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Przed nami Święta Wielkiej Nocy.
Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia ciepłych,
pełnych radosnej nadziei Świąt
składają
Burmistrz				
Przewodniczący
Miasta Podkowa Leśna
Rady Miasta Podkowa Leśna
Artur Tusiński		
Grzegorz Smoliński

Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi
Przede mną stoi realizowanie zaplanowanego i podjętego jednogłośnie przez Radę Miasta budżetu na
2016 r. Projektowanie budżetu polega na znalezieniu takich rozwiązań,
które będą kompromisem pomiędzy
potrzebami mieszkańców, a możliwościami finansowymi miasta. W założeniach polityki budżetowej, które przyjąłem na rok bieżący, za najważniejsze
uznałem siedem punktów :

 intensyfikację działań w kierunku
pozyskania środków zewnętrznych na zadania własne,
 k ontynuację działań zmierzających do wzrostu wpływów z podatków i opłat lokalnych,
w
 eryfikację poszczególnych pozycji wydatków budżetowych pod
kątem ich racjonalności, ze szczególnym uwzględnieniem działań
zmierzających do ich obniżenia,
 doskonalenie systemu merytorycznego nadzoru i kontroli wydatków budżetowych,
 sposób przyjmowania do realizacji zadań w oparciu o wieloletni
plan inwestycji i strategię miasta,
 planowanie inwestycji (działań
i rozwiązań), które mają kluczowe, strategiczne i długofalowe
znaczenie dla całego miasta,
 urealnienie dochodów i wydatków.
A jakie są plany inwestycyjne
na 2016 r.?

Od lat najczęściej wymienianą potrzebą mieszkańców Podkowy Leśnej
w publicznych dyskusjach, jak i w przeprowadzanych badaniach dotyczących
jakości życia, na pierwszym miejscu
są drogi, później Leśny Park Miejski
i kwestie bezpieczeństwa. Takie też są
tegoroczne priorytety inwestycyjne.
Z jednym uwarunkowaniem wynikającym ze skromnych możliwości finansowych naszego miasta – pierwszeństwo
mają inwestycje, na które mamy szansę
otrzymać dofinansowanie zewnętrzne, umarzalną pożyczkę lub prawdopodobny jest zwrot poniesionych
nakładów po realizacji zadania np. ze
środków budżetu państwa.
Drogi

Legenda
Drogi zaprojektowane
Drogi realizowane etapami
Drogi projektowane w ramach PTO
Drogi w przygotowaniu do projektowania w ramach PTO
Drogi aktualnie projektowane przez Miasto
Drogi przeznaczone w najbliższym czasie do projektowania

Urząd Miasta ma w planach ubieganie się o dofinansowanie na budowę dróg w ramach RPO województwa mazowieckiego, tak zwanych
„schetynówek” czy środków z PROW.
W pierwszej kolejności na ul. Kwiatową – Paproci, w następnych latach Gołębią – Zachodnią i drogi o znaczeniu
tylko lokalnym. Obecnie na zlecenie
UM są opracowywane projekty ulic:
Reymonta, Jodłowej, Kościelnej, Modrzewiowej. Także w tym roku urząd
ogłosi postępowania na opracowanie
dokumentacji projektowej między
innymi ulic: Błońskiej, Helenowskiej
(części nieutwardzone), Topolowej,
Żeromskiego, Mickiewicza i Głogów.
Plan Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG przy 60%
dotacji będą opracowane dokumentacje ulicy Kwiatowej ( część
nieutwardzona), Lipowej i Głównej.
W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego będziemy się starali wykonać ścieżki
rowerowe między innymi wzdłuż
torów WKD i w tak zwanych ciągach
ekologicznych (pomiędzy Bukową
a Akacjową i Jelenią a Bobrową)
oraz rozpocząć realizację P&R przy
stacji Podkowa Leśna Główna.
Ponadto będę występował o dotację do termomodernizacji budynków będących w zasobach miasta
(„Hel”, Jelenia 13, biblioteka i UM),
a także na wymianę i modernizację
oświetlenia ulicznego. PGE już rozpoczęła kablowanie napowietrznej
linii średniego napięcia i modernizację stacji transformatorowych – ok.
12 km sieci i 4 stacje trafo. W Leśnym
Parku Miejskim planujemy wypielęgnować ok. 1800 drzew, zrewitalizować staw i wyremontować
przepusty. A także pozyskać dofinansowanie na pielęgnację 196 pomników przyrody na terenie miasta,

Plan Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna

Trasy rowerowe

Dostaliśmy zwrot nakładów
poniesionych na przebudowę
ul. Bukowej w wysokości
712.563,34 zł z Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Projektów.

