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Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi
Oddajemy w Państwa ręce
obszerny podwójny numer
podkowiańskiego Biuletynu,
w dużej części poświęconego tematowi rewitalizacji
Parku Miejskiego i przebudowy naszego stawu.
„Park został założony wokół budynku Kasyna, w I poł.
XX w. Planowane działania
wpłyną pozytywnie na przestrzeń i użytkowanie parku
wzbogacając, a także przywracając właściwy i charakterystyczny dla tego okresu
bogaty kostium roślinności podkreślający krajobrazowy charakter założenia oraz jego kompozycję o dodatkowe elementy
roślinności oraz małej architektury zachowując jednocześnie jego
dotychczasowy charakter bez naruszania utrwalonej historycznej
kompozycji przestrzennej”.
To fragment uzasadnienia obszernej, pięciostronicowej decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
zezwalającej Miastu Podkowa
Leśna, na prowadzenie robót
budowlanych polegających na
przebudowie zbiornika wodnego w Parku Miejskim według
zamiennego projektu budowlanego. Decyzji, którą odebrałem w piątek 16 sierpnia, a którą miasto powinno otrzymać
w kwietniu, a nie po 140 dniach
oczekiwania, aż wyjaśnione zostaną wszystkie zarzuty zawarte w protestach grupki mieszkańców i nowo założonego
stowarzyszenia „Dendropolis”.
Informacje i argumentacja podnoszone przez nowe stowarzyszenie są nie tylko kompletnie
pozbawione przesłanek mery-

torycznych z zakresu melioracji,
hydrogeologii, ochrony wód, ale
są oderwane przede wszystkim
od kontekstu historycznego. Decyzja jest nieprawomocna. Co to
oznacza dla miasta? Jakie mogą
być konsekwencje dalszych protestów? O tym wszystkim piszę
na kolejnych stronach Biuletynu, także przypominając historię
rewitalizacji Parku Miejskiego
i stawu od 2005 roku. Uznałem,
że pokazanie pewnego ciągu
zdarzeń i mechanizmów zobrazuje Państwu realizowanie inwestycji, która ciągnie się od 14 lat.
Materiał jest bardzo obszerny,
ale waga problemu jest na tyle
duża i oczekiwania mieszkańców, by parkowi przywrócić
świetność także ogromne, dlatego warto zajrzeć do materiału.
Wrzesień to dla nas wszystkich
powrót z wakacji. Zbliża się jesień, rozpoczyna rok szkolny, już
bez gimnazjów (szkoda) i z tego
miejsca chciałbym wszystkim
uczniom, nauczycielom i rodzicom życzyć wytrwałości i wielu
sukcesów. Czasy, które nadchodzą dla oświaty nie napawają
optymizmem. Zmiany, które

fundują nam rządzący nie
do końca pozwalają pracować w warunkach pełnego
komfortu i spokoju, brakuje stabilizacji finansowej
i prawnej.
Wrzesień to także miesiąc
obfitujący w wiele wyjątkowych wydarzeń w naszym
mieście.
Rozpoczniemy
od przypomnienia duchowego wydarzenia, które
miało miejsce 35 lat temu.
W 1984 roku z inicjatywy
Honorowych
Obywateli
naszego miasta: Bogdana Skaradzińskiego i Jana Jarco odprawiona została w podkowiańskim
kościele msza o pojednanie narodu polskiego i ukraińskiego,
koncelebrowana w podwójnym
obrządku z towarzyszeniem chóru bazylianów. W rocznicę tego
wydarzenia zapraszam do podkowiańskiego kościoła 8 września o godz. 18.00.
Tydzień później w Podkowie
Leśnej będziemy gościć dwie
wybitne osobistości: legendę
wolności, człowieka solidarności,
laureata Pokojowej Nagrody Nobla – prezydenta Lecha Wałęsę
oraz architekta ekonomicznych
i gospodarczych przemian Polski
– profesora Leszka Balcerowicza. Więcej o tym wyjątkowym
wydarzeniu przeczytacie Państwo na dalszych stronach Biuletynu. Już dziś zapraszam na to
niezwykłe spotkanie – niedziela
15 września godzina 16:00, łąka
przed pałacykiem Kasyno.

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Absolutorium i wotum zaufania
dla Burmistrza – udzielone jednogłośnie
Podczas VIII Sesji Rady Miasta Podkowa
Leśna w czwartek 27 czerwca br. radni
jednogłośnie przyjęli sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2018 rok
i udzielili absolutorium Burmistrzowi
Miasta Arturowi Tusińskiemu.
Głosowanie odbyło się w obecności 12 radnych. Nowością na sesji absolutoryjnej była debata nad stanem
miasta oraz głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza. Raport o stanie gminy (miasta) obejmował podsumowanie działalności burmistrza w poprzednim roku,
a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym,
burmistrz miał czas na przedstawienie dokumentu do
końca maja. Do debaty mogli zgłosić się i zabrać głos
mieszkańcy. W podkowiańskiej debacie swoją opinię
wyraziło kilkoro mieszkańców. Po zakończeniu debaty,
Rada Miasta jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.
Uchwała w sprawie absolutorium podjęta została po
zapoznaniu się radnych ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu miasta i sprawozdaniem finansowym za 2018
rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium, pozytywnymi opiniami
Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. ww. dokumentów
oraz po dyskusji dotyczącej realizacji budżetu miasta za
ubiegły rok.
Burmistrz podziękował radnym za udzielenie absolutorium, a także wyraził nadzieję, że radni Podkowy Leśnej
dostrzegają i doceniają, że rok 2018 zakończony blisko
2 mln nadwyżką budżetową, był dla miasta rokiem bardzo dobrym finansowo, z ogromną ilością inwestycji zrealizowanych w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców.

Podsumowanie dochodów i wydatków
na koniec 2018 roku
Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr 283/XLIII/2017 Rady
Miasta Podkowa Leśna plan dochodów na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 32.396.251,00 zł, natomiast plan wydatków – 36.269.843,72 zł. W ciągu roku wielokrotnie
dokonywano zmian w budżecie. W trakcie roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę
2.329.090,00 zł. Plan budżetu miasta po stronie dochodów wynosił więc 34.725.341,00 zł. Do budżetu wpłynęło 36.135.659 zł, tj. 104 % planowanej kwoty. Wzrost
planowanych dochodów wynikał głównie ze wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa, większych wpływów
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ze środków Unii Europejskiej oraz zwiększonych wpływów z mienia miasta.
Dochody bieżące stanowiły 88,6% dochodów ogółem. Na dochody bieżące składały się: dochody z tytułu wpływu z udziału w podatkach od osób fizycznych
i od osób prawnych, subwencja oświatowa, dochody
z podatków i opłat, dotacje celowe na zadania zlecone,
dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, dochody z mienia gminy, dochody z subwencji ogólnej oraz
pozostałe dochody własne (opłaty za wodę, kanalizację,
odsetki, usługi opiekuńcze itp.).
Strukturę dochodów według źródeł w stosunku do dochodów ogółem przedstawia poniższy wykres.
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Z wykresu można odczytać, że największe dochody
pochodzą z udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych (PIT). Zatem istotne jest, aby mieszkańcy
opłacali podatki w Podkowie Leśnej, ponieważ to wprost
proporcjonalnie przekłada się na posiadane środki na zaspokojenie potrzeb osób tu mieszkających.
Plan wydatków budżetu Miasta Podkowa Leśna na
1 stycznia 2018 r. wynosił 36.269.843,72 zł. Ostatecznie plan wydatków na 31 grudnia 2018 r. wyniósł
37.092.240,72 zł, w tym:
n plan wydatków bieżących – 27.562.608,60 zł,
n plan wydatków inwestycyjnych – 9.529.632,12 zł.
Wydatkowano kwotę 34.090.056,38 zł (92% planu),
w tym wydatki bieżące w wysokości 25.093.625,18 zł
(91% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości
8.996.431,20 zł (94% planu).

Burmistrz jako
reprezentant naszego
kraju na Ukrainie
Z ramienia Rady Europy Artur
Tusiński w gronie najlepszych
międzynarodowych ekspertów
samorządu terytorialnego doradzał
władzom aglomeracji Kijowa.
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Jak widać w powyższych wyliczeniach, miasto przeznacza największe środki na zadania z zakresu oświaty
(29,6%). Ponadto, znaczną część wydatków stanowią
środki na drogi gminne (22,9%) – zarówno na utrzymanie bieżące, jak i inwestycje. Miasto 12,4% posiadanych środków przeznacza na gospodarkę komunalną. W jej zakres wchodzą działania głównie z obszaru
gospodarki wodnej i ściekowej, gospodarki odpadami,
oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni oraz oświetlenie ulic. Na pomoc społeczną miasto przeznacza 10,2%
środków, z czego 70% tych środków pochodzi z dotacji
na zadania zlecone lub dotacji na zadania własne. Pozostałe obszary, na które wydatkowano środki, stanowią ponad 24% budżetu i są to: administracja publiczna – 9,9%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
– 4,9%, gospodarka mieszkaniowa – 3,4%, różne rozliczenia (tzw. Janosikowe) – 3,4%, gospodarka zaopatrzenia w wodę – 1%; oraz pozostałe dziedziny – 2,3%.
Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Rząd ukraiński zwrócił się do Rady Europy o wsparcie eksperckie w sprawie ulepszenia obecnego prawodawstwa dotyczącego obszarów metropolitalnych na Ukrainie, a także zarządzania, organizacji
i funkcjonowania samorządu terytorialnego i usług
publicznych w aglomeracji Kijowa. W związku z zapytaniem, Rada Europy w ramach prowadzonego
międzynarodowego Programu „Decentralisation
and local government reform in Ukraine”, oddelegowała do Kijowa ekspertów samorządowych
z Niemiec, Anglii, Włoch i Polski. Reprezentantem
naszego kraju został Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna Artur Tusiński, który był jedynym oddelegowanym Polakiem rekomendowanym przez przedstawicieli Rady Europy.
W oparciu o własne doświadczenia i fachową
wiedzę, zespół wypracował dla władz Kijowa zalecenia dotyczące najlepszego modelu modernizacji
obecnego systemu, prawodawstwa i praktyki zarządzania dla obszarów metropolitalnych. Eksperci
przygotowali również podział kompetencji między
różne jednostki terytorialne, koncentrując się na
regionie Kijowa.
Sylwia Romatowska
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej
i Polityki Miasta
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Ranking zamożności samorządów
„Wspólnota” opublikowała ranking poziomu zamożności gmin
za 2018 rok. Dochody samorządu w roku 2018, podobnie
jak w latach poprzednich zostały podzielone przez liczbę
mieszkańców. W Polsce są tylko 22 gminy, których dochody według wskaźnika używanego w rankingu przekraczają
7.000 zł na mieszkańca.
Podkowa Leśna z dochodem
7.502,32 zł per capita uplasowała się na 6 pozycji wśród
597 miast, wyłączając miasta na

prawach powiatu, miasta powiatowe
i miasta wojewódzkie. Znaleźliśmy się

również na 13 pozycji wśród wszystkich gmin w Polsce. W zeszłym roku
także zajmowaliśmy 6 pozycję
z dochodem 6.564,74 zł.
Pierwsze miejsce w naszej kategorii dzierży Krynica Morska z dochodem w wysokości
11.018,01 zł, drugie miejsce
przypadło miastu Dziwnów.
W stosunku do zeszłego roku
dochód w naszym mieście
wzrósł o 937,58 zł. W ciągu
10 lat wzrósł o ponad 80%.
Marta Niedzieska
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

422 000 zł z Unii Europejskiej na wymianę
źródeł ciepła w budynkach komunalnych
Z końcem lutego br. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
opublikowała listę rankinową na której ujęto wnioski wybrane do dofinansowania
w ramach działania nr 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie nr 4.3.1
– Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu
– Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych. Wśród dofinansowanych
wniosków znalazł się projekt składany przez Miasto Podkowa Leśna.
Łączna wartość projektu wynosi 715.078,97 PLN przy
dofinansowaniu na poziomie 422.033,61 PLN. Projekt
jest już na etapie realizacji.
W obecnym kształcie polega
na wymianie urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych
(Jaworowa, Jana Pawła – Hel).
Poza wymianą urządzeń grzewczych, w budynkach komunalnych wykonana zostanie głęboka termomodernizacja każdego
z budynków: docieplenie ścian
zewnętrznych budynków, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana
instalacji ciepłej wody użytkowej.
Pierwotnie w ramach projektu
planowany był tzw. „komponent
parasolowy”, w ramach którego
chcieliśmy wymienić także źródła
ciepła w gospodarstwach domowych. Do wzięcia udziału w projekcie zgłosiło się 50 gospodarstw
domowych. Kryterium dostępu
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było osiągnięcie wskaźnika
EP (wskaźnik energii pierwotnej) na poziomie nie wyższym niż
150 kWh/m2 /rok. Wskaźnik ten
spełniło jedynie 21 gospodarstw
domowych. Niestety na etapie
oceny formalnej, po otrzymaniu
dodatkowych uwag, musieliśmy
usunąć cały komponent parasolowy, gdyż ponad 90% planowanych do wymiany źródeł ciepła
stanowiły stare piece gazowe.

Wymiana starych pieców gazowych nie jest dofinansowywana
w ramach środków unijnych, ani
środków krajowych (w programie Czyste Powietrze) i niestety obecne działania władzy
ustawodawczej nie idą w tym
kierunku.
W projekcie również nie udało
się ująć termomodernizacji budynku Podkowiańskiego Liceum
Ogólnokształcącego, ponieważ
koszty na elementy termomodernizacji mogą stanowić jedynie
50% wartości projektu. Po utracie
komponentu parasolowego limit
tych kosztów został istotnie przekroczony. W nowej perspektywie
finansowej będziemy w dalszym
ciągu szukać możliwości dofinansowania termomodernizacji dla
budynku liceum.
Marcin Bzdyra

Wieloosobowe Stanowisko
ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta
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Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Wychowawcy,
Pracownicy, drodzy Uczniowie i Rodzice!
Rozpoczynamy nowy rok szkolny
2019/2020. Pragnę z tej okazji
wszystkim uczniom, nauczycielom i całej szkolnej społeczności,
złożyć życzenia twórczej energii, aby nadchodzący czas był
okresem pomyślnej współpracy,
wzajemnej życzliwości oraz licznych sukcesów we wszystkich
działaniach.
Drodzy Uczniowie, nowy rok
szkolny jest przede wszystkim Waszym świętem. W szkole spędzacie
najważniejsze lata swojego życia.
Życzę, aby ten czas był szansą na
odkrywanie piękna i poznawanie
tajemnic świata, na dorastanie
w przyjaznym gronie rówieśników

i dorosłych. Jest to okres, kiedy
zdobywacie elementarną wiedzę
i kształtujecie własną osobowość.
Niech Wasze spotkanie z nauką,
z intelektualną przygodą oraz z nowymi ludźmi zaowocują nie tylko
indywidualnym rozwojem, nawiązaniem wspaniałych przyjaźni, ale

także otwartością na świat i ludzi.
Wierzę, że mimo wdrożonych
przez władze centralne zmian,
podkowiańskie szkoły z wytrwałością będą kontynuowały swoją
misję, a nauczyciele, uczniowie
i rodzice nadal będą kształtować
szkołę w oparciu o podstawowe
zasady, jak prawda, uczciwość, rzetelność, wolność, mądrość oraz tolerancję i wzajemny szacunek.
Niech szkoła będzie dla Was
wszystkich miejscem bezpiecznym, przyjaznym i fascynującym,
a także powodem do dumy.
Pozostaję z poważaniem
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Szkoły społeczne ze znacznym
dofinansowaniem!
W latach 2017 – 2019 w Podkowie Leśnej
realizowany był projekt skierowany do
uczniów publicznej szkoły podstawowej.
W tym roku pracownicy Urzędu
Miasta razem z Fundacją na rzecz
Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury (Stiwek) wystąpili z inicjatywą
opracowania projektu, tym razem
dla szkół niepublicznych. Projekt
pt.: „Szkoła na medal” został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów z Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych
i zajął 10 miejsce na 190 złożonych
projektów.
Wsparcie uzyskają dzieci i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej
im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
(KIK), Liceum Ogólnokształcącego
w Podkowie Leśnej, Koła Terenowego nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie
oraz Koła Terenowego nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Legionowie. Program polega

na sfinansowaniu dodatkowych zajęć dla dzieci,
zakupie pomocy dydaktycznych
oraz szkoleniach dla nauczycieli
w szkołach. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 1.453.208,40
PLN z czego aż 1.364.636,40 PLN
stanowić będzie dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe środki będą stanowiły niepieniężny wkład własny.
Szacunkowe kwoty dedykowane
podkowiańskim szkołom wynoszą
ok. 450.000 zł dla szkoły podstawowej i ok. 100.000 zł dla Liceum
na Wiewiórek.
W okresie wakacyjnym trwały prace związane z podpisaniem
przez lidera umowy o dofinansowanie – w tym okresie gromadzone
były niezbędne załączniki, w tym
umowa partnerstwa w projekcie.
Na dzień 3 września zaplanowano

spotkanie koor- dynacyjne partnerów. Po nim, w drugim i ewentualnie trzecim tygodniu września,
rozpocznie się nabór dzieci do projektu. Właściwe informacje będą
zapewne umieszczane na stronach
internetowych
poszczególnych
szkół oraz bezpośrednio przekazywane dzieciom i młodzieży.
Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie. W obecnej perspektywie
finansowej nie są planowane inne
konkursy, które mogłyby pomóc podnosić kwalifikacje i wiedzę dzieciom
oraz młodzieży z lokalnych szkół.
Marcin Bzdyra

Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta
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Dofinansowanie na Strategię
rozwoju elektromobilności
22 maja br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zatwierdził listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych
do dofinansowania w ramach naboru programu priorytetowego „GEPARD II
– transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.
Na tej liście znajduje się również wniosek o dofinansowanie złożony przez
Miasto Podkowa Leśna. W ramach
dofinansowania aplikowaliśmy o kwotę 40.000,00 PLN dotacji przy całkowitej wartości projektu na poziomie
49.200,00 PLN. Warte podkreślenia
jest, iż dotacja pokryje 100% kosztów
netto opracowania dokumentacji.
Strategia elektromobilności zostanie
oparta na ograniczeniu transportu kołowego oraz wprowadzeniu transportu elektrycznego. Szczególnie istotne
będzie przekonanie mieszkańców do
ograniczenia użytkowania samochodów spalinowych (z silnikiem diesla
oraz benzynowymi). Zamierzamy przeprowadzić kampanię na rzecz promowania transportu kolejowego przy wykorzystaniu nowo oddanego do użytku
parkingu typu Park&Ride. Chcemy
również uruchomić w mieście stacje ładowania samochodów osobowych. Lo-

kalizacje tych stacji zamierzamy ustalić w ramach konsultacji społecznych
z mieszkańcami. Już teraz serdecznie
zapraszamy do aktywnego uczestnictwa. Kolejnym elementem będzie
zbudowanie komunikacji rowerowej
oraz krótkodystansowych pojazdów
elektrycznych (np. Melexy), opartej na
systemie identyfikacji chipowej oraz
przekonanie mieszkańców do wykorzystywania rowerów w komunikacji
miejskiej. Ponadto w ramach strategii
rozważona zostanie zasadność tworzenia płatnych stref parkingowych
w centrum miasta, aby ograniczyć
miejski ruch samochodowy w centrum
miasta na rzecz ruchu rowerowego.
Aktualnie trwają negocjacje
z NFOŚiGW w zakresie ostatecznego kształtu projektu. We wrześniu br.
powinna zostać zawarta umowa o dofinansowanie, zaś sama realizacja strategii oraz konsultacji społecznych do-

Terminy płatności podatków
i opłat za odpady komunalne
– przypomnienie.
Dnia 15 września 2019 roku mija
termin płatności III raty podatków
(od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego). Wpłat należy
dokonywać na indywidualne konta
bankowe przypisane do nieruchomości wskazane w decyzji podatkowej.
Dnia 15 września 2019 r mija również termin wpłaty III raty opłat za
odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: lipiec,
sierpień i wrzesień 2019 r. Opłat
należy dokonywać na indywidualne konta bankowe przypisane do
nieruchomości i wskazane w zawiadomieniu. W przypadku zagubienia
zawiadomienia, indywidualny numer
konta można uzyskać w Referacie
6

Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych lub w Referacie
Finansowym.
Osoby, które płatności dokonują
w formie gotówkowej, mogą to zrobić
w Banku Spółdzielczym w Podkowie
Leśnej, wpłacając środki na konto
bankowe Miasta Podkowa Leśna nr
61 9291 0001 0090 4962 2000 0010.
Od wpłat takich nie jest pobierana od
mieszkańca prowizja bankowa.
Od wszystkich wpłat dokonanych
po terminie naliczane są odsetki.
Agnieszka Czarnecka
Skarbnik Miasta

tyczących tego dokumentu, zakończy
się we wrześniu 2020 roku. Zgodnie
z naszymi przewidywaniami, sam proces konsultacji społecznych powinien
ruszyć na wiosnę. Szczegółowe informacje będą prezentowane w kolejnych
biuletynach oraz na stronie www Urzędu Miasta.
Realizacja strategii powinna skutkować zwiększeniem wykorzystania
alternatywnych środków transportu
w stosunku do transportu spalinowego. Podkreślić należy, że Podkowa
Leśna należy do grupy najbogatszych
gmin w Polsce, a jej mieszkańcy dbają
o środowisko naturalne. Opracowanie
i późniejsza realizacja strategii będzie
w pełni komplementarna z działaniami realizowanymi przez miasto w ramach projektu Human Smart City.
Marcin Bzdyra

Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta

Szczepienia
ochronne
przeciwko
grypie
Uprzejmie informujemy, że od
drugiej połowy września 2019 r.
istnieje możliwość bezpłatnego
zaszczepienia przeciwko grypie.
Należy zgłosić się do NZOZ BASIS
w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej 46/48. Bezpłatna oferta adresowana jest do mieszkańców
powyżej 60 roku życia, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, oraz wpisanych do stałego
rejestru wyborców w naszym
mieście. Akcja finansowana jest ze
środków Miasta Podkowa Leśna.
Małgorzata Smysło
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna

Wieści z urzędu

Inwestycje

Umorzenie części pożyczki
na wymianę oświetlenia
We wrześniu 2016 r. miasto pozyskało z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
pożyczkę w kwocie 750.000,00 zł na modernizację
oświetlenia elektrycznego – wymianę 999 sztuk opraw
ulicznych (wszystkich poza pastorałami) w Podkowie Leśnej.
Początkiem roku pracownicy miasta
wystąpili do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o umorzenie
części pożyczki. W czerwcu br. otrzymaliśmy oficjalne pismo, w którym
podjęto decyzję o umorzeniu ostatnich trzech rat pożyczki na kwotę
225.000,00 PLN. Środki z umorzenia, zgodnie z zasadami konkursu
należy przeznaczyć na cele związane
z ochroną środowiska.

