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PODKOWA LEŚNA MIASTO OGRÓD

Podkowa Leśna to pierwsze Miasto Ogród w Polsce, zrealizowane 
według koncepcji Ebenezera Howarda, żyjącego na przełomie XIX i XX 
wieku, angielskiego twórcy koncepcji idealnego miasta idealnego               
i przyjaznego, chociaż zrealizowany bez idei terenów przemysłowych 
czy rolniczych, jest miastem stworzonym z myślą o ludziach                         
i jakości ich życia.
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PODKOWA LEŚNA MIASTO OGRÓD

Jest to miasto unikatowe pod każdym względem – z jednej strony jest 
satelitą stolicy Polski Warszawy, z drugiej strony pomimo bliskości 
metropolii, ma niesamowite walory przyrodnicze – fauna i flora, czyste 
powietrze i wszech otaczającą zieleń, w którą wtopiona jest struktura 
miasta. Od samego początku jest to miejsce posiadające niesamowity 
kapitał intelektualny. Społeczność stanowią ludzie ze świata kultury, 
sztuki, polityki, biznesu, chcący brać czynny udział w życiu miasta i jego 
rozwoju.
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SAMORZĄD

Dla mnie dobry samorząd to ten, który zapewnia rozwój zrównoważony,               
a więc uruchamiając lokalne zasoby i przedsiębiorczość, przeciwdziała 
zjawiskom niekorzystnym w środowisku, a często i w strukturze 
społecznej. Rolę pracy dla swojej społeczności postrzegam jako misję 
jego rozwoju pod każdym względem, pragnąc zachować unikatowy 
charakter tego miejsca.
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SAMORZĄD
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ROZWÓJ MIASTA

Rozwój miasta to jego dobry wizerunek - takie miejsce przyciąga 
potencjalnych inwestorów i kolejnych mieszkańców, to pozyskiwanie 
środków zewnętrznych i grantów, udział w projektach, które 
umożliwiają kolejne inwestycje i podnoszą jakość życia wspólnoty,               
to świadome społeczeństwo, które chce się angażować w te działania 
(w 2009 roku Podkowa Leśna otrzymała tytuł Pępka Europy                            
za najwyższą frekwencję w Wyborach do Europarlamentu).
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TRUDNE POCZĄTKI

Podkowa Leśna poza swoimi wieloma walorami, borykała się z wieloma 
typowymi problemami. Dodatkowo status zabytku narzucał istotne 
ograniczenia w modernizacji infrastruktury miasta.    
Wśród wielu bolączek najistotniejsze były:
- brak odpowiedniej infrastruktury do szybkiego internetu
- niedokładny system pomiaru zużytej wody
- brak systemu monitorującego awarie sieci wodociągowej
- nieefektywne i drogie w eksploatacji oświetlenie przestrzeni 
publicznej
- brak parkingów publicznych (park & ride) i systemu informowania                
i rezerwacji miejsc
- brak nowoczesnego i interaktywnego system monitoringu miejskiego
- brak nowoczesnego systemu komunikacji urzędu z mieszkańcami

A do tego wszystkiego zawsze występuje bariera finansowa.

Już dziś Podkowa Leśna zasługuje na miano nowoczesnego, 
inteligentnego miasta.
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POMYSŁY I PLANY
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ROLA WŁADZ LOKALNYCH

Rolą zarządzających miastem władz lokalnych - Burmistrza i Rady 
Miasta jest znajdowanie rozwiązań, które  kreują ten rozwój we 
wszystkich obszarach, od gospodarczego po społeczny i dają możliwość 
optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów. Jako władze staramy 
się nie tylko odpowiadać na potrzeby mieszkańców, ale także 
samodzielnie kształtować propozycje, które mają wpływa na poprawę 
jakości życia i każdy jego aspekt, od wysokiego poziomu edukacji 
rozbudowa szkoły podstawowej), dostępność miejsc w przedszkolu 
(remont i rozbudowa), Kartę Mieszkańca (wdrożenie systemu usług i ulg 
dla mieszkańców, odprowadzających podatki w miejscu zamieszkania)
poprzez pozyskanie dofinansowań w duchu SMART CITY „HUMAN 
SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.  
(praca nad inteligentnym systemem monitoringu powietrza, platformą 
do gromadzenia i obróbki danych, monitoringiem wizyjnym 
przepompowni ścieków czy wdrażanie unikatowych rozwiązań zdalnego 
podlewania ogrodów w okresie niedoborów wody),
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ZMIANY, POMYSŁY, OSIĄGNIĘCIA – POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA
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ZMIANY, POMYSŁY, OSIĄGNIĘCIA – POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA

zmianę systemu oświetlenia miejskiego na energooszczędne, mające na 
celu nie tylko poprawę komfortu użytkowania po zmroku naszych 
ciągów komunikacyjnych ale i dalsze oszczędności w kosztach bieżącego 
utrzymania).
Sieć Wi-Fi (grant z programu Komisji Europejskiej „Inicjatywa WiFi4EU”, 
która wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu                  
w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, 
biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea),
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ZMIANY, POMYSŁY, OSIĄGNIĘCIA
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ZMIANY, POMYSŁY, OSIĄGNIĘCIA 
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ZMIANY, POMYSŁY, OSIĄGNIĘCIA – POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA

rozwój potencjału ludzkiego – (współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, zaangażowanie społeczne ludzi starszych - system form 
wsparcia, wspieranie potrzeb aktywności intelektualnej i kulturalnej), 
rozwiązania komunikacyjne (remont dróg, budowa bezpiecznych, 
oświetlonych ścieżek rowerowych, wytyczonych stref parkowania 
(PARK&RIDE), rewitalizację przestrzeni miejskiej (Park Przyjaźni Polsko-
Węgierskiej - we wrześniu 2016 r. otrzymaliśmy nagrodę główną w 
ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Towarzystwo 
Urbanistów Polskich na „Najlepiej zagospodarowaną przestrzeń 
publiczną w Polsce” w kategorii „Zrewitalizowana przestrzeń zieleni”.  
Staw i Park Miejski).
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v DOBRE ZARZĄDZANIE TO DOBRA KOMUNIKACJA

DOBRA KOMUNIKACJA
Urząd Miasta jest otwarty dla mieszkańców, z możliwością pozyskania 
pomocy i informacji na miejscu
Sesje i komisje Rady Miasta są jawne i otwarte, z transmisją live (kanał 
Youtube Urzędu Miasta)
Social media: strona www, BIP (jawność i przejrzystość aktualnych 
informacji), media społecznościowe typu: facebook, youtube
Blog - prowadzę osobistego bloga, poświęconego Podkowie i jej 
sprawom, poprzez którego dzielę się z mieszkańcami,  sprawami miasta, 
swoimi przemyśleniami, osiągnięciami, pomysłami
System powiadamiania SMS - platforma SMS komunikacji 
dwukierunkowej z mieszkańcami. To nie tylko powiadomienia 
alarmowe i przypominanie o wystawianiu odpadów, to także narzędzie 
informujące o należnościach, dające pełny podgląd na indywidualne 
rozliczenia z miastem, dokonywania płatności online.
Biuletyn miasta kolportowany co 2 miesiące do skrzynek wszystkich 
gospodarstw domowych
Konsultacje społeczne
Budżet partycypacyjny
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DOBRA KOMUNIKACJA

www.podkowalesna.pl
bip.podkowalesna.pl
facebook: Urząd Miasta Podkowa Leśna
youtube: Sesje Rady Miasta Podkowa Leśna
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DOBRA KOMUNIKACJA

Zarządzanie miastem to przede wszystkim branie pełnej 
odpowiedzialności za działania, za finanse, za sprawy miasta,                          
za Podkowę Leśną. Odpowiedzialności jaką bierze w 100 % organ 
wykonawczy miasta, czyli burmistrz, ale żeby móc realizować wizję              
i misję wyrażoną w strategii rozwoju, potrzebny jest współpracujący   i 
wspierający zespół ludzi w Radzie Miasta. Ważne jest porozumienie, 
konstruktywna dyskusja a przede wszystkim rozumienie potrzeb 
społecznych i dobra komunikacja z Mieszkańcami. 
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Z WIZYTĄ NA UKRAINIE

Przeprowadzona w 1990 roku reforma samorządowa w Polsce uchodzi 
do dziś za jedną z najbardziej udanych reform ostatniego 25-lecia.  
Polska wspiera Ukrainę zarówno ekspercko jak i instytucjonalnie w 
czterech dziedzinach: reformie samorządowej i decentralizacji, 
zarządzaniu finansami publicznymi i współpracy z międzynarodowymi 
organizacjami finansowymi, walce z korupcją oraz wsparciu wolnych 
mediów. Podkowa Leśna jest wzorem propagowania idei samorządności 
w życiu społecznym i gospodarczym, dlatego z wielką przyjemnością 
przyjąłem zaproszenie jednego z inicjatorów projektu przyspieszenia 
modernizacji i rozwoju społeczeństwa lokalnego na Ukrainie na 
spotkanie z władzami Łucka w obwodzie wołyńskim oraz organizacją 
Automajdan. W delegacji uczestniczył również Zbigniew Bujak –
działacz opozycyjny i współtwórca Komitetu Obywatelskiego 
Solidarności z Ukrainą. Rozmowy dotyczyły szeregu rozwiązań 
systemowych, które mogłyby zostać wykorzystane w procesie 
tworzenia świeżej demokracji na Ukrainie.
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Z WIZYTĄ NA UKRAINIE

Patrząc na samorząd ukraiński i sytuację Ukrainy, jestem głęboko 
przekonany, że wsparcie prodemokratycznych przemian na Ukrainie, 
budowanie świadomości obywatelskiej w każdym stopniu i w różnym 
zakresie jest absolutnie słuszne i konieczne, my ze swojej strony 
służymy naszym przyjaciołom radą i pomocą.
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MSZA POJEDNANIA POLSKO-UKRAIŃSKIEGO

Także w Podkowie Leśnej odbyła się Msza pojednania polsko                            
-ukraińskiego odprawiona  3 czerwca 1984 roku, zainspirowana przez 
Bohdana Skaradzińskiego i Jana Jarco, a którą na zaproszenie ks. Leona 
Kantorskiego odprawili księża działającego w Polsce ukraińskiego 
Kościoła greckokatolickiego.



21

Dziękuję Państwu za uwagę
Artur Tusiński Burmistrz Miasta Ogrodu Podkowa Leśna


