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Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi
Ostatnie miesiące
obfitują w wyróżnienia
dla miasta.
Podkowa
Leśna została
MAZOWIECKĄ
GMINĄ ROKU 2016
w ogólnopolskim
plebiscycie „Orły
Polskiego Samorządu”.
Zajęliśmy I miejsce
i otrzymaliśmy złotą
statuetkę w kategorii
gmin miejskich.
Tytuł przyznawany jest gminom,
które inwestują w rozwój swojej
gminy, dbają o poprawę infrastruktury, a także wspierają
rozwój
przedsiębiorczości oraz efektywnie
wykorzystują środki unijne podnosząc tym samym jakość życia mieszkańców. To już kolejne wyróżnienie
dla Podkowy Leśnej w tym roku, ale
nie ostatnie.
Jeszcze większą radość sprawiła mi otrzymana nagroda główna
w ogólnopolskim konkursie na
NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ
W POLSCE za rewitalizację Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
w Podkowie Leśnej w kategorii
„Zrewitalizowana przestrzeń zieleni”. Konkurs organizowany był przez
Towarzystwo Urbanistów Polskich
we współpracy ze Związkiem Miast
Polskich.

Uzasadnienie do nagrody: „Nagrodę przyznano za przywrócenie
znaczenia kluczowej przestrzeni publicznej historycznego założenia urbanistycznego miasta. Dzięki rewaloryzacji zaniedbana przestrzeń zieleni
w sąsiedztwie ważnych dla funkcjonowania miasta obiektów przekształciła
się w wielofunkcyjną dostępną przestrzeń publiczną o dominującej funkcji
rekreacyjnej”.

przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenia Architektów Polskich
oraz Izby Architektów RP. Do II etapu zakwalifikowały się 32 realizacje
przestrzeni. Spośród nich wybrano
najlepszych. Satysfakcja jest tym
większa, że konkurowaliśmy z dużymi miastami, które realizują wiele
inwestycji w zakresie projektowania
przestrzeni publicznej.

Celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju
poprzez propagowanie najlepszych
przedsięwzięć
urbanistyczno–
architektonicznych,
utrzymanych
na poziomie jakościowo nie odbiegającym od aktualnych światowych
standardów w tej dziedzinie.

Cieszy, że podejmowane i realizowane działania w naszym Mieście
Ogrodzie są dostrzegane i pozytywnie oceniane przez różne środowiska
eksperckie.

Oceny i wyboru najlepszych
opracowań dokonało jury, w składzie którego zasiadały władze TUP,

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Ulica Główna

Zakończono wymianę chodnika
na ulicy Głównej na odcinku od
ul. Miejskiej do wysokości cmentarza. Nowy chodnik wykonany został z kostki betonowej prostokątnej
w systemie trzech wymiarów koloru
jasnoszarego; jednocześnie wykonano zjazdy do posesji z kostki betonowej w kolorze grafitowym. Na pozostały fragment między ul. Lotniczą,
a Miejską będzie trzeba poczekać do
opracowania projektu drogowego,
który został już zlecony. Przy okazji
utwardzono istniejącą zatoczkę parkingową przy wejściu na cmentarz.

Ulica Jelenia
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Wysoki awans
w rankingu „Wspólnoty”
W ogólnopolskim rankingu czasopisma „Wspólnota”, w klasyfikacji „Liderzy Inwestycji”, Miasto
Podkowa Leśna zajęło 38 pozycję w kategorii gmin miejskich
i miejsko-wiejskich z kwotą wydatku per capita 1139,38 zł.
Oznacza to awans w stosunku do
lat ubiegłych.
Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez prof. Pawła
Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia
wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych
danych z GUS, a także sprawozdań
budżetowych. Od kilkunastu lat
„Wspólnota” przygotowuje ran-

king wydatków inwestycyjnych.
Przy obliczaniu wskaźników dotychczas brano pod uwagę inwestycje w infrastrukturę techniczną (transport, gospodarkę
mieszkaniową, gospodarkę komunalną). W obecnej formule
brane są pod uwagę wszystkie
inwestycje samorządowe. Wyniki
pokazują liderów inwestycji, którzy zaangażowali najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia
mieszkańców.
Marta Ostrowska
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Koncepcja zagospodarowania
działek usługowych przy ul. Jeleniej
Zakończono remont odtworzeniowy ulicy Jeleniej na odcinku od ulicy
Króliczej do ulicy Wiewiórek. Wykonano nową nawierzchnię z asfaltobetonu, chodniki z kostki betonowej, prostokątnej w systemie trzech
wymiarów koloru jasnoszarego,
zjazdy do posesji z kostki betonowej w kolorze grafitu oraz wykonano
odwodnienie. Ulica była dość skomplikowana w budowie ze względu
na trudne parametry techniczne
i związane z tym problemy systemu
skutecznego odwodnienia posesji,
które zapewniłoby jak najszybsze
i możliwie szybkie odprowadzenie
wód. W czasie budowy wystąpiły też
niespodzianki związane z zerwaniem
kabli, które okazały się niezainwentaryzowane na mapach sieci uzbrojenia podziemnego. Wstrzymało to na
krótki okres prace na budowie, ale
jak się okazało, nie przeszkodziło to
w wykonaniu remontu na czas.
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W dniu 1 sierpnia 2016 r. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił
postępowanie na wykonanie koncepcji zagospodarowania dwóch
działek miejskich położonych przy ul. Jeleniej (naprzeciwko przychodni).
Powierzchnia przedmiotowego terenu wynosi ponad 3 tys. m2.

Dotychczasowe
wykorzystanie
obszaru było uciążliwe dla mieszkańców sąsiedztwa i negatywnie
wpływało na estetykę tej części
miasta. Problem był wielokrotnie
sygnalizowany przez przedstawicieli lokalnej społeczności. Podjęcie
działań mających na celu zagospodarowanie tego terenu jest więc
działaniem potrzebnym, prowadzącym do stworzenia nowej organizacji przedmiotowej przestrzeni,
ale również przyczyniającym się do
bardziej efektywnego i społecznie
pożądanego zarządzania zasobem
mienia komunalnego.
W przeszłości pojawiło się wiele
pomysłów na wykorzystanie przedmiotowych działek. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta stanowi, że jest to obszar przeznaczony pod usługi. Od
przyszłego wykonawcy koncepcji

oczekuje się propozycji usytuowania na tym terenie wielofunkcyjnego obiektu z przeznaczeniem na
archiwum miasta, pomieszczenia
techniczno-gospodarcze oraz część
komercyjną. Przestrzeń otaczająca
budynek ma zyskać nową jakość
poprzez wprowadzenie funkcji dydaktyczno-ekologicznej oraz rekreacyjno-sportowej, z uwzględnieniem planowanego sąsiedztwa
ścieżki rowerowej.
Zainteresowani wzięciem udziału
w postępowaniu mieli blisko dwa
miesiące na składanie ofert. We
wskazanym terminie, który upłynął
w dniu 30 września br., do Urzędu
Miasta wpłynęły dwie propozycje cenowe, które w chwili obecnej
podlegają analizie.
Joanna Oracka
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Historia kołem się toczy.
Rewitalizacji Parku Miejskiego

nie będzie

Oświadczenie Burmistrza Miasta wygłoszone na sesji Rady Miasta 11.10.2016 r.
W odniesieniu do skargi na „Zniszczenie zbiornika retencyjnego w zespole przyrodniczo-krajobrazowym
(tzw. Leśnym Parku Miejskim) w Podkowie Leśnej podpisanej przez m.in. troje radnych Rady Miasta
Podkowa Leśna: Sylwię Dąbrówkę, Renatę Gabryszuk i Marcina Kalińskiego – skierowanej do Prezesa
Zarządu Gospodarki Wodnej dnia 24 sierpnia 2016 r.
Poruszę ważną kwestię w kontekście
historycznym, na którą należy zwrócić
uwagę i nad którą nie można przejść
obojętnie. A mianowicie działania na
szkodę miasta trójki w/w radnych.
Podobny haniebny epizod miał
miejsce ostatnio w historii Rady Miasta w 2005 r., a dotyczył szkalujących i bezpodstawnych skarg radnej
Miasta Podkowa Leśna na działania
podkowiańskiego samorządu. Skargi te kilka lat temu doprowadziły do
utraty dofinansowania na rewitalizację Parku Miejskiego. Przedstawioną
sprawą zajmowała się Rada Miasta,
która na sesji w dniu 28.04.2005 r.
podjęła uchwałę, w której wyraziła
jednoznaczną dezaprobatę dla działań radnej, uznając je za sprzeczne
z interesem wspólnoty samorządowej Podkowy Leśnej, a podniesione
zarzuty za nieprawdziwe. W tej sprawie oświadczenie wydał również ówczesny burmistrz.
Dzisiaj 11 lat później, jesteśmy
świadkami realizowania podobnego,
skandalicznego scenariusza działania
wbrew interesowi publicznemu Miasta Podkowa Leśna przez radną Dąbrówkę, radną Gabryszuk i radnego
Kalińskiego. Podpisana przez radnych
skarga jest bulwersująca i szokująca.
Zarzuty sformułowane w piśmie są
fałszywe i bezpodstawne. Cechuje je
duża doza złej woli, bowiem problemy w nich zawarte były wielokrotnie
publicznie wyjaśniane i rozpatrywane na komisjach i sesjach Rady Miasta. Do stawianych zarzutów ustosunkował się też Starosta Grodziski.
Wszystkie postawione zarzuty dotyczące stawu po rozpatrzeniu przez
uprawnione gremia okazały się bezzasadne (uchwała Nr 120/XX/2016
z 23.03.2016 r., pismo Starosty Grodziskiego znak WOŚ.6341.04.2016

z dnia 11.02.2016 r., uchwała Nr 167/
XXVIII/2016 z 25.08.2016 r., protokoły i stanowiska Komisji Rewizyjnej).
Na żadnym z posiedzeń komisji i sesji w/w radni nie zadawali mi pytań
w celu wyjaśnienia sformułowanych
zarzutów, nie wnosili też interpelacji
w tej sprawie. Natomiast na bieżąco
byli informowani m.in. w moich sprawozdaniach na sesjach i spotkaniach
dla mieszkańców o podejmowanych
działaniach rewitalizacyjnych Parku
Miejskiego.
Skarga ta wstrzymała możliwość
otrzymania pozwolenia na budowę,
co naraziło miasto na znaczne straty
i zaprzepaszczenie dotychczas poniesionych wysiłków i kosztów. Spowodowała istotne opóźnienie, a wręcz
uniemożliwiła rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych w Parku Miejskim, polegających na remoncie stawu i przepustów. Przygotowany przez urząd
wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o dofinansowanie na niebagatelną kwotę 50% wartości projektu
(prawie 1.600.000 zł) nie mógł zostać
złożony, a co gorsza pieniądze jakie
Miasto mogło otrzymać (z ogromnym
prawdopodobieństwem ich uzyskania) na wykonanie prac jeszcze w tym
roku – przepadły. Naszego miasta nie
stać na wszystkie niezbędne inwestycje, dlatego tak duże znaczenie mają
środki zewnętrzne, szczególnie pożądane w formie bezzwrotnych dotacji
czy to europejskich czy krajowych.
Został stworzy zły klimat wokół Podkowy Leśnej, co może mieć negatywne skutki w naszych dalszych staraniach o uzyskanie pozwolenia na
budowę, a co za tym idzie pozyskanie
funduszy zewnętrznych.
Na rewitalizację Parku Miejskiego
mieszkańcy czekają od lat. Dzisiaj

wszyscy: burmistrz, pozostali radni
i mieszkańcy razem możemy „podziękować” radnym: Sylwii Dąbrówce, Renacie Gabryszuk i Marcinowi
Kalińskiemu, działającym wespół
zespół z członkami podkowiańskiego LOP za skuteczne udaremnienie
tej inwestycji w tym roku, a kto wie
może również w latach następnych.
Brak wyobraźni, zła wola, małość nie
pozwalająca radnym na dostrzeżenie
faktycznego interesu miasta zastopowała jego rozwój, mam nadzieję
tylko na jakiś czas.
Szanowni Państwo Radni, dzisiaj
głosowaliście Państwo nad uchwałą
budżetową i zdjęciem zarezerwowanych od początku roku środków na
realizację tej inwestycji. Inwestycja
nie będzie wykonana w ramach tegorocznego budżetu z przyczyn podanych wyżej.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Z ostatniej chwili: W wyniku wniesionej w/w skargi, dnia
11.10.2016r. przez Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie została
przeprowadzona kolejna kontrola
zbiornika retencyjnego na terenie
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Podkowie Leśnej. Celem było sprawdzenie zgodności
z przepisami ustawy Prawo wodne. W zakresie kontroli było przestrzeganie warunków ustalonych
w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz
utrzymanie wód i urządzeń wodnych. W protokole kontroli nie
stwierdzono nieprawidłowości
związanych z przeprowadzonymi
pracami w obrębie zbiornika.
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Pielęgnujemy

