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Ranking ocenia politykę rozwoju polskich miast i gmin.
Wszystkie gminy zostały zbadane
przez Kapitułę pod kierownictwem prof. Jerzego Buzka. Kapituła ocenia skuteczność działań
władz samorządowych na płaszczyźnie ekonomicznej, środowi-

skowej społecznej przez pryzmat
jakości zarządzania oraz trwałości
wspomnianych kategorii. Odpowiedzialne zarządzanie zasobami
w tych obszarach zwiększa potencjał rozwojowy samorządów
i pozwala osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju. Miasto Podkowa
Leśna zostało nagrodzone, a tym
samym pokazane jako przykład
do naśladowania. Nagroda ta potwierdza dobrze dobrany kierunek
oraz mobilizuje władze do dalszego podwajania zasobów.
Ranking Samorządów jest organizowany przez „Rzeczpospolitą”
już od 16 lat. Sprawdzana jest efektywność działań samorządów na
rzecz trwałego rozwoju wspólnoty
w podstawowych obszarach: trwałości ekonomicznej, trwałości śro-

dowiskowej, trwałości społecznej
oraz w zakresie jakości zarządzania. W roku 2018 Miasto Podkowa
Leśna otrzymało II miejsce w Rankingu (rok 2017 – VII miejsce, rok
2016 – XX miejsce). Potwierdza to,
że dbamy najlepiej o swój zrównoważony rozwój.
Agnieszka Pulkowska-Nowocień
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
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Powołanie Komitetu
Sterującego Projektu ZONE

(Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji)
24 listopada br. powołano Komitet Sterujący projektu ZONE (Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji), który realizowany będzie w Głównym
Urzędzie Nadzoru Budowlanego w latach 2020-2023. Do zespołu został zaproszony Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński.
Zadania Komitetu Sterującego
koncentrują się w głównej mierze na
określeniu kierunku prowadzonych
prac, koordynowaniu i monitorowaniu prac projektowych oraz proponowaniu nowych działań w zakresie
wdrażania produktów projektu.

Skład Komitetu Sterującego:

• Dorota Cabańska, Przewodnicząca
Komitetu Sterującego, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
• Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Czystego
Powietrza
• Anita Kukawska, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa
i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
• Agnieszka Sosnowska, Dyrektor
Departamentu Ochrony Powietrza
i Polityki Miejskiej w Ministerstwie
Klimatu
• Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego
• Piotr Łyczko, Zastępca Dyrektora
Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
• Piotr Kuczera, Prezydent Miasta
Rybnika
• Tomasz Ożóg, Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Skawina
• Artur Tusiński, Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
• Andrzej Guła, Prezes Polskiego
Alarmu Smogowego
• Paweł Myjak, Dyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego

O projekcie ZONE

W Polsce problem jakości powietrza
jest wciąż nierozwiązany. Jak wskazują dane Głównej Inspekcji Ochrony
Środowiska, określone prawem normy dla stężenia rakotwórczych pyłów
6

przekroczone są na prawie całej powierzchni kraju. Szkodliwe substancje
powodujące smog mają największe
natężenie w sezonie grzewczym, ponieważ w Polsce dominujący wpływ
na jakość powietrza mają zanieczyszczenia wynikające z tzw. niskiej emisji, czyli spaliny emitowane w okresie
zimowym z domowych palenisk. Systemowa wymiana pieców węglowych
(tzw. „kopciuchów”) jest trudna ze
względu na brak informacji na temat
źródeł niskoemisyjnego ciepła w budynkach. Zmiana jest możliwa tylko
dzięki wdrożeniu systemu informatycznego, który będzie zbierał i udostępniał dane o budynkach. W tym
celu powstaje Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków, która będzie

aplikacją do gromadzenia i udostępniania informacji na temat tego, w jaki
sposób ogrzewamy nasze domy. Projekt ZONE przeprowadzimy etapami,
a jego najważniejszym elementem będzie właśnie budowa CEEB, ewidencji
i aplikacji mobilnej z e-usługami dla
tych obywateli, którzy będą chcieli
zadbać o ekologię i bezpieczeństwo
swoich domów, czy mieszkań i w wygodny sposób, poprzez aplikację,
zamówić przeglądy kominiarskie i inwentaryzacje. Właściciele i firmy zarządzające będą mogli także szybko
sprawdzić możliwości dofinansowania
termomodernizacji swojej nieruchomości w systemie CEEB.
Źródło: Główny Urząd
Nadzoru Budowlanego

Podkowa na 5 miejscu!
Wykorzystanie środków unijnych na jednego mieszkańca, na
Mazowszu, w perspektywie finansowej 2014-2020.
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Dendropolis pisze dalej…
i zmienia swój statut
17 listopada 2020 r. Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis
złożyło kolejne pisma ws. stawu
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
a także Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wojewody Mazowieckiego i Starosty Grodziskiego.
W pismach zawartych jest wiele
wniosków, niemniej jeden wyróżnia je z dotychczasowych skarg –
WYMIERZENIE MIASTU PODKOWA LEŚNA GRZYWNY ZA PROWADZENIE ROBÓT.
Stowarzyszenie to, także w drugiej połowie 2020 roku zmieniło
swoje cele statutowe rozszerzając
je o nowe zapisy, m.in:
Kontrolowanie samorządu terytorialnego (w tym jego organów) co
do zgodności jego postępowania
z prawem m.in. poprzez wnoszenie
uwag, skarg, wniosków i zawiadomień do odpowiednich organów,
inicjowanie oraz udział na prawach
strony w postępowaniach administracyjnych i sądowych, w tym
dotyczących wykrytych nieprawidłowości lub w celu ich wykrycia,
w szczególności w zakresie zadań
i kompetencji samorządu terytorialnego dotyczących: [pisownia zachowana]
1. inwestycji budowlanych i procesu budowlanego,
2. ochrony środowiska,
3. ochrony przyrody,
4. opieki zdrowotnej,
5. ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami,
6. ł adu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej; gminnych
dróg, ulic, mostów, placów oraz

organizacji ruchu drogowego;
wodociągów i zaopatrzenia
w wodę, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości
i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
7. telekomunikacji i lokalnego
transportu zbiorowego,
8. pomocy i opieki społecznej,
9. g
 minnego budownictwa mieszkaniowego,
10. edukacji publicznej,
11. k
 ultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami,
12. kultury fizycznej i turystyki,
w tym terenów rekreacyjnych
i urządzeń sportowych,
13. targowisk i hal targowych,
14. zieleni gminnej i zadrzewień,
15. cmentarzy gminnych,
16. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz
ochrony
przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym
wyposażenia i utrzymania
gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
17. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz obiektów administracyjnych,
18. polityki prorodzinnej, w tym
zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
i prawnej,
19. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym
tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek
pomocniczych i wdrażania
programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
20. promocji gminy,
21. współpracy i działalności na
rzecz organizacji pozarządo-

wych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2018 r. poz. 450, 650, 723
i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37),
22. w
 spółpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi
innych państw,
23. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
24. ochrony
przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej,
25. m
 onitoringu (rejestracji obrazu) w obszarze przestrzeni
publicznej
26. statutu gminy,
27. ustalania wynagrodzenia włodarzy gmin, stanowienia o kierunkach ich działania oraz
przyjmowania
sprawozdań
z ich działalności,
28. powoływania i odwoływania
skarbnika gminy,
29. uchwalania budżetu gminy,
30. r ozpatrywania sprawozdania
z wykonania budżetu oraz
w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia
absolutorium
z tego tytułu,
31. r ozpatrywania raportu o stanie gminy oraz w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia
wotum zaufania z tego tytułu,
32. studium uwarunkowań
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
33. p
 rogramów gospodarczych
oraz innych planów i programów gminnych
34. p
 rzyjmowania
programów
i strategii rozwoju w trybie
określonym w przepisach
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
35. u
 stalania zakresu działania
jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im skład7
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ników mienia do korzystania
oraz zasad przekazywania
środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
36. s praw podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
37. spraw majątkowych gminy,
38. spraw współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz
przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
39. spraw herbu gminy, sprawy
nazw ulic i placów będących
drogami publicznymi lub nazw
dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068),
a także wznoszenia pomników,

40. n
 adawanie honorowego obywatelstwa gminy,
41. z asad udzielania stypendiów
dla uczniów i studentów.
a także
Kontrolowanie władz samorządów terytorialnych z przestrzegania przepisów prawa dotyczących
w/w m.in. ustawy prawo budowlane, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych
przepisów powszechnie obowiązujących znajdujących zastosowanie. W przypadku podejrzenia lub
stwierdzenia naruszenia prawa podejmowanie stosownych kroków
prawnych w celu przeciwdziałania
i zapobieżeniu negatywnym skutkom naruszenia prawa. (…)

To krótki wyciąg ze zmian
zapisanych w statucie stowarzyszenia Dendropolis, odnośniki o kontroli samorządu są wielokrotnie
powielone.
Nie znam żadnej organizacji pozarządowej, która w swoich celach
statutowych wpisałaby wnoszenie
skarg i funkcję kontrolną organów
gminy. Tymi zapisami Dendropolis dookreśliło rolę, w jakiej widzi
siebie w społeczności lokalnej,
tym samym nie rozumiejąc istoty
funkcjonowania trzeciego sektora,
gdzie głównym działaniem powinno być dobro wspólne i solidaryzm
społeczny.
Nie wychodzimy z papierów
i wszczętych kolejnych postępowań
na wniosek Dendropolis.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Światowy Dzień Tolerancji
16 listopada obchodzimy Światowy Dzień Tolerancji,
ustanowiony 25 lat temu z inicjatywy UNESCO.

Chcąc okazać solidarność z wszystkimi, którzy na co dzień borykają się z wykluczeniem, dyskryminacją i nierównym
traktowaniem, kilkudziesięciu prezydentów i burmistrzów miast, w tym Burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński,
wystosowało apel w sprawie poszanowania praw tych osób.