Legenda
Trasy rowerowe istniejące
Trasy rowerowe zaprojektowane
Trasy rowerowe projektowane w ramach PTO
Trasy rowerowe aktualnie projektowane przez Miasto
Wariant I
Wariant II
Trasy rowerowe przeznaczone w najbliższym czasie do projektowania
Wariant I
Wariant II

w tym 24 na posesjach prywatnych.
To są nasze główne zamierzenia inwestycyjne na nadchodzący rok. Ze
środków miasta będą częściowo remontowane chodniki na ulicy Głównej i Modrzewiowej. Czekamy na
nowe ławki i kosze na śmieci, które
sukcesywnie zaczną pojawiać się na
naszych ulicach. Przygotowujemy
się także do ogłoszenia postępowań
przetargowych na kontynuowanie

budowy monitoringu wizyjnego na
terenie miasta oraz planów zagospodarowania terenu szkoły samorządowej i działek miasta przy ulicy Jeleniej. To będzie bardzo pracowity rok,
ale mam nadzieję przyniesie wiele
dobrych zmian i pozytywnych emocji.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Mediacje zakończone
sukcesem
W czwartek 28 stycznia 2016 r. zakończyłem kolejną
sprawę sądową z podwykonawcą robót związanych
z prowadzeniem inwestycji szkolnej podpisaniem
ugody na kwotę 199.000 zł.
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czędziliśmy kwotę min. 190.220 zł,
licząc na dzień mediacji. Kolejne
lata, to kolejne odsetki i koszty sądowe. Do tej pory apelacje kończyły
się niekorzystnym rozstrzygnięciem
dla miasta, stąd decyzja aby sprawy
rozstrzygnąć ugodowo.
Kolejna ugoda podpisana została
28 stycznia br. na kwotę 81.663,53 zł.
Pozwoliła ona zaoszczędzić min.
35.300 zł odsetek i kilka tysięcy
kosztów sądowych.
Łącznie min. 225.520 zł pozostanie w miejskiej kasie. A co naj-

860 000 zł! Tyle udało się
odzyskać z tytułu zwrotu
podatku VAT
Trud działań Urzędu Miasta Podkowa Leśna zmierzający do odzyskania podatku VAT został nagrodzony. Na konto miasta pod koniec
roku 2015 wpłynęło 860 000 zł.
Procedura odzyskiwania podatku
jest bardzo czasochłonna i skomplikowana, bowiem opiera się na indywidualnej interpretacji prawa, ale
jak czas pokazał, warto było podjąć
starania. Urząd Miasta przeszedł
pozytywnie bardzo dużą kontrolę
Urzędu Skarbowego. Cieszy nas
możliwość przekazania Państwu tak
dobrej informacji. Kwotę z odzyskanego podatku VAT będziemy mogli
wykorzystać np. na inwestycje.

Pozyskiwanie
środków zewnętrznych
Pozostałe środki zewnętrzne otrzymane w 2015 r.
7
 49.480, 28 zł na budowę zintegrowanego Systemu Informacji
Miejskiej (SIM) – co daje 85%
wartości prac,
 273.962 zł na pielęgnację i dosadzenia w Parku Przyjaźni Polsko
Węgierskiej – 90% wartości,
 90.000 zł na pielęgnację drzew
w Leśnym Parku Miejskim
– 90% wartości,
3
 4.000 zł na budowę strony
www miasta – 80% wartości,
2
 78.042,70 zł dofinansowanie
dla naszego miasta w ramach
współpracy PTO – ponad 60%,
 21.217,50 zł na Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej – 85% wartości,
2
 9.004,49 zł na remont rowu
– 50% wartości,
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 95.091 zł na budowę budynku
komunalnego – w tym przypadku umowa została podpisana
jeszcze przez poprzedniego
burmistrza (planowana realizacja budowy miała nastąpić
w 2014 r., natomiast faktycznie
budynek wybudowany został
dopiero w 2015 r. – pozyskane
pieniądze udało się utrzymać).
CKiIO pozyskało:
 50.000 zł na wyposażenie
centrum komputerowego,
 30.000 zł dofinansowanie sprzętu.
Biblioteka pozyskała:

9
 .000 zł dofinansowanie zakupu
książek.

Starania o środki zewnętrzne w 2016 r.
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Wartość roszczenia wynosiła
283.000 zł + odsetki ok. 91.620 zł
+ koszty sądowe 14.600 zł, co daje
łącznie kwotę ok. 389.220 zł. Sąd
dwukrotnie powoływał biegłych
w grudniu 2014 r. i połowie 2015 r.,
którzy uznawali zasadność roszczeń
podwykonawcy. Jako, że nie zamierzaliśmy poprzestać na tym etapie
sporu sądowego sprawy, zaproponowaliśmy wykonawcy po raz kolejny drogę mediacji. W drodze mediacji doszliśmy z podwykonawcą do
porozumienia, dzięki czemu zaosz-
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Wniosek o dofinansowanie prac
termomodernizacyjnych czterech
budynków podlegających miastu.
Urząd Miasta złożył Wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie dotyczy prac termomodernizacyjnych czterech budynków
podlegających miastu. Łączny koszt

Pozostałe wnioski
ważniejsze kolejne sprawy zostały
zamknięte.
Przed nami jeszcze dwie sprawy
sądowe:
 749.000 zł + 324.000 zł + koszty
sądowe – roszczenie syndyka
masy upadłościowej
 26.000 zł + odsetki + koszty sądowe – roszczenie podwykonawcy.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

1. Urząd Miasta złożył wniosek do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na dofinansowanie
pielęgnacji 873 drzew na terenie Leśnego Parku Miejskiego. Pielęgnacja
drzew dotyczy zabiegów usuwania
uszkodzeń w postaci złamań oraz
prawidłowego wycinania suchych
gałęzi i konarów. Działania dotyczyć
będą całego drzewostanu, który znajduje się w Leśnym Parku Miejskim,
a w szczególności drzew, które stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników – w sąsiedztwie dróg, ścieżek pieszych i polan.

projektu wynosi ok. 1.370.000 zł
przy czym, poziom dofinansowania
wynosić będzie 80%. Projekt dotyczy
termomodernizacji oraz modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu
Miasta, budynek biblioteki oraz dwa
budynki komunalne przy ul. Jana
Pawła II 29 oraz ul. Jaworowej 13.
Prace obejmą ocieplenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych, ocieple-

nia podłóg, stropów, stropodachów
oraz ocieplenia dachów, wymianę
stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej
oraz wymianę instalacji centralnego
ogrzewania odpowiednio do zaleceń
audytora w danym budynku. Ponadto w każdym budynku montowane
będą panele fotowoltaiczne umożliwiające pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii.

2. Planujemy również wystąpić
na pielęgnację kolejnych ok. 1000
drzew w Leśnym Parku Miejskim – od
ul. Parkowej oraz rewitalizację stawu.
3. W przygotowaniu jest wniosek
o dofinansowanie 196 pomników
przyrody, który również zostanie
złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
4. Sekretarz Miasta w imieniu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna podpisała list intencyjny wyrażając chęć
uczestnictwa w projekcie pt. „E-centra – Aktywizacja cyfrowa mieszkańców gmin”. Projekt zostanie złożony
do końca marca przez Krajową Izbę
Gospodarczą Elektroniki i Teleko-

munikacji przy współpracy Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych.
5. We wrześniu 2015 r. podjęto rozmowy ws. możliwości refinansowania części rozbudowy szkoły w ramach Funduszy 2007–13. Mazowieckiej Jednostce
Wdrażania Projektów Unijnych została
przełożona aktualizacja studium wykonalności dla projektu opracowanego
w 2009 r. RPO WM 7.2 – „Budowa sali
sportowej wraz z rozbudową i termomodernizacją budynków Zespołu Szkół
Samorządowych w Podkowie Leśnej”.
Czekamy na ogłoszenie ostatecznej listy beneficjentów – kwota możliwego
dofinansowania to ponad 5 mln zł.
Marcin Bzdyra
Urząd Miasta Podkowa Leśna
3
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Pieniądze z WFOŚiGW