Ulica
Akacjowa

drzewa

Prace pielęgnacyjne drzew w Parku Miejskim rozpoczęły się zgodnie z planem 1 września. Zabiegom
zostanie poddanych 2037 drzew,
w tym 194 pomniki przyrody na
terenie miasta. Wszystkie prace
wykonywane są pod okiem Konserwatora d/s Zabytkowej Zieleni.
Każdy z nas jest zobowiązany do
dbałości o przyrodę i ponosi odpowiedzialność za pogorszenie jej
stanu lub też zniszczenie. Drzewa
stanowią dobro publiczne i objęte
są ochroną prawną. Należy zatem
dołożyć wszelkich starań, aby raz
posadzone drzewo służyło nam jak
najdłużej w dobrej kondycji zdrowotnej. Jedną z podstawowych
zasad zapewniających zachowanie

drzew w dobrym stanie jest ich
właściwa pielęgnacja, w tym terminowe i fachowe wykonywanie cięć
ich koron. Dotychczas w Podkowie
Leśnej nie było pielęgnacji drzew
na taką skalę. Będziemy prowadzili też sukcesywnie przegląd drzew
w pasach drogowych i ciągach ekologicznych.
Agnieszka Radziak
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Wymiana wodomierzy
Informujemy, że jeszcze w bieżącym roku zostaną kupione
nowe wodomierze przystosowane do ewentualnego zastosowania nakładki umożliwiającej zdalny odczyt.
Wodomierze te będą
sukcesywnie montowane u wszystkich mieszkańców
korzystających
z miejskiej sieci wodociągowej. Obowiązek zakupu, instalowania, utrzymania
w należytym stanie technicznym,
czy okresowej legalizacji, wymiany
oraz dokonywania odczytów wodomierza spoczywa po stronie miasta.
Wodomierz zachowuje świadectwo
kontroli metrologicznej przez okres
5 lat. Od początku budowy sieci
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
w Podkowie Leśnej, czyli od połowy lat 90 nie miało to miejsca.
Dlatego wszystkie wodomierze
zostaną sukcesywnie wymienione
(oczywiście na koszt miasta). Technologia zdalnego odczytu urządzeń
pomiarowych umożliwia precyzyjne opomiarowanie zużycia wody
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oraz

monitorowanie
pracy wodomierzy. System ten
zapewnia sprawny odczyt bez
konieczności wizyt inkasenta na terenie
nieruchomości.
Systemy zdalnego odczytu
mediów mogą się różnić metodą
zbierania danych, są również stale
doskonalone i wyposażane w nowe
funkcje. Stacjonarny system odczytu korzystający z połączeń poprzez
sieć telefonii komórkowej pozwala
na bezpośrednie połączenie z odbiornikiem dostawcy usług i odpowiednie przetwarzanie uzyskanych
danych np. w formie gotowych faktur. Wymiana wodomierzy będzie
trwać przez cały 2017 rok.
Hanna Stefankiewicz
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Wychodząc naprzeciw licznym monitom mieszkańców
i kierowców w kwestii zagrożeń w bezpieczeństwie ruchu drogowego
w ulicy Akacjowej na odcinku od
ul. Jana Pawła II do ul. Wschodniej, gdzie brak jest chodników
oraz ulica pomiędzy ulicami Kasztanową i Brzozową jest typu „esowego” przy mocno ograniczonej
widoczności, zlecono wykonanie
projektu zmian w stałej organizacji ruchu. W ulicy przewiduje
się wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30km/h oraz
celem fizycznego respektowania
przez kierowców ograniczenia
prędkości przewidziano wykonanie czterech progów zwalniających. Dodatkowo oznakowane
zostanie skrzyżowanie ul. Akacjowej z ul. Klonową, które w opinii
wielu kierowców jest mało czytelne. Aktualnie projekt powyższych
zmian został złożony do Starosty
Grodziskiego w celu uzyskania
opinii komunikacyjnej.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Apel

Urząd Miasta Podkowa Leśna zwraca się z prośbą do mieszkańców naszego miasta o przycinanie gałęzi,
żywopłotów oraz krzaków wyrastających poza granice prywatnych posesji. Gałęzie stanowią przeszkodę
dla ruchu pojazdów oraz pieszych
uczęszczających drogą gminną.
Przypominamy również, że w razie
pytań, konsultacji i pomocy w tym
zakresie, w Urzędzie Miasta przyjmuje konserwator zieleni – Krystyna Ładyżyńska-Adamowicz tel.
22 759 21 34.

Agnieszka Radziak
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Będzie jaśniej
Szykuje się wielka inwestycja – wymiana 999 opraw
oświetleniowych (prawie wszystkich) w Podkowie Leśnej, co

pozwoli na oszczędność ok. 200.000 zł rocznie.
W poszukiwaniu energooszczędnych rozwiązań, Urząd Miasta przez
ponad rok pracował nad analizą
oświetlenia w mieście. Została przeprowadzona symulacja kosztowa
oraz sprawdzono warunki modernizacji oświetlenia ulicznego w kontekście efektu energetycznego.
Podjęcie ważnej decyzji, kierunku
rozwoju, w którym miasto powinno
podążać w temacie oświetlenia było
uwarunkowane wieloma czynnikami, przede wszystkim finansowym.
Dążąc do poprawy jakości oświetlenia, równocześnie staramy się
zmniejszyć koszty zużycia energii.
Koszy oświetlenia dróg znajdujących się na terenie miasta ponosimy w całości, jak również modernizacji. Podkowę oświetla 1048
lamp – w użytkowaniu na słupach
PGE znajduje się 1019 lamp, 29 – to
lampy miasta. Część lamp jest rtęciowych (aż 30%), część sodowych.
Wszystkie te źródła światła charakteryzują się wydajnością na poziomie zaledwie 40%, zatem, aż 60%
wykorzystywanej przez nie energii
jest tracona „po drodze”. W zeszłym

roku zostało zamontowanych na
ulicach ponad 30 opraw typu LED
w ramach testów.
Analiza wykazała, że moc zainstalowana w mieście to 158,26 kW
(638.838,24 kWh/rocznie), koszt
energii dla obecnego systemu wynosi 332.028 zł rocznie. Aby osiągnąć efekt energetyczny, ale też
ekologiczny należy przebudować
i wymienić przestarzałe lampy rtęciowe i sodowe (zutylizować) na
lampy ze źródłami światła typu LED.
Po modernizacji lamp moc będzie
wynosiła 30,4 kW (122.329 kWh/
rocznie), co daje nam oszczędność
127,86 kW – ok. 200.000 zł rocznie.
Dzięki zmniejszeniu mocy zainstalowanej zmniejszy się też zużycie węgla na jej wyprodukowanie, a co za
tym idzie zmniejszą się ilości szkodliwych czynników wydalanych podczas spalania węgla.
Dlatego też biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia zdecydowano
się na dużą inwestycję – wymiany
wszystkich opraw w Podkowie Leśnej. Na ten cel Miasto pozyskało z WFOŚiGW w 30% umarzalną
pożyczkę w kwocie 1.200.000 zł.

We wrześniu został rozstrzygnięty
przetarg na „Modernizację oświetlenia elektrycznego – wymianę
999 sztuk opraw ulicznych w Podkowie Leśnej”.
Oferentom w przetargu postawione zostały dodatkowe wymagania
odnoszące się do jakości pożądanych źródeł światła. Oprawy mają
spełniać wymagania nie tylko dotyczące samych klas oświetleniowych
dróg, ale też spełniać normę „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp
i systemów lampowych”, ponieważ
źródła światła typu LED emitują
więcej promieni UV niż tradycyjne.
Istotne, szczególnie w Podkowie Leśnej jest bezpieczeństwo roślin i zapobieganie przebarwianiu się koloru
liści z zielonego na brunatny. Te wymagania mają temu zapobiec.
Biorąc pod uwagę częściowe umorzenie i ok. 80% oszczędności roczne, inwestycja powinna się zwrócić
po ok. 3,5 roku. Termin zakończenia
modernizacji oświetlenia nie powinien być późniejszy, niż do końca roku.
Kwota (inwestycji) podana wyżej dotyczy tylko opraw na obecnie istniejących słupach. Natomiast urząd zlecił
projektowanie oświetlenia, wraz ze
zmianami jego usytuowania na części
ulic – zwiększenie ilości lamp w miejscach zacienionych i przy chodnikach
oraz ujednolicenia w centrum miasta
lamp typu „pastorał”. Dokumentacja
będzie służyła do kolejnej inwestycji
w latach następnych – wymiany, bądź
rezygnacji ze słupów PGE (jak będą
na to środki finansowe). Inwestycja
w energooszczędne oświetlenie LED
jest najbardziej opłacalna ekonomiczne i ekologiczne. Będzie to oznaczało mniejsze wydatki ponoszone na
oświetlenie ulic i miejsc publicznych,
a dla środowiska – mniejszą emisję
zanieczyszczeń.
Joanna Kacprowicz
Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Złożyliśmy wniosek na „schetynówkę”
Urząd Miasta wystąpił z wnioskiem
o dofinansowanie przebudowy ciągu
ulic Kwiatowa – Paproci w ramach
tzw. schetynówki. „Schetynówkami„ nazywane są drogi objęte rządowym „Programem rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogo-

wej”. Wartość projektu opiewa na
kwotę 1.720.592 zł. Wnioskowane
dofinansowanie wynosi 860.292 zł
(50%). Droga ma długość 770m, jezdnia jest kręta i wąska, łuki są nienormatywne, a fragmentami brakuje chodnika. Po realizacji zadania skrzyżowania

ze wszystkimi drogami poprzecznymi
poza rondem będą wyniesione. Wyniesione będą również przejścia dla pieszych, zaś na całej długości ulicy wprowadzone będzie ograniczenie ruchu.

Marcin Bzdyra
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Ulica Iwaszkiewicza
Został rozstrzygnięty przetarg
na przebudowę ulicy Iwaszkiewicza. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i jednostronnego chodnika
oraz zjazdów do posesji. Przebudowa nastąpi na odcinku od ulicy
Jana Pawła II do bramy wjazdowej MOK. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji komunalizacyjnej
na działkę przed torami WKD
nawierzchnia zostanie przedłużona do końca ulicy.