Apel prezydentów i burmistrzów miast w związku
z Międzynarodowym Dniem Tolerancji przypadającym 16 listopada
W Międzynarodowy Dzień Tolerancji ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO w 1995 r.
przypominamy fragment Deklaracji na Temat Zasad Tolerancji, pod którą podpisały się kraje członkowskie UNESCO
ustanawiając to międzynarodowe święto:
„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów
na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest
harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość,
która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.
Dzisiaj my, prezydenci i burmistrzowie polskich miast, okazujemy solidarność z wszystkimi, którzy na co dzień borykają się z wykluczeniem, dyskryminacją i nierównym traktowaniem. Tymi, których głos wymaga wzmocnienia i tymi,
którzy z determinacją walczą o swoje prawa stając się obiektem ataków werbalnych, a w ostatnim czasie również
fizycznych.
Uważamy, że każdy obywatel naszych małych ojczyzn ma takie same prawa i obowiązki, niezależnie od narodowości,
wyznawanej religii, poglądów politycznych, pochodzenia czy orientacji seksualnej”.
8
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Podsumowanie konsultacji społecznych
ws. skrzyżowań równorzędnych

27 października Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna w zakresie zmiany organizacji ruchu na terenie miasta Podkowa
Leśna. Konsultacje trwały od dnia 2 listopada do dnia 30 listopada 2020 r.
Przedmiotem konsultacji była propozycja zmiany organizacji ruchu na terenie miasta Podkowa Leśna polegająca na wprowadzeniu skrzyżowań równorzędnych
na drogach gminnych, spełniających warunki ustawy
o drogach publicznych, z wyłączeniem dróg powiatowych, tj. ulicy Jana Pawła II i Brwinowskiej oraz drogi
wojewódzkiej, czyli trasy 719.
W ramach ogłoszonych konsultacji przeprowadzono badanie ankietowe (w formie papierowej oraz elektronicznej).
Formularz ankiety dostępny był:
1) w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta
Podkowa Leśna oraz dołączony do każdego egzemplarza
Biuletynu Miasta (nr 5[92] październik 2020) i dostarczony do mieszkańców,
2) w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
Osoby uczestniczące w konsultacjach wypełniły 231
ankiet, w tym 101 ankiet papierowych oraz 130 ankiet elektronicznych. W wyniku weryfikacji odrzucono 19 ankiet, w tym złożone anonimowo, wypełnione
wielokrotnie oraz wypełnione przez osoby, które nie są
mieszkańcami Podkowy.
Formularz ankiety składał się z dwóch pytań:
Pytanie 1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem na
drogach spełniających warunki skrzyżowań równorzędnych, a później na każdej nowo wybudowanej lub wyremontowanej drodze?
Za wprowadzeniem skrzyżowań równorzędnych opowiedziało się 130 respondentów; przeciw temu rozwiązaniu było 80 uczestników badania. Jedna z osób nie wskazała żadnej odpowiedzi w pytaniu nr 1, co oznacza, że
liczebność grupy respondentów różni się od sumy wskazań dla poszczególnych wariantów odpowiedzi.

37,92%
62,08%

n NIE
n TAK

Pytanie 2. W jaki sposób zazwyczaj Pani/Pan porusza
się po mieście? (pytanie wielokrotnego wyboru)
Ponad 75% uczestników badania ankietowego wskazało, że porusza się po mieście samochodem, a 65% osób
wskazało, że porusza się pieszo. Niemal połowa respondentów porusza się po mieście rowerem (48,11%).
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w inny sposób

Poniższy wykres przedstawia rozkład odpowiedzi na
pytanie nr 1 (Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem na drogach spełniających warunki skrzyżowań równorzędnych,
a później na każdej nowo wybudowanej lub wyremontowanej drodze?) w zależności od tego, w jaki sposób respondenci poruszają się po mieście.
100%
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Piesi oraz rowerzyści, czyli niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego, w zdecydowanej większości opowiadają się za
wprowadzeniem skrzyżowań równorzędnych. W grupie
osób poruszających się samochodami zwolennicy skrzyżowań, na których nie wyróżniono kierunku z pierwszeństwem przejazdu, tylko nieznacznie przeważają nad oponentami tego rozwiązania (różnica ośmiu głosów).
W biuletynie jak i na stronie www załączone były
mapki z listą proponowanych lokalizacji skrzyżowań
równorzędnych na terenie miasta. Przyjmowane były
także opinie przesłane na piśmie na adres Urzędu Miasta lub drogą elektroniczną. Te dwie formy konsultacji
dobrano, aby poszerzyć możliwy krąg osób chcących
się wypowiedzieć oraz z uwagi na sytuację pandemii.
Dodatkowo na wszystkich tablicach ogłoszeniowych
zlokalizowanych na terenie miasta zamieszczane były
ogłoszenia informujące o konsultacjach i sposobach
wzięcia w nich udziału. Jako uzupełnienie konsultacji odbyło się także spotkanie online, tj. chat z Burmistrzem Miasta Podkowa Leśna, podczas którego osoby
zainteresowane mogły zadać pytania bądź przedstawić
swoje stanowisko.
Joanna Oracka
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Monitoring powietrza w Podkowie Leśnej
Dużymi krokami zbliża się zima a wraz z nią
kolejny sezon grzewczy. Tym razem będzie inny,
niż poprzednie, za sprawą uchwały nr 115/20
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 8 września 2020 r., która wprowadziła
Program Ochrony Powietrza (POP) dla
województwa mazowieckiego. Celem POP
jest osiągnięcie dopuszczalnych norm substancji
szkodliwych w powietrzu, w tym m.in. pyłu PM 10,
pyłu PM 2,5, benzo(a)pirenu oraz ditlenku azotu.
Miasto Podkowa Leśna podejmuje wiele działań mających na celu redukcję ww. szkodliwych substancji.
Wykonaliśmy termomodernizację
budynków użyteczności publicznej
(Urząd Miasta oraz biblioteka), wymieniamy źródła ciepła w budynkach komunalnych (Jana Pawła II 27
oraz Jaworowa 13), zaś na wiosnę
wykonamy tam termomodernizację
(jeśli uda się uzyskać pozytywną
decyzję konserwatora zabytków).
Miasto uruchomiło także gminny
program dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. W pierwszej
edycji złożono jedynie 4 wnioski,
ale liczymy na większą ich liczbę
w kolejnych latach.
Wymieniliśmy oprawy dla wszystkich źródeł oświetlenia miejskiego
poza pastorałami, zaś w najbliższych planach (obecnie analizujemy możliwości pozyskania współfinansowania dla takiej inwestycji)
mamy wykonanie kilku instalacji
paneli fotowoltaicznych dla miasta
o łącznej mocy ok. 160kWp. Instalacja ta umożliwi nam, bazując na
pakiecie prosumenckich zmian do
ustawy o odnawialnych źródłach
energii, stać się samowystarczalną energetycznie gminą. Realizujemy również projekt finansowany
z Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna pn. „Podkowa Leśna =
Human Smart Town”, który nakierowany jest na ochronę środowiska, w tym przede wszystkim w obszarze powietrza oraz oszczędnego
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zarządzania wodą. W projekcie tym
przewidziano również duży pakiet
szkoleń w obszarze dbania o czyste powietrze, które ze względu na
pandemię COVID-19 tymczasowo
zostały wstrzymane. Z projektu finansujemy również przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł niskiej
emisji, której obowiązek przeprowadzenia wynika również z uchwały wprowadzającej Program Ochrony Powietrza na Mazowszu.
Wszystkie te działania są bardzo
potrzebne, wręcz niezbędne, ale nie
wykazują wprost, czy normy substancji szkodliwych zostały osiągnięte, czy nie. Do tego celu służyć
miastu będzie nowy system monitoringu jakości powietrza. System
składa się ze stacji pogodowej oraz
10 zestawów czujników, w trzech
konfiguracjach. Stacja pogodowa
została zlokalizowana na dachu
publicznej szkoły podstawowej
w Podkowie Leśnej. Stacja pogodowa wykonuje pomiary: temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia
atmosferycznego, siły i kierunku
wiatru, typu opadu (ciekły/stały),
intensywności i wielkości opadów
ciekłych, nasłonecznienia i natężenia oświetlenia.
Zestawy czujników umożliwiają
pomiary:
▪ pyłów oraz formaldehydu (wersja PDKL1) – 5 sztuk,
▪ pyłów, formaldehydu, dwutlenku azotu, ozonu oraz dwutlenku
siarki (wersja PDKL2) – 2 sztuki,

▪ pyłów, formaldehydu, dwutlenku
azotu, ozonu, dwutlenku siarki,
cyjanowodoru i chlorowodoru
(wersja PDKL3) – 3 sztuki.
Najbardziej rozbudowane stacje
zostały zlokalizowane na terenie
szkoły podstawowej, stacji WKD
Podkowa Leśna Główna oraz na
wjeździe do miasta (przy pumptracku, tj. ul. Brwinowska 30). Stacje
te dodatkowo mierzą cyjanowodór
oraz chlorowodór. Lokalizacja stacji
miała na celu pomiar większej ilości
substancji wzdłuż głównego ciągu
komunikacyjnego Podkowy Leśnej.
Stacje badające poza pyłami i formaldehydem także ditlenek azotu
oraz ditlenek siarki zlokalizowano
na ul. Gołębiej oraz Borowin.
Pozostałe stacje, badające tylko pyły PM 10, PM 2,5 oraz formaldehyd zlokalizowano na stacji
WKD Podkowa Leśna Wschodnia,
WKD Podkowa Leśna Zachodnia,
rondzie Bukowa, skrzyżowaniu ul.
Bukowej z Sosnową oraz skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej z Błońską.
Plusem zestawów czujników jest
ich mobilność – w każdej chwili
możemy dany czujnik przenieść do
dowolnego miejsca, posiadającego zasilanie energetyczne. Zestaw
czujników wraz ze stacją pogodową został w całości sfinansowany
z projektu pn. „Podkowa Leśna =
Human Smart Town”, w którym
poziom dofinansowania wynosi ok.
85%. W pełni funkcjonalny system
został uruchomiony z dniem 1 grud-
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nia 2020. Do tego dnia trwały testy
oraz kalibracja systemu pomiaru jakości powietrza.
Dodatkowo miasto wystąpiło do
Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu dot. zakupu
tablic LED służących do wyświetlania informacji z czujników. W ramach Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Ochrony Powietrza uzyskano dofinansowanie na poziomie
50% z kwoty 125.460 PLN. Docelowo system będzie miał za zadanie
wyświetlać komunikaty dotyczące
przekroczeń norm i obostrzeń dla
mieszkańców,
wprowadzonych
przez Program Ochrony Powietrza
dla województwa mazowieckiego. Jednym z takich obostrzeń dla
mieszkańców jest obowiązek powstrzymywania się od rekreacyjnego palenia w kominku, jeśli stężenie pyłów przekroczy 50 µg/m3.
Podkreślić jednakże należy, iż zakaz dotyczy tylko tych kominków,
piecyków kominkowych, piecyków
ozdobnych, które nie są głównym
źródłem ogrzewania w domu. Jeżeli właściciel nie ma innego źródła ogrzewania niż kominek (brak
pieca węglowego, gazowego lub
innego głównego źródła ciepła),
palenie w kominku dalej będzie dopuszczalne (do 2024 roku).
W ramach działań krótkoterminowych, na samorządy został nałożony obowiązek informacyjny w zakresie powiadomienia mieszkańców
o przekroczeniach i związanych
z tym obostrzeniach (m.in. zakazie
rekreacyjnego palenia w kominkach). Nie doprecyzowano jednak
formy komunikacji, uznając za wystarczającą formę umieszczenie komunikatu na oficjalnej stronie www
gminy. Miasto Podkowa Leśna pragnie ułatwić mieszkańcom dotarcie
do takiej informacji poza minimalnym umieszczeniem jej na stronie
urzędu. Mamy nadzieję, że informacje wyświetlane na tablicach zlokalizowanych w głównych częściach
miasta, ułatwią Podkowianom zapoznanie się z ograniczeniami nałożonymi poprzez mazowiecki Program Ochrony Powietrza.
Marcin Bzdyra
Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych

STOP COVID

Trwa ciągła walka z pandemią koronawirusa. Padają dobowe
rekordy zakażeń. Obowiązują obostrzenia w walce z Covid-19.
W związku z tym zaleca się, aby ograniczyć wyjścia z domu.
Obsługa interesantów odbywa
się z przewagą zastosowań elektronicznych (EPUAP, email), a sprawy
w Urzędzie mogą załatwiać jedynie
mieszkańcy Miasta Podkowa Leśna
po wcześniejszym umówieniu wizyty. Jednocześnie przypominamy,
że zaleca się zachować dystans,
dezynfekować ręce i nosić maseczkę. W przypadku chęci pozyskania
przez osoby starsze pomocy należy skontaktować się Ośrodkiem
Pomocy Społecznej numer tel.
22 729 10 82. Ponadto w serwisie
https://www.gov.pl/ jako realne
wsparcie w walce z koronawirusem
udostępniono aplikację STOP COVID. STOP COVID działa w oparciu
o technologię Bluetooth. Aplikacja
monitoruje nasze otoczenie w poszukiwaniu innych urządzeń, na

których jest zainstalowana. Jeśli je
znajdzie, a kontakt naszego telefonu z telefonem innej osoby potrwa
przynajmniej 15 minut i będzie miał
miejsce w odległości mniejszej niż
2 metry – zapamięta go na 14 dni.
Jeśli w tym czasie właściciel któregoś z urządzeń zachoruje, użytkownicy aplikacji, z którymi się spotkał,
otrzymają powiadomienie. Powiadomienie nie oznacza, że jesteś zakażony, ani że musisz poddać się
kwarantannie. Jeśli je otrzymasz,
zachowaj ostrożność – pomożesz
w ten sposób zahamować rozprzestrzenianie się choroby. WIĘCEJ
SZCZEGÓŁÓW NA STRONIE: https://www.gov.pl/web/protegosafe/jak-to-dziala
Agnieszka Pulkowska-Nowocień
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Pomóżmy Seniorom

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej zaprasza Seniorów do skorzystania z usługi
„Pomóżmy Seniorom” adresowanej
do mieszkańców Podkowy Leśnej
w wieku powyżej 70 roku życia,
którzy zamieszkują samotnie lub
z drugą osobą w podeszłym wieku
lub z niepełnosprawnością. W ramach usługi wolontariusze OPS
będą kupować wyłącznie podstawowe artykuły spożywcze i środki
czystości w ilościach niezbędnych
do samodzielnego funkcjonowania. Koszt zakupu niezbędnych artykułów pokrywa zainteresowany.
Zakupy będą dostarczane w tym
samym lub najpóźniej następnym dniu roboczym po zgłoszeniu. Osoba potrzebująca pomocy

może zgłosić potrzebę zrobienia
zakupów raz w tygodniu. Pracownicy OPS proszą, aby zgłaszały się
wyłącznie osoby, które pozostają
w swoich domach i nie mogą liczyć
na pomoc w zakupach ze strony rodziny, sąsiadów lub znajomych.
Zgłoszenia przyjmuje Ośrodek
Pomocy Społecznej pod numerem
telefonu +48 789 202 445 w terminie od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00–14.00. Podczas rozmowy z pracownikiem OPS należy
podać swoje imię, nazwisko, adres
i numer telefonu.
Pod tym samym numerem telefonu mogą zgłaszać się osoby chętne
do udzielenia pomocy Seniorom.
Ośrodek Pomocy Społecznej
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Inwentaryzacja według zone

Inwentaryzacja źródeł ciepła jest niewątpliwie wyzwaniem, przed którym stoją obecnie wszystkie
samorządy gminne. Z jednej strony, obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji nakłada na
samorządy uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r.,
z drugiej zaś ustawodawca rozpoczął prace nad Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków.
Wprowadzony ww. uchwałą Program Ochrony Powietrza nakłada
na każdą mazowiecką gminę, w tym
również na Podkowę Leśną, między
innymi obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji kotłów do dnia
31 grudnia 2021. Ponadto w każdym kolejnym roku gmina ma obowiązek wymiany konkretnej liczby
kotłów na swoim terenie oraz przeprowadzanie kontroli palenisk oraz
akcji edukacyjnych.
Akcje edukacyjne w zakresie dbałości o czyste powietrze zamierzamy sfinansować w ramach projektu
„Podkowa Leśna = Human Smart
Town”. Szkolenia miały być stacjonarne (niestety odbyło się tylko
jedno), ale ze względu na pandemię
COVID-19 pracujemy nad wersją
online tych szkoleń. Z programu
Human Smart Cities finansujemy
również działania dotyczące inwentaryzacji źródeł ciepła.
W Podkowie Leśnej mamy 1459
budynków (lokali) – taka wartość
istnieje w pilotażowej wersji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Do końca listopada 2020
roku dokonano inwentaryzacji
646 budynków. Tym samym wprowadzonych do bazy jest 44,28%
wszystkich budynków zlokalizowanych w Podkowie Leśnej. Ważne podkreślenia jest jednak zastosowanie konkretnej metodologii
przeprowadzenia inwentaryzacji.
Ze względu na brak szczegółowych
wytycznych dotyczących sporządzenia inwentaryzacji nałożonej
przez zapisy Programu Ochrony
Powietrza na Mazowszu, wzór ankiety w danej gminie jest w dużej
części pochodną sugestii firmy, która wygrała przetarg na wykonanie
inwentaryzacji. Nie ma spójności
i porównywalności danych pomiędzy gminami. Najlepszym przykładem jest inwentaryzacja wykony12

wana w Małopolsce (obecnie ponad
30% budynków gospodarstw domowych województwa jest zinwentaryzowanych), ale dane te nie
są ze sobą porównywalne, gdyż na
tą wartość składa się wiele różnych
metodologii. Podobne zagrożenie
możliwe jest na Mazowszu – jest
obowiązek, ale nie ma wytycznych
do tego jakie dane należy zbierać.
W przypadku Podkowy Leśnej
sytuacja jest zgoła inna. W latach
2019 – 2020 Miasto Podkowa Leśna dołączyło do pilotażowego
projektu pn. „Zintegrowany System Wsparcia Polityk i Programów
Ograniczenia Niskiej Emisji” (ZONE).
Projekt był finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu badań „Gospostrateg”. W skład konsorcjum
realizującego projekt weszły: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (jako lider projektu), Instytut
Łączności – Państwowy Instytut
Badawczy, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Stowarzyszenie
Krakowski Alarm Smogowy. Oprócz
ww. podmiotów w części pilotażowej projektu, od startu w czerwcu
2018 roku, uczestniczyło 9 samorządów gminnych, zaś 10 kolejnych,
w tym Podkowa Leśna, przystąpiło
do pilotażu w późniejszym okresie
i w ograniczonym zakresie. Tym samym miasto Podkowa Leśna otrzymało możliwość przeprowadzenia
inwentaryzacji zgodnie z metodologią ZONE, promowaną przez
ministerstwo.
Zważywszy, że projekt ZONE
był tylko pilotażem, Główny Urząd
Nadzoru Budowlanego właśnie
rozpoczyna realizację docelowego
projektu ZONE, w ramach którego zostanie zbudowana Centralna
Ewidencja Emisyjności Budynków.

Miło jest podkreślić, że w skład Komitetu Sterującego nowym projektem, oprócz przedstawicieli ministerstw i GUNB, Polskiego Alarmu
Smogowego czy zastępcy marszałka województwa małopolskiego,
wchodzi również Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna.
Podkowa Leśna już dzisiaj ma tą
nowopowstającą bazę danych, zapełnioną w 44%. Obecnie zbieramy dane inwentaryzacyjne zgodnie
z projektem pilotażowym – naszym
celem jest zapełnienie tej bazy tym
bardziej, że rozpoczynające się właśnie prace legislacyjne i tak narzucą
samorządom uzupełnianie rekordów. Inwentaryzacja źródeł ciepła
za pomocą ankieterów z Politechniki Warszawskiej została zatrzymana już dwukrotnie poprzez pandemię COVID-19. Chcąc podtrzymać
tempo inwentaryzacji, Miasto Podkowa Leśna uruchomiło ankietę
elektroniczną, która ma uzupełnić
proces inwentaryzacji dla tych budynków, dla których jeszcze ankieta
nie została wypełniona i uzupełniona w bazie danych. Szczegółowe
informacje nt. ankiety online znajdą
się w najbliższym czasie na stronie
internetowej oraz na Facebooku
Urzędu Miasta.
Marcin Bzdyra
Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych
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Tydzień Węgierski w Podkowie Leśnej
Jak co roku, w październiku w Podkowie Leśnej wspominamy Powstanie Węgierskie
1956 roku. Z tej okazji, a także dla podkreślenia szczególnych związków naszego miasta
z Węgrami, odbył się Tydzień Węgierski. Ze względu na obostrzenia epidemiczne
obchodzony był kameralnie.
W podkowiańskich szkołach
uczniowie obejrzeli relację filmową
ze spotkania z Istvanem Elekiem,
które odbyło się podczas jednej
z edycji Festiwalu Otwarte Ogrody
w podkowiańskiej bibliotece. Słowo wprowadzające podczas tego
historycznego spotkania wygłosił
pan Akos Engelmayer, były ambasador Węgier w Polsce i Honorowy
Obywatel Miasta. Film można obejrzeć na kanale biblioteki w serwisie
YouTube.
Przedszkolaki spędziły Tydzień
Węgierski, poznając m.in. geografię, flagę i hymn Węgier, czytając
węgierskie bajki i ucząc się kroków
Czardasza. Na zakończenie dzieci

wykonały różnymi technikami plastycznymi flagę Węgier.
W piątek, 23 października 2020 r.,
w dniu 64. rocznicy Powstania Węgierskiego 1956 roku, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński,
Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna Michał Gołąb, radni oraz
Dyrektor CKiIO Mariusz Płoszaj-Mazurek złożyli kwiaty w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i w Kościele
św. Krzysztofa pod tablicą upamiętniającą powstańcze wydarzenia
na Węgrzech. Na podkowiańskim
cmentarzu przedstawiciele władz
miasta złożyli kwiaty i zapalili znicze
na grobach węgierskich żołnierzy poległych we wrześniu 1944 roku.