Na co przeznaczymy środki?

W związku z tym Podkowa Leśna zobowiązała się do przeznaczenia tych
środków na przeprowadzenie zadań
związanych z pielęgnacją i konserwacją drzew objętych ochroną
Mazowieckiego
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, parków,
alei i terenów zielonych (w tym
w pasach drogowych) oraz wykonanie nasadzeń roślin wieloletnich
i tworzenie nowych zwartych terenów zielonych. Podkreślić należy, iż
na zadania związane z pielęgnacją
drzew i krzewów oraz uzupełniającymi nasadzeniami miasto wydaje
znaczne środki ze swojego budżetu.
Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie ilości nasadzeń w mieście.
Ponadto na początku nowego roku
miasto planuje wystąpić do WFOŚi-

GW z nowymi pomysłami i wnioskami o dofinansowanie w obszarze
zieleni.

Ocena celowości pożyczki

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 na celu mieliśmy
zmniejszenie kosztów zużycia energii. Koszy oświetlenia dróg znajdujących się na terenie miasta ponosimy
w całości. Po dwóch latach możemy
ocenić oszczędności.
Przed zmianą – średni koszt energii za oświetlenie w latach 20142015 i 2016 to 286.000 zł/rok
Po zmianie – 2017-2018 to
116.000 zł/rok. To daje ok. 60%
oszczędności/rok – 170.000 zł
Należy podkreślić, że zostały dodatkowo oświetlone ścieżki rowerowe,
Park&Ride, Park Miejski i cmentarz
oraz wiele lamp zostało zamontowanych dodatkowo na ulicach. Inwestycja powinna zwrócić się po
trzech latach, czyli do końca br.
Marcin Bzdyra
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta

Ulica Helenowska

Trwają prace przy przebudowie ulicy Helenowskiej. W bieżącym roku
przebudowany zostanie odcinek od
ul. Głównej do ul. Jeleniej, w przyszłym od ulicy Głównej do ul. Brwinowskiej. W wyniku przebudowy
ulica zyska nową nawierzchnię asfaltową, chodnik jednostronny, zjazdy
do posesji z kostki betonowej oraz
odwodnienie z podziemnym rozsączeniem. W ramach stałej organizacji
ruchu, wprowadzona zostanie strefa
ograniczonej prędkości do 30 km/h.
Skrzyżowania z ulicami poprzecznymi celem wymuszenia spowolnienia
ruchu wykonane zostaną jako wyniesione z kostki betonowej.

Ulica Modrzewiowa

Zakończono II etap przebudowy ulicy na odcinku od ulicy Topolowej do
ulicy Jana Pawła II. Wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa
oraz jednostronny chodnik z kostki
betonowej po stronie południowej.
Wprowadzono nową stałą organizację ruchu na odcinku od ulicy Jana
Pawła II do ulicy Kościelnej, wprowadzono strefę zamieszkania natomiast
na odcinku dalszym strefę ograniczonej prędkości do 30km/h. Celem wymuszenia spowolnienia ruchu skrzyżowanie z ulicą Kościelną wykonano
jako wyniesione, a na dalszym odcinku wykonano progi zwalniające. Na
odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Kościelnej po stronie północnej wyznaczono równoległe miejsca postojowe
dla samochodów osobowych w tym
dla osób niepełnosprawnych.
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Inwestycje

Ścieżka rowerowa
wzdłuż trasy 719

Przeprowadzono
postępowanie
przetargowe na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 719 na odcinku od
granicy miasta z Milanówkiem do
ul. Gołębiej. Złożone zostały trzy
oferty, najniższa oferta przewyższała o 50% wartość środków przeznaczonych przez miasto na wykonanie
zadania, w związku z czym zamówienie zostało unieważnione.
Postępowanie zostało powtórzone. W dniu 14.08.2019 zostały
złożone cztery oferty. Aktualnie
trwa procedura badania ofert pod
kątem formalno-prawnym. Wszystko wskazuje na to, że tym razem
przetarg zostanie rozstrzygnięty
pomyślnie.

Ulica Orla

Zlecone zostało
wykonanie
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
przebudowy ulicy Orlej. Projektant
przygotował koncepcję przebudowy
ulicy, która zostanie przedstawiona
w ramach konsultacji mieszkańcom,
aby zebrać uwagi i wnioski przed kolejną fazą projektu.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Komunikat
Przypominamy, że z dniem
1.05.2019 roku zmieniony został
system naliczania opłat za odbiór
i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zastosowano system naliczania opłat wg zużycia
wody. Wszyscy właściciele nieru8

Zmiana na stanowisku sekretarza
Na sesji Rady Miasta
objęła dnia 16.07.2019 r.
27 czerwca 2019 roku
w wyniku procedury naboru, zgodnie z zapisami
uroczyście pożegnaliśmy przechodzącą na
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowemeryturę długoletnią Sekretarz Miasta
nikach samorządowych.
Panią Marię Górską.
Od 24 lat związana jest
Z Urzędem Miasta Podz samorządem gminnym,
kowa Leśna związana
w latach 1995-2015 pracowała w Urzędzie Miejbyła od października
skim w Grodzisku Ma1995 r. Podjęła tu pracę
Małgorzata Smysło
zowieckim, gdzie najpierw
na stanowisku Inspektora
w Referacie Ogólno-Organizacyjnym. przez 11 lat pełniła funkcję Zastępcy
W listopadzie 1998 r. została powoła- Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
na na stanowisko Sekretarza Miasta. następnie przez 9 lat była NaczelniNieprzerwanie pełniła tę funkcję do kiem Wydziału Organizacyjnego. Od
15 lipca 2019 r. Po przepracowaniu 2015 roku związana jest z Urzędem
prawie 24 lat (współpracując z pięcio- Miasta Podkowa Leśna, gdzie była
ma burmistrzami) i łącznie 42 latach zatrudniona na stanowisku Zastępcy
i 8 miesiącach pracy, zdecydowała Kierownika, a następnie Kierownika
się przejść na emeryturę. Serdeczne Urzędu Stanu Cywilnego. Do jej obopodziękowania za pracę na rzecz mia- wiązków, oprócz prowadzenia spraw
sta i dobrą współpracę złożyli Marii związanych z Urzędem Stanu CywilGórskiej Pan Burmistrz Miasta Artur nego, należało również prowadzenie
Tusiński, Pan Przewodniczący Rady spraw kadrowych pracowników urzęMiasta Michał Gołąb oraz pracownicy du. Jest absolwentką SGGW oraz UW.
urzędu.
Nowo wybranej sekretarz życzymy
Burmistrz Miasta przedstawił także owocnej pracy na rzecz Podkowy Lenowo powołaną sekretarz Małgorza- śnej i jej mieszkańców.
tę Smysło. Pani Małgorzata stanowiAgnieszka Nowocień
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
sko Sekretarza Miasta Podkowa Leśna

chomości winni złożyć nową deklarację na odpady. W przypadku
braku deklaracji Urząd Miasta
będzie zmuszony przeprowadzić
postępowanie administracyjne
i nałożyć opłatę w drodze decyzji. Wnoszę więc, aby wszyscy
właściciele, którzy do dzisiaj nie
dopełnili obowiązku złożenia de-

klaracji, uczynili to niezwłocznie.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych
(22) 75 92 123
Agnieszka Czarnecka
Skarbnik Miasta
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Inwentaryzacja źródeł ciepła
– do drzwi będą pukali ankieterzy

W okresie jesiennym w Podkowie Leśnej będzie
przeprowadzana inwentaryzacja źródeł niskiej emisji z bazą
danych urządzeń grzewczych i narzędziami do analizy tych
danych. Inwentaryzację przeprowadzać będą studenci
Politechniki Warszawskiej. Inwentaryzacja jest ściśle
związana z programem „Zintegrowany system wsparcia
polityki i programów ograniczenia niskiej emisji – ZONE”.
ZONE jest projektem rządowym,
realizowanym w ramach strategicznego programu badań naukowych
i prac rozwojowych pn. GOSPOSTRATEG ze środków Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. Konsorcjum projektu tworzy pięć instytucji: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT, Lider),
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (IŁ – PiB), Instytut
Ochrony Środowiska – Państwowy
Instytut Badawczy (IOŚ – PiB), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
(IChPW) i Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy (KAS). Więcej informacji nt. projektu ZONE

mogą Państwo zaleźć na stronie
https://zone.gov.pl/.
Nasze miasto chce połączyć realizowany projekt „Podkowa Leśna
= Human Smart Town” z projektem
rządowym i bazując na udostępnionym przez projekt ZONE systemie zamierza przeprowadzić już w tym roku
inwentaryzację źródeł niskiej emisji.
Podkreślić również należy, iż w ramach projektu ZONE opracowywane
są zmiany w legislacji, które nałożą na
gminy w najbliższych latach obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji.
Zwracamy się zatem z uprzejmą
prośbą o współpracę z ankieterami
– głęboko wierzymy, iż poświęcenie

10 minut na wypełnienie ankiety
nie będzie dla Państwa problemem.
Miasto uzyska natomiast cenną wiedzę na temat zanieczyszczeń powietrza, jakie są emitowane z naszych
domów i będzie mogło skuteczniej
zarządzać walką z niską jakością powietrza poprzez program „Podkowa
Leśna zwalcza smog”.
Więcej informacji na temat samej
inwentaryzacji i jej przebiegu znajdą Państwo w najbliższym czasie na
stronie www.podkowalesna.pl
Marcin Bzdyra
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta

Konserwacja pamiątkowej płyty
Dobiegły końca prace pod
kierunkiem Pani Krystyny
Antoniak, związane
z konserwacją pamiątkowej
płyty wykonanej z czerwonego
piaskowca w Parku Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej
w Podkowie Leśnej.

Pamiątkowa płyta ufundowana
przez społeczeństwo Podkowy Leśnej została odsłonięta w 1963 r.
i poświęcona jest polskim i węgierskim towarzyszom broni, którzy
polegli w Podkowie Leśnej w latach
II wojny światowej.
Prace konserwatorskie dzięki
zaangażowaniu Pana Akosa Engelmayera, byłego Ambasadora Węgier
i jednocześnie mieszkańca Podkowy

Leśnej, uhonorowanego tytułem
Honorowego Obywatela naszego
miasta oraz współpracy Burmistrza
Miasta z ambasadą Węgier zostały

sfinansowane przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Węgier.
Sylwia Romatowska
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta
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Zmiany podatkowe spowodują mniejsze
wpływy do budżetu miasta
fot. Agencja Gazeta źródło

Po raz kolejny na Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) 17 lipca br.
odbyła się dyskusja dotycząca finansów
publicznych. Komisja składa się z przedstawicieli
rządu i samorządu. W założeniu jest to forum
wypracowania wspólnego stanowiska rządu
i samorządu terytorialnego, w rzeczywistości
porozumienia brak.

Według najnowszych szacunków
wprowadzane i planowane zmiany
podatkowe spowodują w budżetach samorządów wpływy mniejsze
o 7,2 mld zł rocznie. O wprowadzenie mechanizmu wyrównującego ten
ubytek jako Strona Samorządowa
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego apelujemy od kilku miesięcy. 14 maja wystąpiliśmy

do premiera o pilne zorganizowanie
nadzwyczajnego posiedzenia komisji w sprawie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
Stracą nie tylko duże miasta, ale także gminy o najniższych dochodach,
co może doprowadzić do katastrofy
bankructwa gmin.
Wdrożenie propozycji legislacyjnych polegających na:

 zwolnieniu podatku PIT osób
		 do 26 roku życia
 obniżenie stawki podatku PIT
		 z 18% do 17%
 podwyższeniu kosztów utrzy
			
mania przychodów
 zniesieniu ograniczenia rocznej
		 podstawy wymiaru składek na
		 ubezpieczenie społeczne
		 i rentowe

tylko w Podkowie Leśnej zmniejszy dochody z tytułu PIT o 2,13 mln rocznie*.
Ubytek w dochodach PIT z tytułu: /mln/

Podkowa
Leśna

Zwolnienia
z podatku PIT
osób do 26 roku
życia

Obniżenie stawki Podwyższenie
podatku PIT
kosztów
utrzymania
z 18% do 17%
przychodów

0,33

0,97

W odniesieniu do nadwyżki operacyjnej w 2018 roku – 6,92 mln i prognozowanym ubytku 2,13 mln daje
to 30,8% w Podkowie.
W związku z tym konieczne
jest wprowadzenie mechanizmu
rekompensaty wyrównującego

0,53

jednostkom samorządu terytorialnego ubytek dochodów dla
utrzymania zdolności finansowej do pełnej realizacji zadań na
dotychczasowym poziomie. Pełną rekompensatę planowanego
ubytku dochodów w Podkowie Le-

Zniesienie
30-krotności
SUMA
0,30

2.13

śnej zapewniłoby podwyższenie
udziału gmin we wpływach z podatku PIT o 6,35 5 z wynoszącego
39,34% do 45,69%.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

*Dane na podstawie wyliczeń Urzędu Stołecznego Warszawa

Przetarg na sprzedaż nieruchomości
W dniu 12 lipca ogłoszony został przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż działki
przy ul. Helenowskiej 23 (działka nr 108,
obręb 4). Nieruchomość to niezabudowana działka leśna, o powierzchni 1424 m2,
i z przeznaczeniem w planie miejscowym
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (MN/U). Działka
posiada dostęp do wszystkich mediów (prąd,
gaz, wod-kan, telefon i światłowód). Do koń-
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ca br. ul. Helenowska zyska natomiast
nową nawierzchnię.
Cena wywoławcza wyniesie
656 000 zł netto (+23% VAT). Warunkiem udziału w postępowaniu jest
wpłata wadium w wysokości 65 600 zł,
na konto Urzędu Miasta do dnia
13.09.2019 r. Przetarg odbędzie się
w dniu 19.09.2019 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.
Michał Wojtkowiak
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Wieści z urzędu
Opłaty za korzystanie
z rowerów miejskich

Burmistrz Miasta Artur Tusiński
prezesem Unii Miasteczek Polskich
Unia Miasteczek Polskich to organizacja która działa od 1991 r.
Z radością informujemy, że Pan Artur Tusiński Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna został wybrany na nowego Prezesa UMP,
dotychczas pełnił rolę Sekretarza.
Aktywność w ogólnopolskich korporacjach samorządowych, to możliwość reprezentowania szerokiego
głosu samorządowców m.in. w gremiach rządowych i organizacjach
europejskich. Przedstawiciele stowarzyszenia działają w wielu ciałach
systemu państwowego m.in. uczestnicząc w pracach Komisji Sejmowych
i Senackich, Komisji Trójstronnej ds.
Społeczno-Gospodarczych, szeregu
Komitetów Monitorujących i Sterujących funduszy europejskich oraz
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podkowa Leśna była gospodarzem
spotkania w dniach 26-27 kwietnia br., podczas którego jednym z tematów było wzmocnienie roli Stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich
w celu lobbowania na rzecz odpowiednich regulacji prawnych i promocji rozwiązań korzystnych dla małych
samorządów w zakresie oświaty. Aktywny udział Burmistrza będzie okazją do promowania dobrych praktyk,
wymiany doświadczeń i prowadzenia
wspólnych projektów.
Sylwia Romatowska
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta

Od sierpnia wprowadzone zostały
opłaty za korzystanie z systemu rowerów miejskich PROM. Opłata inicjalna wynosi 10 zł, a pierwsze 15 minut jazdy jest za darmo. Każda kolejna
minuta to koszt 5 gr. Koszt wypożyczenia roweru uzależniony jest od
miejsca jego wynajęcia i zwrotu, i tak
występują cztery przypadki:
1. Wypożyczenie poza strefą; zwrot
poza strefą – opłata 8 zł
2. Wypożyczenie w strefie; zwrot
poza strefą – opłata 8 zł
3. Wypożyczenie w strefie; zwrot
w strefie – opłata 0 zł
4. Wypożyczenie poza strefą;
zwrot do strefy – zwrot 4 zł
Opłaty dodatkowe:
1. O
 płata za przekroczenie 12 godzin
wypożyczenia: 200 zł
2. O
 płata za zwrot roweru poza
obszarem funkcjonowania PROM
(do 20 km): 200 zł
3. O
 płata za pozostawienie roweru
w miejscu niedostępnym (prywatna posesja, pojazd, garaż): 200 zł
4. O
 płata za zwrot roweru poza
obszarem funkcjonowania PROM
(ponad 20 km): 2500 zł
5. Opłata za kradzież lub całkowite
zniszczenie roweru PROM: 2500 zł
Strefy zwrotu znajdują się w sąsiedztwie: stacji Podkowa Leśna Główna,
Podkowa Leśna Zachodnia i Podkowa
Leśna Wschodnia, Urzędu Miasta, Pałacyku Kasyno, CKiIO ul. Świerkowa
1, Szkoły Podstawowej przy ul. Jana
Pawła II 20 i Biblioteki Publicznej.
Michał Wojtkowiak
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Godzina „W” rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego
Minutą ciszy przy dźwiękach syren o godzinie 17.00 na cmentarzu miejskim podkowianie uczcili
pamięć poległych w 75. rocznicę
Powstania Warszawskiego.
Władze miasta – Burmistrz Miasta
Pan Artur Tusiński i Przewodniczący
Rady Miasta Pan Michał Gołąb wraz
z radnymi, przedstawicielami podkowiańskich szkół, stowarzyszeń,
fundacji oraz harcerzami i mieszkańcami złożyli wieńce i zapalili znicze
w hołdzie Powstańcom.

Podczas uroczystości głos zabrali Burmistrz i Przewodniczący Rady
Miasta Podkowa Leśna oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów Warszawy – polonistka
Grażyna Zabłocka i historyk Sławomir Sowiński, a także nauczycielka
Ewa Śnieżek z Podkowiańskiego
Liceum Ogólnokształcącego nr 60
oraz mieszkanka Maria Wielanier.
Sylwia Romatowska
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta
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Informacje Rady Miasta
Sesja VI – 25.04.2019 r.
Uchwała Nr 55/VI/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

Uchwała Nr 56/VI/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 57/VI/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 58/VI/2019

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 59/VI/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na terenie Miasta
Podkowa Leśna mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
oraz zachęcanie do korzystania z roweru na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 60/VI/2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez miasto Podkowa Leśna oraz określenia granic ich obwodów
od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr 61/VI/2019

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania

Sesja VII – 30.05.2019 r.
Uchwała Nr 62/VII/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw
Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 63/VII/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

Uchwała Nr 64/VII/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 65/VII/2019

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr 66/VII/2019

w sprawie opłat za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM)
na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 67/VII/2019

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy
Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Sesja VIII – 27.06.2019 r.
Uchwała Nr 68/VIII/2019

w sprawie udzielenia wotum zaufania

Uchwała Nr 69/VIII/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr 70/VIII/2019

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr 71/VIII/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 72/VIII/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok
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Uchwała Nr 73/VIII/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr 74/VIII/2019

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres kolejnych 2 lat,
nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 75/VIII/2019

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości
na okres kolejnych 5 lat

Uchwała Nr 76/VIII/2019

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 77/VIII/2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu i szkole
podstawowej, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 78/VIII/2019

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr 79/VIII/2019

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania

Uchwała Nr 80/VIII/2019

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
skargi mieszkańca na uchwałę Nr 53/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia
14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki
tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna

Sesja IX – 25.07.2019 r.
Uchwała Nr 81/IX/2019

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach
na ławników

Uchwała Nr 82/IX/2019

w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Uchwały są dostępne w Biurze Rady Miasta i zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej (bip.podkowalesna.pl) oraz na stronie podkowalesna.esesja.pl

DYŻURY RADNYCH
Radni zapraszają mieszkańców na
swoje dyżury (poniedziałki w godz.
17.00-18.00, Urząd Miasta) oraz do
udziału w sesjach Rady Miasta i w posiedzeniach komisji merytorycznych.
Informacje o planowanych spotkaniach publikowane są na stronie pod-

kowalesna.esesja.pl oraz w kalendarzu na stronie internetowej miasta.
Zawiadomienia zamieszczane są także na miejskich tablicach informacyjnych.
Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
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Na VII sesji Rady Miasta w dniu
30 maja br. ślubowanie złożyła radna Edyta Barucka (Komitet Wyborczy Wyborców
Mieszkańcy dla Podkowy),
która mandat radnej zdobyła
w wyborach uzupełniających
zarządzonych na 28 kwietnia
br. w związku z rezygnacją
radnego okręgu nr 14. Radnej
życzymy niegasnącego zapału do pracy na rzecz miasta
i czerpania satysfakcji z pracy
w samorządzie. Ufamy, że jej
wiedza i doświadczenie pozytywnie przełożą się na działania całej Rady Miasta.

Edyta Barucka z wykształcenia jest filologiem anglistą i historykiem sztuki. Ukończyła
studia w Warszawie
(UW i UKSW) oraz
w Londynie (Courtuald
Insetute of Art). Przez
wiele lat pracowała na
Uniwersytecie
Warszawskim w Instytutach Anglistyki i Lingwistyki Stosowanej. W 2009 r.
założyła wydawnictwo Salix Alba,
które prowadzi do dziś. W swojej pracy zajmowała się domami,
ogrodami, malarstwem i rzemiosłem artystycznym – to także jej

pasja. Zagadnieniom tym
poświęciła dwie swoje
książki: „Dom Arts&Crals. Geneza i idea” oraz
„W szkatułach zieleni.
Europejski ruch miast
ogrodów 1903-1930”.
W Podkowie Leśnej
mieszka na stałe od
2010 r., choć z miastem
związana jest od lat 90.
Była zaangażowana w organizację seminariów i konferencji
poświęconych miastom ogrodom.
Twierdzi, że w Podkowie odnajduje
ciszę i spokój, ceni jej bogatą historię oraz cenne dziedzictwo urbanistyczne, krajobrazowe i kulturowe.

