
                                                                                                                                                                

                                                                                               

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA MIASTA  PODKOWA LE ŚNA 

CEL   

PODJĘCIE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ Z   1/? MIASTAMI (POZYSKANIE NOWYCH 
DOŚWIADCZEŃ,  ZWIĘKSZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ, KULTURALNEJ, SPORTOWEJ 
DLA RÓŻNYCH GRUP MIESZKAŃCÓW, PROMOCJA MIASTA) 

PROPOZYCJA 

ZNALEZIENIE  PARTNERA (PARTNERÓW) WŚRÓD EUROPEJSKICH MIAST OGRODÓW 
LUB/ORAZ MAŁYCH MIAST HISTORYCZNYCH 

SPOSÓB FINANSOWANIA 

FUNDUSZ WYSZEHRADZKI, GRUNDVIG, INNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE, ŚRODKI 
ZEWNĘTRZNE KRAJOWE ORAZ ŚRODKI WŁASNE 

PARTNERZY – MIASTA OGRODY ( ew. MAŁE MIASTA HISTORY CZNE) 

SEZIMOWO USTI,  BENATKY NAD JIZEROU (CZECHY), SVIT (SŁOWACJA), WEKERLE, 
LEANYFALU (WĘGRY),  HELLERAU (NIEMCY), ENSKEDE (SZWECJA), KAPYLA 
(FINLANDIA) 

ZAKRES WSPÓŁPRACY  

ZARZĄDZANIE MIASTEM, KULTURA, MŁODZIEŻ, SPORT, EDUKACJA DOROSŁYCH, 
OPIEKA SPOŁECZNA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  

HARMONOGRAM  

2011   PODJĘCIE DECYZJI O WSPÓŁPRACY 

2012   I ETAP – nawiązanie współpracy z placówkami edukacji dorosłych (Grundvig) oraz 
wymiana kulturalna (małe granty wyszehradzkie – do 5 tys. euro, 4 terminy w roku) jako sposób 
rozpoznania i wyboru partnerów, przygotowanie rocznego programu standardowego (do 30 tys. 
euro, 2 terminy w roku) lub strategicznego (do 3 lat, pow. 30 tys. euro, 1 termin w roku 
składania wniosków) 

2013  II ETAP – szeroka  wymiana kulturalna, oświatowa, sportowa – podpisanie listu/ów 
intencyjnych o współpracy 

2014 III ETAP – cd.  współpracy, konferencja podsumowująca, zawarcie umowy/umów 
partnerskich. 

Opr. Anna Foss, Anna Łukasiewicz, Alina Stencka  Listopad 2011r. 

 



INFORMACJA DOT. WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ MIASTA  
PODKOWA LE ŚNA 

W październiku 2011r. Komisja Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych i Sportu podjęła 
dyskusję  dotyczącą stanu współpracy Podkowy miasta z   miastami  partnerskimi (Włochy, 
Niemcy), uznając że problematyka współpracy międzynarodowej powinna zostać 
dostosowana do obecnej sytuacji politycznej, tj. wejścia Polski do Unii Europejskiej  oraz 
potrzeb i możliwości miasta. Komisja powołała zespół ds. współpracy międzynarodowej,      
w którego skład weszły radne Anna Dobrzyńska-Foss, Anna Łukasiewicz oraz Alina Stencka.  
Zespół zaproponował poszukiwanie partnerów do współpracy w grupie europejskich miast 
ogrodów, przede wszystkim  o porównywalnej wielkości i charakterze, oraz – zwrócił uwagę 
na możliwość pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych np. w ramach programu 
Grundtwig  czy Funduszu Wyszehradzkiego.   
Szczególnie interesujące wydaje się podjęcie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej 
(Czechy, Polska, Słowacja, Węgry), przy czym  zespół zaproponował realizację program 
takiej współpracy w kilku etapach:  
 
Etap I   - podjęcie współpracy przez podkowiańskie placówki oświatowe i kulturalne oraz  
organizacje pozarządowe z partnerami z określonych miast ogrodów, uwarunkowanej od 
pozyskania środków z Funduszu Wyszehradzkiego (lub innych funduszy zewnętrznych).   
Po podsumowaniu I etapu współpracy na szczeblu konkretnych placówek kulturalnych i 
oświatowych i ew. nawiązaniu wstępnych kontaktów  z organami  samorządowymi przejście 
do kolejnego etapu, tj.  
Etap II  -  poszerzonej   wymiany kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz podpisania listów 
intencyjnych lub umów partnerskich.  
 