Na zakończenie Tygodnia Węgierskiego odbył się spacer „Śladami Węgrów w Podkowie Leśnej”
zorganizowany przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
Aby poznać historię związków
Węgier z naszym miastem, warto
przeczytać bardzo ciekawy artykuł
pt. „Węgrzy w Podkowie Leśnej”,
autorstwa Krystyny Golińskiej-Engelmayer, opublikowany na łamach
51. numeru Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego (link: https://
www.podkowianskimagazyn.pl/
nr51/wegrzy.htm).
Joanna Pietrzak
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Deklaracja dostępności

Przepisy dotyczące zapewniania dostępności istnieją w Polsce od ponad
20 lat, mimo zmieniającej się technologii można uznać, że rzeczywistość
zmienia się bardzo wolno. Zmiany
te przyspieszyły w ostatnich latach
dzięki rozwojowi e-usług, cyfryzacji i realizacji programu Dostępność
Plus, który w praktyce wdraża postanowienia Konwencji ONZ o prawach
osób niepełnosprawnych. Celem
wprowadzenia Ustawy jest zapewnienie dostępności wszystkim, którzy
jej potrzebują, poprzez zastosowanie
projektowania uniwersalnego i racjonalnych usprawnień. Szczególne potrzeby są lub mogą być udziałem każdego z nas, a dostępność to sposób
na realizację praw człowieka. Ustawa
jest efektem wdrażania programu Dostępność Plus. Zmiany, których wymaga Ustawa, są wyzwaniem dla administracji publicznej. Każdy podmiot
publiczny może i powinien rozszerzać
dostępność na kolejne obszary, niestety często wdrożenie usprawnień
jest niełatwe, bądź wręcz niemożliwe.

Dlatego należy przyjmować takie rozwiązania, które będą w jak największym stopniu zbliżone do najlepszych
i wykorzystywane przez wszystkich
mieszkańców. Poprawienie dostępności to nie tylko poprawa architektoniczna, cyfrowa czy informacyjno
-komunikacyjna, ale to także poprawa
jakości e-usług. Gmina podejmuje
ogromne starania by pozyskiwać fundusze na inwestycje oraz usprawnienia cyfrowe oraz życiowe. Dzięki
rozwojowi informatycznemu oraz
pozyskanym funduszom z projektów
unijnych Miasto Podkowa Leśna poprawia życie, usprawnia infrastrukturę i wprowadza nowe rozwiązania
przyjazne mieszkańcom i środowisku.
W celu spełnienia wymogów związanych z realizacją art. 14 Ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r.
poz.1062), Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna powołał Zespół ds. dostępności (Zarządzenie 117/2020) oraz
opublikował deklarację dostępności

www. https://bip.podkowalesna.pl/
informacje-podstawowe/deklaracja
-dostepnosci/26566/. Należy dodać,
że Burmistrz Miasta zwraca uwagę na
projektowanie uniwersalne, które jest
podstawowym i domyślnym instrumentem realizacji dostępności. Termin ten odnosi się do przyjmowania
takich rozwiązań, które są użyteczne
dla wszystkich ludzi, w jak największym zakresie. Racjonalne usprawnienia stosowane przez Urząd Miasta
Podkowa Leśna oraz rozwój dedykowanych usług dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna mają na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom,
a szczególnie osobom o szczególnych
potrzebach możliwość korzystania
z dóbr i usług dostępnych na rynku.
W przypadku problemów z dostępnością cyfrową, BIP, informacyjno
-komunikacyjną lub architektoniczną,
prosimy o kontakt dostepnosc@podkowalesna.pl lub 22 759 21 00.

Podkowiański spacer

W sobotę 31 października ulicami Podkowy Leśnej
przeszli mieszkańcy, którzy w ten sposób zamanifestowali swoje poparcie dla Ogólnopolskiego Strajku
Kobiet. W marszu wzięło udział około 200 osób.
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Agnieszka Pulkowska-Nowocień
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

Rada Miasta

Informacje Rady Miasta
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z powodu zagrożenia epidemicznego tymczasowo zawieszone zostały dyżury
radnych. Do czasu wznowienia dyżurów możliwy jest kontakt mailowy
z radnymi (wykaz adresów mailowych na ostatniej stronie Biuletynu)

lub telefonicznego poprzez Biuro
Rady Miasta (tel. 22 759 21 06).
Zachęcamy do śledzenia transmisji sesji Rady Miasta oraz posiedzeń komisji prowadzonych w trybie zdalnym, które udostępniane są
w serwisie YouTube na kanale „Miasto Podkowa Leśna”. Informacje

o planowanych spotkaniach publikowane są na stronie podkowalesna.esesja.pl oraz w kalendarzu na
stronie internetowej miasta. Zawiadomienia zamieszczane są także na
miejskich tablicach informacyjnych.
Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sesja XXI – 15.10.2020 r.
Uchwała Nr 175/XXI/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 176/XXI/2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 177/XXI/2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.

Uchwała Nr 178/XXI/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 179/XXI/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia
usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Sesja XXII – 26.11.2020 r.
Uchwała Nr 180/XXII/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 181/XXII/2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 182/XXII/2020

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki
tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 183/XXII/2020

Uchwała Nr 184/XXII/2020

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2021
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

Uchwała Nr 185/XXII/2020

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym,
na okres 25 lat nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 186/XXII/2020

w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego

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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Środowisko

Pomniki przyrody
przy ul. Jana Pawła II

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy stopniowe pogorszenie
stanu zdrowotnego poszczególnych egzemplarzy drzew wchodzących w skład pomnikowej alei lipowej przy ul. Jana Pawła II.

W wyniku oględzin dokonanych
jeszcze w trakcie trwającego sezonu wegetacyjnego zleciliśmy ekspertyzę dendrologiczną dwóch
lip, które według naszej wstępnej
oceny znajdowały się w najsłabszej
kondycji. Ekspertyza wykonana
5 października wykazała postępujący, niemożliwy do powstrzymania
proces zamierania oraz wysokie ryzyko wyrządzenia szkody, związane
z obecnością licznych uszkodzeń
i wad budowy – oba drzewa zosta-

ły zakwalifikowane do usunięcia.
W ramach kompensacji, w miejscach po usuniętych lipach zalecono
posadzenie nowych egzemplarzy
tego gatunku jeszcze w tym samym
sezonie wegetacyjnym.
W trosce o pozostałe lipy rosnące
zarówno przy ul. Jana Pawła II jak
i przy ul. Kościelnej, w przyszłorocznym budżecie miasta zaplanowaliśmy wydatki związane z badaniami
stanu zdrowotnego pozostałych
drzew w obu alejach. Będziemy sta-

Chryzantemy

Informacja o zamknięciu cmentarzy ogłoszona przez rząd na
dwa dni przed dniem Wszystkich
Świętych była dużym zaskoczeniem przede wszystkim dla sprzedawców zniczy, kwiatów i wiązanek. W ramach pomocy osobom,
które zostały z niesprzedanymi
chryzantemami, Burmistrz Miasta
udostępnił parking przy Urzędzie
Miasta jako miejsce sprzedaży.

W odpowiedzi na apel, mieszkańcy miasta w sobotę i w niedzielę
chętnie przyłączali się do akcji pomocy sprzedawcom, kupując donice pełne kolorowych kwiatów.
W Dzień Zaduszny miasto przyozdobiło główne ulice Podkowy
Leśnej chryzantemami w liczbie
ponad 500 sztuk.
Sylwia Kucharczyk
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Nowe nasadzenia
Jesienne prace związane z zagospodarowaniem terenów zieleni zostały
zakończone. Na kilku podkowiańskich
ulicach zasadzone zostały lipy, jarząby,
graby i brzozy, natomiast na ogrodzeniu wzdłuż ścieżki rowerowej od stacji WKD Główna do WKD Zachodnia
zaczęły piąć się winobluszcze pięciolistkowe. Na głównych ulicach miasta

i w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
zasadzono kilka tysięcy cebul narcyzów, tulipanów, krokusów oraz czosnków ozdobnych. Prace ogrodnicze
zostały także wykonane na ulicy Helenowskiej oddanej wiosną bieżącego
roku do użytkowania po przebudowie.

Sylwia Kucharczyk
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

rali się je wypielęgnować i poprawić
ich warunki siedliskowe według zaleceń profesjonalistów z dziedziny
ochrony sędziwych drzew, abyśmy
mogli się nimi cieszyć jak najdłużej.
Sylwia Kucharczyk
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Apel do

mieszkańców
Szanowni Mieszkańcy,
mając na uwadze zachowanie szczególnych walorów
przyrodniczych, charakterystycznych dla Miasta Ogrodu, spójności i ładu związanego z zagospodarowaniem
terenów publicznych, a także
w celu uniknięcia kolizji z istniejącą i planowaną infrastrukturą, zwracamy się do Państwa z prośbą o informowanie
i uzgadnianie z Referatem
Planowania i Rozwoju Miasta
wszelkich prac związanych
z samodzielnym sadzeniem roślin w pasach drogowych przed
ogrodzeniami prywatnych posesji. Taka współpraca pozwoli nam uniknąć w przyszłości
konieczności usuwania lub
zmiany lokalizacji posadzonych
przez Państwa roślin, a także
pomoże nam lepiej dbać o naszą podkowiańską zieleń.
Sylwia Kucharczyk
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Uniwersytet Otwarty nawet w pandemii

Najpierw była długa przerwa od marca do czerwca. W lipcu, na prośbę Słuchaczy postanowiliśmy
wznowić działania. Po dwóch miesiącach przerwy Inauguracja XXX semestru zgodnie z planem,
pięć spotkań wykładowych i znowu od 7 listopada PRZERWA.
Co robić? Projekty, które są zgodne z zasadami reżimu sanitarnego,
a jednocześnie dają Słuchaczom
poczucie więzi i tak potrzebną
aktywność.
n „Mazowiecka Akademia Współpracy UTW”. Dzięki udziałowi
w MAW, oprócz szkolenia, otrzymaliśmy mały grant (800 zł) na działanie, które będzie realizować zasady
animacji społecznej.