Wybory do Parlamentu Europejskiego
– frekwencja i wyniki głosowania
26 maja br. przeprowadzone zostały wybory posłów
do Parlamentu Europejskiego.
W Podkowie Leśnej uprawnionych
do głosowania było 3113 osób, głosy oddało 2185 osób, co oznacza,
że frekwencja wyborcza w gminie
wyniosła 70,19% i była wyższa niż
w Danii, będącej w czołówce pod
względem udziału obywateli w wyborach do Europarlamentu. W skali
kraju wyższą frekwencję od Podkowy miała tylko gmina Rewal - 72,8%.
W całej Polsce frekwencja wyniosła
natomiast 45,68%, co jest najwyższym wynikiem odnotowanym od
początku wyborów europejskich,
a średnia frekwencja wyborcza
w całej UE wyniosła blisko 51%.
Dziękujemy mieszkańcom za liczny

udział w wyborach i gratulujemy
wzorowej postawy obywatelskiej.
Podziękowania także dla wszystkich
osób zaangażowanych za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.
Jeśli chodzi o wyniki głosownia
w Podkowie Leśnej, to ponad połowę wszystkich ważnie oddanych
głosów zdobył Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO PSL SLD .N Zieloni (1128
głosów – 51,96%), co wskazuje, że
preferencje polityczne podkowian
odbiegają od większości wyborców
głosujących w kraju. Wyniki głosowania (wg komitetów) prezentuje
poniższa tabela:

Komitet

Szczegółowe wyniki głosowania
oraz wyniki wyborów i podział
mandatów zamieszczone są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej
– pkw.gov.pl (link dostępny w BIP
Miasta w zakładce Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019).
Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Liczba Głosów

Koalicyjny komiet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD, N Zieloni

Procent Głosów

1128

51,96 %

Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

586

26,99 %

Komitet wyborczy Wiosna Roberta Biedronia

217

10,00 %

Komitet wyborczy Wyborców Kukiz’15

78

3,59 %

Komitet wyborczy wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

70

3,22 %

Koalicyjny komitet wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS

57

2,63 %

Komitet wyborczy wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

35

1,61 %

2 171

100 %

Razem
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Jak głosujemy w październiku?
Wybory do Sejmu i do Senatu RP

9 sierpnia br. prezydent podpisał postanowienie w sprawie
zarządzenia wyborów parlamentarnych. Do urn Polacy
pójdą w niedzielę 13 października. Wybranych zostanie
460 posłów i 100 senatorów.
Najważniejsze terminy
dla wyborców:
• do 13 września 2019 r. – zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
przez pełnomocników komitetów wyborczych; w terminie tym
przyjmowane są także zgłoszenia wyborców do uzupełnienia
składów komisji obwodowych
(pok. nr 5 Urzędu Miasta);
•	
do 23 września 2019 r.* – powołanie obwodowych komisji wyborczych i sporządzenie spisów
wyborców w gminach;
• do 30 września 2019 r.* – zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania
korespondencyjnego w kraju,
w tym przy pomocy nakładek na
karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a;
•	
do 4 października 2019 r. – składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania;
• do 8 października 2019 r. – składanie wniosków o dopisanie
do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie
głosowania;
•	
do 10 października 2019 r.
– zgłaszanie przez wyborców
przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania
utworzonych za granicą oraz
zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach
morskich wniosków o wpisanie
do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na
tych statkach;
•	
do 11 października 2019 r.
– składanie wniosków o wydanie

zaświadczenia o prawie do głosowania;
• 13 października 2019 r. w godz.
7.00-21.00 – głosowanie.
*Termin przedłużony zgodnie
z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy.

Prawo udziału w głosowaniu
Oddać swój głos w wyborach może
każdy pełnoletni obywatel Polski, który nie został pozbawiony
praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym
orzeczeniem sądu i nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału
Stanu. Taki wyborca jest wpisywany
do spisu wyborców sporządzanym
w gminie. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.
W BIP miasta zamieszczone są
szczegółowe informacje o głosowaniu w miejscu stałego zamieszkania
w Polsce, poza miejscem stałego zamieszkania, na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania,
głosowaniu w szpitalach, domach

opieki i akademikach, głosowaniu
w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą oraz o zasadach
głosowania za granicą i na polskich
statkach morskich.

Zasady głosowania
Głosujący dostaną dwie karty do
głosowania. Na karcie w wyborach
do Sejmu będą listy komitetów z nazwiskami kandydatów, na karcie
w wyborach do Senatu znajdą się
kandydaci ułożeni w kolejności alfabetycznej. Głosowanie polega na
postawieniu znaku „X” (co najmniej
dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce przy nazwisku
wybranego kandydata. Każdemu
wyborcy przysługuje jeden głos
w wyborach do Sejmu i jeden w wyborach do Senatu. To oznacza, że na
każdej z kart do głosowania można
postawić jeden znak X.
Przyczyną nieważności głosu
w wyborach do Sejmu będzie:
n postawienie znaku „X” w kratkach
obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
n niepostawienie znaku „X” w żadnej
kratce,
n postawienie znaku „X” w kratce
wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez okręgową komisję wyborczą.
Przyczyną nieważności głosu
w wyborach do Senatu będzie:
n postawienie znaku „X” w kratce
przy nazwisku więcej niż jednego
kandydata,
n niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
n postawienie znaku „X” w kratce
wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez okręgową komisję wyborczą.
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Okręgi wyborcze
W wyborach do Sejmu Podkowa
Leśna znajduje się w okręgu wyborczym nr 20 obejmującym powiaty grodziski, legionowski, no-

wodworski, otwocki, piaseczyński,
pruszkowski, warszawski zachodni
i wołomiński. Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym
wynosi 12. W wyborach do Senatu

głosujemy w okręgu wyborczym nr
41 (powiaty: grodziski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski) wybierając
1 senatora.

Obwody głosowania
W PODKOWIE LEŚNEJ BEZ ZMIAN GŁOSOWAĆ BĘDZIE MOŻNA W DWÓCH LOKALACH WYBORCZYCH:

Siedziba komisji

Granice obwodu głosowania – ulice

Obwód nr 1

Bażantów, Błońska, Bobrowa, Borsucza, Brwinowska, Dzików, Główna, Gołębia, Helenowska, Jaskółcza, Jastrzębia, Jelenia, Jeża, Krasek,
Krecia, Królicza, Kukułek, Lisia, Lotnicza, Łosia, Miejska, Myśliwska,
Ogrodowa, Orla, Ptasia, Rysia, Sarnia, Sępów, Słowicza, Słowików, Sokola, Sowia, Sójek, Szczygla, Szpaków, Warszawska, Wiewiórek, Wilcza, Wróbla, Zachodnia, Zamkowa

Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich
w Podkowie Leśnej,
ul. Świerkowa 1,
05-807 Podkowa Leśna

Obwód nr 2
Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Warszawy
w Podkowie Leśnej,
ul. Jana Pawła II 20,
05-807 Podkowa Leśna

Akacjowa, Bluszczowa, Borowin, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Czeremchowa, Dębowa, Ejsmonda, Głogów, Grabowa, Irysowa, Iwaszkiewicza,
Jałowcowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa, Kalinowa,
Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Konwalii, Kościelna, Krasińskiego,
Kwiatowa, Leśna, Leśniczówka Dębak, Lilpopa, Lipowa, Mickiewicza,
Młochowska, Modrzewiowa, Orzechowa, Paproci, Parkowa, Podleśna,
Prusa, Przy Lesie, Reymonta, Różana, Sasanek, Sienkiewicza, Sportowa, Storczyków, Świerkowa, Topolowa, Słowackiego, Sosnowa, Wiązowa, Wierzbowa, Wschodnia, Wrzosowa, Żeromskiego, 11 Listopada

Oba lokale dostosowane są do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Informacje dotyczące wyborów
zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej miasta w zakładce Wybory parlamentarne 2019.
Formalności związane z udziałem
w głosowaniu (m. in. z rejestrem
i spisem wyborców, pełnomocnictwami do głosowania, głosowaniem
korespondencyjnym, zaświadczeniami o prawie do głosowania)

można załatwić w pok. nr 7 Urzędu
Miasta, tel. 22 759 21 16. Przypominamy, że każdy wyborca może
sprawdzić, czy jest wpisany do stałego rejestru wyborców gminy i czy
będzie ujęty w przygotowywanym
specjalnie na wybory spisie wyborców. Uwagę na to powinny zwrócić
szczególnie osoby często lub ostatnio zmieniające miejsce pobytu.

Zachęcamy do udziału w wyborach – tylko głosując mamy
wpływ na to, w jakim kraju
będziemy żyć. Pamiętajmy, że
każdy głos jest ważny.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Pan Artur Tusiński
wręczył kolejne w tym roku
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadane
przez Prezydenta RP.
Uroczystość 50-lecia obchodzili Państwo Jadwiga
i Piotr Noga – mieszkańcy
Podkowy Leśnej, dla których
jubileusz był podwójny – od
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50 lat są również mieszkańcami Podkowy Leśnej oraz
Państwo Grażyna i Edward
Sikora.
Jeszcze raz składamy Państwu serdeczne gratulacje
z okazji wspólnie przeżytyh
lat życząc dużo zdrowia i pomyślności.
Małgorzata Smysło
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna

Beata Krupa
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

Wieści z urzędu

Od 1 do 19 lipca br. zgłoszono siedem propozycji:
1) „ Szkolna strefa rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni” – zagospodarowanie terenu
szkoły przylegającego do ul. Jana
Pawła II, wzdłuż głównej ścieżki
wejściowej do budynku. Projekt zakłada umieszczenie mebli
miejskich w otoczeniu bujnej roślinności o charakterze naturalistycznym;
2) „Remont/wymiana
urządzeń
zabawowych na placu zabaw
pomiędzy kościołem a budynkiem Urzędu Miasta” – projekt
obejmuje
wymianę/naprawę
urządzeń zabawowych oraz bieżącą konserwację placu zabaw.
Przewiduje się również wymianę
piasku w piaskownicach, usunięcie części nawierzchni gruntowej
i nawiezienie nowego piasku;
3) „Bezpieczny RAKtownik” – zakup specjalnej pralnicy oraz suszarki dla straży pożarnej;
4) „Modernizacja strefy sportowej
i rekreacyjnej w Podkowie Leśnej”

– modernizacja Skate Parku oraz
doposażenie Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej nowymi sprzętami rekreacyjnymi (fotele wiszące);
5) „Poeci o lipie – wiersze w Alei” –
umieszczenie w przestrzeni publicznej ośmiu tablic z cytatami
o lipie i jej znaczeniu w ojczystej
kulturze;
6) „Profesjonalna strefa do gry
w Teqball przy MOK’u” – projekt
zakłada wykonanie amortyzującej nawierzchni, piłkochwytów,
oświetlenia solarnego, umieszczenie stołu do gry oraz tablicy
z zasadami;
7) „Rewitalizacja i zabezpieczenie
figury Matki Boskiej – kamienia węgielnego Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna” – przewiduje
się kompleksową rewitalizację
figury Matki Boskiej u zbiegu ulic
Parkowej i Bluszczowej, obejmującą fundament, cokół, schody,
postument samą figurę oraz otaczającą roślinność.
Łączna wartość zgłoszonych projektów, według wstępnych kosz-

torysów przygotowanych przez
wnioskodawców, wyniosła ponad
430 tys. zł.
W dniu 25 lipca br. zakończyła
się formalna weryfikacja złożonych
propozycji. Dwa projekty – Bezpieczny RAKtownik oraz Profesjonalna strefa do gry w Teqball przy
MOK’u – nie spełniły wymaganych
kryteriów i zostały odrzucone.
W momencie, gdy bieżący numer
Biuletynu trafi w Państwa ręce, zakończyła się procedura weryfikacji merytorycznej projektów. O jej
wynikach dowiedzą się Państwo
ze strony internetowej miasta. Od
16 do 22 września będą Państwo
mogli zdecydować w głosowaniu,
które projekty doczekają się realizacji w 2020 roku.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się
w obecną edycję budżetu partycypacyjnego, a w szczególności wnioskodawcom za aktywność i czas włożony w przygotowanie projektów.
Joanna Oracka
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Ćma bukszpanowa w Podkowie Leśnej
Szkodnik niszczy pojedyncze
krzaki i całe żywopłoty.
Ćma bukszpanowa, Cydalima perspectalis, to inwazyjny gatunek motyla, który stał się w ostatnich latach
znaczącym zagrożeniem dla roślin
ogrodowych. Szkodnik przywędrował
do Europy z terenów wschodniej Azji
i atakuje głównie bukszpan. W Europie ćma bukszpanowa nie posiada
żadnych naturalnych wrogów. Nie jest
np. zjadana przez ptaki, przez co rozmnaża się w błyskawicznym tempie.
Problem nie ominął Podkowy Leśnej.
Ćma bukszpanowa rozprzestrzenia
się w błyskawicznym tempie, dlatego
specjaliści zalecają szybką reakcję i powzięcie środków zapobiegawczych.
Jak rozpoznać
ćmę bukszpanową?

Najbardziej szkodliwe są gąsienice,
ponieważ dorosłe motyle odżywiają
się głównie sokami roślinnymi oraz
nektarem kwiatów. Gąsienice obgryzają młode i zdrewniałe części roślin,
a ze względu na swoją barwę, zbliżoną do koloru bukszpanu, są bardzo
trudne do zlokalizowania. Co więcej,
samice składają milimetrowe jaja wewnątrz krzewu od spodniej strony
liści dodatkowo utrudniające rozpoznanie szkodnika.
Jakie są najskuteczniejsze sposoby
zwalczania ćmy bukszpanowej?
Najskuteczniejsza jest profilaktyka. Regularny przegląd krzewów
pozwala zapobiec szerszemu rozprzestrzenianiu się owada. Dobrym
rozwiązaniem jest montaż pułapki
feromonowej, która wabi dorosłe
osobniki. Zauważone gąsienice na-

leży zebrać ręcznie
i spalić razem z objedzonymi i zalarwionymi liśćmi.
Dostępne są także środki ochrony
roślin zwalczające gąsienice. Należy
jednak pamiętać o stosowaniu ekologicznych środków, wyłącznie, jeśli
posiada się odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu oprysków.
Michał Wojtkowiak
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Co gdzie wrzucać?

Czyli zasady segregacji
Coraz więcej osób w naszym mieście segreguje odpady komunalne. Jednak nadal, mimo
tego, że zasady segregacji obowiązują już od 2017 roku, pozostaje wiele pytań.
Szczegółowy sposób segregacji
określa rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz.
19). Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO)
jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają
się do powtórnego przetworzenia.
Jakie surowce oddzielamy? Są to:
tworzywa sztuczne i metale, papier,
a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne.

l opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych,
lo
 pakowań po olejach silnikowych,
l opakowań po substancjach niebezpiecznych,
l części samochodowych,
l zużytych baterii i akumulatorów,
l puszek i pojemników po farbach
i lakierach,
l z użytego sprzętu elektronicznego i AGD.
Aluminiowe puszki, plastikowe
opakowania oraz kartony opróżniamy, suszymy i zgniatamy przed
wrzuceniem!

PAMIĘTAJ
Odpady z papieru należy zbierać
w taki sposób, aby nie były zamoczone oraz zanieczyszczone,
w szczególności resztkami żywności, tłuszczami, olejami czy farbami.
Opakowaniowe z papieru należy
w miarę możliwości zgnieść przed
włożeniem do pojemnika lub worka.
Przed wyrzuceniem odpadów papierowych i tekturowych, trzeba
usunąć z nich wszystkie elementy
wykonane z innych tworzyw, czyli
chociażby spinacze biurowe, zszywki,
okładki z płótna, foliowe „koszulki”

ODPADY METALI, TWORZYW
SZTUCZNYCH I OPAKOWAŃ
WIELOMATERIAŁOWYCH
– POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

ODPADY Z PAPIERU
– WOREK NIEBIESKI

SZKŁO – WOREK ZIELONY

Wrzucamy:
l odkręcone i zgniecione plastikowe
butelki po napojach,
ln
 akrętki, o ile nie
zbieramy ich osobno w ramach akcji
dobroczynnych,
l plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
l opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku i sokach),
l
opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania),
kosmetykach (np. szamponach,
paście do zębów) itp.,
l plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
l aluminiowe puszki po napojach
i sokach,
l puszki po konserwach,
l folię aluminiową,
l metale kolorowe,
l kapsle,
l zakrętki od słoików,
Nie wrzucamy:
l butelek i pojemników
z zawartością,
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Wrzucamy:
l opakowania
z papieru,
l karton,
l tekturę (także
falistą),
l katalogi,
l ulotki,
l prospekty,
l gazety i czasopisma,
l papier szkolny i biurowy,
l zadrukowane kartki,
l zeszyty i książki,
l papier pakowy,
l torby i worki papierowe.
Nie wrzucamy:
l ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
l papieru lakierowanego i powleczonego folią,
l papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
l kartonów po mleku i napojach,
l papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
l tapet,
lp
 ieluch jednorazowych i podpasek,
l zatłuszczonychjednorazowych
opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
l ubrań.

Wrzucamy:
l butelki i słoiki po
napojach i żywności
(w tym butelki po
napojach alkoholowych i olejach
roślinnych),
lszklane opakowania
po kosmetykach (o ile
nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
l ceramiki,
l doniczek,
l porcelany,
l fajansu,
l kryształów,
l szkła okularowego,
l szkła żaroodpornego,
l zniczy z zawartością wosku,
l żarówek i świetlówek,
l reflektorów,
l opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
l luster,
l szyb okiennych i zbrojonych,
l monitorów i lamp telewizyjnych,
l termometrów i strzykawek.
Przed wrzuceniem szklane butelki
i opakowania opróżniamy, oddzielamy również nakrętki, obrączki i inne
elementy metalowe.

Wieści z urzędu
Najbardziej szkodliwe dla produkcji stłuczki szklanej są wtrącenia
ceramiki lub kamieni. Zanieczyszczenia tego typu powodują znaczne utrudnienia w procesie uzdatniania surowca.

ne, popiół czy niedopałki po papierosach.
Odpadów zielonych nie wrzucamy
do pojemnika na odpady zmieszane!

ODPADY KUCHENNE
– WOREK BRĄZOWY

Wrzucamy:

Wrzucamy:
l odpady z owoców
i warzyw
l obierki
l fusy z kawy i herbaty
l skorupki jajek
l resztki jedzenia pochodzenia roślinnego
(w stanie stałym)
Nie wrzucamy:
l liści i trawy
l kości zwierząt,
l surowego mięsa
l odchodów zwierząt,
l żwirku,
l popiołu z węgla kamiennego,
l leków,
l drewna impregnowanego,
l płyt wiórowych i MDF,
l ziemi i kamieni, innych odpadów
komunalnych (w tym niebezpiecznych)
Bioodpady to charakterystyczny
odpad, który ulega rozkładowi przy
udziale mikroorganizmów. Aby rozkład był możliwy, bioodpady nie
mogą zawierać elementów plastikowych czy szklanych, ponieważ
tego mikroorganizmy nie rozłożą.
Odpadów kuchennych nie wrzucamy do pojemnika na odpady
zmieszane!
ODPADY ZIELONE
– TRAWA I LIŚCIE

Wrzucamy:
l pozostałości roślinne
l rozdrobnione gałęzie
l liście
l skoszoną trawę
l kwiaty
l resztki kwiatów ciętych i doniczkowych
Mieszkańcy zobowiązani są do zaopatrzenia
się w worki na odpady
zielone we własnym zakresie.
Odpadami zielonymi nie są resztki jedzenia ani inne odpady kuchen-

ODPADY ZMIESZANE
– WOREK CZARNY

Odpady, które nie
nadają się do segregacji lub ponownego wykorzystania,
to odpady zmieszane. Do tej grupy zaliczamy m.in. resztki
jedzenia pochodzenia
zwierzęcego,
odpady higieniczne,
zanieczyszczone opakowania po
żywności.
Nie wrzucamy:
l zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
l żarówek
l gruzu
l baterii
l przeterminowanych lekarstw
l butelek szklanych
l butelek z tworzyw sztucznych
l puszek aluminiowych
l makulatury
lo
 dpadów kuchennych i zielonych
UWAGA
l nie musisz myć opakowań przed
wyrzuceniem – wystarczy, że dokładnie opróżnisz je z zawartości
l nie musisz odlepiać etykiet np.
ze słoików jeśli wymaga to użycia wody
l jeśli butelka lub słoik ma etykietę z folii termokurczliwej (PVC)
należy ją usunąć i wyrzucić do
odpadów zmieszanych
l jeżeli opakowanie składa się
z kilku różnych surowców
(np. plastikowy kubeczek
z wieczkiem z aluminium) postaraj się je rozdzielić
l butelki zawsze wyrzucaj
odkręcone
l świetlówki i baterie zawsze
wyrzucaj do pojemników do
tego przeznaczonych (można je
znaleźć m.in. w marketach, przy
budynku Urzędu Miasta)
Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Apel do
mieszkańców
o przycięcie
żywopłotów
od ulicy

W związku z częstymi przypadkami przerastania roślinności z działek prywatnych na ulice, prosimy
o regularne przycinanie żywopłotów i drzew, tak aby nie ograniczały widoczności i prześwitu
jezdni, oraz chodników. Pielęgnacja roślinności jest obowiązkiem
właściciela nieruchomości wynikającym z Kodeksu Cywilnego,
oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście.
Żywopłoty warto przycinać
regularnie, dwa razy w sezonie,
skracając o długość potrzebną
do uzyskania pożądanej formy.
Jesienią wskazane jest przycięcie
około 10 cm. Dzięki temu żywopłot staje się gęstszy i zdrowszy
– wzmacnia to gałęzie, a roślina nie
traci energii na zbędny rozrost.
Jesienne cięcia są niezbędne
także z innych powodów. Młode pędy mogą nie dać sobie rady
z nagłym spadkiem temperatury i w efekcie uschnąć. Cięcie we
wrześniu lub październiku zabezpiecza żywopłoty także przed
zimą, aby łodygi krzewów zdążyły
zdrewnieć do czasu przymrozków.
Prosimy o zastosowanie powyższych zaleceń w trosce o estetykę
miasta i bezpieczeństwo w Podkowie Leśnej.
Michał Wojtkowiak
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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PARK MIEJSKI