Inwestycje
na cmentarzu

Rozpoczęły się prace przy
utwardzaniu głównych alejek
na cmentarzu.
Wykonano alejkę od bramy głównej do rejonu grobu ks. L. Kantorskiego i dalej do istniejącej ścieżki
biegnącej wzdłuż rowu. Alejka
wykonana została z kostki betonowej prostokątnej w systemie
trzech wymiarów koloru jasnoszarego. W chwili obecnej trwają
prace remontowe kolejnej alejki
od grobu ks. L. Kantorskiego do
kolumbarium. Na cmentarzu będzie również wykonane oświetlenie, postawiona ławeczka do
odpoczynku i stojaki rowerowe
przed bramą. Dodatkowo zostanie przygotowane miejsce pod
kontener przywożony okresowo
w czasie świąt.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Mała architektura

W mieście uzupełniane są elementy małej architektury.

Zostały zamontowane stojaki
na rowery. Wg rowerzystów
prawidłowy stojak rowerowy
powinien umożliwić oparcie roweru oraz przypięcie do niego
ramy i jednego koła pojedynczym zapięciem U-lock (kłódką
szeklową), niezależnie od typu
roweru. Dobrze, jeśli ten sam
stojak ponadto umożliwia przypięcie drugim zapięciem drugiego koła. Warunki takie spełnia
np. stojak w kształcie odwróconej litery „U”. Dlatego też takie
staraliśmy się zaprojektować.
Umożliwiają one oparcie i przypięcie co najmniej 2 rowerów
dowolnego typu. Stojaki będą
uzupełniane w miarę możliwości
finansowych. Drugim elementem,
który został wymieniony, to stare
słupki drogowe wzdłuż ulicy Jana
Pawła II na odcinku Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Wszystkie
nowe elementy są wykonane ze
stali nierdzewnej, tak aby służyły
jak najdłużej.
Urząd Miasta będzie kontynuował
uzupełnianie małej architektury
w przestrzeni miejskiej Podkowy
Leśnej. Jeszcze przed zimą pojawią
się nowe ławki i kosze na odpady.
W trakcie realizacji jest zamówienie
na: 10 ławek bez oparcia, 4 ławki

z oparciem i 20 koszy na odpady.
Ponadto planowany jest zakup kolejnych stojaków na rowery i słupków ulicznych. Stojaki trafią na ulicę Brwinowską i Ogrodową, słupki
natomiast upiększą ulicę Brwinowską w okolicach lodziarni. Meble
standardowo wykonane będą z materiałów odpornych na działanie
niekorzystnych warunków atmosferycznych. Jeżeli widzicie Państwo
konieczność zamontowania któregoś z powyższych urządzeń w jakiś
konkretnym miejscu, prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania do urzędu.

Justyna Cimochowska
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Wszystkim mieszkańcom Podkowy Leśnej,
którzy otrzymali pismo dotyczące uzupełnienia dokumentacji
dostawy wody i odbioru ścieków z Urzędu Miasta,
przypominamy o stawieniu się w pokoju nr 11.

››› Wieści z urzędu

Zalecane
pasy dla
rowerzystów
Jak pogodzić potrzeby rowerzystów i kierowców w pasie
drogowym na wąskich ulicach, takich jak w Podkowie
Leśnej, gdzie nie ma miejsca na separowanie ruchu
(kierowców, pieszych i rowerzystów)?
Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pasów rowerowych w jezdniach są niedoskonałe. Pasy dla rowerów są zalecane wzdłuż głównych
ciągów komunikacyjnych, niestety
obowiązujące przepisy narzucają
odpowiednią szerokość jezdni, których nasze drogi nie spełniają. I co
najważniejsze przeznaczone są tylko
do wyłącznego użytku rowerzystów,
samochody nie mają na nich prawa
jeździć ani parkować. Wyznacza się
je malując oznakowanie poziome na
jezdni (ciągłe linie). Takie rozwiązanie
odpada w Podkowie Leśnej.
Skoro nie możemy wyznaczyć
pasów dla rowerów, to co w zamian? Alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do pasa dla
rowerów może być pas zalecany.
I takie wprowadzamy na niektórych ulicach w Podkowie Leśnej.
Z technicznego i prawnego punktu widzenia pas zalecany nie jest pasem tylko dla rowerów. Część jezdni jest oznaczona jako sugerowana
przestrzeń dla rowerzystów, nie
będąc jednocześnie do ich wyłącznego użytku – co 50 m namalowany
jest znak roweru, po obu stronach

jezdni, w obu kierunkach. Namalowany znak w Podkowie Leśnej
nie jest znakiem drogowym w myśl
ustawy Prawo o ruchu drogowym
i związanych z tym rozporządzeń.
Zastosowane w Podkowie rozwiązanie nie dotyczy nowoprojektowanych dróg, ani nie wprowadza nowej
organizacji ruchu w rozumieniu ww.
wspomnianej ustawy Prawo o ruchu
drogowym, nie podlega więc opiniowaniu, regulowaniu czy uzgadnianiu
przez Wydział Komunikacji Starostwa. Naturalną formą organizacji
ruchu rowerowego jest prowadzenie go przy prawej krawędzi jezdni
lub na poboczu. Wynika to z zasady
ruchu prawostronnego – wyprzedzanie odbywa się po lewej stronie
pojazdu wyprzedzanego. Ruch zmotoryzowany może, a nawet musi
używać pasa zalecanego, żeby nie
jechać środkiem jezdni. Samochody jadą pasem zalecanym i wyprzedzają rowerzystów środkiem jezdni.
Samochody mogą również na nim
parkować, jeżeli parkowanie na jezdni jest w tym miejscu dozwolone.
Generalnie, pas zalecany jest jedynie elementem układu drogowego,

który ma za zadanie zwrócić uwagę
na obecność rowerzystów i wizualnie zwęzić jezdnie. Ma to wpłynąć
na zachowanie kierowców: spodziewają się rowerzystów i łatwiej godzą
się z ich obecnością.
Uważam, że należy propagować
skuteczne i efektywne ułatwienia
dla ruchu rowerowego, tworzyć
przestrzenie dla poruszających się
na dwóch kółkach, jednym słowem
wspierać przywileje dla rowerzystów i pieszych, jeżeli chcemy być
przyjaznym miastem. Szczególnie, że
doskonale to wpisuje się w filozofię
aktywnego i zdrowego trybu życia,
której jestem gorącym zwolennikiem. Obecnie jesteśmy na etapie
projektowana w Podkowie Leśnej infrastruktury rowerowej. W ostatnim
biuletynie była wzmianka o wystąpieniu na ten cel o dodatkowe środki
finansowe z kasy unijnej. W różnych
częściach miasta zostały zamontowane stojaki na rowery, co też znacznie zwiększa komfort bezpiecznego
parkowania.
Według mnie słuszne jest budowanie powszechnej świadomości
korzyści płynących z rozwoju ruchu
rowerowego oraz popularyzowanie
bezpiecznych zachowań komunikacyjnych wśród kierowców i rowerzystów. Konieczne jest korzystanie
z dobrych praktyk innych krajów
i miast w Polsce w kształtowaniu
bezpieczeństwa na drogach, w tym
wspieraniu inicjatyw rowerowych.
Tego poglądu, niestety nie podziela
Starostwo Powiatowe w Grodzisku,
od którego w wielu kwestiach rozwiązań drogowych jesteśmy uzależnieni. Niemniej jednak dobre rozwiązania, korzystne dla mieszkańców
będę forsował, w zgodzie z przyjętą
polityką miasta bezpiecznego i przyjaznego środowisku.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Wnioski z wykonywanych prac

zespołu ds. analizy wod-kan i odpadów
Zespół rozpoczął pracę 5 maja
2016 r. po skompletowaniu baz danych, na które składało się zestawienie: ogólnej ilości działek, posesji
zabudowanych, nieruchomości z nadanymi numerami policyjnymi w rozbiciu na gospodarstwa domowe, inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy
wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej, zużycia wody w okresie
rocznym za 2015 r., stanu płatności
za wodę i ścieki, zestawienia ilości
umów podpisanych z mieszkańcami
na dostawę wody i odbiór ścieków,
ilości osób zameldowanych, ilości wg
deklaracji zgłoszonych do systemu
odpadów, ilości nieruchomości poza
granicą administracyjną miasta podłączonych do podkowiańskiego systemu wodociągów i kanalizacji.
Dzięki pracy zespołu ustalono gospodarstwa domowe (i inne instytucje), które nie wywiązują się ze swoich
obowiązków związanych z ponoszeniem kosztów eksploatacji wodociągu, kanalizacji oraz wywozu odpadów.
W ramach prac zespołu od
6 maja do 5 października przeanalizowano 1535 nieruchomości:
 29 w gminie Brwinów (ulice
graniczne)
 18 działek niezabudowanych.
 1488 wszystkie podmioty: gospodarstwa domowe, zgromadzenia
zakonne, firmy, instytucje na terenie
Podkowy Leśnej na zabudowanych
działkach, w tym 29 poza systemem
odpadów, co daje 1459 podmioty
będące w systemie zaopatrzenia
w wodę i odbioru odpadów
Ilość nieruchomości podłączonych do:
 wody: 1195 w tym 1030 nieru-
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Nadal brakuje uregulowania statusu 165 (w tym 3 gm. Brwinów)
przypadków bezumownego korzystania z wody i 161 (w tym 3 gm.
Brwinów) bezumownego odprowadzania ścieków do sieci miejskiej.
 318 nieruchomości zabudowanych
nie jest podłączonych się do sieci
wodociągowej (dotyczy Podkowy)
 317 nieruchomości/podmioty/
gospodarstwa domowe nie są
podłączone do sieci kanalizacji
sanitarnej.
 3357 figuruje w systemie odpadów – to blisko o 600 osób
mniej, niż jest zameldowanych
Dzięki dotychczasowemu
działaniu zespołu podpisano
nowe (lub zaktualizowano)
497 umów wod-kan.
Dzięki temu udało się
wyegzekwować ponad
100.000 zł zaległości z tytułu
opłat za wodę i ścieki.
Zespół wypracował rekomendacje do dalszego postępowania
dla Urzędu Miasta i Rady Miasta:
N
 ależy uszczelniać system zbiorowego zaopatrzenia w wodę – podpisać umowy, odciąć ewidentne „kradzieżówki”. Aktualnie typowane są
posesje do odcięcia wody z wodociągu miejskiego – zainwentaryzowane przyłącze, brak umowy, brak
płatności, brak reakcji.

Podatki przypomnienie

Urząd Miasta Podkowa Leśna przypomina, iż z dniem 15 listopada
2016 r. upływa termin płatności
IV raty podatku od nieruchomości
i IV raty opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
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chomości podłączone do wody
ma umowy
 kanalizacji: 1194 w tym 1033
nieruchomości podłączone do
kanalizacji posiada umowy

Przypominamy również, iż od dnia
1 kwietnia 2016 r. miesięczna stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują
mieszkańcy wynosi: 15 zł od jednego

W
 ymienić wodomierze. Wg polskiego prawodawstwa podlegają
legalizacji raz na 5 lat. Najstarsze
mają ponad 20 lat.
 Należy powiązać system zbiorowego zaopatrzenia w wodę z systemem odbioru odpadów. Odpłatność za odpady byłaby pobierana
na podstawie odczytu z wodomierza. To rozwiązanie pozwoli objąć
systemem osoby niezdeklarowane
w systemie odpadów: tymczasowo
przebywające, niezameldowane,
wynajmujące domy na „dziko”.
 Należy uszczelniać system zbiorowego zaopatrzenia w kanalizację –
podpisać umowy, odciąć ewidentne
„kradzieżówki”. Aktualnie typowane są posesje do odcięcia kanalizacji
z sieci miejskiego – zainwentaryzowane przyłącze, brak umowy, brak
płatności, brak reakcji.
W
 prowadzić wyższy ryczałt za
kanalizację (szambo) oraz opłaty środowiskowe. Te rozwiązania
przyczynią się do spełnienia ustawowego obowiązku podłączenia
gospodarstw domowych do systemu zbiorczej kanalizacji ściekowej.
⊲ Jest to rozwiązanie proekologiczne – „nakłania do oszczędności”, eliminuje takie patologie
jak nagminne podlewanie ogrodu wodą uzdatnioną.
⊲ W konsekwencji doprowadzi do
obniżenia opłat za odpady.
Wprowadzić ulgi w opłatach śmieciowych dla 367 osób w wieku 75+
w wysokości 50% lub 25% dla 827
osób w wieku 65+
Joanna Kacprowicz
Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
mieszkańca – gdy odpady odbierane
są w sposób selektywny oraz 30 zł
w przypadku gdy odpady nie są odbierane w sposób selektywny.
Elżbieta Koblak
Referat Finansowy
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Konsultujemy
8 września 2016 r. w Pałacyku Kasyno
odbyło się spotkanie burmistrza z mieszkańcami,
na którym przedstawiono rozwiązania drogowe
na ul. Głównej i ul. Kwiatowej – odcinku nieutwardzonym.
Druga część spotkania dotyczyła
Al. Lipowej – jej ochrony zabytkowej, przyrodniczej, rozwiązań
drogowych, ale też funkcji jaką
powinna pełnić. Urząd przedstawił bardzo wstępne koncepcje
zagospodarowania, pewne wariacje na temat idei i kierunków oraz
funkcji, którą aleja mogłaby pełnić.