„Kuchnia Niepodległej”
– menu na Dzień Niepodległości
Fot. Ewa Szczepska-Glonek
Naszą odpowiedzią na to wyzwanie był projekt „Kuchnia Niepoległej”,
w ramach którego przygotowaliśmy
około 60 paczuszek z menu na Dzień
Niepodległości (suchar Marszałka
Piłsudskiego, piernik w kształcie
Polski z napisem „Niepodległa” oraz
suszone owoce w czekoladzie). Obdarowani byli zachwyceni i w wielu
rozmowach przewijał się motyw, jak
to ożyły wspomnienia z lat dziecinnych (czasami przedwojennych) i jak
ważne jest dla Słuchaczy „poczucie
zaopiekowania” i przynależności.

n „Natura na Pokolenia” to projekt, który realizowaliśmy we współpracy z Fundacją Ziemia i Ludzie.
W czasach „przed pandemią” uczestniczyliśmy w warsztatach międzypokoleniowych dot. obszarów chronionych w Polsce, odbyliśmy wyjazd
studyjny do Nadbużańskiego Parku
Krajobrazowego, a na deser został
nam Quiz przyrodniczy, czyli konkurs
wiedzy o ekosystemach z nagrodami. Na szczęście, tę część projektu
udało się przeprowadzić online.
n „Wróćmy do siebie” – to cykl
warsztatów i spotkań, które mają
służyć lepszej komunikacji. Jedno spotkanie taneczno-ruchowe
i warsztat z Komunikacji bez Przemocy udało na się odbyć „na żywo”.
Pozostałe działania muszą poczekać, chociaż część z nich realizujemy
w sieci, np. warsztaty taneczno-ruchowe z Aleksandrą Zdunek odbywają się na platformie ZOOM.
Projekt jest realizowany i dofinansowany (12 000 zł) w ramach programu „UTW – seniorzy w akcji” Polsko
-Amerykańskiej Fundacji Wolności
i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych
„ę”. Potrwa do czerwca 2021 i zakończy się spektaklem plenerowym.

tyki Społecznej, a zadanie zostało
dofinansowane ze środków budżetu
Województwa Mazowieckiego. Słuchacze i sympatycy Uniwersytetu,
a także wszyscy zainteresowani mogli aktywnie wziąć udział w 3 wykładach na platformie TEAMS.
Teatr Otwarty działający przy
Uniwersytecie Otwartym Pokolenia pracuje nad spektaklem „Dom
na granicy” Mirosława Mrożka na
platformie ZOOM. Czy premiera
będzie również online?
Udowodniliśmy tym samym, że
mimo zamknięcia jesteśmy Otwarci
na zmiany i nowe wyzwania. A nasze marzenia? Spotkać się naprawdę, nie w sieci…

Barbara Potkańska
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

n „Między pokoleniami. Między słowami” – projekt realizowany przez naszego Partnera
Związek Podkowian w ramach programu ASOS (Aktywizacja Społeczna Osób Starszych) Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 25 listopada wykład o Okudżawie wygłosiła prof. Ewa Paczoska,
znawczyni literatury polskiej i nie
tylko, piosenkarka, poetka. Wykład
był streamowany.
n „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” – to projekt,
do którego zostaliśmy zaproszeni
przez Mazowieckie Centrum Poli17
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Świąteczna
Podkowa

Zaśnieżone miasto, gwar dzieci, lodowisko,
amatorzy zimowego szaleństwa w podkowiańskim parku…. W tym trudnym, dziwnym
2020 roku chcieliśmy przywołać wspomnienia, przypomnieć świąteczny czas sprzed lat.
Do rozmowy zaprosiliśmy wieloletnich mieszkańców Podkowy Leśnej, pana Krzysztofa
Cichowskiego, pana Jerzego Drążkowskiego
i pana Wojciecha Olejniczaka. Umówiliśmy
się na spotkanie, które okazało się jedynie
wstępem do długiej rozmowy, która – mamy
nadzieję – wciąż przed nami.
Gdyby było to możliwe, to do których Świąt Bożego Narodzenia
w Podkowie Leśnej cofnęliby się Panowie z największą przyjemnością?
KC: Bardzo mile wspominam
wszystkie święta mojego dzieciństwa, które spędziłem w domu rodzinnym przy ul. Pocztowej (dzisiaj
Iwaszkiewicza), w którym urodziłem
się w 1948 roku. Święta kojarzą mi
się ze śniegiem, co dzisiaj trudno sobie wyobrazić. Był śnieg, mróz, więc
swoiste ciepło domowe tym bardziej
podkreślało atmosferę tych świąt.
W 1957 roku przeprowadziłem się
do Warszawy, ale nadal przyjeżdżałem tutaj często do rodziny.
JD: Urodziłem się w 1935 roku,
więc dokładnie nie pamiętam, ale
najbardziej uroczyste Święta Bożego Narodzenia to były chyba przed
wojną. Pamiętam za to święta już
tu, w Podkowie Leśnej, w której zamieszkałem 1 sierpnia 1944 roku.
Ale to już zupełnie inna opowieść.
Święta Bożego Narodzenia były
bardzo uroczyste. Było wtedy bardzo wesoło. Na co dzień, od 1947
roku to była niesamowita bieda,
nic nie było w sklepach. Jak rodzice znaleźli trochę towaru, trochę
żywności, to wszystko było szy18

kowane na święta. Święta Bożego
Narodzenia, tak ja to odbierałem,
były dużą uroczystością, bo było
co zjeść. Do tej pory pamiętam zapach i smak pasztetu, który mama
przygotowywała. W nocy szło się
do kościoła na Pasterkę. Potem powrót do domu. Jeszcze ten pierwszy
i drugi świąteczny dzień był z pełno
zastawionym stołem. A później była
szarzyzna, szarość, szarość, szarość,
a później trochę wesoło na Święta
Wielkiej Nocy i później znów kolejne Boże Narodzenie. Święta były
rzeczywiście taką uroczystością rodzinną, która sprawiała nam dużo
radości i przyjemności.
WO: Na te święta się czekało. Jak
już wspomniał Jurek, była bieda. Jak
był post, to był post. Czekało się na
święta, bo na święta nasi rodzice
jakoś tak kombinowali, żeby coś na
tym stole było. I rzeczywiście było.
A to mama sama wyhodowała jakiegoś świniaczka, a to rodzice sami
robili wyroby, a to wędliny, a to smalec. Nic się nie marnowało.
JD: A kto nie miał, to jechał na
wieś i kupował.
Ile osób siadało do wieczerzy wigilijnej? Przyjeżdżali goście?

fot. K. Cichowski

we wspomnieniach

JD: U nas zwykle było siedem
osób.
KC: U nas różnie, to zależy kto
przyjechał. Raz było chyba dziesięć
osób.
WO: Wigilia była zawsze u nas
w domu. Wówczas było nas sześć,
osiem osób. Organizowanie Wigilii przejąłem po moich rodzicach.
Z tym, że teraz jest nas więcej, bo
i rodzina większa. Jeszcze dwa lata
temu w moim domu było na Wigilii
18 osób.
A prezenty? Co panowie zazwyczaj
znajdowali pod choinką?
WO: Prezenty były, ale nie było
takiego szaleństwa jak teraz, że się
paczki nie mieszczą pod choinką.
KC: Prezenty zawsze były wyczekiwane. Samochody, drewniane
klocki, książki….
WO: Latarka, scyzoryk.
KC: Tak, latarka! To były prezenty!
JD: Korkowiec! Najprzyjemniejszy
prezent to był korkowiec. Oczywiście później myśmy wychodzili na
dwór i strzelali.
WO: Najmniej mnie cieszyły prezenty użyteczne, czyli jak dostałem sweterek. Rodzice, jak nie mieli
czym za bardzo dzielić, to woleli po-

Róg Myśliwskiej i Jeleniej, grudzień 1981 r.,
z archiwum Jerzego Drążkowskiego
łączyć przyjemne z pożytecznym,
ale taki prezent cieszył najmniej.
Jak te prezenty znajdowały się pod
choinką? Przychodził Mikołaj?
WO: Mój ojciec się przebierał za
św. Mikołaja i przynosił. Ale raz rozpoznałem go po butach.
JD: U mnie w domu był taki proceder, że nagle coś gdzieś zastukało.
Wtedy dzieci leciały do okna i szukały. Jeden widzi, drugi nie widzi! Chyba poszedł z drugiej strony! A w tym
czasie dorośli podkładali prezenty
pod choinkę. O, już był Mikołaj?
KC: Dokładnie tak samo było
u mnie w domu. Nikt nie przychodził, tylko prezenty nie wiadomo jak,
nagle znajdowały się pod choinką.
Jak wyglądały przygotowania do
świąt, oprócz jedzenia, które gromadzili zawczasu rodzice?
WO: Myśmy wszystko musieli
wymyślić sobie sami. Nie było tak,
że się poszło do sklepu po zabawki. Myśmy sami sobie robili zabawki.
Niedaleko mnie, na ul. Sarniej mieszkał mój kolega z klasy, który miał
ośmioro rodzeństwa. Często do niego przychodziłem. W tym domu byli
jeszcze inni lokatorzy. Bardzo dużo
nas tam było. Jak zbliżały się święta,
to myśmy siadali wokół dużego stołu i z różnych papierków, ze słomek,
robiliśmy łańcuchy i inne zabawki na
choinkę. Wszystko się zbierało.
Jakie zabawki najczęściej robiło się
na choinkę? Co było najbardziej popularne?
WO: Najczęściej łańcuchy.
KC: I pawie oczka, a co zręczniejsi
robili gwiazdki.

WO: Pawie oczka się sklejało
z papierków. Robiło się też wiszące
karuzele, altanki z kolorowych słomek połączonych niteczkami.
JD: Jak się udało, to kupowało się
bombki. Były jeszcze prawdziwe
małe świeczki. A jaki był zapach!
Nieraz się gałązkę specjalnie usmoliło, aby pięknie pachniało.
WO: No właśnie, lampek nie było!
Były takie czepiane do gałązek lichtarzyki, w których były świeczuszki
choinkowe. Wiele razy choinki się
podpalały, firanka się spaliła…
KC: I czasami dom. W Podkowie
nie przypominam sobie pożaru
domu z tego powodu, ale niekiedy
w mieszkaniach u koleżanek i kolegów.
JD: Przed świętami były różne zajęcia, dla dzieciaków głównie czynności usługowe, czyli wykonywanie
tego, co rodzice powiedzieli: przynieś, wynieś, pozamiataj, przygotuj
to albo idź do sklepu.
WO: Chodziło się też do lasu po
choinkę. Niedaleko mojego domu,
między Jelenią i Sarnią do Myśliwskiej był piękny świerkowy las.
JD: Mówisz o tym lesie świerkowym, który rósł za moim domem.
W pewnym momencie zaczął chorować i drzewa zostały wycięte.
Trzeba podkreślić, że Podkowa Leśna nie była tak zarośnięta jak teraz.
Od ulicy Myśliwskiej aż po Brwinowską na łąkach było pusto.
WO: Można powiedzieć, że od
Głównej było widać Stawisko.
JD: Dowodem na to, że było tutaj pusto jest pewna historia. Już
po wojnie, na łące między Główną
a Myśliwską wylądował kukuruź-