– historia założeń,
realizacji oraz skarg
z tym związanych

Wielu z Państwa zapewne zastanawia się dlaczego
inwestycja w Parku Miejskim nie posuwa się w tempie,
w jakim wszyscy byśmy sobie tego życzyli. Dlaczego
mimo zapowiadanego zakończenia prac na 30 czerwca br.
wykonawca nie zakończył budowy?
Myślę, że przybliżenie tematu związanego z rewitalizacją Parku Miejskiego – przebudową stawu – założeniami i realizacją oraz historią
działań miasta i blokowania inwestycji jest konieczne. Od 14 lat władze
miasta podejmują starania zrewitalizowania terenu miejskiego, jakim
jest park, wiedząc, że mieszkańcy
Podkowy tego oczekują, a sam teren ulega postępującej dewastacji.
Historia powstawania dokumentów,
związanych z tym skarg i protestów,
kończących się także w sądzie jest
przedstawiona w sposób chronologiczny mniej więcej od początku.
W artykule zostały wymienione
wszystkie (o których mi wiadomo)
dokumenty, które na przestrzeni lat
ewoluowały zgodnie z oczekiwaniami społecznymi znacznej większości
mieszkańców i w części pod naciskiem protestujących. Szukano kom20

promisu, który w mojej opinii nigdy
nie został wypracowany, bo grupa
osób protestujących nie zaniechała
protestów. Tak jest do dzisiaj.
Myślę, że ważne jest, aby zaznaczyć, że jedyny wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczący parku/stawu złożony
do urzędu miasta na przestrzeni
ostatnich pięciu lat miał miejsce
w październiku 2015 r. Odpowiedź
została udzielona. Zarzuty formułowane w zawiadomieniach/skargach
są kompletnie pozbawione merytoryki, a brak chęci zaznajomienia
się z bardzo bogatym materiałem
opracowań i pozyskaniem informacji publicznej pokazuje prawdziwe
intencje skarżących. Szczególny
charakter mają zawiadomienia składane do CBA, CBŚP, Prokuratury,
US itp. Podobnie do roku poprzedniego, pracownicy urzędu miasta

otrzymują telefony i sms od „troskliwych” mieszkańców mające charakter zastraszania – o rzekomych
przekrętach przy realizacji inwestycji, toczących się postępowaniach
w prokuraturze itp. („mają uważać”).
Inwestycja rewitalizacji stawu
zgodnie z planem miała się zakończyć do 30 czerwca. Brakuje dokończenia II etapu inwestycji w formule
„projektuj i buduj” zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem w sierpniu 2018 roku. Proces budowy i uzyskanie pozwolenia zamiennego był
przygotowany w oparciu o prezentowaną koncepcję i wizualizację na
spotkaniu z mieszkańcami 26 września 2017 r. Koncepcja przebudowy stawu na terenie parku została
przygotowana na podstawie dokumentacji i zgód będących (aktualne
pozwolenie konserwatora, pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie
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na prowadzenie prac budowlanych)
w posiadaniu miasta przez mgr. inż.
arch. kraj. Marcina Gąsiorowskiego,
ekologa, eksperta w zakresie projektowania środowiskowego. Mieszkańcy także jednoznacznie określili,
że chcą rozwiązania gwarantującego wodę w zbiorniku przez cały rok.
Wszystkie zmiany w stosunku do
projektu z 2016 roku zostały omówione w artykule i wynikały z dostosowania założeń do obecnych
technologii, postępujących zmian
klimatycznych i oczekiwania mieszkańców, że woda w stawie ma być
cały rok. Zakres prac dotyczących
urządzeń melioracyjnych i wodnych
został uzgodniony z Państwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie – zmiana dotyczy parametrów fizycznych stawu (rzędnej lustra
wody i objętości stawu), nie zmieniono warunków wodnych i gruntowych
w stosunku do projektów wcześniejszych. Wszystkie prace posiadają aktualne pozwolenia wodno-prawne.
Kolejnym krokiem powinno być uzyskanie zgody MWKZ oraz zamiennego pozwolenia na budowę, przy
czym należy pamiętać, że każda z instytucji opiniuje projekt w zakresie
swoich kompetencji. Złożony projekt
(w marcu br.) u konserwatora został
z nim wypracowany i uzgodniony.
W wyniku protestów i związanej
z tym drogi administracyjnej wydanie stosownych dokumentów
się wydłuża, tym bardziej, że stroną w postępowaniu z mocy prawa
zostało niedawno założone stowarzyszenie „Dendropolis”. Prezesem
stowarzyszenia według KRSS jest
Pani Małgorzata Stępka https://
rejestr.io/krs/783201/stowarzyszenie-dziedzictwa-kulturowego-i-krajobrazowego-dendropolis.
Dotychczasowe skargi wpływające
od osób fizycznych nie przyniosły
oczekiwanego przez nich efektu
– kontrole MWKZ a także PINB nie
wykazały nieprawidłowości w prowadzonej budowie, więc część
z tych osób postanowiła wzmocnić
swoją pozycję zakładając stowarzyszenie. Pozostałe z całą swoją mocą
działają w pojedynkę. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie kontrole kończą się protokołem bądź decyzją,
szczególnie jeśli nie wykazano nieprawidłowości i są kolejną kontrolą

w tej samej sprawie. Przykładem
może być czterokrotna kontrola
MWKZ w ciągu ostatnich trzech
miesięcy, gdzie pierwsza, pełna
wraz z przejrzeniem całej dokumentacji i wizytami na budowie została
przyjęta przez obie strony i spisano
z niej protokół (bez uwag), a kolejne trzy zakończyły się wewnętrzną notatką pracowników MWKZ
z wizji lokalnej stawu (na potrzeby
odpowiedzi skarżącym). 16 sierpnia
br. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał Decyzję
korzystną dla miasta. W sposób zdecydowanie jednoznaczny odniósł
się do mitów i bezpodstawnych zarzutów stawianych przez stowarzyszenie i osoby z nim sympatyzujące.
Decyzja jest nieprawomocna, co
oznacza, że w ciągu miesiąca możemy się spodziewać odwołania przez
„Dendropolis” do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. O determinacji w zablokowaniu prowadzenia budowy może świadczyć
fakt, że stowarzyszenie równolegle
wystąpiło z wnioskiem o dopuszczenie go jako strony do Wód Polskich oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Miasto
czekają kolejne kontrole związane
z już napisanymi skargami, jak choćby te kolejne zapowiedziane przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego (PINB) w Grodzisku

czy Wody Polskie, w związku z wydanymi już pozwoleniami wodnoprawnym.
Skarżący/protestujący
w swojej działalności wykraczają
daleko poza ogólnie przyjęte normy
społeczne, dopuszczając się także
insynuacji. Mieszkańcy, którzy choć
trochę orientują się w historii blokowania rewitalizacji parku, mogą
zauważyć, że scenariusz powtarza
się – blokujący doprowadzają celowo do opóźnień, wikłają miasto
w niekończące się kontrole i wyjaśnienia, co w rezultacie może
doprowadzić do spraw sądowych
i utopienia miasta w kosztach.
Wniesienie odwołania przez stowarzyszenie wstrzymuje wykonanie
Decyzji MWKZ, co oznacza, że prace
budowlane w wyniku postępowania
administracyjnego II etapu nie będą
mogły być prowadzone. Podkreślam
z całą stanowczością, że nie jest to
tożsame ze wstrzymaniem prac,
wynikających ze źle prowadzonej
budowy. Dotychczas żadna z kontrolujących instytucji nie wstrzymała budowy, bo jest ona prowadzona
zgodnie z prawem. Okres zakończenia będzie musiał zostać wydłużony o tyle, na ile będzie musiało być
prowadzone postępowanie administracyjne (łącznie z ewentualnym
sądowym), które obecnie jest uzależnione od inwencji zawiązanego
niedawno stowarzyszenia.
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Po otrzymaniu ostatecznych dokumentów, prace będą polegały
między innymi na:
n Wypompowaniu resztki wody
ze stawu
n Zamontowaniu wszystkich urządzeń hydrotechnicznych
i filtrujących
n Wybudowaniu drewnianego
pomostu/sceny kameralnej
n Wypełnieniu czaszy zbiornika
kruszywem i piaskiem
n Nasadzeniu roślin wodnych
n Napełnieniu stawu wodą
n Wykończeniu łączenia nabrzeża
n Montażu barierek

Koszty

Razem wszystkie prace związane z rewitalizacją stawu w Parku Miejskim zostały zamknięte
kwotą 1.717.705,61 zł, z czego do
dnia dzisiejszego wypłacono ok.
1.092.250,61 zł.

Dla porównania

(źródło: UM Grodzisk Mazowiecki)
n Stawy Goliana w Grodzisku – realizacja w latach 2010-2012 koszt
prawie 6 mln złotych. Zakres merytoryczny podobny: wykopanie,
uformowania, uszczelnienie, obieg
zamknięty, rośliny, alejki i mała architektura, filtry.
n Stawy Walczewskiego realizacja
w latach 2016-2020 koszt całkowity 10 mln złotych. I etap obejmował, wyrównanie dna istniejących stawów i uformowania skarp,
budowle – 2 mln złotych.
W następnym III etapie będę poszukiwał pieniędzy w budżecie na
wykonanie wg. opracowanego projektu:
l Alejki dookoła stawu
l Małej architektury (ławki, kosze)
l Po wschodniej stronie stawu została zaprojektowana ścieżka poszerzona w celu wykonania drewnianych siedzisk.
Będę szukał rozwiązania i dołożę wszelkich starań, aby budowa
zakończyła się jak najszybciej, jednak nie jestem w stanie oszacować
terminu zakończenia się budowy,
z uwagi na egoizm i krótkowzroczność skarżących. Także tego, czy
z pracami zdążymy przed zimą
i w którym roku.
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Poniżej przedstawiam harmonogram prac, skarg, decyzji i działań
miasta związanych z parkiem i późniejszą próbą jego rewitalizacji począwszy od roku 2005.

5. P
 odjęcie uchwały Rady Miasta wyrażającej dezaprobatę
dla działań radnej uznając je za
sprzeczne z interesem wspólnoty
samorządowej.

ROK 2005

ROK 2006

1. O
 pracowanie
inwentaryzacji
dendrologicznej Parku Miejskiego – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW
w Warszawie
2. Wykonanie koncepcji odwodnienia Miasta Podkowa Leśna
– Spółka Wodna Piastów. Opracowanie podzielono na III etapy:
odmulenie i konserwację, przebudowę przepustów i umocnienie skarp rowów oraz budowę
kanalizacji deszczowej. Wartość
prac wyceniono na ok. 6 mln zł.
Według projektanta warunkiem
retencjonowania wód w stawie
w parku jest ich czystość, z uwagi na zrzut ścieków sanitarnych
w górnej części zlewni, nie ma
możliwości retencjonowania wody
w zbiorniku.
3. M
 iasto otrzymuje środki pomocowe ZPORR na finansowanie
projektu „Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej
na CKiIO”.
4. Wniosek radnej Marii Wolskiej
(ówczesna prezes podkowiańskiego LOP) do Marszałka Województwa o wstrzymanie wykonania
decyzji przyznającej środki na remont Pałacyku – dofinansowanie
zostało wstrzymane (historia jest
opisana w 13 numerze biuletynu
miasta z maja 2005 r.

1. M
 iasto zleca wykonanie koncepcji rewitalizacji parku Zakładowi
Sztuki Krajobrazu SGGW. Opracowanie zakładało:
a. P
 odział parku na 3 strefy funkcjonalne
b. Rekultywację zbiornika wodnego,
między innymi doprowadzenie
wody z sieci miejskiej i uszczelnienie czaszy dna zbiornika
c. Gospodarkę
drzewostanem,
oraz zaprojektowanie niezbędnych dosadzeń
d. O
 grodzenie parku wraz z remontem bramy i furtek i propozycję
pobierania opłat
e. O
 dbudowa urządzeń ogrodowych i programu towarzyszących
zbiornikowi, w tym ślizgawki
f. Ograniczenie ilości istniejących
ścieżek i przedeptów, oraz wyznaczenie ścieżek dla pieszych i rowerzystów
g. Urządzenie przyrodniczej ścieżki
dydaktycznej;
h.Wprowadzenie regulaminu
korzystania z parku;
i. P
 rzywrócenie roli rekreacyjnej
i sportowej parku: rodzinny plac
zabaw, ścieżkę sprawnościową,
drewniane podesty w miejscach
osunięcia skarp, plażę, ogródek
edukacji historycznej, polany leśne z obeliskami, kamieniem pamiątkowym, altanami, podestem
do zjazdów dla sanek
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2. W kwietniu wykonano „Studium
oceny potrzeb i możliwości zasilania stawu w Parku Miejskim
w Podkowie Leśnej”.
3. WMKZ wydaje 6.08.2006 r decyzję zezwalającą na rewitalizację Parku wg projektu – Zakład
Sztuki Krajobrazu SGGW.
4. W
 sierpniu do burmistrza miasta
zwraca się z interpelacją poselską poseł PiS ziemi zamojskiej,
do którego dotarły „niepokojące
sygnały”.
5. We wrześniu powstaje ostateczna wersja opracowania pn.
„Projekt rewitalizacji Parku
Miejskiego w Podkowie Leśnej.
Część druga: Studium oceny potrzeb i możliwości zasilania stawu
w parku Miejskim”.
6. 01.11.2006 r. Stowarzyszenia Na
Rzecz Miast-Ogrodów w Milanówku zostaje uznane za stronę
w postępowaniu.
7. 2
 0.12.2006 r decyzja nr 219/06
WMKZ na prace w parku (Zakład
Sztuki Krajobrazu SGGW).
8. W
 ciągu całego 2006 r odbył
się szereg spotkań z mieszkańcami, projektantami i władzami miasta, a także wykonano
ankiety oraz odbyły się wizje
lokalne w terenie wszystkich
interesariuszy, zbierano uwagi i wnioski. Także mieszkańcy
występowali np. do MWKZ czy
wojewody z „pozytywnymi sygnałami” mającymi podważyć
wiarygodność i zasadność działań ówczesnych władz samorządowych miasta.

ROK 2007

1. S
 karga z 23.01.2007 Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów
w Milanówku na decyzję MWKZ
i odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(oddalona, decyzja utrzymana
2.09.2008 r.).
2. 06.06.2007 r. Opinia Krajowego
Ośrodka Badań i Dokumentacji
Zabytków na prośbę MWKZ dotycząca projektu rewitalizacji parku – pozytywna.
3. 26.07.2007 r. Stowarzyszenia Na
Rzecz Miast-Ogrodów w Milanówku składa szereg uwag i zarzutów do Opinii do MWKZ (ponowna opinia Krajowego Ośrodka
06.06.2008 r. pozytywna).
4. 3
 0.07.2007 rozstrzygnięcie Ministra Środowiska dot. projektu
rewitalizacji parku po skargach
LOP oddział Podkowa, Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów
w Milanówku.

rewitalizacji parku na podstawie
projektu w parku Zakład Sztuki
Krajobrazu SGGW.
6. 2
 2.08.2008 r. Wojewoda Mazowiecki uzgadnia projekt rewitalizacji zakładający 3 strefy
funkcjonalne, układ komunikacyjny, nawierzchnie, oświetlenie,
nasadzenia, przebudowę dna
stawu, umocnienie skarp i zasilanie wodą z wodociągu miejskiego, fontanny, scenę kameralna,
drewniane podesty, odtworzenie
bramy i furt, obeliski, pamiątkowy kamień, usunięcie drzew wokół stawu itp.
7. D
 ecyzja Wojewody Mazowieckiego z 29.08.2008 r. dotycząca
„uzgodnień zadań z zakresu prac
wykonanych na potrzeby ochrony przyrody oraz realizacji celu
publicznego na obszarze zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego
pod nazwą „Leśny Park Miejski
w Mieście-Ogrodzie w Podkowie
Leśnej” zawartych w „Projekcie
rewitalizacji Parku Miejskiego
w Podkowie Leśnej” wykonanego
przez Zakład Sztuki Krajobrazu
SGGW.
8. 2 .09.2008 r. Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego utrzymuje zaskarżone decyzje MWKZ
z 2006 r.
9. 21.12.2008 zarzut braku „rekultywacji ścieżki spacerowej wzdłuż
torów WKD Główna-Zachodnia
– skarga do Wojewody.

ROK 2008

1. O
 pracowanie: Projekt restauracji
terenu parku oraz gospodarki drzewostanem – zespół Samodzielnego
Zakładu Sztuki Krajobrazu SGGW
w Warszawie oraz Projekt rewitalizacji Parku Miejskiego.
2. W
 ykonano projekt rewitalizacji
parku.
3. 24.06.2008 r LOP składa zarzuty braków w dokumentacji.
4. 2
 6.06.2008 r. wniosek burmistrza PL do WMKZ o zgodę na
prace.
5. 6.08.2008 decyzja nr WN41612/48/08 MWKZ zezwalająca
na prace budowlane dotyczące
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V. nawierzchnie wokół stawu i pałacyku typu HanseGrand, aleja
pomiędzy świerkami z klińca
łamanego
VI. opracowanie nie zakładało
funkcji kąpielowej stawu
b. Firmie ELMAR opracowanie
z zakresu branży elektrycznej
– oświetlenie parku – opracowanie zakładało pozostawienie
napowietrznych linii kablowych
c. Pracowni WAGABART opracowanie założeń do projektowania z określeniem wielkości
zbiornika³.
I. „ Operat hydrologiczny dla
rzeki Niwki wykonany dla potrzeb projektu przebudowy
zbiornika wodnego zlokalizowanego w rewitalizowanym
Parku Miejskim w Podkowie Leśnej”, autor: mgr inż.
Zbigniew Bartosik, Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART, 02-495
Warszawa grudzień 2009 r.”.
5. W II połowie 2009 r odbyły się ponowne konsultacje z mieszkańcami na temat rewitalizacji parku
i stawu.

ROK 2010
ROK 2009

1. D
 ecyzja Ministra Środowiska
z dnia 9.04.2009 r. utrzymująca
w mocy decyzję organu I instancji (skargi z 2007 roku na decyzję
WMKZ) dotyczącą realizacji zadań z zakresu prac wykonawczych
na potrzeby ochrony przyrody
oraz realizacji celu publicznego –
projekt rewitalizacji parku.
2. W
 e wrześniu 2009 r. zostają wykonane badania geotechniczne
dla rejonu zbiornika, w tym w jego
czaszy. W żadnym z 9 odwiertów
nie ma śladu po jakiejkolwiek warstwie uszczelniającej dno – gliny
czy iłów.
3. 26.10.2009 r. skarga do Wojewody Mazowieckiego na burmistrza miasta PL na opieszałość
burmistrza i nie uwzględnianie
wniosków dotyczących prac
projektowych przy rewitalizacji
parku, „zakłócanie ciszy nocnej
fauny leśnej” w parku poprzez
organizację imprez w Pałacyku,
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w tym Dni Dziedzictwa Europejskiego, na rozpoczęcie 2w
2006 r. przez władze PL prac
projektowych dotyczących rewitalizacji parku i inne.
4. Miasto zleca:
a. Pracowni Czuba Latoszek
Sp z o.o. opracowanie projektu rewitalizacji parku w zakresie zagospodarowania terenu
– umowa z 14.10.2009 r.
I. r ozbiórka nabrzeża pływackiego (projekt określał wiek
stopni na początek lat 70
XX w.) i wszystkich innych betonowych obiektów z uwagi
na ich stan techniczny i utratę
wartości funkcjonalnej, użytkowej i konserwatorskiej.
II. odtworzenie sceny kameralnej
III. wprowadzenie ścieżki edukacyjnej bez nawierzchni (13 tablic informacyjnych).
IV. nasadzenie: aleja główna, otoczenie stawu i pałacyku oraz
parkingu.

1. M
 iasto zleca WAGABART opracowanie projektu budowlano
wykonawczego
przebudowy
zbiornika „Projekt przebudowy
zbiornika wodnego zlokalizowanego w rewitalizowanym Parku
Miejskim w Podkowie Leśnej”,
autor: mgr inż. Zbigniew Bartosik,
Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART, 02-495
Warszawa maj 2010 r.”.
a. „ Istniejący staw powstał przez
rozbudowę koryta rzeki”.
b. Przepływ nienaruszalny został
określony na 0,0076 m³/s. Dla
potrzeb niniejszego opracowania przepływ nienaruszalny
w rzece poniżej zbiornika został
określony w sposób pośredni, na
podstawie przepływu średniego
niskiego, wykorzystując wzór
Kostrzewy (1977).
c. Powierzchnia zbiornika (w części uszczelnionej matą bentonitową) ok. 1560 m².
d. M
 iesięczne straty wody na parowanie obliczono od 6 m³ - 0,19 m³
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na dobę w grudniu do 276,69 m³
w lipcu, czyli na dobę maksymalnie do 9,20 m³.
e. S
 traty na przesiąki przez czaszę
zbiornika zostały obliczone na
poziomie 11,5 l/s bez względu
na porę roku. Dla porównania
straty na parowanie wahają się
na poziomie 0,002 do 0,106 l/s
czyli średniomiesięcznie ponad
220 razy mniejsze.
f. Analizując sytuację bilansów
wodnych dla zbiornika nieuszczelnionego postawiono kategoryczny wniosek, ze zbiornik
nie może prawidłowo pełnić
swoich funkcji, a uszczelnienie i sztuczne zasilanie pozwoli
na utrzymanie walorów krajobrazowych i estetycznych
otoczenia zbiornika przy jednoczesnym wprowadzeniu bioróżnorodności w obrębie jego
oddziaływania. Zapobiegnie obumieraniu roślinności, pozwoli
na rozwój fauny wodnej.
g. W
 ykazano, że zbiornik nie ma
wpływu na zmniejszenie szczytowego przepływu na Niwce,
zatem jego funkcja przeciwpowodziowa nie istnieje.
h. W
 ciągu każdego roku zamulenie dna zbiornika powiększałoby się o kolejne min. 53,4 m³
rumowiskiem rzecznym.
2. Wykonano także opracowanie
„Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przebudowy zbiornika wodnego zlokalizowanego na rzece Niwce,
znajdującego się w rewitalizowanym Parku Miejskim w Podkowie
Leśnej, autor: dr inż. Jakub Batory, WAGA-BART” Warszawa maj
2010 r. W raporcie czytamy:
3. Zostaje wykonany „Operat wodnoprawny na wykonanie przebudowy zbiornika wodnego na rzece
Niwce (rów Rs-11) w miejscowości
Podkowa Leśna”, autor: mgr inż.
Zbigniew Bartosik, Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART, 02-495 Warszawa 2010 r.
Operat między innymi określał:
a. I lość wody na ubytki z uwagi na
przesiąki (warstwa uszczelniana
matą bentonitową) i parowanie
w ilości ok. 16 m³ dowożonej
beczkowozami. „Sztuczne zasilanie pozwoliłoby na utrzymanie

walorów krajobrazowych i estetycznych otoczenia”.
b. Uszczelnienie czaszy dna matą
bentonitową, (jest to kilkuwarstwowy syntetyk wypełniony
granulkami bentonitu sodowego) 10 cm powyżej rzędnej dna
budowli wylotowej, czyli realna
planowana maksymalna głębokość to 2,0 m, a objętość części
uszczelnionej ok. 2300 m³ i średnia głębokość 1,59 m.
c. P
 rzy budowli upustowej przewidziano ścianki szczelne stalowe gł 2,0 m.
d. Ś
 ciany boczne doku oraz skrzydła zaprojektowano jako żelbetowy rdzeń oblicowany cegłą klinkierową. Grubość doku
38 cm. Zbrojenia doku ze stali
konstrukcyjnej.
e. P
 rzewidziano wbijanie ścianek
szczelnych z grodzic PVC na
głębokość 5,0 m.
f. Planowano powierzchnię zbiornika 1700 m², pojemność 2950
m³, średnią głębokość 1,74 m.
4. 14 czerwca 2010 r. Powiatowy
Państwowy Inspektor sanitarny
wydaje pozytywna opinię dotyczącą przedsięwzięcia.
5. Decyzja Starosty Grodziskiego
nr 60/2010 r. z dnia 04.08.2010 r.
– pozwolenie wodno – prawne na
odtworzenie stawu z pogłębieniem dna, uszczelnieniem i wykonaniem robót melioracyjnych
w tym przebudowy rowu RS-11
w km 4+030÷4+433 w m. Podkowa Leśna.
6. D
 ecyzją 11.08.2010 r Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska
uzgadnia realizację prac w Parku
w Podkowie Leśnej.
7. W
 e wrześniu zostaje opracowana
„ANALIZA FUNKCJONOWANIA
I ROZWOJU SYSTEMU ODPROWADZANIA I RETENCJI WOD
OPADOWYCH Z TERENU MIASTA PODKOWA LEŚNA” prezentowana w październiku na otwartym spotkaniu z mieszkańcami.
Opracowanie zakłada:
a. P
 rojektant stwierdza: „Zbiornik
wymaga bieżących zabiegów
konserwacyjnych tj. wykaszania i naprawy skarp, odmulenia,
naprawy budowli wlotowych
i wylotowych. Przez większą
część roku zbiornik jest suchy”.