Zmiana stawek

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej 4 kwietnia ogłosi dwa nabory kierowane do osób
fizycznych. Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania
lub niskooprocentowanych pożyczek na ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza poprzez:

Na podstawie Uchwały nr 108/
XVIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa
Leśna zawiadamiamy, że: od 1 kwietnia 2016 roku zmianie ulegają stawki
opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i będą wynosić:
15,00 zł miesięcznie za osobę – jeżeli odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny
30,00 zł miesięcznie za osobę – jeżeli odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób nieselektywny
W związku z powyższym miesięczna wysokość opłaty począwszy od
miesiąca kwietnia 2016 r. stanowi
iloczyn nowej stawki i danych podanych w złożonej przez właściciela
nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W przypadku, gdy na nieruchomości zmienił się składnik mający
wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. ilość osób zamieszkujących
daną nieruchomość, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć

za wywóz odpadów komunalnych

dla mieszkańców Podkowy Leśnej

 modernizację indywidualnych
kotłowni,
 zakup i montaż kolektorów
słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup
i montaż pomp ciepła.
Dla modernizacji kotłowni inwestycje polegać będą na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła
tj. wymianie kotłowni lub palenisk
węglowych na gazowe, olejowe lub
opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej
niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek).
W ramach inwestycji możliwy będzie zakup kotła oraz czujnik tlenku
węgla – czadu (bez elementów dodatkowych takich jak np. zasobnik
c.w.u. lub podajnik) oraz podatek
od towarów i usług (VAT) związany
z tym zakupem.
Na modernizację indywidualnych
kotłowni możliwe jest uzyskania
dofinansowania w postaci dotacji
lub niskooprocentowanej pożyczki,
częściowo umarzalnej. W przypad-

ku dotacji poziom dofinansowania
wyniesie do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż
5.000 zł dla jednego Beneficjenta.
Decydując się na pożyczkę można liczyć na objęcie wsparciem do 100%
kosztów kwalifikowanych (kosztów
modernizacji kotłowni) bez limitów
cenowych, jednakże pamiętać należy, iż umorzeniu może podlegać jedynie 10% wartości pożyczki zaś jej
oprocentowanie nie przekroczy 3%
w stosunku rocznym. W przypadku,
gdy na nieruchomości, na której wymieniana będzie kotłownia, występuje pomnik przyrody, możliwe będzie ograniczenie oprocentowania
do poziomu nawet 1%.
Drugim ciekawym konkursem jest
dofinansowanie na zakup i montaż
kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.
Na zakup kolektorów słonecznych
można uzyskać dotację w kwocie
45% kosztów kwalifikowanych,
jednakże nie więcej niż 5.000 zł dla
jednego Beneficjenta. Zakup pomp
ciepła będzie dotowany do 25%
kosztów kwalifikowanych, jednak-
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że nie więcej
niż do 10.000 zł.
W przypadku instalacji fotowoltaicznych dofinansowane może być
do 25% kosztów kwalifikowanych
do wysokości 7.500 zł.
Oba konkursy będą otwarte nie
dłużej niż do 30 września 2016
roku, ale w przypadku wyczerpania
się alokacji termin ten, może zostać
znacznie skrócony – warto więc się
spieszyć.
Zgodnie z intencją burmistrza,
w każdy poniedziałek w godzinach
17.00–18.00, Mieszkańcy Miasta będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie
koncepcji projektu oraz poprawności wypełnienia dokumentacji
aplikacyjnej. Pracownik urzędu nie
będzie pisać wniosków w imieniu
Beneficjentów, ale będzie do ich
dyspozycji w zakresie weryfikacji
takich wniosków pod kątem kryteriów punktowych oceny oraz od
strony formalnej.
Marcin Bzdyra
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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nową deklarację w terminie 14 dni.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w następujących terminach:
 do 15 marca - za I kw.,
 do 15 maja - za II kw.,
 do 15 września - za III kw.,
 do 15 listopada - za IV kw.,
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Podkowa Leśna:
43 1240 5918 1111 0000 4909 0851.
Regionalna Izba Obrachunkowa (organ
kontrolny) w dniu 28 lipca 2014 r. powołując się m.in na wyrok WSA z 6.11.2013
nakazała Gminie Podkowa Leśna zweryfikowanie istniejącej stawki opłaty. Od
początku funkcjonowania systemu przy
obowiązujących w chwili obecnej stawkach opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wpływy z opłat nie wystarczają na pokrycie kosztów i wymagały
urealnienia. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami przychody z opłat powinny
pokrywać koszty ponoszone przez miasto
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Więcej informacji można uzyskać
pod nr tel. 22 759 21 21 w godzinach
pracy Urzędu Miasta Podkowa Leśna, pok. nr 11.
Agnieszka Radziak
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Wymiana napowietrznych linii elektrycznych