››› Wieści z urzędu

Wyjściowe rysunki posłużyły do
dyskusji, natomiast efekt końcowy
będzie dopiero wypracowywany,
w zależności od preferencji mieszkańców oraz uwarunkowań przyrodniczych i prawnych. Biorąc pod
uwagę, że jest to jedno z najbardziej
reprezentacyjnych miejsc Podkowy
Leśnej konsultacje z mieszkańcami

będą kontynuowane, również przy
wsparciu ekspertów (naukowców)
z dziedziny zieleni zabytkowej i gospodarki przestrzennej. Terminy kolejnych spotkań będą podawane na
stronie internetowej miasta.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Szanowni Mieszkańcy

Przed nami okres jesieni i zimy
– czas intensywnie spadających
liści i opadów śniegu. W związku
z tym przypominamy o obowiązku
wynikającym z treści Regulaminu
utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Podkowa Leśna:
„Właściciele nieruchomości położonych przy drogach publicznych
z chodnikami są zobowiązani do
uprzątania błota, śniegu, lodu oraz

W przypadku braku możliwości realizacji przez mieszkańców
w/w obowiązku proszę o kontakt z Urzędem Miasta pod nr tel.
22 759 21 21, mail – agnieszka.
radziak@podkowalesna.pl
innych zanieczyszczeń z chodnika
bezpośrednio przyległego do nieruchomości”.

Agnieszka Radziak
Referat Infrastruktury Komunalnej
urząd Miasta Podkowa Leśna
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Stojaki rowerowe w ramach wyróżnienia

W ramach kampanii „Kręć kilometry” Fundacja Allegro All For Planet
postanowiła wyróżnić województwo mazowieckie i to właśnie dla
Podkowy Leśnej ufundowano 6 oryginalnych stojaków rowerowych.

Stojaki
zostały
zamontowane
przed Urzędem Miasta. Akcja Fundacji wspaniale wpisuje się w podkowiańską politykę miejską promowania zdrowego stylu życia, w tym
jazdę na rowerze.
Dotychczas Fundacja zainstalowała już ponad 1000 stojaków
w 46 miastach. To przeszło 140
parkingów rowerowych. Stojaki są
również przez Fundację ubezpieczane i konserwowane. Dlatego tak
wiele miast stara się, by ich mieszkańcy wywalczyli tę nagrodę w rowerowej rywalizacji na przejechane
kilometry. To najbardziej rowerowa
kampania społeczna w Polsce, reali-

zowana przez Fundację Allegro All
For Planet od 2012 roku.
Fundacja wspierając ideę zrównoważonego transportu, promuje
rower jako najbardziej ekologiczny
środek komunikacji miejskiej. Zachęca do zamiany czterech kółek
na dwa i korzystania z jednośladów
w codziennych dojazdach. Tworzy
miejsca parkingowe dla rowerów,
stawiając w całej Polsce nowe, wizjonerskie stojaki rowerowe. Dotychczas udało im się postawić ich ponad
1000, a ich liczba ciągle rośnie.
Justyna Cierniak
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Urząd Miasta Podkowa Leśna
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W dniach 16-22 września obchodziliśmy Europejski
Tydzień Zrównoważonego Transportu, którego celem
jest promocja alternatywnych dla samochodu środków
transportu w mieście, szczególnie komunikacji miejskiej,
rowerów i poruszania się pieszo.

Europejski Tydzień

Zrównoważonego Transportu w Podkowie Leśnej
Idea wydarzenia narodziła się
w 1998 roku we Francji, kiedy to po
raz pierwszy wprowadzono „Dzień
bez samochodu”. Jednak jedna
doba okazała się zbyt krótka i kilka lat później, Komisja Europejska
wprowadziła Europejski Tydzień
Zrównoważonego Transportu, który
jest obchodzony w większości europejskich miast, a od 2007 roku –
także w Chinach. Miasto Podkowa
Leśna po raz pierwszy przystąpiło
do kampanii. Rozpoczęliśmy spotkaniem z mieszkańcami i dyskusją na temat ścieżek rowerowych,
budową park&ride, wyłączeniem
części podkowiańskich ulic z ruchu na weekend. Przygotowali-

śmy także wiele atrakcji: wycieczkę pieszą i rowerową, miasteczko
ruchu drogowego, ognisko i inne
niespodzianki.
Wszystkie zaproponowane atrakcje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Wycieczka rowerowa przyciągnęła prawie setkę
rowerzystów (o tym wydarzeniu
napisaliśmy w osobnym artykule).
Dzień wcześniej sprzyjająca piękna
pogoda przyciągnęła wielu gości,
którzy chcieli zwiedzić Podkowę
pieszo. Warszawski przewodnik
Łukasz Kulej poprowadził ich ulicami miasta pokazując miejsca
w Podkowie szczególnie ważne
historycznie, kończąc na Stawisku.

W kolejnych dniach dla dzieci na
terenie Zespołu Szkół przygotowane było Miasteczko Ruchu Drogowego, które ma na celu pomoc
dzieciom i młodzieży oswoić się
z jazdą po ulicach, uczyć ich bezpiecznego poruszania się po drogach, oraz ułatwić przygotowanie
do egzaminu na kartę rowerową.
Dla podróżujących WKD rozdawaliśmy jabłka na drogę. Kulminacyjnym punktem kampanii jest organizowany 22 września „Dzień bez
Samochodu”.
Kampania pokazuje różnorodne korzyści zrównoważonego
transportu, takie jak oszczędność
pieniędzy i czasu, poprawę zdrowia i bezpieczeństwa na drogach,
dostępność komunikacyjną dla
wszystkich mieszkańców, w tym dla
osób z niepełnosprawnością i seniorów. Na miarę naszego miasta
podjęliśmy trwałe działania, które
zostały wdrożone lub będą jeszcze
realizowane w tym roku.

Marta Ostrowska
Wieloosobowe Stanowisko
ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

Informacje

Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim wniosła do
Sądu Rejonowego w Grodzisku
Mazowieckim II Wydział Karny akt oskarżenia przeciw byłej
Skarbnik Miasta o popełnienie
przestępstwa z art. 278 §1 kk
(„kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.”).
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Natomiast Komenda Powiatowa
Policji w Grodzisku Mazowieckim
wszczęła dochodzenie o przestępstwo określone w art. 278 § 1 kk
w stosunku do byłej kasjerki urzędu w sprawie zaboru mienia w postaci pieniędzy pochodzących
z opłat cmentarych.

***

Tocząca się od 2012 roku sprawa
w Sądzie Pracy z powództwa byłego Kierownika Referatu Inwestycji
Grzegorza Lewandowskiego zakoń-

czyła się wyrokiem zasądzającym
od Urzędu Miasta na rzecz powoda
odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.
Maria Górska
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna

››› Wydarzenia

Podsumowanie budżetu partycypacyjnego
W dniach 1-9.10.2016 odbyło się głosowanie na projekty
zgłoszone do tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego.
Na pomysły można było głosować
dwojako. Przez formularz na stronie
internetowej www.podkowalesna.
pl lub za pośrednictwem papierowej karty, którą można było wrzucać do urny w miejscach specjalnie
do tego przeznaczonych. Punkty do głosowania znajdowały się
w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna,
Bibliotece Miejskiej, przychodni
„Basis”, Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich przy ul. Lilpopa 18
i ul. Świerkowej 1. Łącznie oddano
733 głosów. Nieoficjalnie wynika,
iż wygrywają następujące projekty:
 Wiata na rowery
w Zespole Szkół,

 Młodzieżowa strefa
aktywności,
 Kule bule przed Pałacykiem Kasyno,
 Nasadzenia drzew iglastych
(sosna, świerk) i krzewów
kwitnących (lilaki, bez).
Przypominamy, iż w tegorocznej
edycji budżetu partycypacyjnego
zostało zgłoszonych 10 projektów, jednak 8 z nich pozytywnie
przeszło weryfikację formalną
oraz merytoryczną. Miasto zabezpieczyło 100 000 zł na realizację pomysłów zgłoszonych przez
mieszkańców Podkowy Leśnej.

Na pełne podsumowanie oraz
ewaluację projektu zapraszamy
w kolejnym numerze biuletynu.
Justyna Cierniak
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Delegacja ukraińskich
samorządowców z wizytą w Podkowie Leśnej
››› Wieści z urzędu

27 września 2016 r. w Podkowie Leśnej Burmistrz Miasta
Artur Tusiński gościł delegację samorządowców z Ukrainy.
Podkowa Leśna została wytypowana przez organizatorów
jako modelowy przykład dobrze zarządzanej gminy.
Grupa licząca 25 osób realizowała
wizytę liderów nowo utworzonych
gromad terytorialnych (odpowiednika polskiej gminy). Goście przyjechali w ramach Programu Study
Tours to Poland we współpracy
z Fundacją Solidarności Międzynarodowej oraz Szwajcarsko-Ukraińskim Programem Wsparcia Decentralizacji DESPRO.

Tematem wizyty delegatów
w Polsce były m.in. strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, mechanizmy działania
polskiego samorządu, podział zadań, budżety, powiązania z jednostkami samorządu.
W programie wizyty ukraińscy
samorządowcy mogli poznać całe
spektrum polskich gmin – od woje-

wództwa poprzez miasta do gmin
miejskich i wiejskich.
Celem spotkania w Podkowie
Leśnej było zapoznanie się strony
ukraińskiej z polskim doświadczeniem i dobrymi praktykami w zakresie zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania
programów i projektów długofalowych. Ukraińcy poza wykładem
na temat planowania i realizacji
strategii, prezentacją i dyskusją mieli okazję zwiedzić Zespół
Szkół, Urząd Miasta oraz Pałacyk
Kasyno.

Justyna Cierniak
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Wydarzenia

Dzień otwarty w Dębaku

3 września br. można było swobodnie zwiedzić teren ośrodka dla cudzoziemców w Dębaku
i przyjrzeć się życiu osób ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową. Na wszystkich
gości czekali otwarci i życzliwi tymczasowi mieszkańcy z Tadżikistanu, Czeczeni, Gruzji i Syrii.
W samym ośrodku obecnie przebywa ich ok. 200 osób.