b. „Toksyczność metali ciężkich
powoduje zmniejszenie liczby
gatunków organizmów wodnych, jak i liczby pozostałych
bardziej odpornych np. ryb. Metale ciężkie nie podlegają procesom biodegradacji i dlatego
może następować ich kumulacja w środowisku wodnym (np.
zbiorniku retencyjnym), nawet
jeśli odprowadzane są okresowo i w niewielkich stężeniach”.
c. P
 rojektant wnioskował o:
I. samoopodatkowanie się mieszkańców podatkiem katastralnym aby zrealizować niezbędne
inwestycje.
II. powołanie spółki wodnej obejmującej co najmniej obszar
PTO.
III. budowę zbiorników retencyjnych w górnej części zlewni
poza obszarem miasta.
IV. uchwałę RM nakazującą budowę zbiorników retencyjnych na
prywatnych posesjach, studni
drenażowych i/lub systemów
rozsączających na działkach
prywatnych odbierających wody
deszczowe z dachów, domów
i zabudowań gospodarczych
oraz dojazdów, ciągów pieszych
i placów utwardzonych jako
obowiązek przy każdym nowym
pozwoleniu na budowę.
V. doprowadzenie wody w środek
czaszy zbiornika wodociągiem
i urządzenie podświetlanej fontanny „wygrywającej” mazurek
Chopina.
VI. w ykonanie systemu studni
i rurociągów drenarskich na
terenie parku wokół stawu
VII. b
 udowę 2 zbiorników retencyjnych: na wysokości ul. Irysowej
oraz trasy 719.
VIII. p
 ełną regulację rowów melioracyjnych z wyłożeniem dna
i skarp geowłókninami.
IX. w
 ykonanie na wysokości cmentarza ścianki szczelnej poprzez
zabicie grodzić wzdłuż krawędzi rowu o głębokości 2,5 m.
X. przepompownie
deszczowe,
kanały w ulicach, przewody
tłoczne itp.
XI. K
 oszty części zaleceń oszacowano na 6 mln zł.
8. 0
 7.10.2010 r. Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna wydaje decyzję
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o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji parku i przebudowie
stawu.
9. Uzgodnienie rozwiązań
z WZMiUW w Warszawie
20.10.2010 r.
10. U
 zgodnienia z RDOŚ w Warszawie 28.10.2010 r.
11. Decyzja MWKZ z 05.11.2010 r.
zezwalająca na przebudowę
zbiornika.
12. Pozwolenie wodnoprawne
z 1.12.2010 r. starosty grodziskiego.
Wartość prac kosztorysowych
wg opracowania i stanu 2010 r.
– 1 566 552,60 zł.
Wartość prac kosztorysowych
wg stanu opracowania 2010 r.
poziom cen IV kwartał 2018 r.
– 2 640 000,00 zł.
Uwaga: podane kwoty dotyczą
tylko przebudowy stawu.

ROK 2011

1. 1
 4.11.2011 r. skarga Oddziału
LOP Podkowa do WSA na postanowienie Wojewody Maz. dot.
postanowienia Starosty Grodziskiego odmawiającego wznowienia postępowania zakończonego
ostateczną decyzją z 24.06.2010
– pozwolenie na budowę dot. rewitalizacji parku – staw.

ROK 2012

1. w
 yrok WSA oddalający
skargę LOP.

ROK 2015

lS
 potkanie z mieszkańcami
– przedstawienie planów inwestycyjnych na rok 2016, w tym rewitalizacji Parku Miejskiego (stawu)
– przedstawienie istniejącej dokumentacji.
l Postępowanie poniżej 30.000 euro
dot. czyszczenia stawu i rowu na
terenie parku BWiM S. Perczyński
– remont rowu RS-11/19) – wartość zamówienia: 28 999, 99 zł.
l We wrześniu 2015 r. wykonano
prace związane z czyszczeniem
stawu i rowu.
l W Parku Miejskim wypielęgnowano w 2015 r. 260 drzew, na co
miasto pozyskało dotację.
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l1
 2.10.2015 r. odpowiedź na wniosek złożony w trybie zapytania
o udzielenie informacji publicznej
na pytania dotyczące prac konserwacyjnych związanych ze stawem.
WAŻNE!
Jest to jedyne pytanie na przestrzeni ostatnich 5 lat jakie zostało
skierowane bezpośrednio do urzędu przez późniejszych skarżących.

ROK 2016

lZ
 apytanie ofertowe dot. wykonania projektu zamiennego – aktualizacja dokumentacji – aktualizacja map projektowych.
Wykonawca: Pracownia Konstrukcji Budowlanej – wartość zamówienia: 34 440,00 zł.
1. S
 karga do Komisji Rewizyjnej
z 11.01.2016 r na działania burmistrza dotyczące rzekomego
zniszczenia stawu – uchwała
RM PL z 23.03.2016 r. Skarga
bezzasadna.
2. 2
 6 lutego 2016 r. odbywa się spotkanie z mieszkańcami dotyczące planów inwestycyjnych w tym
tych związanych z parkiem.
3. W

ramach
Uniwersytetu
Otwarte Pokolenia ma miejsce
prezentacja burmistrza dotycząca planów rewitalizacji parku
– marzec 2016 r.
4. Podczas sesji absolutoryjnej
23 czerwca 2016 r. omawiane są
plany rewitalizacji parku, przebudowy stawu a także jej kosztów.
5. Protest LOP na konsultacje społeczne dot. strategii Rozwoju
Terenów Zielonych opracowywanej w ramach PTO do burmistrzów PTO.
6. 2
 4.08.2016 r. skarga do Prezesa
Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej na rzekome zniszczenie zbiornika wodnego, podpisana między innymi przez ówczesnych radnych Gabryszuk,
Kalińskiego, Dąbrówkę i członków LOP oddział Podkowa Leśna. Skarga 9.09.2016 r. została
przekazana RM PL wg do rozpatrzenia wg kompetencji. RM PL
podejmuje uchwałą stanowisko
potępiające działalność części
radnych.

7. 28.08.2016 r. Pracownia Konstrukcji Budowlanych składa
staroście grodziskiemu dokumentację aktualizowanego projektu przebudowy stawu celem
wydania pozwolenia na budowę.
Także we wrześniu miasto ma
gotowy wniosek do WFOŚiGW
w Warszawie o udzielenie dotacji na przebudowę stawu w wysokości 50% inwestycji tj. prawie
800 tys. zł.
8. S
 tarosta grodziski na skutek
skarg wstrzymuje procedowania
wydania pozwolenia na budowę
do czasu otrzymania wyników
kontroli DRZGW w Warszawie,
także sam zwraca się z prośbą
o wyjaśnienia oraz na żądanie
skarżących wydaje zaświadczenie o utrzymaniu pozwolenia wodno-prawnego z 2010 r.
w obrocie prawnym. Skarżący
składają skargę na starostę, wg
ich opinii starosta złamał prawo
i wprowadził ich w błąd. Skargę
rozpatruje Rada Powiatu Grodziskiego – skarga uznana za bezzasadną.
9. 11.10.2016 r. zostaje przeprowadzona kompleksowa kontrola
przez Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości mających
późniejsze skutki.

Wieści z urzędu
mentów i działania niezgodne
z prawem i ze statutem LOP
przewijają się przez cały raport
końcowy specjalnej komisji. Zaś
we wnioskach czytamy: „Osobliwy jest fakt, że panie z LOP
w Podkowie Leśnej zarzucające
wszystkim łamanie prawa, działanie na szkodę przyrody, same
od lat łamały statut organizacji,
którą wykorzystywały do prowadzenia niczym nieuzasadnionych wojen z kolejnymi władzami samorządowymi miasta.”

ROK 2017

10. S
 tarosta grodziski 15.11.2016 r.
wydaje pozwolenie na przebudowę stawu. Decyzja staje się
prawomocna 1 grudnia co uniemożliwia wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie prac tym
samym miasto nie otrzymuje
dotacji.
11. Miasto zwraca się do Zarządu
Krajowego LOP, Zarządu Okregu Warszawa i Oddziału w Podkowie o udostępnienie informacji na temat faktycznej liczby
członków oddziału, udostępnienie zawiadomień o walnych
zebraniach oraz protokołów
i chwał z tych zebrać. Zarząd
Krajowy Lop powołuje specjalna komisję mającą na celu wyjaśnienie statusu oddziału LOP
w Podkowie, cofa także wszystkie pełnomocnictwa.
12. 12.04.2016, 16.04.2016 oraz
4.05.2016 Stowarzyszenie RKW
kieruje do Wojewody Mazowieckiego i Prokuratury Krajowej skargi na działalność burmistrza.
13. 16.07.2016 r. wpływa skarga do
RM związana z przebudowa stawu. Uchwała z dnia 25.08.2016 r.
– skarga bezzasadna.
14. 9
 .09.2016 r. do RM wpływa
kolejna skarga na zniszczenie
zbiornika w Parku Miejskiem.
Uchwała z dnia 11.10.2016 r.
skarga bezzasadna.
15. M
 iasto Podkowa Leśna występuję do Zarządu krajowego
LOP, Okręgu Warszawa oraz
oddziału Podkowa Leśna LOP

o dokumenty dotyczące działalności statutowej m.in protokoły
z walnych zebrań, listy obecności, uchwały, sprawozdań z działalności itp.
16. 1
 4.11.2016 oraz 16.12.2016 r.
Główna Komisja Kontrolno-Rewizyjna Zarządu Głównego LOP
przeprowadza w Oddziale Podkowa Leśna i Okręgu Warszawa
kontrolę. W protokole czytamy:
„Z przyczyn nieuzasadnionych
kontrola nie mogła być skuteczna. Prezes Zarządu Okręgu
będąca jednocześnie prezesem
zarządu oddziału w Podkowie
Leśnej zasypywała nas różnymi nieistotnymi pismami. Nie
zgłosiła się na żadne spotkanie.”
Z korespondencji z członkami
LOP oddział Podkowa Leśna
wynika ich „wyjątkowa nieznajomość statutu oraz zasad kontrolnych.” „Okręg i oddział którym
prezesuje ta sama osoba, nie
posiadają prawem wymaganych
dokumentacji ze zjazdów, protokołów komisji w tym mandatowo – skrutacyjnej z wynikami
głosowań, protokołów i uchwał
wszystkich komisji oraz zarządu
dokonujących podziału funkcji.
Zjazd Okręgu odbył się niezgodnie ze statutem. Dokumentów
oddziału LOP w Podkowie Leśnej w ogóle nie ma. Jedynym
jest pismo z 2013 r., z którego
wynika, że dokonano podziału
funkcji, w tym mąż pani prezes
został w tym oddziale łącznie
z nią skarbnikiem”. Braki doku-

l Urząd Miasta zdecydował aplikować o środki w nowym programie
projektu pt. „Odbudowa zbiornika retencyjnego w Podkowie Leśnej służącego magazynowaniu
wody na okres suszy” na kwotę
dotacji 761.794,28 zł, przy założeniu wartości całego projektu
1.523.588,56 zł. Bezskutecznie.
l W Parku Miejskim zostało wypielęgnowanych 2200 drzew – pozyskano dofinansowanie.
lM
 iasto analizuje możliwość zmian
w projekcie, dostosowując założenia do obecnych technologii i postępujących zmian klimatycznych.
We wrześniu 2017 r. powstaje
koncepcja przebudowy stawu na
terenie parku na podstawie dokumentacji i zgód będących (aktualne
pozwolenie konserwatora, pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych) w posiadaniu Miasta – mgr
inż. arch. kraj. Marcin Gąsiorowski,
ekolog, ekspert w zakresie projektowania środowiskowego – umowa nr IK.86.90006.2017 – wartość umowy: 14 760,00 zł.
l Ogłoszono I przetarg nieograniczony – ZP 271.19.2017 „Przebudowa zbiornika wodnego na
rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej”, wartość szacunkowa zamówienia 699 186,99 zł /
167 473,95 euro. Otwarcie ofert:
18.09.2017 – Postępowanie zostało unieważnione na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – brak ofert.
l Ogłoszono II przetarg nieograniczony – ZP 271.23.2017 Prze27
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budowa zbiornika wodnego na
rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej.” Wartość szacunkowa zamówienia 699 186,99 zł /
167 473,95 euro. Otwarcie ofert:
28.09.2017 – Postępowanie zostało unieważnione na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – brak ofert.
l Ogłoszono III przetarg ZP
271.26.2017 „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce
(Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej
– Etap I.” – Przetarg nieograniczony – wartość szacunkowa zamówienia 686 991,87 zł / 164
552,89 euro. Otwarcie ofert:
6.11.2017 godz. 16:00.
Wykonawca: MKL-BUD Michał Lulis, ul. Joliot-Curie 19/35,
02-646 Warszawa, wartość umowy: 482 006,40 zł netto / 592
867,87 zł brutto.
1. 2
 8.01.2017 r. Otrzymujemy informację o cofnięciu przez Zarząd Główny pełnomocnictw do
reprezentowania Ligi Ochrony
Przyrody przez ówczesne władze
Oddziału LOP Podkowa Leśna
2. S
 karga RKW do WMKZ na działalność burmistrza, przekazana
RM. Uchwała z dnia 20.03.2018 r.
– skarga bezzasadna.
3. 26 września 2017 r. odbywa się
spotkanie z mieszkańcami, na którym zostaje przedstawiona koncepcja wraz z założonymi zmianami. Proponowane rozwiązanie
zostaje przyjęte przez obecnych.
Jednoznacznie mieszkańcy określili, że chcą rozwiązania gwarantującego wodę w zbiorniku przez
cały rok. Frekwencja na zebraniu
ok. 100 osób. BIP – nagranie
4. Na wniosek mieszkańców wizualizacja zostaje udostępniona
na stronach internetowych oraz
w Biuletynie Miasta.
5. D
 o RM w dniu 20.12.2017 wpływa kolejna skarga związana ze
stawem. Uchwała RM z dnia
20.03.2018 r. – skarga ponowna,
bezzasadna.
6. W
 ramach prac nad aktualizacją
Studium w okresie wrzesień – grudzień 2017 r. odbywały się konsultacje, panele, zbierano ankiety,
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w tym stawu i parku – z Raportu
wynika, że Park Miejski jest postrzegany jako przestrzeń publiczna funkcjonująca najgorzej i wymaga rewitalizacji.
Począwszy od 2016 skarżący po
rozpatrzeniu skargi pozytywnie
dla burmistrza, lub nie podjęciu
działań ze strony np. Prokuratury Rejonowej w Grodzisku, Policji,
MWKZ, RDOŚ czy Wojewody Mazowieckiego składają skargi na te
instytucje do organów nadzoru lub
organów nadrzędnych.

ROK 2018

l3
 .01.2018 r. do Rady Powiatu
wpływa skarga na wicestarostę.
Skarżący zarzuca łamanie prawa
i wprowadzanie w błąd ws. stawu.
Skargę rozpatruje Rada Powiatu
Grodziskiego – skarga uznana za
bezzasadną.
l Wykonanie operatu wodnoprawnego do zakrycia rowów na długości uszczelnionej części zbiornika – Wykonawca: BeZet Projekt
– wartość zamówienia: 3 075,00 zł
lM
 iasto Podkowa Leśna uzyskuje decyzję wodnoprawną na zakrycie rowu RS-11 na wysokości
planowanego uszczelnienia dna
zbiornika.
Ogłaszane przetargi w 2018 roku
zakładały formułę „projektuj i buduj”. Formuła „buduj” została zrealizowana w pełni w I etapie ogłoszonego przetargu do 31.05.2019 r.
II etap „projektuj i buduj” obejmuje
opracowanie docelowego rozwią-

zania stawu jak i zagospodarowania
terenu wokół. Przetarg zakładał jedynie wykonanie stawu wraz z całą
technologią: filtracyjnym złożem
błotno-kamiennym,
zamkniętym
obiegiem wody, technologie melioracyjną i wszystkimi urządzeniami
hydrotechnicznymi, roślinnością
i sceną/podestem zakrywającym komory z pompami. To nowe rozwiązania projektowane na podstawie
wcześniej prezentowanej koncepcji.
Zakładane zmiany w stosunku
do projektu z 2010 r. i jego aktualizacji z 2016 roku:
l Rezygnacja z maty bentonitowej
na rzecz Geomembrany EPDM,
materiału stabilnego chemicznie,
pozbawionego substancji zanieczyszczających środowisko. EPDM
posiada bardzo dobre właściwości
m.in. odporność na warunki atmosferyczne, odporność na działanie wody, dobre właściwości na
działanie wysokich temperatur do
+110°C, elastyczność w niskich
temperaturach do -40°C.
l Woda w stawie będzie filtrowana
i regenerowana metodami biologicznymi. Około połowy powierzchni zbiornika zajmie strefa
regeneracyjna, będąca również
jego ozdobną częścią z bujnie rosnącą i kwitnącą roślinność wodną. Naturalnie metody oczyszczania wody. Woda w stawie
będzie pobierana z powierzchni
i dna zbiornika, następnie będzie
kierowana do filtrów mechanicz-
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nych, które mają wyłapać większe
zanieczyszczenia. Oczyszczona
woda trafi na złoże filtrów biologicznych, gdzie nastąpi redukcja
rozpuszczonych
pierwiastków
biogennych. Przy regeneracji
wody w stosowane są również odpowiednie minerały wpływające na stabilizację odczynu ph,
twardość oraz mające właściwości sorpcyjne wobec niektórych
związków rozpuszczonych w wodzie. Zamiana placu wokół stawu
na ścieżkę celem ograniczenia ilości projektowanych nawierzchni.
lR
 etencja zbiornika zastaje ograniczona do wód opadowych między
innymi z uwagi na zanieczyszczenia ściekami wód płynących
rowem Rs 11, powierzchnia infiltracyjna oddziaływania zbiornika
pozostaje na podobnym do projektowanego w 2010 poziomie.
Likwidacja funkcji sedymentacyjnej stawu zatrzyma postępujący
proces infiltracji zanieczyszczonej
biologicznie i chemicznie wody
w pobliżu ujęć czwartorzędowych. Infiltrować będzie nadmiar
wód opadowych o dużo czystszym
składzie chemicznym i pozbawionym ładunku biologicznego.
l Rezygnacja ze ścianek szczelnych
PVC i grodzic stalowych o głębokości do 5 m.
l Ograniczenie do minimum budowy konstrukcji żelbetowych.
l Zmiana materiału uszczelniającego i podniesienie zwierciadła
wody eliminuje straty na przesią-

ki, tym samym straty na parowanie nie powinny przekroczyć jednej objętości zbiornika rocznie
l Poprawa warunków biologicznych
roślinności poniżej stawu (Rezerwat Parów Sójek) z uwagi na wyeliminowanie w okresie suchym
funkcji retencyjnej stawu – czyli
zatrzymania całkowitego wody
w przypadku niskich przepływów.
lP
 ełne przywrócenie warunków
przyrodniczych w stawie i jego
otulinie.
lC
 zysta woda w stawie przez cały rok
Dopiero
trzecie
ogłoszenie
przetargu nieograniczonego – ZP
271.11.2018 „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez
wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu
na rowie Rs-11 według istniejącego projektu w terminie do dnia
17.12.2018 r. oraz opracowanie
dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego zbiornika
wodnego w Podkowie Leśnej wraz
z realizacją przebudowy według
uzgodnionego projektu w terminie
do dnia 28.06.2019 r.” – przynosi rozwiązanie. Przetarg nieograniczony – wartość szacunkowa
zamówienia: netto 850 813,01 zł
/ 197 326,58 euro. Wykonawca:
MKL-BUD Sp. z o.o. (dawnej MKL-BUD Michał Lulis), ul. Joliot-Curie
19/35, 02-646 Warszawa.
Umowa numer IK.
272.274.90006.2018 z dnia
11.09.2018 r. – wartość umowy netto 848 425,00 zł / brutto

1 043 562,75 zł. Termin umowy
30.06.2019 r.
Razem wszystkie prace związane z rewitalizacją stawu w Parku Miejskim zostały zamknięte
kwotą 1.717.705,61 zł, z czego do
dnia dzisiejszego wypłacono ok.
1.092.250,61 zł.
1. K
 ontrola Regionalnej Izby Rozrachunkowej dokumentów finansowych (kontrola standardowa
z mocy prawa). Bez uwag.
2. 3
 ,19 i 25 września 2018 r. do
CBA wpływają kolejno 3 skargi
na działania burmistrza dotyczące m.in. finansowania budowy
stawu, które zostają przekazane
do Regionalnej Izby Rozrachunkowej (RIO). RIO zgodnie z kompetencjami, skargi przekazuje Radzie Miasta Podkowa Leśna
3. Powyższe skargi Rada Miasta
uznaje za bezzasadne – Uchwała 24.01.2019 przygotowana na
podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej z 2018 r.
4. S
 karżący o rzekomych nieprawidłowościach powiadamiają media,
w tym TVP. Dziennikarze TVP
wielokrotnie nachodzą urząd miasta, wymuszając na pracownikach
nagrywanie wypowiedzi.
5. 8
 października część radnych RM
VII kadencji składa zawiadomienie dotyczące budowy stawu do
PINB.
6. W
 grudniu WFOŚiGW zawiadamia Urząd Miasta o planowanej
kompleksowej kontroli spowodowanej skargami na rzekome
nieprawidłowości przy wydatkowaniu pieniędzy z pozyskanych
w latach 2015-2017 dotacji na
pielęgnację drzew w parku i konserwacje rowów melioracyjnych.
7. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadza w ciągu roku dwie kontrole
inwestycji w parku, kontrole są
przeprowadzone wskutek skarg
pisanych do m.in Ministra Kultury
na Konserwatora za rzekome nierzetelnie przeprowadzane kontrole i brak kar dla Miasta Podkowa
Leśna – bez uwag.
8. 8
 października część radnych RM
(w skład tej grupy wchodzą także
osoby od dłuższego czasu zaangażowane w pisanie skarg) składa zawiadomienie do PINB.
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9. W grudniu WFOŚiGW zawiadamia Urząd Miasta o planowanej
kompleksowej kontroli spowodowanej skargami na rzekome nieprawidłowości przy wydatkowaniu pieniędzy z dotacji.