Lodowisko, luty 1979 r.,
z archiwum Jerzego Drążkowskiego
nik. Jakiś pilot przyleciał do swojej
narzeczonej. Na tej przestrzeni były
łąki, które wiosną i jesienią były zalewane. A zimą myśmy tam na łyżwach jeździli.
WO: Pamiętam, miałem chyba
z 9 lat. Postanowiłem przynieść
choinkę. Wziąłem siekiereczkę, poszedłem do tego świerkowego lasu,
wlazłem na wysoki świerk i tę choinkę, ciup, ciup ciup, obciupałem,
aż w końcu spadła, a ja razem z nią.
Ojciec mnie stamtąd zabrał na plecach. Akurat był u nas wujek z Błonia. Przyjechał wozem konnym. Słomy nakładli i tym wozem zawieźli
mnie do szpitala w Milanówku przy
ul. Warszawskiej przy torach. Przeleżałem tam przez całe święta. Był
1956 rok. Brat poszedł na jesieni do
wojska, a ja na Boże Narodzenie do
szpitala na tydzień. Rodzice na Wigilię zostali sami.
A jeśli chodzi o przygotowania do
świąt , to mieliśmy obowiązki i prace
do wykonania. Wodę się nosiło…
KC: I węgiel do pieca. Na ogół
ludzie mieli po prostu zwykłe piece kaflowe, w których codziennie
trzeba było rozpalać. Standardem
był zakup tej tony czy dwóch węgla, który składowało się w piwnicy i codziennie to wiaderko trzeba
było przynieść, by rozpalić w piecu.
To była cała procedura. Rozpalało się rano. Piec był opalany przez
dwie, trzy godziny, żeby się nagrzał
i później oddawał ciepło przez wiele
godzin. Rano był wystudzony, więc
znowu. Przed rozpaleniem trzeba
było palenisko oczyścić, wynieść
popiół. Zimową porą to był standard, że codziennie rozpalało się
19
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jeden, dwa, trzy piece. To zależało
od mieszkania. W moim mieszkaniu
były dwa piece i kuchnia węglowa.
W każdym z pieców trzeba było napalić. I to dzieci robiły, ja i siostra.
Nie wyobrażam sobie, abym mając
osiem czy dziesięć lat, nie potrafił
napalić w piecu
Jak spędzano czas wolny zimą
w Podkowie?
KC: Połączę tutaj kilka wątków,
a mianowicie podkowiańską sytuację demograficzną, mieszkaniową i zimę. Na początku lat 60-tych
w Podkowie mieszkało 4,5 tys. ludzi, czyli więcej niż teraz, a budynków było prawie cztery razy mniej.
WO: To były kwaterunki. Nie było
gdzie mieszkać i do prywatnych domów dokwaterowywali ludzi. Gospodarz mieszkał z rodziną w jednym pokoiku, a do innych pokoi
dokwaterowywali inne osoby.
KC: Tak było w całej Polsce. To
zagęszczenie było także widać po
mnogości dzieci. Po sankach i innych
urządzeniach zimowych w parku.
Zima trwała kilka miesięcy i śnieg
leżał kilka miesięcy, a nie tak jak
dzisiaj zima trwa tydzień, a czasami
parę godzin. Jak w grudniu spadł
śnieg, to do marca leżał. Potem były
roztopy i przedwiośnie. Gdzie szły
te dziesiątki dzieci, które mieszkały
w tej cztery razy mniejszej liczbie
domów? Do parku, na górki, na sanki, narty. W parku dosłownie wrzało. Było standardem, że w parku bawiło się 20-30 dzieci.
WO: W sobotę i w niedzielę to był
po prostu rój.
KC: Zjeżdżano z tych górek na
wszystkie strony.
JD: Najczęściej z tej górki piasko-
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Zawody na lodowisku, luty 1979 r.,
z archiwum Jerzego Drążkowskiego
wej. Wjeżdżało się aż na staw. Można było przejechać przez cały staw
aż do tej ściany, gdzie były słupki startowe. Staw był zamrożony,
a jak nie było wody, to było suche
dno. To była najdłuższa trasa. Równolegle do ulicy Parkowej na najwyższym miejscu było zbudowane
drewniane podwyższenie, które
było początkiem toru saneczkowego. Tam się rozpędzało i jechało się
prawie do tego rowka przy skrzyżowaniu Parkowej i Kwiatowej.
KC: Konstrukcja toru saneczkowego, to pamiętam, została rozebrana w ostatnie lato tuż przed
moją wyprowadzką w 1957 roku.
Dlaczego? Nie wiem. Ale była wtedy znakomita zabawa – tratwy na
stawie. Natomiast ta góra, jak pamiętam, w żargonie dziecięcym
była nazywana Diablicą.
JD: Tak, zgadza się.
KC: Przy czym zjazd z Diablicy, nie
ten wzdłuż Parkowej, tylko w kierunku stawu, to był bardzo stromy
zjazd. Oczywiście trzeba było manewrować sankami, żeby nie wpaść
na drzewa i sobie czegoś nie uszkodzić. „Szczyt” Diablicy to najwyższy
punkt moreny w parku na przedłużeniu ulicy Wrzosowej. To właśnie

Szlifowanie lodowiska, luty 1979 r.,
z archiwum Jerzego Drążkowskiego

to miejsce. I dalej jakby przedłużyć
Wrzosową w dół, to był ten najbardziej ryzykowny zjazd z Diablicy.
WO: Śnieg był tak ubity przez
sanki, że się na łyżwach zjeżdżało
z tych górek. Ja jeździłem. Z Diablicy
zjeżdżałem normalnie na łyżwach.
KC: Tak, śnieg był ubity, ale ja nie
odważyłem się zjeżdżać tam na łyżwach.
JD: Była jeszcze skocznia zbudowana przez moich starszych kolegów. Jak wypływa strumień ze
stawu i jest lekki zakręt w prawą
stronę, to po lewej stronie była taka
stromizna. To był zeskok. A u góry
był wybudowany przez chłopaków i chyba z pomocą rodziców
ten zjazd. Nie był długi, miał może
10-15 metrów. Tam starsi chłopcy
skakali, ja nie skakałem. Jeśli ktoś
nie wyhamował i nie skręcił, to
wpadał do rowka.
KC: Ten gwar dziecięcy słyszę do
tej pory. Mam przed oczami te kilkadziesiąt dzieci bawiących się w parku, który w niedzielę dosłownie huczał od zabaw dziecięcych.
WO: W parku mieliśmy też lekcje
wf z naszym nauczycielem Andrzejem Gmochem. Część dzieciaków
jeździła na nartach, część na san-

Odśnieżanie lodowiska, styczeń 1969 r.,
z archiwum Jerzego Drążkowskiego
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Lodowisko, luty 1978 r.,
z archiwum Jerzego Drążkowskiego
kach, część na łyżwach. Jak byłem
w 7 klasie, to dookoła stawu był
zrobiony tor. Śnieg odgarnięty, tor
szerokości 2-3 m dookoła stawu.
Pamiętam, że zdobyłem mistrzostwo szkoły w jeździe szybkiej na
lodzie. To były chyba trzy okrążenia
stawu. Łyżwy miałem hokejówki,
ale buty były zwyczajne.
Skoro rozmawiamy o sportach zimowych i łyżwach, to nie można
pominąć lodowiska, które przez
wiele lat cieszyło nie tylko mieszkańców Podkowy Leśnej.
JD: Trudno jest o nim opowiedzieć krótko. Lodowisko funkcjonowało wiele lat, rozwijając się roku
na rok. Było w tym miejscu, gdzie
teraz jest boisko na terenie szkoły.
W 1967 roku wybudowaliśmy
w tym miejscu ogromne boisko
asfaltowe 50 m na 30 m. Ono nie
było doskonałe, bo to była twarda nawierzchnia, ale nie kurzyło
się, codziennie wystarczyło wodą
polać i była higiena. W 1966 roku
zaczęliśmy wycinać drzewa. Oczywiście dostaliśmy zezwolenie. Żeby
dostać dotacje, trzeba było 30%
kosztorysu przerobić we własnym
zakresie. Myśmy te 30% uzyska-

li, wycinając z młodzieżą drzewa,
wyrywając karpy i wyrównując teren. Młodzież ciężko wtedy pracowała fizycznie. To było nasze 30%.
Resztę dostaliśmy, nie pamiętam już
skąd. W 1967 roku firma zaczęła
wylewać asfalt. I od 1967 roku zaczęliśmy robić lodowisko. Miałem
wielką pomoc ze strony dyrekcji
Jurka Gąsiorowskiego.
Nie miałem doświadczenia, więc
najpierw wymyśliłem, że zrobimy
takie obwarowanie i wlejemy wodę.
Przyjechała straż, wylała ileś centymetrów tej wody. Rano przychodzę
– wody nie ma. Lodowiska tego roku
nie było. Potem wpadłem na genialny pomysł, że będę robić gołoledź.
Bez obramowania, tylko polewanie
wodą pod dużym ciśnieniem przy
mrozie odpowiednim. Polewaliśmy
ten asfalt, chodząc godzinami, dzień
i noc, dzień i noc. Oczywiście młodzież pomagała, bo sam bym nie dał
rady. Było bardzo dużo chętnych
chłopców, którzy pracowali. Później
dostawali za darmo łyżwy już na
cały sezon. Kończyliśmy nieraz zajęcia o 12 w nocy. Po dwóch dniach
wylewania mieliśmy 2-3 cm warstwę równiuteńkiego lodu. Do tego
jeszcze szlifowaliśmy ten lód za po-

Zawody na lodowisku, luty 1979 r.,
z archiwum Jerzego Drążkowskiego

mocą odpowiednio przygotowanego, ostrego koca na lince i ciepłej
wody, którą kradliśmy z kuchni. Już
po wylaniu jak się kilkanaście razy
przejechało w tym samym miejscu,
warstwa lodu robiła się idealnie
gładka. Dużo ludzi przyjeżdżało na
to lodowisko, nawet z Warszawy.
Na lodowisku na początku nie
było oświetlenia, później była jedna żarówka, później muzyka nagłośnienie, girlandy. I tak z roku
na rok doszliśmy do tego, że
wszystko było.
WO: Nawet wypożyczalnia była.
JD: Jako szkoła przez wiele lat
zajmowaliśmy pierwsze miejsce
w konkursie „Zamieniamy boiska
na lodowiska”, dzięki czemu dostawaliśmy bardzo dużo sprzętu sportowego. Miałem kilkadziesiąt par
nart, łyżew. Obok lodowiska była
wypożyczalnia sprzętu, był bufet,
dzięki pomocy rodziców, którzy
chętnie włączali się w to, można
było napić się kawy, herbaty, można było zjeść ciasto, pączki. To było
coś wspaniałego. Tak było do lat
90-tych, kiedy się skończyły prawdziwe mroźne zimy.
A jak Panowie spędzali Sylwestra
w Podkowie?
WO: Na domówkach.
JD: Prywatki były. Spotykało się
około dziesięciu lub więcej osób.
Nowy Rok witało się szampanem.
KC: I były sztuczne ognie.
JD: Wystrzały, składanie życzeń.
I okazja, aby przytulić się do swojej
sympatii.
rozmawiała
Joanna Pietrzak
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Kultura

Aktualne zasady
korzystania ze zbiorów

Opublikowane są na stronie internetowej biblioteki
www.mbp-podkowalesna.pl oraz oficjalnych FB i strony internetowej www.podkowalesna.pl Urzędu Miasta Podkowy Leśnej,
Szanowni Państwo,
zgodnie Rozporządzeniem RM
(Dz.U. Poz. 2091) obowiązującym
od 27 listopada 2020 r.:
„[…] Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne
i naukowe działalności polegającej na
udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia,
aby w pomieszczeniu dostępnym dla
osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni
takiego pomieszczenia, z wyłączeniem
bibliotekarzy.[…]”.
Na parterze Biblioteki może jednocześnie przebywać 6. Czytelników,
na piętrze 4.