Podczas dnia otwartego na uczestników czekały liczne atrakcje m.in.:
potrawy etniczne przygotowane
przez cudzoziemców, dmuchana
zjeżdżalnia, wata cukrowa, warsztat
nauki gry na bębnach, stół etniczny,
motocykliści oraz sztuka teatralna
z udziałem dzieci z ośrodka. Zainteresowanym umożliwiono zwiedzanie budynków, w których znajdują

się: przedszkole, świetlica, miejsce
do nauki i integracji. Mieszkańcy
Dębaka chętnie zawierali znajomości, opowiadali o sobie, uczestniczyli w wydarzeniu. Dni otwarte
w ośrodku dla cudzoziemców to inicjatywa mająca na celu wspieranie
integracji obcokrajowców w Polsce.
Organizatorem akcji była Fundacja
Refugee w ramach realizacji pro-

››› Wydarzenia

Wymiana
doświadczeń
polskoholenderskich
Dnia 7 października 2016 r. na zaproszenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce oraz Instytutu
Spraw Publicznych Burmistrz Miasta Artur Tusiński wziął udział w panelu dyskusyjnym podczas międzynarodowej konferencji pt. „Kryzys migracyjny z perspektywy lokalnej. Holenderskie i polskie doświadczenia w zakresie integracji”.
Wydarzenie to zorganizowane zostało w ramach projektu badawczego,
który prowadzi Program Polityki Migracyjnej ISP. Celem konferencji była
wymiana doświadczeń w dziedzinie
integracji uchodźców i migrantów –
dyskutowali eksperci i praktycy z Polski, Holandii i Komisji Europejskiej.
Wśród prelegentów byli m.in: ekspert
12

Komisji Europejskiej Patrick Lefèvre,
Koordynator ds. Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. W trakcie pierwszego panelu dyskusyjnego omówione
zostały doświadczenia obu krajów
w obszarze tworzenia systemu integracji cudzoziemców zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, ze
szczególnym uwzględnieniem obec-

jektu na wsparcie procesu preintegracji cudzoziemców ubiegających
się o nadanie statusu uchodźcy ze
społeczeństwem polskim. Warto
przypomnieć, iż 15 października
obchodzilimy Dzień Solidarności
z Uchodźcami.
Marta Ostrowska
Wieloosobowe Stanowisko
ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna

nych trendów migracyjnych i roli, jaką
pełni w tym zakresie realizacja Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).
Dyskusja podczas drugiej części
konferencji była poprzedzona prezentacją wyników badań dotyczących tworzenia i wdrażania polityki
integracyjnej na poziomie lokalnym,
m.in. o zakres dostępu do rynku pracy, edukacji, rynku mieszkaniowego,
przygotowania społeczności lokalnej
czy też tworzenia polityk miejskich
w zakresie integracji. Konferencja
była pierwsza z cyklu spotkań organizowanych w ramach projektu
„National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and Improving
Integration of Beneficiaries of International Protection” realizowanego
przez ISP ze środków FAMI, w partnerstwie z instytucjami z 16 krajów
UE w obszarze integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej.
Justyna Cierniak
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Rada Miasta

Informacje Rady Miasta
XXVIII sesja Rady Miasta – 25 sierpnia 2016 r.
Uchwała Nr 165/XXVIII/2016

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie na uchwałę Nr 51/
XI/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr 166/XXVIII/2016

w sprawie udzielenia informacji Wojewodzie Mazowieckiemu na pismo znak LEX-I.40.18.2016.AJS

Uchwała Nr 167/XXVIII/2016

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 168/XXVIII/2016

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy
i płacy Radnemu Miasta Podkowa Leśna (unieważniona)

XXIX sesja Rady Miasta – 13 lipca 2016 r.
Uchwała Nr 169/XXIX/2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 – 2026

Uchwała Nr 170/XXIX/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 171/XXIX/2016

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej

Uchwała Nr 172/XXIX/2016

w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 173/XXVI/2016

w sprawie złożenia skargi na działalność Starosty Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr 174/XXIX/2016

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Wszystkie uchwały dostępne są w Biurze Rady Miasta
i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.podkowalesna.pl).
Radni zapraszają mieszkańców na
swoje dyżury (poniedziałki w godzinach 17.00-18.00, Urząd Miasta) oraz do udziału w sesjach Rady
Miasta i w posiedzeniach komisji

merytorycznych. Informacje o zaplanowanych spotkaniach publikowane są na stronie internetowej
miasta, zamieszczane na miejskich
tablicach informacyjnych i przeka-

zywane poprzez system powiadamiania SMS.
Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

›››
			
Wyniki konkursu na Najlepszego
Sąsiada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2016
Wieści z urzędu

Drodzy Mieszkańcy. Miło nam poinformować, iż tytuł „Najlepszego Sąsiada
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2016”
otrzymują wspólnie państwo Anna i Mirosław Siewierscy. Kapituła Konkursu
jednogłośnie uznała, że postawa państwa Siewierskich szczególnie zasługuje na wyróżnienie. Ich empatia, życzliwość, otwartość na problemy drugiego
człowieka oraz chęć niesienia pomocy

to wspaniały przykład więzi międzysąsiedzkich często silniejszych nawet od
tych rodzinnych.
Laureatom konkursu gratulujemy!
Pełną relację z wręczenia pamiątkowego dyplomu oraz nagrody przedstawimy w kolejnym numerze biuletynu.

Justyna Cierniak
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Rada Miasta

Informacja

Rada Miasta w 11 października 2016 r. podjęła Uchwałę nr 172/XXIX/2016
w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna
Uzasadnienie do uchwały:
„Aktualnie obowiązujące Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna przyjęte
zostało uchwałą nr 173/XXIII/2000
Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30
czerwca 2000 r. Dokument sporządzony został zgodnie z ówcześnie obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994
r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
Od momentu uchwalenia Studium
licznym zmianom uległy przepisy
normujące planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym. W chwili
obecnej zakres merytoryczny i formalny dokumentu regulują przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (zwanej dalej „ustawą”) oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia
2004 r. w sprawie zakresu projektu
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy. Modyfikacji dokonano nie
tylko w ustawie, ale również w dokumentach, w otoczeniu których funkcjonuje i z którymi jest powiązana.
Wprowadzona do obiegu prawnego

w 2015 r. ustawa z dnia 24 kwietnia
2015 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu oraz ustawa
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji rozszerzyły zakres w jakim
sporządzane ma być studium. Reasumując, sporządzony w 2000 r.
dokument był zgodny z ówczesnymi
uwarunkowaniami prawnymi, jednak
aktualnie w sposób znaczący odbiega
od obowiązujących przepisów.
Art. 9 ust. 1 ustawy stanowi, że
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
jest dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy. Należy
dokonać weryfikacji powziętej przed
kilkunastu laty wizji kierunków rozwoju miasta. Przedmiotowa polityka przestrzenna została bowiem
częściowo zrealizowana, a pewne
postulaty uległy dezaktualizacji. Należy mieć również na uwadze, że od
momentu uchwalenia dokumentów
planistycznych, do tutejszego Urzędu spłynęło kilkadziesiąt wniosków
mieszkańców postulujących dokonanie zmian w studium oraz planach.
Proponowane przekształcenia nie za-

Obowiązujące Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
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wsze są zbieżne z powziętą w 2000 r.
wizją i trzeba ocenić zasadność zgłoszonych postulatów i rozważyć dokonanie ewentualnych modyfikacji.
Uaktualnienia wymagają również informacje w części Studium dotyczącej uwarunkowań rozwoju. Zmianom
uległy informacje o podstawowych
zasobach miasta, do których należą
m.in.: stan ludności, obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną czy stan
wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Z uwagi na fakt, że obowiązujące Studium w sposób znaczący
odbiega od obecnych uwarunkowań
prawnych – w tym od przepisów regulujących jego zakres merytoryczny
oraz formalny – a zakres koniecznych
do wprowadzenia zmian doprowadziłby do powstania nowego dokumentu, zasadne jest podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
Studium dla miasta Podkowa Leśna
w jego granicach administracyjnych”.
Aktualnie wykonywana jest analiza
aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna oraz Planu Miejscowego
Zagospodarowania Przestrzennego.

››› Rada Miasta

Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne
dla mieszkańców Podkowy Leśnej

Zapraszamy mieszkańców Podkowy Leśnej do korzystania z bezpłatnego
poradnictwa specjalistycznego:
1. Warsztaty „Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców”
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji
z dziećmi. Jego głównym celem jest
wspieranie rodziców i wychowawców
w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi
opartych na wzajemnym szacunku.
Warsztaty trwają od 29.IX.16 r. i odbywają się w każdy czwartek przez
10 tygodni, w godz. 18.00-21.00
w Przedszkolu Miejskim w Podkowie
Leśnej, ul. Miejska 7.
2. Warsztaty „Bez klapsa.
Jak z miłością i szacunkiem
wyznaczać dziecku granice”
Dzięki udziałowi w warsztatach rodzice będą mieli możliwość poszerzyć
swoje umiejętności wychowawcze,
zdobyć umiejętność rozpoznawania
własnych emocji i ich kontroli, lepiej
rozpoznawać motywy swoich działań
i zachowań dziecka, poznać i poćwiczysz nowe wzorce zachowań – bardziej sprzyjające dziecku, nauczyć
się świadomości swoich uczuć, myśli,
przekonań i potrzeb.

Warsztaty
rozpoczęły
się
3.X.16 r. odbywają się w każdy
poniedziałek i będą trwały przez
6 kolejnych tygodni, w godz.
18.00-20.00 w Przedszkolu Miejskimw Podkowie Leśnej, ul. Miejska 7.
3. Grupa wsparcia dla rodziców
i mieszkańców
Grupa wsparcia ma na celu pomoc,
zdobycie wiedzy i mądrości życiowych
w rozwiązywaniu codziennych problemów w domu, w podejmowaniu
trudnych życiowych decyzji. Udział
w grupie wsparcia z elementami edukacyjnymi pomoże w odkrywaniu i realizowaniu potrzeb własnych i rodziny, spowoduje poprawę jakości życia,
zaszczepi nadzieję, zwalczy własną
bezradność, wprowadzi wewnętrzny
spokój i nauczy nowych umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, które zaburzają funkcjonowanie w życiu codziennym.
Grupa wsparcia spotyka się w każdy wtorek w godz. 18.30-20.00 Zespole Szkół w Podkowie Leśnej (sala
konferencyjna). Na zajęcia grupowe
nie trzeba się zapisywać.
4. Indywidualne konsultacje
z psychologiem dla rodziców, dzieci
i młodzieży

Indywidualne konsultacje psychologiczne to
forma pomocy oferowana osobom zdrowym
przeżywającym sytuacje,
napotykającym trudności
w procesie wychowawczym dzieci,
borykającym się z problemami, które
wywołują kryzys m.in. przemoc domową. Odbywają się one w formie kilku
spotkań, których głównym celem jest
zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.
Działania są realizowane w ramach
Programu Osłonowego „Wspieranie
Jednostek Samorządu Terytorialnego
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – projekt
„W dorosłość bez przemocy”.
Konsultacje będą odbywały się
w każdy wtorek w godzinach 16.0018.00 w Zespole Szkół w Podkowie
Leśnej, zapisy prowadzi OPS w Podkowie Leśnej.
Bliższych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie
Leśnej, tel. 22 729 10 82.
Joanna Ratyńska
Starszy pracownik socjalny
OPS w Podkowie Leśnej

››› Oświata

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września
2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1453), w dniu 17 października 2016 r. odbyła się debata panelowa
pt. „Oddziały przygotowawcze – nowe rozwiązanie dla szkół wielokulturowych”, zorganizowana przez Fundację na rzecz
Różnorodności Społecznej (FRS) oraz Centrum Wielokulturowe w Warszawie (CWW).