Środki z Funduszu Wyszehradzkiego są dostępne w ramach małych grantów (nabór 4 razy w 
roku, kwota dotacji do 5 tys. euro), rocznych grantów standardowych (nabór 2 razy w roku, 
kwota dotacji do 30 tys. euro), 3-letnich grantów strategicznych (nabór raz w roku, kwota 
dotacji pow. 30 tys. euro), przy czym w realizacji grantów strategicznych  mogą uczestniczyć 
także kraje „starej” Unii Europejskiej, czyli partnerem miasta może być znane już Hellerau.    
 
Celem programu współpracy zagranicznej byłoby zwiększenie oferty edukacyjnej, kulturalnej 
i sportowej dla różnych grup wiekowych, pozyskanie nowych doświadczeń w zakresie 
zarządzania miastem i różnych form usług dla mieszkańców, a także promocja miasta. 
Podkowa Leśna, która jest członkiem założycielem Europejskiej Sieci Miast Ogrodów z 
siedzibą w Hellerau,  może być bardzo atrakcyjnym partnerem, szczególnie  dla  miast 
ogrodów w krajach postkomunistycznej Europy Środkowej.  
 
W wyniku zapoznania się z historią miast ogrodów w krajach Grupy Wyszehradzkiej 
wstępnie proponuje się nawiązanie kontaktów z miastami, takimi jak: Sezimowo Usti w 
Czechach, Svit na Słowacji oraz  Wekerle (dzielnica Budapesztu).  
 

Opr. Anna Foss, Anna Łukasiewicz, Alina Stencka   

 

 



Współpraca zagraniczna – propozycje: 

Sezimovo Usti (Czechy)  - miasto około 7300 mieszkańców, znajduje się w dzielnicy 

Tabor, na skrzyżowaniu pomiędzy Pragą i Czeskimi Budziejowicami przy międzynarodowej autostradzie E 
55. Arteria dzieli miasto na dwie części: część historyczną, zwaną Usti Sezimovo 1 i  Usti Sezimovo 2. 

Pierwsze wzmianki o istnieniu Usti pochodzą z 1250 r. (poświęcenie kościoła klasztornego). Jest to 

miejsce zamieszkania  Jana Husa . Podczas trzydziestu lat badań archeologicznych instytutu i muzeum 

Tábor udało się odkryć unikalne,  prawie kompletne przedmieścia Usti -  całe osiedla, warsztaty 

rzemieślnicze, studnie i kanalizacjię...  Usti Sezimovo nazywa sie Czeskie Pompeje.  Sezimovo Usti 1, 

odbudowane po pożarze (1828 r.),  to obecnie spokojne miasteczko, składające się z domów  z ogrodami 

i mnóstwem zieleni, pośród pięknych krajobrazów.  Sezimovo Usti 2 powstało dzięki Tomasowi Bata, 

który zlokalizował tu budowę fabryki obuwia  i w 1939 r.  zdecydował się na budowę nowoczesnych 

mieszkań dla pracowników   ( charakter taki jak osiedla w Zlinie - tzw Houses Bata).  

W Usti Sezimovo znajdowała się letnia rezydencja  Edvarda Beneša, prezydenta Czechosłowacji . 

Benatky nad Jizerau (Czechy – propozycja A. Kaczorowski)  

miasto Nowa Wenecja, powstałe w średniowieczu (1343 r.),dobrze zachowany średniowieczny układ miejski, 

renesansowy zamek,  w którym mieszkali   m. in. duński astronom Tycho Brahe, Bedrzich Smetana. Obecnie 

znajduje się przy autostradzie Praga- Mlada Boleslaw, ma  7 tys. mieszkańców, winnice, pola golfowe. „Coś“ 

jest uznane za „miejski reezerwat zabytków“. 

Miasta partnerskie:  Modra (Sł),  Reinsdorf i Rossdorf (Niemcy) 

Svit  (Słowacja) – miasto w środkowej Słowacji, w powiecie popradzkim. Położone u stóp Tatr 

Wysokich nad rzeką Poprad na wys. 763 m npm.  Należy do najmłodszych (1934) i  najmniejszych miast 

Słowacji (ok.7500), a zostało utworzone dla pracowników firmy BATA. 

Miasta partnerskie: Ceska Trebova, Knurów 

GARDEN  WEKERLE (WĘGRY) 

 Przedmieście  Budapesztu  zbudowane dla  średnich służb publicznych 100 lat temu. Zostało  zaplanowane w 
celu zapewnienia wszystkich potrzeb mieszkańców – pracowników przemysłowych i  umysłowych. Wekerle   
zajmuje  wyjątkowe miejsce w historii architektury Węgier.  Idea osiedla została zainicjowana przez premiera 
Sándora Wekerle.   

LEANYFALU (propozycja A. Engelmayer) 

Miejscowość/wioska  wypoczynkowa nad Dunajem, w pobliżu Budapesztu, popularna wśród ludzi kultury. Źródła 
termalne.  

 