ROK 2019

1. K
 ontrola przebudowy stawu przeprowadzona przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego – Decyzja umarzająca postępowanie. „Z ustaleń oględzinowych
jednoznacznie wynika, że roboty
realizowane są zgodnie z wytycznymi zatwierdzonego projektu
budowlanego, w tym zawartego
w nim opisie technicznym”.
2. Skarżący zwracają się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z prośbą o kontrole działania PINB w Grodzisku
Mazowieckim.
3. Urząd Skarbowy wzywa burmistrza do złożenia wyjaśnień ws.
oświadczenia majątkowego za
2017 r. Kontrola jest na skutek
skargi/donosu o rzekomym przyjmowaniu pieniędzy a dotyczy to
przetargu i prac w parku.
4. 2
 8.03.2019 r. wykonawca składa
wniosek do MKZW w Warszawie
o wydanie zgody na przeprowadzenie prac konserwatorskich
przy przebudowie stawu dotyczących m.in. podestu, alejek,
małej architektury.
5. WFOŚiGW przeprowadza w mieście kompleksową kontrolę dotacji. Skarżący piszą „zarzuty są na
„DRASTYCZNY WZROST WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIA,
co spowodowało aż sześciokrotny
wzrost kwoty( z 300 tys. do prawie
dwóch milionów), na utrzymanie
zabytkowej zieleni w latach 201518 i związane z tym wydatki”.
6. W
 ykonawca uzyskuje decyzję
– pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie prac przy rewitalizacji stawu – zmiana parametrów
fizycznych stawu (dotyczyło tylko rzędnej lustra wody i objętości
stawu), nie zmieniono warunków wodnych i gruntowych.
7. 1
 5.04.2019 ma miejsce kompleksowa kontrola prowadzonej inwestycji stawu przez Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków – bez uwag. Kontrola
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jest przeprowadzona w wyniku wielokrotnych zawiadomień
mieszkańców.
8. Skarżący składają zawiadomienie
do Prokuratury dotyczące rzekomego poświadczenia nieprawdy
przez pracowników UM.
9. CBA, na skutek zawiadomień
wszczyna postępowanie wyjaśniające ogłoszonych przetargów
w 2017 r. dotyczących stawu.
W sumie urząd przesłał ponad
1300 stron kopii dokumentów
poświadczonych za zgodność
z oryginałem. Kontrolerzy CBA
przeprowadzili 3 kontrole w terenie. Czekamy na protokół końcowy lub postanowienie o zakończeniu postępowania.
10. P
 rokuratura Okręgowa w Warszawie dostaje skargi na Prokuraturę Rejonową w Grodzisku
Mazowieckim, że ta nie chce
procedować po raz kolejny nad
już wyjaśnianymi sprawami.
11. Do CBŚP wpływa zawiadomienie mieszkańców o prawdopodobieństwie popełnienia
w Podkowie Leśnej przestępstw
gospodarczych związanych z rewitalizacją stawu.
12. 6 maja osoby piszące do instytucji zawiązują stowarzyszenie Dendropolis i składają do
WMKZ wniosek o dopuszczenie stowarzyszenia jako strony
w postępowaniu.
13. Z uwagi na ciągłe naciski ze strony skarżących, MWKZ w maju

oraz 10 i 17 czerwca kontroluje
po raz kolejny budowę.
14. Policja wzywa pracowników
Urzędu Miasta do składania wyjaśnień w/s stawu.
15. Skarżący składają wnioski o ponowne wznowienie postępowań i dopuszczenie stowarzyszenia Dendropolis jako strony
do PiNB i Wód Polskich. Składają też zawiadomienia do tych
instytucji o rzekomych nieprawidłowościach przy prowadzeniu prac w parku. Pisma mają
podobną treść.
16. S
 karżący zwracają się z prośbą do radnego powiatowego
Krzysztofa Sankiewicza o pomoc „w wyjaśnieniu”. Radny podejmuje działania w powiecie, co
przyczyniło się do zapowiedzi
kolejnej kontroli.
17. M
 WKZ 16.08.2019 r. wydaje
decyzję na prowadzenie robót budowlanych wg projektu
zamiennego złożonego przez
miasto, całkowicie odrzucając
argumentację skarżących jako
niezasadną i pozbawioną umocowania w uwarunkowaniach
historycznych.
18. N
 a wrzesień została zapowiedziana kolejna kontrola PiNB budowy stawu w Parku Miejskim.
19. Cdn.
Miasto analizuje możliwość podjęcia kroków sądowych.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Zaproszenie
Dokładnie 35 lat temu
– 3 czerwca 1984 roku
w Podkowie Leśnej odbyła
się niezwykła msza św.
o pojednanie polskoukraińskie. Uroczystość
została zorganizowana przez
Parafialny Komitet Pomocy
Bliźniemu i Księdza Kanonika
Leona Kantorskiego.
Na zaproszenie proboszcza mszę
odprawili księża ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego w Polsce.
Inicjatorami i organizatorami przedsięwzięcia byli Jan Jarco i Bogdan
Skaradziński, mieszkańcy Podkowy
Leśnej, społecznicy, obaj uhonorowani za swoje wybitne zasługi dla
naszej społeczności tytułem Honorowych Obywateli naszego miasta.
Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym wydarzeniu
z udziałem władz miasta i zaproszonych gości – msza św. o pokój
na Ukrainie, w niedzielę, 8 września
2019 r., o godz. 18.00 w Kościele
św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej.
Uroczystościom będzie przewodniczył o. Piotr Kuszka – bazylianin,
proboszcz greckokatolickiej parafii
p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii
Panny w Warszawie. Szczególnie
gorąco zapraszamy także Ukraińców mieszkających i pracujących
w Podkowie Leśnej i okolicy.
Sylwia Romatowska
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta

Msza o polsko-ukraińskie pojednanie – 3 czerwca 1984 r.
W środku o. Jozafat Romanyk, po lewej o. Piotr Kuszko.

35 lat temu gościliśmy w naszej podkowiańskiej świątyni
Braci Ukraińców. Modliliśmy się wtedy o pojednanie
polsko-ukraińskie. W tym roku zaprosiliśmy ponownie naszych
Braci do wspólnej modlitwy.

Msza św. o pokój na Ukrainie

odbędzie się w niedzielę,
8 września 2019 r. o godz. 18:00
w Kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej.
Wspominając uroczystość z czerwca 1984 roku, pragniemy
przedstawić Ojcu Niebieskiemu tę intencję w Boskiej Liturgii
św. Jana Chryzostoma pod przewodnictwem o. Piotra Kuszki –
bazylianina, proboszcza greckokatolickiej parafii p.w. Zaśnięcia
Najświętszej Marii Panny w Warszawie.
Wielu Braci z Ukrainy mieszka i pracuje w Podkowie Leśnej
i okolicy. Zaprośmy ich na tę uroczystość, by wspólnie się modlić.
ks. Proboszcz Wojciech Osial

32. Podkowiańska Piesza Pielgrzymka do Rokitna
– niedziela, 8 września 2019 r.
Od 32 lat nieprzerwanie pielgrzymujemy do Rokitna, gdzie czczony jest obraz Matki Boskiej
Rokitniańskiej Wspomożycielki Prymasów Polski. Inicjatywa Bractwa Trzeźwości z 1988 r. trwa.
Zapraszam tradycyjnie w drugą
niedzielę września (8.09) na tegoroczną pielgrzymkę dzieci, młodzież, harcerzy i całe rodziny. Do
przejścia 9 km. Zbiórka przed kościołem o godz. 7.50, msza święta
w Rokitnie o godz. 11.30 i powrót
autokarem ok. godziny 13.00.
Ks. Proboszcz Wojciech Osial
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Lech i Leszek w Podkowie

O Polsce, o wyborach, tych sprzed 30 lat i tych, które za chwilę.
O demokracji i kapitalizmie. O tym, jak to jest zmieniać świat i zbierać
za to cięgi. O czym jeszcze będzie ta rozmowa, to już my zdecydujemy,
podczas spotkania z Lechem Wałęsą i Leszkiem Balcerowiczem, którzy
razem zagoszczą w Podkowie w niedzielę, 15 września, o godzinie 16.00.
Nie trzeba ich przedstawiać. Ich
nazwiska na zawsze pozostaną
w podręcznikach historii, nie tylko
Polski, ale i Europy.
Dopiero po 30 latach od polskich
przemian, które oni zapoczątkowali, udało się Katarzynie KolendzieZaleskiej namówić Lecha Wałęsę
i Leszka Balcerowicza na wspólną
rozmowę o Polsce. O tym czego się
bali i w co wierzyli. Powstała z tych
rozmów, wydana przez „Znak”,
książka „Lech i Leszek. Wygrać
wolność”. Pasjonująca dla tych,
którzy wtedy współtworzyli zmianę, ale nie widzieli z bliska procesu podejmowania decyzji. Coś na
kształt „political ficton” dla młodych, którzy demokrację dostali

już w prezencie. Ciekawa, żywa,
rozmowa dla wszystkich, którzy
zamiast pomników demokracji,
odkryją na kartach książki żywych
ludzi. Ot, choćby w wymianie zdań
na temat reformy Balcerowicza.
„Lech Wałęsa – To był bandycki plan.
Leszek Balcerowicz- (kiwa głową
z uznaniem) Przyjmuję to jako komplement.
LW – Słusznie. Był bandycki i nie
było żadnego innego. Niepowodzenie Pańskiego planu mogło wywołać
wojnę domową. Zdawał Pan sobie z
tego sprawę?
LB – Oczywiście.
LW – Niejeden raz pewnie Pan żałował, że nie pojechał do tej Wielkiej
Brytanii.

LB – Nigdy nie żałowałem.”
Podczas podkowiańskiego spotkania będzie można kupić książki,
a jeśli starczy czasu Lech Wałęsa,
Leszek Balcerowicz i Katarzyna
Kolenda – Zaleska będą je podpisywać. Fragmenty tekstu przeczytają Janusz Gajos i Jerzy Radziwiłowicz. Spotkanie odbędzie się
w Parku Miejskim przed Pałacykiem – Kasyno. Wstęp jest wolny,
ale liczba miejsc siedzących ograniczona. Organizatorzy zapewnią
jednak nagłośnienie i telebim, które pozwolą uczestniczyć w wydarzeniu jak największej liczbie gości.
Zapraszamy.
ZW

GDAŃSK – 4 czerwca 1989 roku – PODKOWA LEŚNA
W tym roku przypadła okrągła rocznica wyborów 4 czerwca
1989 roku. W uczczenie Święta Wolności i Solidarności
zaangażowały się samorządy w całej Polsce.
Główne obchody 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku odbyły się w Gdańsku. Nad nowymi
wyzwaniami debatowali tam samorządowcy z całego kraju. Burmistrz
Miasta Podkowa Leśna wraz z
przedstawicielami organizacji i korporacji samorządowych podpisał
21 tez, wśród których jest zwiększenie samodzielności regionów,
przekształcenie Senatu w Izbę Sa-

morządową, a także zwiększenie
nakładów na edukację przez państwo, przekazanie społecznościom
lokalnym mienia publicznego będącego dziś w dyspozycji agencji państwowych, a także odpolitycznienie
mediów publicznych. Liczba też nawiązuje do 21 postulatów „Solidarności” z 17 sierpnia 1980 roku.
Podkowianie mogli też obchodzić
tę rocznicę w naszym mieście. Urząd
Miasta Podkowa Leśna przy dużym
wsparciu organizacji pozarządowych przygotował dla mieszkańców
szereg wydarzeń. Szczególny charakter miało Śniadanie Podkowiańskich Bohaterów Wolności 1989, na
które zostali zaproszeni członkowie
Komitetu Obywatelskiego z Podkowy Leśnej i osoby związane z organizacją wyborów w tamtym okresie.
Każda z zasłużonych osób otrzymała

pamiątkowy dyplom, a także wybity
okolicznościowy medal nawiązujący
do wyborów ’89 w Podkowie Leśnej.
Medal w ramach podkowiańskiego
symbolu obchodów burmistrz także
przekazał na ręce Dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności Basila Karskiego.
Sylwia Romatowska`
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta
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Drugi tor WKD pomiędzy Podkową Leśną
a Grodziskiem w niespełna 4 lata
Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że inwestycja obejmująca budowę
drugiego toru linii kolejowej WKD od Podkowy Leśnej do Grodziska
Mazowieckiego została zakwalifikowana do dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020. Wartość projektu wynosi ok. 108 mln zł, natomiast przyznana
kwota dofinansowania 74 581 777,91 zł.
Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej potrwa dwa
lata. Budowa zajmie kolejne 24 miesiace, a jej zakończenie zaplanowano na pierwszą połowę 2023 roku.
W ramach projektu przewidziana
jest budowa drugiego toru na 7-kilometrowym odcinku trasy kolejowej
z Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego wraz z towarzyszącą
infrastrukturą oraz kompleksowa
wymiana nawierzchni istniejącego
toru i przebudowa sieci trakcyjnej.
Prace na wskazanej trasie obejmują m.in. optymalizację geometrii linii kolejowej (co przyczyni się
do poprawy czasu przejazdu), wymianę wszystkich obiektów inżynieryjnych, przebudowę systemu
sterowania ruchem kolejowym.
Ponadto, przebudowę istniejących peronów i elementów małej
architektury na przystankach na
tym odcinku, a także niezbędną
przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych. Efektem prac będzie
również dostosowanie peronów
oraz budynków dworcowych na
stacjach Podkowa Leśna Główna
34

i Grodzisk Mazowiecki Radońska
do potrzeb osób o ograniczonych
możliwościach poruszania się.
Wcześniej firma Multiconsult Polska na zlecenie WKD opracowała
Studium Wykonalności, poprzedzając je konsultacjami społecznymi.
W ramach dokumentacji opracowano warianty realizacji inwestycji, spośród których został wybrany wariant
optymalny pod kątem ekonomicznym i ruchowym. Ponadto spółka
uzyskała decyzję środowiskową na
podstawie raportu środowiskowego.

WKD trąbi ciszej
Od końca maja kolejka obniżyła
głośność syren do minimum. WKD
zakończyła modernizację makrofonów, aby zmniejszyć poziomu
natężenia dźwięku syren ostrzegawczych o około 3 dB. Emitowany
przez kolejki dźwięk związany jest
z koniecznością użycia przez maszynistów sygnału „Baczność” w celu
ostrzegania o nadjeżdżającym pociągu do przejazdu kolejowego. Pomiary wykonane we wrześniu 2018
roku przed zmianami, kształtowały

się w okolicy środkowej wartości
przedziału. Zarząd spółki zwrócił się do producenta makrofonów
z prośbą o zmodyfikowanie syren.
Modernizacja prowadzona była od
listopada 2018 r. do 28 maja 2019 r.
w 21 pojazdach, czyli we wszystkich
jeżdżących składach wukadki.

WKD najpunktualniejszym
przewoźnikiem w kraju
Według najnowszych danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, w drugim
kwartale 2019 roku WKD była najpunktualniejszym przewoźnikiem
pasażerskim w kraju. Kolejka uzyskała bardzo wysoki wskaźnik punktualności na poziomie 99,68%. Na
drugim miejscu uplasowała się spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 98,63%, natomiast na trzecim
miejscu – przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 97,27%.
Gratulujemy doskonałego wyniku
naszej kolejce. (Źródło: WKD)
Małgorzata Kobosko
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta

Pomoc społeczna

500+ nowy okres świadczeniowy 2019/2021
Świadczenie wychowawcze w wysokości
500 zł miesięcznie przysługuje na każde
dziecko w rodzinie niezależnie od wysokości
dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.
We wniosku należy wpisać wszystkie dzieci, które nie ukończyły
18 roku życia. Od 1 lipca 2019 r.
można składać wnioski drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia 2019 r.
w wersji papierowej na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od 1 lipca 2019 r.
(albo od dnia urodzenia dziecka).
Natomiast, jeśli świadczenie wychowawcze jest już przyznane do
30 września 2019 roku, to to wypłata świadczenia będzie kontynuowana od 1 października 2019 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia
ukończenia przez dziecko
18 roku życia. Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu
świadczenia będzie wysyłana na
adres poczty elektronicznej wskazany przez wniosk odawcę. Okres
świadczeniowy 2019/2021 będzie
trwał do dnia 31 maja 2021 r.
Wnioski na kolejny okres świadczeniowy będzie można składać
w przypadku elektronicznych od

1 lutego 2021 r., a w przypadku wniosków papierowych
od dnia 1 kwietnia 2021 r. Brak
złożenia wniosku spowoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego po okresie podanym
w informacji e-mail.
Wnioski od 1 sierpnia 2019 r.
– w wersji papierowej są
przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej ul. Błońska 46/48,
tel. 22 729 10 82
Ośrodek Pomocy Społecznej

Dobry Start – 300 zł dla każdego ucznia
Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla
wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny
otrzymają świadczenie bez względu na dochód.
Świadczenie przysługuje raz w roku
na dziecko uczące się w szkole, aż do
ukończenia przez nie 20. roku życia.
Dzieci niepełnosprawne, uczące się
w szkole, otrzymają świadczenie do
ukończenia przez nie 24. roku życia.
Aby otrzymać wsparcie, należy
złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka
lub opiekun faktyczny dziecka (opie-

D o

b r y

kun faktyczny to osoba faktycznie
sprawująca opiekę nad dzieckiem,
która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).
Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek
o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+’, można składać online od 1 lipca przez stronę
https://empatia.mpips.gov.pl/ lub

s t a r t

przez bankowość elektroniczną,
oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej).
Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Wniosek można złożyć w tych
samych instytucjach, co wniosek
o 500+, czyli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
ul. Błońska 46/48.
Złożenie wniosku w lipcu lub
sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony
w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie),
to wsparcie trafi do rodziny w ciągu
2 miesięcy od złożenia wniosku.
Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do
przedszkola oraz dzieci realizujące
roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu
lub szkole. Program nie obejmuje
również studentów.
Ośrodek Pomocy Społecznej
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Stypendia Burmistrza Miasta
Moc radości
w Dzień Dziecka Podkowa Leśna
Uczniowie i studenci, którzy nie ukończyli
25 roku życia będą mogli ubiegać się
o Stypendium Burmistrza Miasta
Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia
edukacyjne, sportowe lub artystyczne.

Trochę czasu już upłynęło, ale
warto wspomnieć, że 2.06.2019 r.
w Podkowie Leśnej, dzięki zaangażowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej, odbył się Dzień Dziecka.
Dzieci mogły skorzystać z dmuchańców, przejażdżek kucykami,
grilla, waty cukrowej, popcornu,
warsztatów
rękodzielniczych,
malowania buziek, balonowych
zwierzaków oraz zabaw z animatorami. Ponadto zabawę dzieci urozmaiciła policja oraz straż miejska,
które udostępniły swoje wozy do
zwiedzania. Rokrocznie wydarzenie gromadzi licznie najmłodszych
uczestników wraz z rodzicami.