Oddziały przygotowawcze

Debata była adresowana głównie do
szkół, organów prowadzących szkoły,
a także urzędów, instytucji i organizacji wspierających szkoły przyjmujące dzieci z doświadczeniem migracji.
Udział w niej wzięli:
 Pani Barbara Skaczkowska – radca
ministra w Departamencie Strategii
i Spraw Międzynarodowych MEN;
 Pani Krystyna Starczewska – założycielka i wieloletnia dyrektorka I Społecznego Liceum „Bednarska” oraz
Gimnazjum nr 20 przy ul. Raszyńskiej

– nowe rozwiązanie dla
szkół wielokulturowych

w Warszawie. Inicjatorka „klas przygotowawczych” dla dzieci i młodzieży
z doświadczeniem migracji.
 Pani Elżbieta Mieszkowska – dyrektorka Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, do której uczęszcza wiele dzieci
mieszkających w pobliskim ośrodku
dla cudzoziemców w Dębaku.
Wspomniane Rozporządzenie wprowadza możliwość organizowania w szkołach przez organy prowadzące oddziałów przygotowawczych dla uczennic
i uczniów przybywających z zagranicy,

debata

którzy nie znają języka polskiego, albo
znają go na poziomie niewystarczającym
do korzystania z nauki. Takie rozwiązanie
daje duży potencjał i może skutecznie odpowiedzieć na realne potrzeby oraz wyzwania, z którymi mierzy się wiele szkół
przyjmujących dzieci z doświadczeniem
migracji. Jednocześnie jest nowe dla systemu edukacji formalnej w Polsce, a przez
to budzi zarówno nadzieje, jak i pytania
dotyczące jego zastosowania w praktyce.
Maria Górska
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna
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››› Rada Miasta
Od 1 października 2016 r. w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim rozpoczął działalność
Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych,
w szczególności powyżej 65 r. ż.,
wymagających ze względu na stan
zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia,
a niewymagającym hospitalizacji.
Dzienny Dom Opieki Medycznej
jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Pobyt pacjenta jest bezpłatny i może
trwać od 30 do 120 dni. Skierowanie
do Dziennego Domu Opieki Medycznej (według wzoru) wydaje lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej lub
w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz
udzielający świadczeń zdrowotnych
w szpitalu. Do skierowania należy
załączyć ocenę stanu klinicznego
według określonego wzoru.

Dzienny Dom Opieki
Medycznej przy
Szpitalu Zachodnim
Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci:
p
 acjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan
zdrowia wymaga wzmożonej
opieki pielęgniarskiej, nadzoru
nad terapią farmakologiczną,
kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających
postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji
zdrowotnej, a także doradztwa
w zakresie organizacji opieki
i leczenia osoby niesamodzielnej,
p
 acjenci, którym w okresie
ostatnich 12 miesięcy udzielane
zostały świadczenia zdrowotne
z zakresu leczenia szpitalnego.

Skierowanie do Dziennego Domu
Opieki Medycznej pacjent składa
w Kancelarii Szpitala, wysyła
pocztą na adres:
SPS Szpital Zachodni im.
św. Jana Pawła II; ul. Daleka 11;
05-825 Grodzisk Mazowiecki
lub email: sekretariat@
szpitalzachodni.pl.
Kwalifikację pacjenta do Dziennego
Domu Opieki Medycznej przeprowadza Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny, który wyznacza termin
rozpoczęcia pobytu pacjenta w Dziennym Domu Opieki Medycznej.
Małgorzata Niewiadomska
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Rada Miasta

Napisz kartkę
do Powstańca
W Zespole Szkół w Podkowie Leśnej w niezwykły sposób obchodziliśmy 72. rocznicę Powstania
Warszawskiego. W dniu podpisania kapitulacji Powstania,
3 października, uczniowie pisali
listy do uczestników walk o Warszawę. Nasza szkoła dołączyła
do akcji BohaterON – projektu
mającego na celu upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.
Wśród kartek wysłanych do
Powstańców będą też słowa od
uczniów naszej szkoły: „Cieszę się,
że mogę w jakiś sposób podziękować. Nie wyobrażam sobie, jak
bardzo musiał być Pan dzielny. Nie
wiem, czy sam bym tak potrafił”,
„Zastanawiam się, czy nie straciliście w żadnym momencie wiary?
16

Skąd braliście siłę?” „Dziękuję za
to, że broniliście naszej Warszawy”,
„Chciałabym usłyszeć, jakie są wspomnienia dziewczyn biorących udział
w Powstaniu. Jestem z Was dumna!”
Ambasadorem akcji jest Pani Katarzyna Pakosińska, która odwiedziła
gimnazjalistów i opowiadała o tym,
dlaczego zaangażowała się w ten
projekt. Wszyscy zapamiętaliśmy

opowieść o pobycie w ogarniętej
wojną Gruzji i o tym, że wojna przychodzi znienacka, na zawsze zmieniając życie tych, którzy jej doświadczyli.
Tego dnia słuchaliśmy też powstańczych piosenek nadawanych
przez szkolny radiowęzeł.
Więcej informacji: www.bohateron.pl
Katarzyna Królak
Zespół Szkół w Podkowie Leśnej

››› Pomoc społeczna

Debata na temat profilaktyki zdrowia
w Podkowie Leśnej
Dnia 28.09.2016 r. w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich,
na zaproszenie Przewodniczącej Komisji Kultury, Oświaty i Spraw
Społecznych Olgi Jarco oraz Burmistrza Miasta Artura Tusińskiego
odbyła się debata na temat profilaktyki zdrowia.
Podstawowymi działaniami zapobiegawczymi, przeciwdziałającymi
wystąpieniu choroby lub jej wczesnym wykryciu jest wykonywanie
badań profilaktycznych, które mają
na celu podjęcie szybkich, a co najważniejsze skutecznych działań
przywracających zdrowie. Główną
ideą debaty było uzyskanie odpowiedzi na długo już zadawane sobie pytanie: co władze samorządowe
mogą zrobić dla swoich mieszkańców
w dziedzinie zdrowia i czy obrany kierunek proponowanych badań profilaktycznych przez Miasto jest słuszny?
W dyskusji udział wzięli m.in. dr n.
med. Marek Stopiński konsultant chorób wewnętrznych dla województwa
mazowieckiego, prof. dr hab. n. med.
Jacek Pawlak – Zastępca Dyrektora
d/s Lecznictwa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, dr n.
med. Magdalena Bijak-Perka specjalista chorób wewnętrznych, specjalista med. rodzinnej, dr n. med.
Jadwiga Borzymowska specjalista
chorób dziecięcych, dr n. med. Barbara Podogrodzka, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, dr n.
med. Marek Karpowicz kardiolog,
specjalista chorób wewnętrznych,
dr n. med. Marek Pleskot specjalista chorób dziecięcych, dr n. med.
Krzysztof Sankiewicz specjalista ginekolog – położnik, Zastępca Dyrektora d/s Lecznictwa Szpitala Powiatowego w Pruszkowie.
Uczestnicy dyskusji kładli szczególny nacisk na konieczność wykonywa-

››› Wieści z urzędu

nia badań w kierunku wykrycia raka
jelita grubego, zmniejszaniu ryzyka
chorób sercowo-naczyniowych oraz
zaburzeń ruchowych. Sporo uwagi
poświęcono konieczności propagowania zajęć fizycznych nie tylko pośród dorosłych, ale przede wszystkim dzieci. Swoimi doświadczeniami
tworzenia domu opieki dla osób starszych podzieliła się też Agnieszka
Kurach Dyrektor Dziennego Domu
Opieki „Senior-Wigor” w Błoniu.
Miasto Podkowa Leśna od kilku lat
prowadzi szereg działań w dziedzinie ochrony zdrowia. Rokrocznie finansuje szczepienia przeciwko grypie dla emerytów (kobiety powyżej
60 lat i mężczyźni powyżej 65 lat).
Ze szczepień skorzystało w latach
od 2011 r. do 2015 r. łącznie 700
osób. W latach 2009 - 2014 prowadziło akcję szczepień dziewcząt
w wieku 12 lat przeciwko wirusowi
HPV, który przyczynia się do powstania raka szyjki macicy. Skorzystało z nich ogółem 71 dziewczynek
(84% uprawnionych). W roku 2015
przeprowadzono akcję badań przesiewowych w kierunku wykrywania nowotworów u osób powyżej
40 r. ż. – wydane pakiety zrealizowało 285 osób. W tym roku zaś
z Funduszy Norweskich wykonane
zostały badania przesiewowe chorób krążeniowych dla osób powyżej 35 r. ż. – wykonały je 84 osoby.
Ponadto w październiku – miesiącu
walki z rakiem piersi – przygotowano ofertę dla mieszkańców w wieku

powyżej 40 lat: mammografię dla
kobiet (również z wykorzystaniem
Funduszy Norweskich), badania
USG piersi dla kobiet w wieku 40+
oraz USG prostaty dla mężczyzn
w wieku 40+.
Wznowiona zostaje akcja badań przesiewowych w kierunku
wykrywania nowotworów u osób
40+ wykonywanych przez Szpital Zachodni. Zapisy w Urzędzie
od 17 października 2016 pok. 7
– informacje tel. 22 759 21 16.
Badania obejmują trzy pakiety:
1. dla kobiet – wykluczenie nowotworu narządu rodnego/szyjki macicy/jajnika oraz nowotworu
piersi,
2. dla mężczyzn – wykluczenie
nowotworu jąder oraz gruczołu krokowego (prostaty),
3. dla kobiet i mężczyzn – wykluczenie nowotworu żołądka, jelita
grubego oraz trzustki.
Marta Ostrowska
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Domowe obiady dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy informujemy, że od 2 listopada b.r. w szkolnej
stołówce wszyscy zainteresowani
mogą kupować „na wynos” domowe obiady. Cena pełnego obiadu
(zupa, drugie danie, kompot) dla

osoby spoza szkoły wynosi 10 zł.
Od roku szkolnego 2015 w Zespole Szkół posiłki są przygotowywane przez firmę Skrzywanek Sp. J.
z Osowca. Firma posiada także doświadczenie w przygotowywaniu

dań na zamówienie (w tym okazjonalnych i świątecznych).
Marta Ostrowska
Wieloosobowe Stanowisko ds.
Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Pomoc społeczna

Podkowiańskie Mikołajki

Serdecznie zapraszamy wszystkie
dzieci mieszkające w Podkowie
Leśnej w wieku do 13 roku życia
na kolejne „Podkowiańskie Mikołajki”, które odbędą się 3 grudnia
od godziny 11.00 do 14.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy
ul. Świerkowej 1. Tak jak w zeszłym
roku najmłodszych mieszkańców

będą zabawiali animatorzy, będzie
malowanie buziek, słodkie przekąski i …Święty Mikołaj.
Organizatorem „Podkowiańskich
Mikołajek” jest Ośrodek Pomocy
Społecznej w Podkowie Leśnej. Zapisy dzieci do dnia 25 listopada, pod
numerem telefonu (22) 729 10 82.
Joanna Ratyńska
Pracownik socjalny OPS Podkowa Leśna