Nie wiemy jak długo będziemy
mogli gościć Państwa w podwojach
Biblioteki, zatem cieszmy się tą możliwością w pełnym zakresie.
Zapraszamy Państwa do wnętrza
budynku Biblioteki w godzinach
sprzed epidemii:
Poniedziałek
Wtorek
Środa 		
Czwartek
Piątek 		
Sobota		
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10.30 – 15.00
10.30 – 14.30
10.30 – 19.00
10.30 – 14.00
10.30 – 15.00
10.30 – 14.30

Cały czas dostępna jest usługa
„Książka na telefon”. Po wcześniejszej rezerwacji książek i umówieniu
terminu, bibliotekarz przywiezie
zarezerwowane pozycje do domu
i odbierze przeczytane książki.
(Terminy są ustalane w zależności
od kolejności zgłoszeń).
Szanowni Państwo,
oprócz bieżącej obsługi Czytelników
przychodzących do Biblioteki, bibliotekarz kontaktuje się z Państwem
telefonicznie wykonując i odbierając dziesiątki połączeń, informując
o zasadach udostępniania zbiorów,
możliwości odbioru rezerwacji, pomaga w wyborze publikacji, przyjmuje zamówienia tytułów do zakupu,
wyjmuje z półek zamówione pozycje
i włącza książki zwrócone, odpowiada
na maile oraz wykonuje wiele innych
czynności związanych z zakupem publikacji i ich opracowaniem, dlatego
prosimy cierpliwość, jeśli przez moment trzeba będzie poczekać.
Liczymy na wyrozumiałość, jeśli
Państwa telefon nie zostanie od razu
odebrany, prosimy o ponowienie
połączenia za chwilę. W przypadku
nienawiązania kontaktu zawsze staramy się oddzwonić i/lub odpisać.
WAŻNE!!!
Od 1 stycznia 2021 r. przestanie
działać telefon stacjonarny.
Od tego momentu prosimy o kontakt telefoniczny TYLKO pod numery telefonów komórkowych:
+48 571 271 770 ; +48 571 271 776
Bez zmian pozostają adresy mailowe: dyrektor@mbp-podkowalesna.pl oraz wypozyczalnia@mbp
-podkowalesna.pl.
ORGANIZACJA RUCHU I SPOSÓB KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW
1. Prosimy o korzystanie z automatycznego dozownika płynu do
dezynfekcji rąk w holu budynku.

2. W holu znajdują się znajdują się
pojemniki oznaczone tabliczką z napisem „ZWROTY”. Tam odkładacie
Państwo zwracane książki, audiobooki lub czasopisma. Są one objęte
trzydniową kwarantanną.
3. Ważne – na parterze Biblioteki może jednocześnie przebywać 6.
Czytelników, na piętrze 4. (Oprócz
bibliotekarza), dlatego po wejściu do
holu budynku Biblioteki, należy poczekać na informację bibliotekarza
czy można wejść do wypożyczalni
na parterze czy też należy udać się
do poczekalni w czytelni na piętrze.
4. Po dokonaniu zwrotu (pojemniki
w holu) i/lub wypożyczenia przy stanowisku z przesłoną, prosimy o zastosowanie się do znaków poziomych
informujących o rozdzieleniu dróg komunikacyjnych dla przychodzących
i wychodzących z Biblioteki (wejście
przez furtkę, wyjście przez parking).
OFERTA CYFROWA
W związku z ograniczeniami spowodowanymi wystąpieniem stanu
epidemii Biblioteka podkowiańska
proponuje Czytelnikom nieodpłatny
dostęp do książek i publikacji online.
1. W
 formacie PDF
(ebooki)
2. W trzech
formatach:
a) PDF (ebooki),
b) AUDIO (audiobook),
c) VIDEO (kursy video).
W celu uzyskania dostępu należy
skontaktować się z nami:
a) mailowo 7/24 – dyrektor@mbp
-podkowalesna.pl
b) t elefonicznie – +48 571 271 770
Dziękując za otrzymywane od
Państwa miłe słowa, serdecznie
i nieustająco zapraszam do Biblioteki
podkowiańskiej.
Dorota Skotnicka, dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Poli Gojawiczyńskiej

Kultura

Mecenas

Podkowiańskiej Kultury
Po raz pierwszy wręczyliśmy Kartę Mecenasa Kultury. Kartę z nr 1
otrzymała osoba, która po raz kolejny wsparła finansowo Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
Darczyńca, pragnąc pozostać anonimowym, zasilił budżet CKiIO kwotą
3000 dolarów amerykańskich, czyli
11.520 zł. Wpłata jest dedykowana na udoskonalenie infrastruktury
Pałacyku Kasyno, który funkcjonuje
nie tylko jako instytucja kultury, ale

zajmuje szczególne miejsce w historii Podkowy Leśnej oraz w sercach
i pamięci wielu pokoleń związanych
z tym miejscem.
Hojny gest wsparcia jest świadectwem zaangażowania w życie podkowiańskiej społeczności
i wspólnej troski o dziedzictwo
historyczne i kulturalne.
Serdecznie dziękujemy!
Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich

W Stawisku
Czas, kiedy mogliśmy w Stawisku gościć osoby zwiedzające i uczestniczące w spotkaniach
kulturalnych, trwał w tym roku bardzo krótko. Okres zamknięcia Muzeum wykorzystaliśmy na
niezbędne prace konserwatorskie i restauratorskie.
Po remoncie pomieszczeń sanitarnych, renowacji podłóg we wnętrzach ekspozycyjnych i modernizacji
systemu zabezpieczeń obiektów muzealnych przyszła kolej na planowane
od jakiegoś czasu osuszanie fundamentów budynku Muzeum. Dzięki
dotacjom Starostwa Powiatu Grodziskiego i Marszałka Województwa
Mazowieckiego prace te zostały wykonanie metodą iniekcji krystalicznej.
Niemożliwe, z wiadomych powodów, okazało się zorganizowanie najważniejszego przedsięwzięcia kulturalnego na Stawisku – XX Festiwalu
Muzyczne Konfrontacje, z udziałem
publiczności. Wszystkie spotkania
i koncerty zostały zarejestrowane
i udostępnione w postaci filmów
w jakości HD umieszczonych w następujących miejscach: kanał YouTu-

be Muzeum, strona www.stawisko.
pl, fanpage Muzeum na Facebooku.
XX Festiwal Muzyczne Konfrontacje: Piękno liryki – od Chopina do
Góreckiego stanowił konfrontację
twórczości kompozytorów polskich,
dla których rezonans chopinowskiej
poetyki jest cechą charakterystyczną.
Twórcą szczególnie eksponowanym
był Henryk M. Górecki, który w 1992 r.
gościł w Stawisku (w br. mija 10. rocznica jego śmierci). W siedmiu koncertach kameralnych zabrzmiała muzyka
instrumentalna i wokalna, klasyczna
i jazzowa. Wystąpili m.in. Magdalena
Bojanowicz, Mariusz Bonaszewski, Urszula Kryger, Włodek Pawlik, Jadwiga
Rappe, Piotr Sałajczyk, Jan Stanienda, Krzysztof Stanienda, Janusz Prusinowski Kompania, kwartet Cup of
Time, Royal String Quartet.

Festiwalowe koncerty i spotkania
literackie wzbogaciła wystawa „Stawiskie odcienie liryzmu”: Wydarzeniem towarzyszącym była wystawa
rzeźb i rysunków Juana Soriano ze
zbiorów Marka Kellera (sąsiada Stawiska, miłośnika sztuki, kolekcjonera,
dzięki któremu wiele cennych obiektów związanych z dziedzictwem Chopina znalazło się w Polsce).
Festiwal dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu
promocji Kultury, w ramach programu
„Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca; Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS; Starostwa
Powiatu Grodziskiego.
Alicja Matracka-Kościelny
dyrektor Muzeum w Stawisku
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Edukacja

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Podkowie Leśnej
W drugą niedzielę stycznia po raz kolejny zagra Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy Tym razem celem jest zakup sprzętu dla
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
W Podkowie Leśnej jak w ubiegłych latach sztab Orkiestry tworzyć będą 4 instytucje: Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące
nr 60 (sztab), Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Warszawy, Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały, oraz Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach podkowiańskiego finału na ulicach kwestować będzie
ok. 70 wolontariuszy. Jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli, oprócz
kwesty ulicznej planujemy kilka
imprez towarzyszących w Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
(MOK) m.in. „licytację”, przedstawienie dzieci z przedszkola oraz

koncert. Szczegółowy program
wraz z przedmiotami na aukcję,
można śledzić na fanpage sztabu
podkowiańskiego na FB.
Serdecznie wszystkich zapraszamy do spędzenia tej styczniowej
niedzieli razem z nami. Sztab będzie mieścił się w budynku MOK
ul. Świerkowa w Podkowie Leśnej.
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
Dorota Staszewska Przedszkole Miejskie im.
Krasnala Hałabały

Stypendia
Prezesa Rady
Ministrów

Z przyjemnością informujemy,
że w roku szkolnym 2020/2021
stypendium Prezesa Rady Ministrów w Podkowiańskim Liceum
Ogólnokształcącym nr 60 otrzymał Igor Dmowski, uczeń klasy
III oraz Adam Rogowiec uczeń
klasy II a. Stypendia są uhonorowaniem całorocznej pracy
uczniów, którzy uzyskali najwyższą w szkole średnią ocen oraz
promocję z wyróżnieniem.
Paweł Włoczewski, wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące nr 60
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Młodzież komponuje

Miło nam poinformować, że
Mateusz Kosela, uczeń klasy
pierwszej Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60
wziął udział w warsztatach kompozytorskich zwieńczających finał konkursu kompozytorskiego
na kwartet smyczkowy „Młodzież
komponuje 2020” organizowa-

nego przez Akademię Muzyczną
w Rheinsbergu. Z 22 utworów
zostało wybranych 14, w tym
Mateusza. Wyróżnione utwory
zostały również wykonane podczas koncertu finałowego.
Paweł Włoczewski, wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60

Edukacja

Sukces w Stawisku

W październiku, na krótko przed
zamknięciem
szkół,
wzięliśmy
udział w XX jubileuszowej edycji
Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Stawisku. Uczestnicy prezentowali tym
razem teksty literatury światowej
przetłumaczone na język polski.