Rozdajemy
żywność

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej realizuje program FEAD – żywność z PCK
w Grodzisku Mazowieckim, obecnie żywność odbiera 185 osób
(84 rodziny). Ostatni odbiór żywności miał miejsce w czerwcu
2019 r. Program rusza ponownie na
przełomie września i października
2019 r. Z pomocy mogą skorzystać
rodziny, które nie przekraczają
200% kryterium dochodowego
z pomocy społecznej
(701 zł na osobę samotnie gospodarującą, 528 zł na osobę w rodzinie).
Ośrodek Pomocy
Społecznej
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Stypendium przeznaczone jest dla
uczniów i studentów zamieszkałych
na terenie Miasta Podkowa Leśna.
Jest to indywidualne wyróżnienie
za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe bądź artystyczne.
Prawo zgłaszania kandydatów do
stypendium przysługuje:
n Dyrektorom placówek oświatowych po uzyskaniu pozytywnej
opinii Rady Pedagogicznej,
n Klubom sportowym,
n Burmistrzowi Miasta Podkowa
Leśna,
n Rektorom lub Dziekanom szkół
wyższych,
n Rodzicom lub opiekunom,
n Pełnoletnim uczniom bądź studentom.
Podstawę ustalenia wysokości
w/w stypendium stanowi minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące na dzień 31 grudnia roku
poprzedzającego rok przyznania
stypendium. Wysokość miesięcznych rat stypendium za wybitne

osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe może wynosić do
15% wspomnianej kwoty. Stypendium jest przyznawane na czas
trwania nauki w danym roku szkolnym/akademickim, nie dłużej niż
na 10 miesięcy. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej Kandydata. Wcześniejsze stypendia nie wpływają na
uzyskanie stypendium w tym roku.
Osoby zainteresowane mogą
złożyć wniosek w terminie od
1 września do 30 października b.r.
w sekretariacie Urzędu Miasta
Podkowa Leśna.
Regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Podkowa
Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne
jest dostępny na stronie BIP. Wniosek jest do pobrania na stronie
Miasta Podkowa Leśna www.podkowalesna.pl
Małgorzata Smysło
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna

Szkoła św. Teresy i Gimnazjum
św. Hieronima we Francji
Na przełomie kwietnia i maja odbyła
się szkolna wycieczka-pielgrzymka
do Francji. Wzięli w niej udział starsi
uczniowie Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima. Program
obejmował zwiedzanie najważniejszych miejsc Paryża. Zobaczyliśmy
m.in. Luwr, Sainte-Chapelle – pałac
na wyspie Cite, Panteon i grób Marii
Curie-Skłodowskiej, cmentarz Père-Lachaise i grób Fryderyka Chopina,
Pałac Inwalidów i grób Napoleona,
wzgórza Montmartre z Bazyliką Sa-

cré-Coeur. Oglądaliśmy słynne francuskie zamki nad Loarą: Chenonceau (zamek dam) i Chambord oraz
odwiedziliśmy Lisieux – miasto
związane ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus. Wizyta w rodzinnym
mieście naszej patronki była dla nas
szczególną radością, tym bardziej, że
w tym roku obchodzimy 30. rocznicę powstania Szkoły św. Teresy.
Grzegorz Dąbrowski
Dyrektor Szkoły św. Teresy
i Gimnazjum św. Hieronima

Edukacja

Uczniowie Gimnazjum św. Hieronima

Egzamin gimnazjalny po raz ostatni

Uczniowie trzecich klas gimnazjów w tym roku przystąpili do egzaminu gimnazjalnego po raz
ostatni. Reforma edukacji, która ponownie wprowadziła ośmioklasowe podstawówki, sprawia,
że zamiast niego uczniowie będą zdawać test ósmoklasisty, a gimnazja zostały wygaszone.
Egzamin gimnazjalny odbył się
w dniach 10-12 kwietnia i składał
się z trzech części. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali
zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego
(w dwóch odrębnych arkuszach),
a w części matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów
przyrodniczych: biologii, chemii,
fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych
arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego

nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W całym
kraju przystąpiło do egzaminu ponad 345 tys. uczniów. W Podkowie
Leśnej zdawało 89 gimnazjalistów
(48+41 KIK).
Dla uczniów, którzy osiągnęli
maksymalne wyniki z poszczególnych części egzaminu Burmistrz
Miasta Pan Artur Tusiński ufundował wieczne pióra. Pióra otrzymali
także uczniowie ze szkoły podstawowej. W Szkole Podstawowej im.
Bohaterów Warszawy 8 osób otrzy-

mało takie wyróżnienie, a w Publicznym Gimnazjum im. prof. Kazimierza Michałowskiego 12 osób.
Uroczystość wręczenia piór dla
tych uczniów odbyła się w dniu zakończenia roku szkolnego.
W Szkole św. Teresy najwyższy
wyniki egzaminacyjne uzyskało
13 ósmoklasistów, a w Gimnazjum
św. Hieronima 26 uczniów. Wręczenie piór odbędzie się przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Sylwia Romatowska
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta

Pracowite wakacje w szkole samorządowej
Gdy milknie dzwonek i uczniowie udają się na zasłużone
wakacje w szkole nadal się dużo dzieje.
Międzynarodowo

Po raz kolejny już
gościliśmy zagraniczną młodzież
w ramach Międzynarodowego Obozu
CISV dla dzieci z takich
krajów jak Brazylia, Ekwador, Finlandia, Francja, Hiszpania, Meksyk,
Polska i wiele innych. CISV jest międzynarodową organizacją, której
celem jest zrzeszanie, integrowanie
i edukowanie dzieci na całym świecie. Dzięki ich obecności nasza szkoła stała się wspaniałym wielokulturowym i wielojęzycznym tyglem.

Remonty

Przeprowadziliśmy także prace remontowe, to znaczy przygotowaliśmy nową salę dydaktyczną dla

jednej z przyszłych pierwszych klas
oraz pomalowaliśmy hall w „starej”
części szkoły i stworzyliśmy salę integracji sensorycznej.

Nowa kadra nauczycielska

Do kadry nauczycielskiej Szkoły
dołączyło wielu bardzo dobrych
i
doświadczonych
nauczycieli.
Powitaliśmy w naszym zespole dwóch nowych matematyków,
polonistkę, nauczycielkę języka
hiszpańskiego, informatyka, bibliotekarkę i nauczycielkę nauczania
wczesnoszkolnego.

„Harcówka” dla podkowiańskich harcerzy

Przez trzy tygodnie w piwnicach pod
„starą” częścią szkoły trwały prace

budowlane nad stworzeniem Harcerzom ich własnej harcówki. Wymalowany został cały korytarz, połączono dwa małe pomieszczenia, wybito
nowe okno oraz położono glazurę.
Urząd Miasta wsparł Szkołę finansowo w tym zakresie, gdyż zakres robót
był bardzo duży. Cieszymy się, że po
wakacjach będziemy mogli zaprosić
Harcerzy do siebie.
Agnieszka Hein
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Warszawy

37

Edukacja

Pan Rafał Rosa – nauczyciel
w Gimnazjum św. Hieronima
Pan Rafał Rosa jest najstarszym
nauczycielem w gronie pedagogicznym Gimnazjum św. Hieronima. Wiele lat pracował w warszawskich liceach ogólnokształcących
m.in. Słowackiego, Dembowskiego
i Czackiego. Przez ostatnie 16 lat
uczy języka polskiego w naszym
gimnazjum. Kończąc pracę nauczycielską, Pan Rafał Rosa pozostawia
piękny i trwały ślad w naszej szkolnej społeczności.
Z okazji 80. urodzin Burmistrz
Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński skierował list do Jubilata.

Oto jego fragmenty:
Mój najszczerszy szacunek budzi
Pana zaangażowanie, entuzjazm
i pracowita służba młodym ludziom
i nauce. Ogromny wkład Pana Profesora w kształcenie i rozwój pokoleń,
zarówno w warszawskich liceach, jak
i naszej podkowiańskiej placówce,
budzi nie tylko podziw, ale również
wdzięczność za twórczą współpracę.
(…) Proszę o przyjęcie słów uznania
dla Pana zawodowej kariery i skutecznej aktywności. Osiągnięcia
Pana i Pana Wychowanków w ciągu
tych 56 lat na polu nauki i dydaktyki,

Nauczyciel Senior Rafał Rosa
są niewątpliwym powodem do dumy
i pozwalają z optymizmem patrzeć
w przyszłość. Aktywność i sukcesy
młodych pokoleń są najpięk niejszym
i najwartościowszym śladem, który
może pozostawić po sobie nauczyciel.
Grzegorz Dąbrowski
Dyrektor Szkoły św. Teresy
i Gimnazjum św. Hieronima

Narada Obywatelska o Edukacji
15.04.2019 w Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym nr 60 odbyła się Narada
Obywatelska o Edukacji. Społeczność Liceum chciała mieć swój głos w dyskusji na temat
edukacji w Polsce oraz zmian systemowych, które według nas są konieczne. Po drugie
z Narad Obywatelskich powstanie ogólnopolski raport, opracowany przez socjologów
z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie.
W Naradzie wzięli udział nauczyciele, rodzice uczniowie, dyrektorzy szkół oraz autorytety m.in. Pani
Krystyna Starczewska – opozycjonistka i współtwórczyni pierwszej szkoły społecznej po II wojnie
światowej „Bednarska“. Spotkanie
potwierdziło, że potrafimy rozmawiać o szkole, nie tylko w dużych miastach, ale też w lokalnych
społecznościach, wspólnie dorośli
z młodzieżą. Zebraliśmy mnóstwo
potrzeb, diagnoz i pomysłów na

lepszą edukację. Jakie były główne postulaty Narady Obywatelskiej
o Edukacji w Podkowie Leśnej?
Ze stolika pierwszego czyli Czego
uczy szkoła? Do czego przygotowuje? dowiadujemy się, że szkoła
przygotowuje do egzaminów „pod
klucz”, nie rozwija indywidualnych
predyspozycji, a powinna przygotowywać do życia i uczyć rozwiązywania problemów. Stolik, „jak uczymy i wychowujemy?” zdefiniował
kolejny ważny punkt: negatywną

komunikację, na linii uczeń nauczyciel oraz brak czasu na osobisty rozwój uczniów. Młodzież podkreśliła
również, że ich marzeniem jest rozmowa z nauczycielami, a nie tylko
gonitwa za stopniami i rankingami.
Ciekawe spostrzeżenia przyniósł
stolik trzeci i czwarty. Uczestnicy
podnieśli kwestię wykorzystania
potencjału miasta oraz integracji
szkół, jak również zniesienia rankingów, oraz wzajemnego słuchania: nauczyciele, rodzice, uczniowie. Ciekawym postulatem były
spotkania semestralne nauczycieli,
uczniów, rodziców i wspólna rozmowa o problemach.
Ogólnopolski raport z wszystkich
Narad został zaprezentowany podczas Festiwalu Malta w Poznaniu
i jest dostępny na stronie Podkowiańskiego Liceum, tak jak i nasze
wnioski. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom Narady za udział oraz
za mądry, wartościowy głos w tej
ogólnokrajowej dyskusji.
Paweł Włoczewski
wicedyrektor LO nr 60 w Podkowie Leśnej
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Europejskie Dni Dziedzictwa 2019
Program wydarzeń w Podkowie Leśnej nawiązuje do tematu przewodniego EDD
– Polski Splot – przybliżając sylwetki tych, którzy budowali polską państwowość,
tworzyli infrastrukturę i architekturę II RP.
Poznamy m.in. historię rodu Lilpopów i związanej z nim legendarnej
willi Aida, czy twórców kolejki EKD,
która powstała dzięki spółce założycielskiej Podkowy Leśnej „Siła
i Światło”. Nie zabraknie nawiązań
do tematu mody polskiej i tkackich
zakładów przemysłowych, poprzez
ukazanie postaci twórcy polskiego
jedwabnictwa – Henryka Witaczka
z sąsiedniego Milanówka, czy spotkanie z nagrodzoną Oscarem scenografką filmową Ewą Braun, która
historię mody przybliża studentom
uczelni artystycznych. Pokazane
zostaną prace malarskie Jeremiego T. Królikowskiego, prezentujące
perły architektury polskiej i europejskiej, a oparty na unikalnych
archiwaliach film „Niepodległość”
ukaże drogę do odzyskania niepodległości w 1918 roku, walkę o jej
utrzymanie oraz budowę niepodległej Polski. Dopełnieniem programu
jest Moniuszkowy Śpiewnik Domowy. Podczas koncertu będzie można nie tylko posłuchać, ale również
nauczyć się pieśni kompozytora,
którego twórczość nierozerwalnie
wpleciona jest w „polski splot”.

PROGRAM

7 września (sobota)

l godz. 17.00
Perły, perełki Rzeczypospolitej. Prekursorzy, przedsiębiorcy, patrioci.
Spotkanie z Małgorzatą Dygas,
autorką książki poświęconej twórcom polskiego przemysłu po odrodzeniu polskiej państwowości
w 1918 r. Prowadzenie – redaktor
RDC Piotr Szymon Łoś. Szczególną
uwagę poświęcimy wątkom związanym z historią Podkowy Leśnej i Milanówka: rodzinie Lilpopów i legendarnej willi Aida, twórcom kolejki
EKD, pionierowi polskiego jedwabnictwa Henrykowi Witaczkowi.
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18
l godz. 19.00
Willa Aida – film dokumentalny
Tomasza Domańskiego

Henryk Witaczek – film dokumentalny uczniów SLO nr 5 w Milanówku zrealizowany w ramach
programu Architekci naszej rzeczywistości Fundacji Banku Zachodniego WBK
Dechy przed Pałacykiem Kasyno,
ul. Lilpopa 18

8 września (niedziela)
l godz. 17.00
Porozmawiajmy o kinie – Andrzej
Kowalczyk zaprasza. Spotkanie
z Ewą Braun, scenografem filmowym i dekoratorką wnętrz,
zdobywczynią Oscara, autorką
oprawy plastycznej wielu filmów
o tematyce poruszającej ważne
wątki z polskiej historii. Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie i Wyższej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi. Prowadzi zajęcia z zakresu scenografii
filmowej, historii mody, kultury
materialnej i obyczaju. Spotkaniu
towarzyszy wystawa projektów
scenograficznych studentów ASP
w Warszawie.
Organizatorzy: Stowarzyszenie
Ogród Sztuk i Nauk, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18

14 września (sobota)

l godz. 17.00
Europejski genius loci. Wernisaż
wystawy malarstwa i rysunku Jeremiego T. Królikowskiego oraz
krótki recital skrzypcowy w wykonaniu Józefa Kolinka – utwory
J. S. Bacha i Julesa Masseneta.
Jeremi T. Królikowski, artysta
i architekt, w swojej twórczości
wnikliwie analizuje i kontempluje
wszechobecny krajobraz – zarówno naturalny, jak i miejski. Prezentowane na wystawie prace pochodzą
z różnych okresów jego twórczości,
powstały podczas podróży w różne kierunki świata, np. we włoskim
Ascoli Piceno, norweskim Verdens
Ende, Abruzji, Francji, Vence, na

Maderze, a także w Polsce, np.
w Kazimierzu Dolnym, Krakowie,
Lublinie, Sopocie, Warszawie i Wilanowie.
Galeria Kasyno, ul. Lilpopa 18
l godz. 19.30
Niepodległość (2018) – film dokumentalny oparty na unikalnych
materiałach archiwalnych, reż.
Krzysztof Talczewski
Ku mojej rozpaczy (2010) – film
Podkowiańskiej Wideokroniki
Dechy przed Pałacykiem Kasyno,
ul. Lilpopa 18

15 września (niedziela)

l godz. 12.30
Moniuszkowy Śpiewnik domowy.
Widowisko teatralno – muzyczne na motywach zbeletryzowanej
biografii kompozytora pt. Stanisław Moniuszko autorstwa Nadziei Druckiej oraz nauka pieśni
Stanisława Moniuszki. Scenariusz
i reżyseria – Joanna Cichoń, wykonawcy – mieszkańcy Podkowy Leśnej, śpiew – Maria Sarna, akompaniament – Szymon Kowalczyk.
Organizatorzy: Stowarzyszenie
Ogród Sztuk i Nauk, CKiIO. Dofinansowano ze środków Urzędu
Miasta Podkowa Leśna
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18
Na wszystkie wydarzenia wstęp
wolny
Agnieszka Wojcierowska
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
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Atrakcje kulturalne jesieni

Jesień to w naszym mieście zawsze czas nowości i wielu wydarzeń kulturalnych. W tym
roku nie będzie inaczej. Szczególnie amatorzy dobrej muzyki nie będą mogli narzekać.
Tej jesieni w Podkowie Leśnej wystąpią wybitni, uznani artyści, których rzadko można
podziwiać w kraju, gdyż zwykle koncertują za granicą.

Magda
„Magic”
Piskorczyk
to wokalistka śpiewająca dojrzałym, niskim, „czarnym” głosem
oraz multiinstrumentalistka grająca
na gitarach: akustycznej, elektrycznej i basowej, a także na instrumentach perkusyjnych. Wykonuje głównie muzykę zakorzenioną w tradycji
afro-amerykańskiej i afrykańskiej.
Aranżuje i komponuje, regularnie
koncertuje ze swym zespołem, była
gościem wielu festiwali międzynarodowych, m.in. w Niemczech,
Anglii, Szwecji, Norwegii, na Węgrzech, we Francji i na Tajwanie.
Wydała oficjalnie 6 płyt, na których
usłyszeć można m.in. Michała Urbaniaka, wirtuoza harmonijki z Memphis Billy Gibsona czy Slidin’ Slima
ze Szwecji. Występowała z wieloma uznanymi muzykami polskiej
i zagranicznej sceny muzycznej,
m.in. z Organkiem, Wojciechem
Karolakiem, Leszkiem Winderem,
Jerzym Styczyńskim, Leszkiem Cichońskim, Michałem Urbaniakiem,
Gregiem Szłapczyńskim, Bobem
Margolinem, Bobem Brozmanem,
Slidin’ Slimem, Billy Gibsonem, Ritą
Engedalen, Seckou Keitą czy grupą
Engerling.
Artystka jest dwukrotną półfinalistką międzynarodowego konkursu IBC w Memphis. Siedmiokrot40

nie wybierana Wokalistką Roku
przez czytelników kwartalnika
„Twój Blues”. Nazwana we Francji
„la voix noire et au costume blanc”
(czarny głos w białym kostiumie).
Magda Piskorczyk śpiewa głównie po angielsku, chętnie jednak
sięga do różnych innych języków,
także afrykańskich: np. tamaszek
i bambara. Doskonale znana jest
z tego, że łatwo nawiązuje kontakt
z publicznością i wciąga ją regularnie do zabawy oraz wspólnego
tworzenia muzyki. W Podkowie
Leśnej Magda “Magic” Piskorczyk
(wokal, gitara, gitara basowa) wystąpi z zespołem: Bartek Kazek –
perkusja, Adam Rozenman – perkusjonalia, Jędrzej Weber – gitara,
skrzypce, panduri.
Koncert „Blues to korzenie” odbędzie się 28 września
o godz.19.00.

Równie gorąco zapraszamy na koncert pełen brazylijskich rytmów
bossa-novy! Grażyna Auguścik
i Paulinho Garcia wykonają najpiękniejsze światowe bossa novy
w wyjątkowych aranżacjach – na

gitarę i dwa głosy. Para współpracuje ze sobą już przeszło 15 lat, czego
efektem są różnorodne artystycznie projekty, które charakteryzuje
wspólny i oryginalny język muzyczny. Duet Grażyna Auguścik i Paulinho Garcia to prawdziwy muzyczny
brylant - bossa nova w ich wykonaniu podbije wasze serca!
Grażyna Auguścik jest wokalistką o międzynarodowej sławie. Polka, choć od blisko ćwierćwiecza
mieszkająca w Stanach, dyplom
ukończenia studiów odebrała
z rąk Phila Collinsa i Ala Jarreau.
Jej niezwykły głos, zaliczany do
najważniejszych w światowym jazzie, pojawił się na kilkudziesięciu
płytach. Siłą i barwą głosu Auguścik zachwycają się krytycy po obu
stronach Atlantyku – piszą między
innymi o niezwykłym brzmieniu,
swobodzie i własnym stylu wokalnej interpretacji, wyjątkowej precyzji, świeżości i inwencji. Przez kilka
lat z rzędu (2002-2006) uznana za
najlepszą wokalistkę jazzową przez
magazyn “JazzForum”.
Paulinho Garcia
urodził się
w Brazylii, ale od 30 lat mieszka
w Chicago. Komponuje, gra na gitarze i śpiewa. Karierę muzyczną
rozpoczynał już w wieku dziewięciu
lat. Jest jednym z najwybitniejszych
wykonawców muzyki brazylijskiej,
koncertującym na całym świecie.
Koncert „The Best of Bossa
Nova” odbędzie się 23 listopada
o godz.19.00.
Nie tylko znakomite koncerty zawitają jesienią w Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich. Nie zabraknie również interesującej propozycji teatralnej. Gościliśmy już na
naszej scenie wybitnych polskich
aktorów w kameralnych przedstawieniach, a tym razem czas na dramat psychologiczny z komediowym
zacięciem.

Kultura

Dobre pomysły na
jesienne wieczory
„Pomysł się liczy” to trwający już od kilku lat projekt,
którego zadaniem jest aktywizowanie mieszkańców
poprzez realizację ich pomysłów i pasji. Pod
opieką Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
urzeczywistniono już wiele wspaniałych projektów,
a najbliższa jesień przyniesie nam kolejne.

„Bóg mordu” autorstwa Yasminy Rezy, autorki zaliczanej do
czołówki
najpopularniejszych
dramatopisarek we Francji, to
niezwykłe połączenie dramatu psychologiczno-mieszczańskiego z komedią opartą na przeciwieństwach,
niedomówieniach i grze słów. Akcja
przedstawienia rozgrywa się w czasie rzeczywistym, podczas spotkania dwóch małżeństw, których
synowie wdali się w bójkę. Konflikt
między dziećmi przenosi się na rodziców, którzy na początku starają
się zachować pozory kulturalnego
zachowania i pewnych mieszczańskich zasad dobrego wychowania,
jednak z czasem gdy sytuacja gęstnieje, a emocje biorą górę, wszelkie
hamulce pękają. Tytułowy „Bóg
mordu” dosyć szybko daje o sobie
znać i uwidacznia się w zachowaniu
bohaterów. Sztuka doczekała się
wielu adaptacji, a najbardziej znaną jest filmowa „Rzeź”, w reżyserii
Romana Polańskiego. W Podkowie
Leśnej zobaczymy spektakl wyreżyserowany przez Dominika Nowaka, w obsadzie młodych aktorów
znanych z ról filmowym oraz serialowych: Lesława Żurka, Katarzyny
Maciąg, Marcina Chochlewa oraz
Katarzyny Misiewicz.
Na przedstawienie „Bóg Mordu” zapraszamy 26 października
o godz. 19.00.
Bilety na wszystkie wydarzenia
można zarezerwować
(anna.ragan@ckiopodkowa.pl,
tel. 22 758 94 41).
Alina Witkowska
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

„Tkanina artystyczna” to warsztat tkacki przeznaczonych dla
osób, które pragną zdobyć wiedzę i umiejętności
z zakresu
tkactwa. Obejmuje zapoznanie
się z technikami, zasadami projektowania oraz konsultacje przy
wykonywaniu własnej tkaniny.
Uczestniczenie w warsztatach
tkackich jest doskonałą metodą
twórczego odkrywania własnych
predyspozycji i rozwijania zdolności artystycznych, inspiruje i rozwija kreatywność. Relaksuje poprzez aktywny udział w zajęciach
manualnych i daje satysfakcję samodzielnego wykonania efektownej pracy. Pod opieką mieszkanki
Podkowy Leśnej, Krystyny Jatkiewicz, (malarki, graficzki, artystki
sztuki włókna), można będzie popracować na prostej, drewnianej
ramce, spróbować różnych technik i splotów.
Terminy warsztatów:
11, 18, 25 września, 23 października, 6 i 13 listopada 2019 r.
Kolejną wartą
uwagi realizacją będzie „Tango
Milonga”,
czyli
warsztat połączony
z wieczorem tanga,
którego zadaniem

jest popularyzacja wiedzy o tym
pięknym tańcu, a także integracja
mieszkańców. Odwołując się do
przedwojennych dancingów jako
eleganckiej formy spotkań, pomysłodawcy pragną przedstawić
tango jako przyjemny sposób na
wspólne spędzanie czasu. Dla wielu osób będzie to z pewnością okazja do wspomnień młodości, dla
wszystkich natomiast możliwość
poznania historii tanga i przekonania się, co sprawia, że taniec ten
jest wyjątkowy.
Wydarzenie planujemy na popołudnie i wieczór w sobotę
21 września.
W październiku zapraszamy
na
trzecią edycję
organizowanego
przez
młodzież
minifestiwalu „Rockowa Podkowa”. Ten przegląd lokalnych zespołów związanych z naszą salą
prób to nie lada gratka dla miłośników cięższych brzmień. Z roku na
rok obserwujemy postępy rozwijających się zespołów, a także odkrywamy nowe muzyczne talenty.
Z niecierpliwością czekamy na tegoroczne występy. Po koncercie
odbędzie się jam session, które
zawsze towarzyszy temu przedsięwzięciu.
Zachęcamy do wzięcia udziału
w wydarzeniach w ramach „Pomysł się Liczy 2019”.
Więcej informacji: anna.ragan@
ckiopodkowa.pl, tel.22 758 94 41
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

41

Kultura
Szanowni Państwo,
w dobie nadmiernej elektronizacji relacji międzyludzkich,
kreujemy możliwości i udostępniamy Mieszkańcom przestrzeń
do budowania bezpośrednich
kontaktów w standardzie face
to face, zgodnie z naszą dewizą:
Biblioteka miejscem spotkań.
Serdecznie zapraszam
Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10.30–18.30
Wtorek 10.30–14.30
Środa 10.30–19.00
Czwartek 10.30–18.30
Piątek 10.30–18.30
Sobota 10.30–14.30

BIBLIOTEKA

MIEJSCEM SPOTKAŃ

Narodowe czytanie
7 września 2019 o godzinie 16.00 zapraszamy
Mieszkańców do plenerowej Czytelni pod
Modrzewiami w ogrodzie Biblioteki.