››› Pomoc społeczna

II Miejski Przystanek

w Podkowie Leśnej

Również w tym roku – 19 listopada – Podkowa Leśna będzie
profilaktyczną stolicą Polski. Wszystko to dzięki organizowanej po
raz kolejny akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Profilaktyka a Ty”.
Drugi Przystanek „PaT” odbędzie się
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej,
od godz. 9.00 do godz. około 00.00.
„Profilaktyka a Ty” jest programem
profilaktyki rówieśniczej Komendy
Głównej Policji. „PaT” to twórcza profilaktyka w działaniu, bez fikcji i ulotek. Społeczność „PaT” budowana
jest na relacjach łączenia środowisk,
wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji.
W akcji weźmie udział około 600
młodych ludzi z opiekunami z Mazowsza i całej Polski. Dla młodzieży
zostanie zorganizowane około 18
różnych warsztatów, poprzez różne style tańca, warsztaty teatralne,
dziennikarskie, fizjoterapii, trening
twórczego myślenia, wizażu, aż po
spektakle, oraz koncert muzyczny zespołu Bethel. Ulicami miasta
przejdzie rozśpiewany i roztańczony korowód – „PaTosfera” – happening promujący wśród uczestników
i mieszkańców modę na życie wolne
od uzależnień, przemocy i agresji.
Ze względów bezpieczeństwa akcja jest zamknięta i zabezpieczona
przez funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, Posterunku
Policji w Podkowie Leśnej i Powiatową Straż Pożarną oraz klasę mundurową pod dowództwem Komendy
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Powiatowej Policji w Gostyninie.
Uczestnicy otrzymają specjalne
pakiety startowe uprawniające do
przebywania na ternie prowadzonej
akcji. W programie mogą uczestniczyć grupy młodzieży od 13 r. ż.
wraz z opiekunami, które wcześniej
dokonają formalności związanych
ze zgłoszeniem. Podkowiańska młodzież jest zaangażowana w działania
programu „PaT” od listopada 2015 r.
i uczestniczyła w tym programie
w innych miastach. Serdecznie zapraszamy naszą młodzież do udziału
w tym niezwykłym wydarzeniu.
Koordynatorem programu „Profilaktyka a Ty” w mieście jest Ośrodek
Pomocy Społecznej, który udziela
bliższych informacji. Koordynatorem programu w podkowiańskich
szkołach są: Robert Jarząbek – Zespół Szkół w Podkowie Leśnej i Paweł Włoczewski – Podkowiańskie
Liceum Ogólnokształcące Nr 60
w Podkowie Leśnej.
Akcja jest realizowana w ramach
Programu Osłonowego „Wspieranie
Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” –
projekt „W dorosłość bez przemocy”.
Ewa Zalewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Miasta Podkowa Leśna

››› Pomoc społeczna

Pomoc żywnościowa
dla potrzebujących
mieszkańców
Podkowy Leśnej
Od września podkowiański Ośrodek
Pomocy Społecznej przystąpił do
unijnego programu FEAD realizowanego przez PCK Oddział w Grodzisku Mazowieckim, w ramach którego miasto przekazuje najbardziej
potrzebującym mieszkańcom pomoc
żywnościową. Tylko w pierwszym
miesiącu żywność była przywożona
dwukrotnie i wsparcie w tej formie
otrzymało 96 osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej. W paczkach żywnościowych znalazły się
m.in.: mleko, makaronu, marchewka z groszkiem, fasolka w puszkach,
konserwy oraz ryż. W sumie lista
przekazywanych produktów spożywczych liczy osiemnaście różnych
pozycji. Podkowa będzie je bezpłatnie przekazywać osobom, które
zgłoszą się do OPS-u i spełniają kryteria dochodowe tj. 771 zł na osobę
w rodzinie, bądź 951 zł na osobę samotnie gospodarującą.
Marta Klata
Pracownik socjalny OPS Podkowa Leśna

››› Pomoc społeczna

„Podziel się z sąsiadem”
W dniach od 1 do 20 grudnia b.r. będzie prowadzona na terenie miasta
akcja zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców.
W sklepach, które wyrażą zgodę
będą ustawione pojemniki na żywność oznaczone logiem akcji „Podziel
się z sąsiadem”, do których będzie
można wkładać produkty żywnościowe i środki chemiczne. Z zebranych produktów zostaną zrobione
paczki żywnościowe dla mieszkańców naszego miasta – podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwracamy się do Państwa z serdeczną
prośbą o wsparcie rzeczowe naszej
akcji, która jest prowadzona od zeszłego roku przed Świętami Bożego
Narodzenia i Świętami Wielkiej Nocy.
Marta Klata
Pracownik socjalny OPS Podkowa Leśna

››› Oświata

Piknik rodzinny na terenie
ogrodu przedszkolnego
Wrzesień tego roku rozpieszczał nas promieniami słonecznymi do
ostatniego dnia miesiąca. Zaplanowany piknik rodzinny na 30 września
2016 r. przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej, Ośrodek Pomocy
Społecznej i Przedszkole Miejskie wpasował się w słoneczną aurę.
Organizatorzy „Pikniku rodzinnego”,
który odbył się w ramach projektu
pn. „W dorosłość bez przemocy”,
realizowanego w Programie Osłonowym „Wspieranie samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, przygotowali
mnóstwo atrakcji m.in.: kącik z klockami dla najmłodszych, malowanie
buziek, bańki mydlane, ozdabianie
kartonowych domków, skręcanie
baloników, animacje z klaunem na
szczudłach przy muzyce.

Na wygłodniałych czekały pachnące grillowane kiełbaski, paszteciki i pyszny sok ze świeżo wyciskanych jabłek. Jednym słowem
zabawa na całego. Gwoździem programu okazała się grupa strażaków
i policjantów, którzy zaprezentowali pojazdy służbowe. Rozradowane oczy przedszkolaków siedzących
w wozie strażackim, policyjnym i na
motorze pani policjantki mówiły
same za siebie – „super”.
To dzięki takim spotkaniom, tworzenie sytuacji edukacyjnych związanych z profilaktyką i przekazanie
dzieciom wiedzy jak postępować

w obliczu niebezpieczeństwa jest
bezcenne, gdyż dzieci mają małe
doświadczenie życiowe i niewielki
zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami.
Zabawa była bardzo udana, szkoda tylko, że poza przedszkolakami
i znikomą ilością opiekunów naszych pociech, nie udało się dotrzeć zapracowanym rodzicom.

Aneta Jaworska
Przedszkole Miejskie
im. Krasnala Hałabały

››› Oświata

Podkowiańskie Liceum jako pierwsze w Polsce
3 października 2016 w Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym
nr 60 odbyły się bardzo nietypowe zajęcia, dla całej społeczności

szkolnej. Młodzież ze wszystkich
klas miała okazję wziąć udział w badaniu „Różnić się nie oznacza nienawidzić się. Mniej wrogości poprzez wiedzę i dialog” oraz debacie
oxfordzkiej na temat lokalny, którą
przeprowadzili pracownicy Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich
oraz Collegium Civitas. Chcemy
zaznaczyć, że badanie prowadzone
jest w szesnastu szkołach w Polsce
(my byliśmy tą pierwszą), a młodzież
otrzyma taki sam zakres zagadnień
badawczych m.in Polska w Unii Europejskiej i na świecie, migracje,
tożsamość narodowa i bezpieczeń-

stwo narodowe. Druga część badania czyli debata oxfordzka miała
charakter indywidualny i dotyczyła problemu lokalnego. W naszym
przypadku była to dyskusja na temat asymilacji imigrantów. Szczegóły badania będą udostępnione na
stronie Podkowiańskiego Liceum
(www.wiewiory.edu.pl).
Paweł Włoczewski
wicedyrektor, Podkowiańskie
Liceum Ogólnokształcące nr 60
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prezesa Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie
– księgarza, bibliotekarza,
kolekcjonera ekslibrisów,
bibliofila.

››› Kultura
ul. Błońska 50,
05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 96 48,
571 271 770
www.mbp-podkowalesna.pl
email: wypozyczalnia@mbppodkowalesna.pl

ZAPROSZENIE
9 grudnia 2016 r. (w piątek)
o godz. 19.00 zapraszamy do
siedziby Biblioteki podkowiańskiej (ul. Błońska 50) na wernisaż wystawy artystycznych kart
świąteczno-noworocznych “Pour
Féliciter” pochodzących z kolekcji Mieczysława Bielenia – Wice-

Karty świąteczne Pour Féliciter
nazywane w środowisku kolekcjonerów ekslibrisów zdrobniale
„peefką” to bliski krewny ekslibrisu.
Nieznane są miejsce i czas powstania tej formy plastycznej, będącej
wyciskiem, a dopiero w późniejszym okresie grafiką czystą. „Peefka” jest cennym zjawiskiem artystycznym i społecznym, przekazem
uczuć i myśli ujętym w rygory graficzne. Karty te wykonywane są
tymi samymi technikami co ekslibrisy, jak np. miedzioryt, akwafor-

ta, drzeworyt, linoryt i inne. Klasyczna „peefka” związana jest ze
świętami Bożego Narodzenia lub
Nowym Rokiem i zawiera oprócz
przesłania graficznego tekst życzeniowy, względnie tradycyjny skrót
P.F. z podaniem roku oraz nazwiska,
bądź inicjałów właściciela – czyli
osoby wysyłającej życzenia.
To właśnie zbliża ją do ekslibrisu. Podobnie jak ekslibris „peefka”
przechodzi różne przeobrażenia.
Staje się intymną rozmową graficzną z osobami obdarowanymi, czasem zbliża się do formy graficznej
karty pocztowej. Bywa też grafiką
czystą, w której tekst życzeniowy
autor wpisuje odręcznie. „Peefka”,
podobnie jak ekslibris, jest wiernym
odbiciem czasu, w którym powstaje.

II edycja Podkowiańskiego spaceru z...

„Nocami i dniami”
27 sierpnia r. odbył się II Podkowiański spacer z…
„Nocami i dniami”. Kanwę wydarzenia stanowiły
(wydane w 2001 r. przez Wydawnictwo „Iskry”,
opracowane przez dr Ewę Głębicką) fragmenty
korespondencji Marii i Mariana Dąbrowskich z lat
1909-1925 pt. „Ich noce i dnie” w interpretacji aktorów:
Bożeny Furczyk i Marcina Popczyńskiego, którzy wcielili
się także w role Barbary i Bogumiła Niechciców.
Artur Tusiński – Burmistrz
Podkowy Leśnej, w kulminacyjnej, mrożącej krew
w żyłach scenie zaprezentował postać Józefa Toliboskiego. Dzięki hartowi
ducha i odwadze zaprezentowanym podczas wyprawy po nenufary, której finał
został przyjęty owacjami na
stojąco, stał się bohaterem
niezapomnianego wydarzenia, jakim zostanie w naszej
pamięci II Podkowiański
spacer z… „Nocami i dniami”. Niewątpliwym atutem
spaceru były stroje z epoki,
w których występowali zarówno aktorzy, jak i uczestnicy „Spaceru”. Już za rok
16 września 2017 (w trzecią
sobotę miesiąca) Biblioteka
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podkowiańska będzie miała
zaszczyt zaprosić Państwa
do udziału w III edycji Podkowiańskiego spaceru z…
„Ogniem i mieczem”, obfitującym w jeszcze bardziej
zaskakujące niespodzianki.

››› Kultura

Narodowe
czytanie

3 września 2016 r. odbył się I podkowiański maraton czytelniczy, który zgromadził
miłośników „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Wspólnemu czytaniu sprzyjała piękna
pogoda. Wydarzenie zostało wzbogacone spektaklem plenerowym.