W konkursie wzięło udział blisko
50 uczniów. Wszyscy uczniowie
naszej szkoły zostali nagrodzeni:
n Laura Ryfa z kl. 8a i Szymon
Joński-Jastrzębowski
z
kl.
7a zdobyli ex aequo trzecie miejsce w swojej kategorii
wiekowej,

n Julia Blejwas kl. 5 otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta Podkowa Leśna,
n Michał Harczuk i Janek Małkuszewski z kl. 5 – otrzymali
wyróżnienia.

Marzena Prądzyńska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Mikołajki dla Pana Arkadiusza
W Szkole św. Teresy nie poddajemy się niesprzyjającym okolicznościom
i nie rezygnujemy z tego, co jest dla nas ważne. W tym roku po raz
kolejny stwarzamy naszym uczniom, rodzicom i nauczycielom okazję, aby
mogli zostać pomocnikami Świętego Mikołaja.
Chcemy zgromadzić środki na
pomoc i rehabilitację dla Pana Arkadiusza, nauczyciela języka angielskiego i wychowawcy, byłego
pracownika naszej szkoły. W wy-

Szkoła Podstawowa nr 2

im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Podkowie Leśnej
zaprasza

kandydatów do szkoły,
szczególnie do klas 0 i 1

Dzień otwarty

6 lutego 2021 r. (sobota)
w godzinach 10.00 -12.00
ul. Modrzewiowa 41
tel. 22 729 12 81
Forma spotkania
będzie podana na stronie

szkola2.pl

gdzie znajdą Państwo więcej
informacji o naszej szkole.

niku poważnej choroby jest on
częściowo sparaliżowany, stracił
wzrok w jednym oku. Potrzebuje
naszego wsparcia i zaangażowania.
Działania szkolne muszą być dostosowane do sytuacji, w której
jesteśmy, dlatego zaproponowaliśmy nową formułę naszej akcji:
W niedzielę, 6 grudnia spacerowaliśmy rodzinnie ze świętym
Mikołajem i za pomocą specjalnej
aplikacji mierzyliśmy dystans oraz
czas naszych wędrówek. Każda rodzina dokumentowała swój spacer
na zdjęciach. Wiadomo, że w takich akcjach, kilometry przeliczają
się na złotówki. My do 9 grudnia
przeszliśmy wspólnie ponad 700
kilometrów.
Chcieliśmy zadbać o to, aby
nasi uczniowie spędzili poniedziałek, 7 grudnia (mikołajki w szkole) w atmosferze zbliżających się
świąt, dlatego dbając o stworzenie
odpowiedniego nastroju w domu,
uczniowie twórczo wykorzysty-

wali czas i wykonywali mikołajkowe ozdoby. Część z nich trafiła na
szkolną aukcję mikołajkową, która
odbyła się w piątek, 11 grudnia.
Aukcja była po raz pierwszy przeprowadzona on-line, o co zadbała
Rada Rodziców naszej szkoły. Wśród
ofiarowanych na aukcję przedmiotów mogliśmy podziwiać również te
niepowtarzalne, bo własnoręcznie
wykonane przez rodziców.
Wszyscy uczniowie pracowali nad
stworzeniem najdłuższego łańcucha świata, a każdy jego metr rodzice uświetnili odpowiednią wpłatą.
Jesteśmy przekonani, że dawanie
i dzielenie się – to źródła prawdziwej radości, a wielkim zaszczytem
jest możliwość służenia innym –
bycie pomocnikiem Świętego Mikołaja. Mamy nadzieję, że również
w tym roku dobrze wykorzystaliśmy tę szansę.
Marzena Prądzyńska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
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Sport

Smocze treningi
w Podkowie Leśnej

Karate Shinkyokushin to pełnokontaktowa sztuka walki. To znaczy, że nic nie udajemy,
tylko dajemy z siebie zawsze 110%. Ale droga do mistrzostwa jest długa. Zacząć można
na każdym etapie życia, nieważne czy masz 5, czy 105 lat.
Dlatego w Podkowie Leśnej poza
sekcjami karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych działają jeszcze dwie
specjalne grupy, w których wszyscy chętni mogą bezpłatnie stawiać
swoje kroki na tej drodze. Bezpłatnie – dzięki wsparciu i współpracy
Urzędu Miasta i Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy. Są to
zajęcia z samoobrony dla kobiet i integracyjne treningi dla dzieci w wieku 3-5 lat wraz z ich rodzicami.

Integracyjne …

Dzieci potrzebują kontaktu ze swoimi rodzicami, to oczywiste. Bardzo
ważna jest jego jakość, to też wszyscy
wiemy. Dlatego fajną formą kontaktu z dzieckiem jest wspólna zabawa.
Taka zabawa, w której razem współpracujemy, żeby pokonać przeszkodę, osiągnąć cel, czy zdobyć nową
umiejętność, jest jeszcze fajniejsza.
Czasem ważna i motywująca jest też
zdrowa rywalizacja dziecka z rodzicem. I to wszystko kryje się pod pojęciem integracji dziecka ze swoim rodzicem na SMOKowych treningach.
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Ćwiczenia wykonywane są w parach.
Są to głównie zabawy i wyzwania
oparte na elementach sztuk walki,
gimnastycznych oraz sprawnościowych. Czasem wymagają współpracy dziecka z rodzicem, bez której nie
wygramy. Czasem rodzic motywuje
dziecko ścigając się lub siłując z nim.
Tak budujemy i wzmacniamy więzi.
W pandemii trenujemy ostrożniej … ale trenujemy! Zapraszamy

na zajęcia z samoobrony we środy na godzinę 18:00. Zajęcia dla
dziecka z rodzicem odbywają się
w poniedziałki od 17:30 do 18:00.
I to wszystko w szkole w Podkowie
Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20.
Po więcej informacji zapraszamy
na www.smok.waw.pl lub pod telefonem 513 133 120.
Piotr Sztencel
Stowarzyszenie Smok

Sport

Mistrzowie – Podkowa Teqball Club
Podczas III Mistrzostw Polski Teqball, które odbyły się w połowie listopada
w Krakowie, reprezentacja Podkowy Leśnej wywalczyła aż 4 medale.
ta przełożyła się także na sukces
w mikście, nowej formule rozgrywek teqballa. Bartłomiej Frańczuk
razem z partnerką Alicją Bartnicką
wywalczyli srebro. Na podium uplasowali się też Mateusz Twarowski
i Alan Gałecki, zdobywając brązowy
medal w grze deblowej.
Gospodarzem turnieju był WKS
Wawel – klub z ponad 100 letnią
tradycją, którego jednym z członków był niegdyś sam Robert Korzeniowski (czterokrotny mistrz
olimpijski). Patronatu udzielił Polski
Związek Teqball z prezesem Michałem Listkiewiczem na czele, przy
jednoczesnym wsparciu węgierskich
placówek dyplomatycznych.

Turniej
został
p r ze p r o w a d zo ny
zgodnie z obowiązującymi
epidemicznymi
zasadami bezpie c ze ńs t wa .
Zaletą teqballa
w dobie pandemii covid-19 jest
dystans dzielący
zawodników i sędziów, co pozwala na prowadzenie
rozgrywek z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Jan Ochędalski
Podkowa Teqball Club

fot. Jacek Prondzyński

Konkurencja była duża. W hali
WKS Wawel zagrali najlepsi w Polsce zawodnicy teqballa. Było o co
walczyć. Turniej miał rangę trzeciej rundy eliminacji do Mistrzostw
Świata 2021. Rywalizacja została
przeprowadzona w trzech formułach: singlu, deblu i mikście.
Mistrzem Polski w singlu i w deblu został Bartłomiej Frańczuk,
zawodnik pochodzący z Warszawy, od roku trenujący w barwach
podkowiańskiego klubu Podkowa
Teqball Club. Zwycięski duet stworzył z Adrianem Duszakiem, zawodnikiem dominującym dotychczas na
ogólnopolskich turniejach. Bardzo
dobra forma naszego reprezentan-
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Ważne adresy i telefony
Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00, fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Godziny pracy Urzędu: pon. 8.00–18.00,
wt.- czw. 8.00–16.00, pt. 8.00–14.00.
Burmistrz Miasta:
Artur Tusiński
e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, a w sprawach
skarg i wniosków – w poniedziałki w godz.
12.00–18.00. Zapisy bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie 22 759 21 01 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej
urzadmiasta@podkowalesna.pl.
Sekretarz Miasta:
Małgorzata Smysło
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Sekretariat:
tel. 22 759 21 01, fax 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego:
tel. 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Dowody osobiste, ewidencja ludności i działalności gospodarczej: tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta:
Agnieszka Czarnecka
tel. 22 759 21 05
Podatki: tel. 22 759 21 07
Opłaty za wodę, kanalizację i odpady
komunalne: tel. 22 759 21 23
Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych: tel. 22 759 21 22
Ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie: tel. 22 759 21 21
Drogi: tel. 22 759 21 25
Nieruchomości komunalne: tel. 22 759 21 17
Planowanie przestrzenne: tel. 22 759 21 19
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta: tel. 22 759 21 24
Rada Miasta Podkowa Leśna::
tel. 22 759 21 06
Adresy e-mailowe radnych:
Małgorzata Łaskarzewska
malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
Magdalena Eckhoff
magdalena.eckhoff@podkowalesna.pl
Bożena Majewska
bozena.majewska@podkowalesna.pl

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

NZOZ „Medicus”: tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska, tel. 22 729 19 16
Apteka 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 Sp. z o.o.
tel. 697 229 002 (alarmowy),
tel. 22 733 01 04 (dział eksploatacji)

Paweł Dziekański
pawel.dziekanski@podkowalesna.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Sławomir Lasota
slawomir.lasota@podkowalesna.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82

Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl

czynny: poniedziałek 8.00-18.00,
wtorek-czwartek 8.00-16.00,
piątek 8.00-14.00

Edyta Barucka
edyta.barucka@podkowalesna.pl
Jacek Matłacz
jacek.matlacz@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja – Podkowa Leśna: tel. 22 758 91 10
Dzielnicowy Posterunku Policji
w Podkowie Leśnej.
Mł. Asp. Kamil Oleksiak (od torów 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:
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14
Straż Pożarna:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998, 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 00
Posterunek energetyczny Grodzisk
Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
Pogotowie gazowe: tel. 992, Warszawa
Rozdzielna gazu:
PGNiG Biuro Obsługi Klienta Pruszków
pn.–pt. 8.00–17.00, tel. 22 637 46 04
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis”: tel. 22 758 92 65

tel. 22 724 15 70

Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 770 92 00
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Warszawy:
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna,
tel. 22 758 95 67
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały:
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 95 46
Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy
od Dzieciątka Jezus
05-807 Podkowa Leśna
ul. Modrzewiowa 41, tel. 22 729 12 81
Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące Nr 60:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Wiewiórek 2/4, tel./fax 22 729 10 80
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Poli Gojawiczyńskiej:
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48
www.mbp-podkowalesna.pl
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa 18, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie w godz.:
9.00–10.00 oraz 16.30–17.30
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