Aplikacja

parenting hero
Oferowany przez Bibliotekę podkowiańską dostęp do nieodpłatnego
e-learningu językowego okazał się
„strzałem w dziesiątkę”. W związku
z tym mamy dla Państwa kolejną
propozycję. Zapraszamy do odwiedzenia Biblioteki, gdzie otrzymacie
Państwo kody umożliwiające nieodpłatne pobranie aplikacji „Parenting
Hero”.Jest to aplikacja, która powstała w oparciu o treści prezentowane w książce Joanny Faber i Julie
King „Jak mówić, żeby maluchy nas
słuchały. Poradnik przetrwania dla
rodziców dzieci w wieku od 2 do
7 lat” – oczywiście dostępnej do
wypożyczenia w Bibliotece podkowiańskiej.
Interaktywne scenki pozwolą
przećwiczyć oraz utrwalić metody
prezentowane w książce.
Szczegółowe o aplikacji, włącznie
w instrukcją obsługi – w siedzibie
Biblioteki i na jej stronie internetowej www.mbp-podkowalesna.pl
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W tym roku na początek zaprezentujemy krótką nowelkę pt.
Orka autorstwa Władysława
Stanisława Reymonta noblisty
(1924), którą przeczyta Marcin
Popczyński – aktor teatralny
i filmowy, także lektor, którego
tembr i barwa głosu oraz mistrzowska interpretacja znane są
odbiorcom audiobooków.
Po zapoznaniu się z tekstem
klasyka zaprosimy Państwa do
udziału w spotkaniu z Urszulą
Kowalczuk, Autorką dwutomowego dzieła pt. „Koń jaki jest,
każdy widzi – czyli alfabetyczny
zbiór 300 konizmów”.
Elementem łączącym obie
części będzie koń właśnie. Ten,

który znalazł się w tytule książki,
a jest cytatem hasła „Koń” z dzieła „Nowe Ateny, Albo Akademija
wszelkiej sciencyi pełna na różne
tytuły jak na classes podzielona,
mądrym dla memoriału, idiotom
dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki
erygowana” – autorstwa Benedykta Chmielowskiego (Lwów
1745, t. I, s. 475) – pierwszej
encyklopedii powszechnej w piśmiennictwie polskim.
Nasz gość, Pani Urszula Kowalczuk opowie o swoich pasjach,
o tym co język polski mówi nam
o relacjach pomiędzy ludźmi a ich
szlachetnymi towarzyszami, oraz
jak połączyć jazdę konną
z językiem polskim.

Kultura

Mała książka
– wielki człowiek

Najmłodsi podkowianie już od września br. mogą
wziąć udział, w realizowanym przez Bibliotekę
podkowiańską, projekcie bookstartowym
„Mała książka – Wielki człowiek”.
Dzieci w wieku przedszkolnym
i pierwszoklasiści, podczas pierwszej wizyty w Bibliotece – koniecznie z rodzicem, otrzymają
wyjątkowy prezent – Wyprawkę
Czytelniczą zawierającą książkę,
która została dostosowana pod
względem formy i treści do potrzeb
dziecka oraz Kartę Małego Czytelnika. Rodzice natomiast otrzymają
broszurę informacyjną, która pomoże im motywować dzieci do regularnego czytania.
Każda kolejna wizyta w Bibliotece, zakończona wypożyczeniem
przez dziecko książki, zostanie nagrodzona specjalną naklejką.
Zebranie przez dziecko odpowiedniej ilości naklejek honorowane
będzie imiennym dyplomem, otrzymanym podczas pasowania na
Młodego Czytelnika.
Biblioteki pełnią bardzo ważną
rolę w kształtowaniu i stymulowaniu rozwoju dzieci. Biblioteka podkowiańska, w czasie spotkań w Klubie pod Mądrym Smokiem, od lat
zapewnia przestrzeń i przyjazną
atmosferę, w których rodzice wraz
dziećmi mogą doświadczać emocji
związanych z podróżami do czarodziejskiej krainy literatury.

Na spotkania Klubu pod Mądrym
Smokiem zapraszamy Państwa
wraz z dziećmi do siedziby Biblioteki przy ul. Błońskiej 50 w każdą sobotę o godz. 11.00.
Kampania
społeczna
„Mała książka – wielki człowiek” została
dofinansowana przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa.

Podkowiański festiwal
historycznych gier planszowych
Począwszy od pierwszej edycji Podkowiańskiego
Festiwalu Gier Planszowych Biblioteka
podkowiańska jest partnerem
Organizatora wydarzenia – Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60.
W ramach tegorocznego Festiwalu w dniach od 19 sierpnia do

11 września 2019 r. w godzinach
otwarcia placówki w siedzibie Biblioteki (Błońska 50), zapraszamy
do testowania gier, które będą
prezentowane 13 września 2019 r.
w czasie Festiwalu, który jak co
roku odbędzie się w Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym
nr 60 przy ul. Wiewiórek 2/4.

Zaproszenie
na wystawę
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Poli Gojawiczyńskiej
Stowarzyszenie
„Ogród Sztuk i Nauk”
Podkowiańska Galeria
Ekslibrisu
zapraszają
do siedziby Biblioteki
przy ul. Błońskiej 50
w Podkowie Leśnej
do odwiedzenia wystawy
ekslibrisu i grafiki Kazimierza
Wiszniewskiego
pt. „Miłe złego początki”
stanowi ona hołd oddany jednemu z najwybitniejszych, a zarazem najbardziej pracowitych
grafików polskich, który w latach
1923 -1960 wykonał co najmniej
700 ekslibrisów oraz ogromną
liczbę grafik, głównie w technice
drzeworytu. Wspomnieć należy,
iż był to twórca głuchoniemy.
Ekspozycja prezentuje, jako studium przypadku, powstawanie
nowej kolekcji ekslibrisów i grafiki p. Józefa Kolinka, dla którego inspiracją była działalność
współpracującej ze Stowarzyszeniem „Ogród Sztuk i Nauk”
Filii MBP im. Poli
Gojawiczyńskiej
–
Podkowiańskiej Galerii Ekslibrisu. Galeria
już trzykrotnie
zorganizowała,
przyjęte z wielkim
uznaniem
lokalnej społeczności, wystawy
ekslibrisów.
Wystawa została zorganizowana dzięki dofinansowaniu
przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna przyznanemu w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców
miasta, w tym edukacja kulturalna, proekologiczna i społeczna.
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Sport

VII edycja Podkowiańskiej Dychy
odbyła się 26 maja
Pod wieloma względami była to wyjątkowa Dycha. Do biegów zapisanych było
ok. 910 uczestników. Biegi na 10 oraz 5 km ukończyła rekordowa liczba 600 zawodników, a w biegach dzieci na 400 i 800 m wzięło udział 280 dziewcząt i chłopców.
Podkowiańska Dycha na trwałe
wpisała się do kalendarza biegów
na Mazowszu. Ponad 200 osób
przybyło z Warszawy, a wiele z nich
było w Podkowie po raz pierwszy
w życiu. W organizację włączyli
się lokalni i krajowi partnerzy. Biuro Zawodów mieściło się w szkole podstawowej nr 2 w Podkowie
Leśnej. Obsługiwane było przez
wolontariuszy – uczniów szkół
z Podkowy i okolic. Organizatorzy
bardzo cenią zainicjowaną w ze-
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szłym roku współpracę z Krajową
Izbą Fizjoterapeutów, czyli samorządem fizjoterapeutów w Polsce.
Tegoroczna Dycha była Pierwszymi Mistrzostwami Polski Fizjoterapeutów w biegu na 10km.
W Miasteczku Biegowym usytuowanym w Parku Miejskim opodal
Pałacyku, obecne były trzy wiodące tematy imprezy: sport, zdrowie i
działania społeczne. Po ukończeniu
biegu zawodnicy mogli skorzystać
z masaży, porad fizjoterapeutów

i specjalistów od zdrowego trybu życia. Zajmowali się tym: Partner medyczny wydarzenia wraz
z Parterem Fizjoterapeutycznym.
Na stoiskach Expo Zdrowie wolontariusze radzili jak się zdrowo
odżywiać, ćwiczyć i odpoczywać.
Atrakcje sportowe dla dzieci obejmowały jazdę konną, łucznictwo,
rolki terenowe oraz gry i zabawy
pod kierunkiem studentów AWF.
Najmłodszymi uczestnikami przez
cały czas imprezy opiekowała się

Sport
ekipa Biblioteki Miejskiej z Podkowy Leśnej.
Po wysiłku sportowym zawodnicy mogli napić się dobrej kawy,
spróbować przysmaków kuchni
gruzińskiej oraz zupy.
Wszyscy szukający przyjaciela na
czterech łapach, mogli wyjść z imprezy z adoptowanym zwierzakiem
ze schroniska w Milanówku. A właściciele czworonogów dowiedzieli
się więcej co to jest canicross.
Sprawy ekologii są bliskie organizatorom. W tym roku Dycha rozpoczęła współpracę z firmą CCR, na
stoisku, której można było oddać
elektrozłom.
Ta edycja, jak i poprzednie Podkowiańskiej Dychy, była wielką
promocją wolontariatu. Bez 120
wolontariuszy z trzech podkowiańskich szkół, szkół w Brwinowie i Milanówku oraz ich nauczycieli –ko-

ordynatorów wolontariatu, trudno
byłoby organizatorom sprawnie ją
przeprowadzić. Uczniowie pracowali w biurze zawodów, stali na tra-

sie biegu, rozdawali medale i wodę
zawodnikom oraz udzielali wszelkich informacji.
Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe

Autosacrum i Rowerosacrum

w Kościele św. Krzysztofa 4-5 maja 2019 r.
Tradycja święcenia pojazdów w Podkowie Leśnej sięga
czasów przedwojennych.
Historia Autosacrum związana jest
z budową kościoła parafialnego pod
wezwaniem Św. Krzysztofa, patrona kierowców. Budowę zakończono
w 1933 roku. Inwestycja prowadzona
była przy znaczącym wsparciu działaczy i zawodników Automobilklubu
Rzeczypospolitej Polskiej. W 1933
roku odbyło się również pierwsze
poświęcenie pojazdów.
Poza mieszkańcami wydarzenie
gromadzi pasjonatów zabytkowych
samochodów z całego Mazowsza.
Do Podkowy Leśnej zjeżdżają odre-

staurowane auta z równie eleganckimi użytkownikami. Uroczystość poprzedza Rowerosacrum, które w tym
roku zorganizowano 4 maja. Wydarzenie połączone jest z wyścigami
rowerowymi. Nagroda specjalna
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
trafiła w maju do jednego z nastoletnich zawodników – najlepszego
z grupy kilkudziesięciu uczestników.
Małgorzata Kobosko
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta
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Sport

Międzynarodowy Teqball
w Podkowie Leśnej

W pierwszych dniach sierpnia Podkowa Leśna stała się stolicą światowego Teqballa.
Przez cztery dni gościliśmy najlepsze międzynarodowe drużyny.
W naszym mieście zjawili się sędziowie oraz zawodnicy z 9 krajów,
w tym reprezentant Japonii. Nie zabrakło również czołowych reprezentantów Polski, z których większość
należy do podkowiańskiego klubu
Podkowa Teqball Club założonego
w 2018 roku. Klub powstał z inicjatywy młodzieży podkowiańskich

szkół. Uczestnicy sierpniowego obozu wzięli udział w sześciu sesjach
treningowych oraz dwóch turniejach
towarzyskich – w formule singlowej
oraz w formule deblowej. Najlepsi
okazali się Węgrzy oraz Rumuni, którzy należą do ścisłej czołówki światowej w tej dyscyplinie sportu. Obóz
odbył się w Szkole Samorządowej im.
Bohaterów Warszawy przy ul. Jana
Pawła II 20. Za rok planowana jest
kolejna edycja Teqball Poland Camp
z jeszcze liczniejszą grupą międzynarodowych zawodników.
Teqball to nowa dyscyplina sportu budząca spore zainteresowanie
mieszkańców Podkowy Leśnej. Dyscyplina narodziła się na Węgrzech.
Sport łączy elementy tenisa stołowego i piłki nożnej. Zawodnicy gra-

ją na specjalnie zaprojektowanym
i wyprofilowanym stole przypominającym pingpongowy. Polski Związek
Piłki Nożnej rekomenduje teqball
jako formę szkolenia młodych piłkarzy. W Podkowie Leśnej dysponujemy dwoma stołami do teqballa, jednym zewnętrznym – zlokalizowanym
na terenie MOK i drugim w szkole.
Zachęcamy do korzystania ze sprzętu i zapraszamy do kibicowania trenującym w Podkowie Leśnej. Istnieje również możliwość korzystania
z darmowych treningów w klubie
Podkowa Teqball Club, kontakt: Jan
Ochędalski tel. 728 100 000.
Artur Niedziński
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta

Teqball na Festiwalu Otwarte Ogrody
Nowa dziedzina sportu zagościła w programie cyklicznych
podkowiańskich wydarzeń.
W ramach XV Festiwalu Otwarte
Ogrody w Podkowie Leśnej 15 czerwca odbył się turniej singlowy w Teqball
pod nazwą „Podkowa Cup”. W zmaganiach udział wzięło 20 uczestników. Zwycięzcą został Alan Gałecki
- mistrz Polski w grze deblowej. Grzegorz Staśkiewicz zajął drugie miejsce
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po emocjonującym finale, a jako trzeci
na podium stanął Franciszek Mrzygłód – jeden z wielu reprezentantów
Podkowa Teqball Club. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom.
Artur Niedziński
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta

Kultura
PROGRAM XXVIII SEMESTRU (JESIENNEGO) 2019-2020
LP

DATA

WYKŁADOWCA

TYTUŁ

październik
1

2.10.2019
środa, godz.11.00

prof. Andrzej Zybała politolog, Szkoła Główna
Handlowa

2

9.10 .201 9
środa, godz. 11.00

Philip Steele
historyk, redaktor, tłumacz

Dlaczego USA tak gorliwie popiera
Izrael?

3

16.10.2019
środa, godz. 11.00

prof. Wojciech Nowakowski
inżynier

Narodziny polskiej motoryzacji

4

23. 10.2019
środa, godz. 11.00

Debata oksfordzka

5

30. 10.2019
środa, godz. 11.00

WYKŁAD WYJAZDOWY
Cmentarz ewangielicko-augsburski

6

6.11.2019
środa, godz. 11.00

Jerzy Brukwicki krytyk sztuki, kurator wystaw,
dziennikarz

7

13.11.2019
środa, godz. 11.00

WYKŁAD WYJAZDOWY
Muzeum Niepodległości
(Cytadela Warszawska)

Zwiedzanie wystawy „Cytadela
Warszawska i więźniowie X Pawilonu”

8

20.11.2019
środa, godz. 13.00

Igor Pogorzelski
muzykolog, reżyser dźwięku

Wojciech Kilar –kompozytor filmowy i
niefilmowy

21. 11.2019
czwartek, godz. 17.30

KLUB PODRÓŻNIKA
Juraś Likhtarovitch

Jakucja

27.11.2019
środa, godz. 11.00

prof. Paweł Stępień
literaturoznawca UW

Matematyka jako klucz do tajemnicpoezji.
O „Roksolankach” Szymona Zimorowica

Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury
umysłowej w Polsce

Temat do ustalenia
Zwiedzanie cmentarza

listopad

9

Sztuka Legionów

grudzień
10

4.12.2019
środa, godz. 11.00

Robert Szewczyk
geograf, podróżnik, dziennikarz

11

11.12.2019
środa, godz. 11.00

Wykład wyjazdowy
Muzeum Pałacu w Wilanowie

12.12.2019
czwartek, godz. 11.00

KLUB PODRÓŻNIKA
Ewa i Andrzej Pilaszkowie

18.12.2019
środa, godz. 11.00

Józef Kolinek
muzyk, kwartet Prima Vista

12

Karpacka opowieść – magia polskich gór
Sekrety kuchmistrzowskie
– warsztaty kulinarne (I grupa)
Warsztaty kaligrafii (II grupa)
Birma
Wykład muzyczny

styczeń
13

8.01.2019
środa, godz. 11.00

Nieformalna Grupa Teatralna
„Między Słowami”

14

15.01.2019
środa, godz.11.00

Urszula Kowalczyk
gawędziarka, opowiadaczka historii i anegdot,
autorka książki „Koń jaki jest, każdy widzi”

16.01.2019
środa, godz. 17.30

KLUB PODRÓŻNIKA

22.01.2019
środa, godz. 11.00

Darusz Michalski
dziennikarz, prezenter radiowy

25.01.2019
sobota, godz. 17.00

Zakończenie XXVIII semestru

15

Spektakl „Fredro”
Konizmy – jak koń opanował język
polski

Jak rock&roll zainfekował polaków

Zajęcia dodatkowe
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

11.00–12.30 – wykłady
15.30–17.00
10.30–12.00 – nordic walking
12.00-13.30
11.00–12.00 – Gimnastyka „60+”
13.00–14.00 – angielski
– plastyka
18.30–20.30 – Teatr otwarty
– tańce integracyjne 16.00–20.00 – klub brydżowy
przy herbacie
ul. Świerkowa 1
ul. Lilpopa 18
ul. Świerkowa 1
ul. Świerkowa 1
ul. Świerkowa 1
ul. Lilpopa 18
ul. Świerkowa 1
Więcej informacji: 22 758 94 41, uniwersytet@ckiopodkowa.pl, www.ckiopodkowa.pl.
Czesne semestralne: 80 zł, wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł jednorazowy udział w wykładzie 8 zł.
Uwaga! Program może ulec zmianie.
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Ważne adresy i telefony
Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00, fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Godziny pracy Urzędu: pon. 8.00–18.00,
wt.- czw. 8.00–16.00, pt. 8.00–14.00.
Burmistrz Miasta:
Artur Tusiński
e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, a w sprawach
skarg i wniosków – w poniedziałki w godz.
12.00–18.00. Zapisy bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie 22 759 21 01 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej
urzadmiasta@podkowalesna.pl.
Sekretarz Miasta:
Małgorzata Smysło
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Sekretariat:
tel. 22 759 21 01, fax 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego:
tel. 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Dowody osobiste, ewidencja ludności i działalności gospodarczej: tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta:
Agnieszka Czarnecka
tel. 22 759 21 05
Podatki: tel. 22 759 21 07
Opłaty za wodę, kanalizację i odpady
komunalne: tel. 22 759 21 23
Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych: tel. 22 759 21 22
Ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie: tel. 22 759 21 21
Drogi: tel. 22 759 21 25
Nieruchomości komunalne: tel. 22 759 21 17
Planowanie przestrzenne: tel. 22 759 21 19
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta: tel. 22 759 21 24
Rada Miasta Podkowa Leśna:
tel. 22 759 21 06
Adresy e-mailowe radnych:
Małgorzata Łaskarzewska
malgorzata.laskarzewska@podkowaleśna.pl
Magdalena Eckhoff
magdalena.eckhoff@podkowalesna.pl
Bożena Majewska
bozena.majewska@podkowalesna.pl

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

NZOZ „Medicus”: tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00

Małgorzata Janus
malgorzata.janus@podkowalesna.pl

Apteki:
Apteka Podkowiańska, tel. 22 729 19 16
Apteka Główna, tel. 22 758 91 66

Alicja Rotfeld-Paczkowska
alicja.rotfeld-paczkowska@podkowalesna.pl

Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767

Dąbrówka Smolny
dabrowka.smolny@podkowalesna.pl
Karolina Likhtarovich
karolina.likhtarovich@podkowalesna.pl
Michał Gołąb
michal.golab@podkowalesna.pl
Paweł Dziekański
pawel.dziekanski@podkowalesna.pl

Konserwacja sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-Nova Sp. z o.o.
tel. 697 229 002 (alarmowy),
tel. 22 733 01 04 (dział eksploatacji)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 15 70

Sławomir Lasota
slawomir.lasota@podkowalesna.pl

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

Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl

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

Edyta Barucka
edyta.barucka@podkowalesna.pl
Jacek Matłacz
jacek.matlacz@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja – Podkowa Leśna: tel. 22 758 91 10
Dzielnicowy Posterunku Policji
w Podkowie Leśnej.
Mł. Asp. Kamil Oleksiak (od torów od Żółwina) – tel. 600 997 673
Asp. Sztab. Jakub Ziółek (od torów do Brwinowa) – tel. 600 997 544
Dzielnicowi odbierają telefony służbowe
w godzinach pełnienia czynności służbowych.
W sprawach pilnych – całodobowo tel. 112
Komenda Powiatowa Policji:
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14
Straż Pożarna:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998, 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 00
Posterunek energetyczny Grodzisk
Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
Pogotowie gazowe: tel. 992, Warszawa
Rozdzielna gazu:
PGNiG Biuro Obsługi Klienta Pruszków
pn.–pt. 8.00–17.00, tel. 22 637 46 04
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis”: tel. 22 758 92 65

Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 20 61
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Warszawy:
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna,
tel. 22 758 95 67
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały:
ul. Miejska 7, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 95 46
Szkoła Podstawowa św. Teresy
i Gimnazjum św. Hieronima:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Modrzewiowa 41, tel. 22 729 12 81
Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące Nr 60:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Wiewiórek 2/4, tel./fax 22 729 10 80
Miejska Biblioteka Publiczna
im Poli Gojawiczyńskiej:
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48
www.mbp-podkowalesna.pl
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa 18, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie w godz.:
9.00–10.00 oraz 16.30–17.30
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