Scenariusz (oparty na „Quo vadis”)
oraz reżyseria przygotowane zostały przez Alicję Wolniewicz. Tworząc
wspaniałe, niezapomniane kreacje
– w roli Ligii wystąpiła Klaudia Bukato, w postać Winicjusza wcielił
się Michał Piaskowski. Artyści są
wolontariuszami Biblioteki podkowiańskiej. Serdecznie dziękujemy
za udzielone wsparcie sprzętowe
i logistyczne Burmistrzowi Miasta
Ogrodu oraz Partnerowi Biblioteki podkowiańskiej – Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Brwinowie.
Akcja organizowana jest przez
Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce
odbyło się czytanie dzieł Aleksan-

››› Sport

dra Fredry, następnie „Trylogii”
Henryka Sienkiewicza, a w rok później „Lalki” Bolesława Prusa. W tym
roku będzie to “Quo vadis” Henryka
Sienkiewicza.
Tegoroczna lektura została wybrana podczas głosowania za pośrednictwem Internetu.
Specjalnie na tegoroczną edycję Narodowego Czytania adaptację powieści przygotował Tomasz
Burek, krytyk literacki, literaturoznawca i eseista. Dzięki temu „Quo
vadis” będzie można przeczytać
w ciągu jednego dnia. Pozwoli to
także wybrać konkretne rozdziały,
które mogą być czytane niezależnie
od pozostałych.
„Quo vadis” – powieść historyczna
Henryka Sienkiewicza – została opu-

blikowana w latach 1895-1896 w odcinkach w warszawskiej „Gazecie
Polskiej” oraz w krakowskim dzienniku „Czas” i „Dzienniku Poznańskim”.
Następnie wydano ją w formie książkowej. Pierwsze wydanie „Quo vadis”
ukazało się w Krakowie w 1896 r.
Powieść odniosła światowy sukces
i została przetłumaczona na ponad
pięćdziesiąt języków.
Henryk Sienkiewicz (1846-1916)
– powieściopisarz i publicysta, laureat Nagrody Nobla (1905) w dziedzinie literatury za całokształt
twórczości, jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy.
Więcej informacji na stronie Biblioteki www.mbp-podkowalesna.pl.
Dorota Skotnicka
Dyrektor Biblioteki w Podkowie Leśnej

Narodowy Dzień Sportu

W pierwszą sobotę października w Zespole Szkół Samorządowych
Urząd Miasta Podkowa Leśna w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
Sportowa Podkowa zorganizował podkowiański Narodowy Dzień
Sportu. Jest to ogólnopolska akcja, autorstwa fundacji Zwalcz
Nudę. W tym roku w Polsce była to IV edycja.
W programie były m.in. rozgrywki
w piłce ręcznej pomiędzy zespołami
z obu podkowiańskich szkół. Lepsza
okazała się szkoła Klubu Inteligencji Katolickiej, wygrywając w każdej
kategorii. Podczas gdy w dużej sali
gimnastycznej odbywały się mecze piłki ręcznej, na małej sali dzieci uczestniczyły w zajęciach tenisa
ziemnego, prowadzonego przez kadrę
Tennis Life oraz Ju-Jitsu zorganizowane wspólnie z instruktorami z klubu
BUDO z Grodziska Mazowieckiego.
Na dziedzińcu szkolnym w międzyczasie Podkowiańskie Towarzystwo
Biegowe wyznaczyło start na krótki
trening biegowy dla początkujących.

Największą frekwencją cieszyły się
rozgrywki w piłkę ręczną dzieci i młodzieży z obu podkowiańskich szkół,
którym kibicowała całkiem spora grupa rodziców.

Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Sport

III Olimpiada Sportowa
Urząd Miasta Podkowa Leśna włączył się w tym
roku w organizację III Olimpiady Sportowej dla osób
niepełnosprawnych. Zawody odbyły się 27 września
na kompleksie boisk „Orlik 2012” w Milanówku.
W olimpiadzie wzięło udział ponad
100 zawodniczek i zawodników z
siedmiu placówek opiekuńczych:
Warsztaty Terapii zajęciowej z Warszawy (ul. Karolkowa i ul. Geotymy),
WTZ z Piaseczna, WTZ z Milanówka,
Dom Pomocy Społecznej z Brwinowa, Środowiskowy Dom Samopomocy z Podkowy Leśnej i Dom Rehabilitacyjno Opiekuńczy z Milanówka.
Puchary dla najlepszych zdobyli:
Anita Bojanowicz (WZT Warsza-

››› Sport

wa ul. Geotymy) i Piotr Czarnecki
(ŚDS Podkowa Leśna) oraz Magdalena Grzyb (DRO Milanówek) i Marcin Sobolewski (WZT Milanówek)
w kategorii wózków. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich opiekunów i wolontariuszy
pomagających przy sprawnym przeprowadzeniu zawodów.
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Rowerowa integracja

W niedzielę 18 września br. odbyła się wycieczka rowerowa
zorganizowana przez Urząd Miasta Podkowa Leśna.
Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców – towarzyszyło nam blisko 100 osób (w tym
grupa dzieci samodzielnie jeżdżących
na rowerkach). Długość trasy liczyła ok. 20 km. Rowerzyści wyruszyli
w trasę z ul. Kościelnej, by następnie
przejechać przez Las Młochowski, aż
do Galerii Soriano, gdzie uczestnicy
mieli chwilę na odpoczynek, a także
czas na zwiedzenie (ogród Rzeźb Juana Soriano to ogród monumentalnych, odlanych z brązu rzeźb meksykańskiego artysty. Pośród wiekowych
lip stoją kilkumetrowe rzeźby – głównie ptaki. Właścicielem tego niezwykłego miejsca jest p. Marek Keller,
który popularyzuje twórczość Juana
Soriano w Polsce). Oprócz przejazdu
zaplanowaną trasą, dla uczestników
wycieczki zostało przygotowane
ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz
drobne upominki w formie osprzętu
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rowerowego. Wycieczka odbyła się
w ramach Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu.
Wszystkim uczestnikom serdecznie
dziękujemy za aktywne uczestnictwo.
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Edukacja

Program semestru XXII (jesiennego) 2016/2017
Data

L.p.

Wykładowca

Tytuł

listopad
5

2.11.16 środa godz. 11.00

Igor Pogorzelski
– muzykolog, reżyser dźwięku

Fado – tęsknota, morze i czekanie

6

9.11.16 środa godz. 11.00

prof. Paweł Stępień
– literaturoznawca, UW

Cervantes i Shakespeare o
nędzy i wielkości człowieka

7

16.11.16 środa godz.11.00

dr Danuta Romaniuk – amerykanistka, UW

Jak głosowała Ameryka w 2016

22.11.16 wtorek godz. 17.30

KLUB PODRÓŻNIKA – Krystyna Stańczak Iran

8

23.11.16 środa godz.11.00

Michał Pieńkowski
filmoznawca, Filmoteka Narodowa

Ożywione fotografie czyli
o początkach kina

9

30.11.16 środa godz. 11.00

Irena Oborska – architekt

Historia odbudowy Zamku
Królewskiego

grudzień
10

6.12.16 środa g.11.00

Wykład wyjazdowy – Muzeum Narodowe

Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego

11

13.12.16 środa godz. 11.00

Beata Wolszczak
historyk, Muzeum Historii Polski

Regalia polskie

19.12.15 wtorek godz. 17.30

KLUB PODRÓŻNIKA

20.12.16 środa godz. 11.00

Józef Kolinek
– muzyk, kwartet Prima Vista

13

4.01.17 środa, godz. 11.00

styczeń
dr Anna Leśniewska-Zagrodzka
historyk sztuki, PWSTiF w Łodzi

14

11.01.17 środa godz. 11.00

Wykład wyjazdowy

15

18.01.17 środa godz. 11.00

Hanna Smolińska-Fiedorowicz
Jedzenie, które leczy
dietetyk, Instytut Żywności i Żywienia

12

Oratorium na Boże Narodzenie
J.S.Bacha

Wykład z historii sztuki
Centrum Pieniądza
im. Sławomira Skrzypka

24.01.17 wtorek, godz. 17.30 KLUB PODRÓŻNIKA
16

Marcin Zadronecki
25.01.17 środa, godz. 11.00 muzyk, Balkan Sevdah
28.01.17 sobota 18.00

Muzyka bałkańska – egzotyka
i wyjątkowość

Zakończenie XXII semestru

Wykładowca
poniedziałek

12.00

tańce integracyjne

ul. Świerkowa 1

wtorek

środa

godz. 11.00
karate dla seniorów*
(do 30.12.16)
klub brydżowy**
godz. 16.00-20.00
*ul. Świerkowa 1
**ul. Lilpopa 18

godz. 11.00
wykłady

12.30-13.30

czwartek

piątek

10.30

nordic walking

j. angielski

ul. Lilpopa 18

ul. Świerkowa 1

Więcej informacji: 22 758 94 41, uniwersytet@ckiopodkowa.pl, www.ckiopodkowa.pl
Czesne semestralne: 70 zł, wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł, jednorazowy udział w wykładzie 8 zł.
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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
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl.
Sekretarz Miasta:
Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Sekretariat:
tel. 22 759 21 01, fax 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl

www.podkowalesna.pl
Adresy e-mailowe radnych
Andrzej Porowski
andrzej.porowski@podkowalesna.pl
Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda
katarzyna.niezgoda@podkowalesna.pl
Olga Jarco
olga.jarco@podkowalesna.pl
Emilia Drzewicka
emilia.drzewicka@podkowalesna.pl
Małgorzata Janus
malgorzata.janus@podkowalesna.pl
Joanna Przybysz
joanna.przybysz@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Zbigniew Habierski
zbigniew.habierski@podkowalesna.pl
Małgorzata Horban
malgorzata.horban@podkowalesna.pl
Sylwia Dąbrówka
sylwia.dabrowka@podkowalesna.pl
Marcin Kaliński

Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste
tel. 22 729 10 62, 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl

marcin.kalinski@podkowalesna.pl

Ewidencja ludności i działalności
gospodarczej – tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta
Agnieszka Czarnecka
tel. 22 759 21 05

Renata Gabryszuk
renata.gabryszuk@podkowalesna.pl

Podatki: tel. 22 759 21 07
Opłaty za wodę, kanalizację i odpady
komunalne: tel. 22 759 21 07, 22 759 21 27
Referat Infrastruktury Komunalnej
– 22 759 21 22, e-mail: infrastrukturakomunalna
@podkowalesna.pl
Ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie – 22 759 21 21
zieleń – 22 759 21 25
e-mail: gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
drogi – 22 759 21 23
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
nieruchomości –22 759 21 17
geodezja – 22 759 21 19
nieruchomosci@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta – tel. 22 759 21 24
e-mail: promocja@podkowalesna.pl
Rada Miasta Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl

Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl

Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska
malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@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 (dla całej Podkowy Leśnej)
Mł. Asp. Krzysztof Komór, tel. 600 997 673
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: Warszawa: tel. 992

Biuletyn Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej
05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41
Wydawca: Urząd Miasta Podkowa Leśna
Redaktor naczelny:
Artur Tusiński – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Redaguje zespół:
Maria Górska – Sekretarz Miasta,
Marta Ostrowska,
tel. 22 759 21 24,
e-mail: promocja@podkowalesna.pl
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Skład: Studio graficzne Ling Brett
Druk: DB Print Polska
Nakład: 1500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania nadsyłanych artykułów
oraz do zmiany ich tytułów.
Za treść zamieszczanych
artykułów odpowiadają ich autorzy.

Rozdzielna gazu:
PGNiG Biuro Obsługi Klienta Pruszków
pn.–pt. 8.00–17.00, tel. 22 637 46 04
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis”: tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus”: tel. 22 729 10 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
Awarie lamp ulicznych: tel. 22 758 68 33
(firma „Święcki” z Pruszkowa)
Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
\Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-Nova Sp. z o.o.
tel. 697 229 002 (alarmowy),
tel. 663 203 807 (dział eksploatacji)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 15 70
Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82
czynny: poniedziałek-piątek 8–16
Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 20 61
Zespół Szkół Samorządowych:
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna,
tel. 22 758 95 67
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały:
ul. Miejska 7, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 95 46
Szkoły Klubu Inteligencji Katolickiej:
ul. Modrzewiowa 41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 729 12 81
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60:
ul. Modrzewiowa 41, 05-807 Podkowa Leśna
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
Urząd Pocztowy: tel. 22 758 93 28
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