Wymiana sieci gazowej

W marcu rozpoczęły się zapowiadane już
wcześniej prace związane z kablowaniem
miasta, czyli wymiany napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV na przewody podziemne. W pierwszej kolejności
roboty elektryczne zaczęły się w ulicach:

Sieć gazowa w Podkowie Leśnej
powstała dopiero w latach 80,
dzięki Społecznemu Komitetowi
Budowy Sieci Gazowej w Podkowie Leśnej. Do budowy sieci użyto rur stalowych ze szwem z boku.
Niestety są one nieodporne na
warunki środowiska i ulegają korozji. Mimo, że udogodnienie istnieje stosunkowo od niedawna to
wymaga modernizacji. W związku z tym, jeszcze w zeszłym roku,

• Brwinowskiej na odcinku
Sokola –Miejska,
• Błońskiej od Brwinowskiej
do Słowiczej,
• Słowiczej od Błońskiej do Wró-

blej oraz Wróblej od Słowiczej do
Szpaków o łącznej dł. ok. 1100 m.
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• W drugim etapie będzie kablowa-

na ulica Błońska i Warszawska na
odcinku od Brwinowskiej do Myśliwskiej – ok. 1200 m.
Jak już wspominaliśmy Państwu w poprzednich numerach, przy okazji wymiany kabli na tych ulicach wymienione
zostaną trzy stacje transformatorowe,
dla których w porozumieniu z Konserwatorem Zabytków i PGE zostało wypracowane rozwiązanie dotyczące wyglądu
stacji transformatorowych dedykowane
specjalnie dla naszego Miasta Ogrodu.

Projektowane stacje transformatorowe oraz złącza kablowe wyposażone
zostaną w płaskie dachy. Kolorystyka
elewacji, dachów oraz drzwi i żaluzji wykonane zostaną w naturalnym kolorze
betonu. Do ścian zostaną przykręcone
kraty (w naturalnym kolorze stali) stanowiące trejaż dla roślin pnących.
Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie
kolejnych przetargów na ul. Akacjowej,
Topolowej oraz Jana Pawła II.
Joanna Kacprowicz
Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

rozpoczęto prace w ulicy Brwinowskiej. Metalowe rury są wymieniane na PE. Informujemy, że
Mazowiecka Spółka Gazownicza
będzie kontynuowała prace związane z modernizacją gazociągu. Po
zakończeniu remontu w ul. Brwinowskiej, prace będą prowadzone
w ulicach: Warszawskiej, Głównej
i Ogrodowej.
Inwestycję prowadzi Mazowiecka Spółka Gazownicza.

Apel śmieciowy
Każdy z nas pragnie mieszkać
w czystym i zadbanym mieście.
Z uwagi na chęć utrzymania prawidłowej estetyki miasta uprzejmie prosimy Mieszkańców Podkowy Leśnej o wystawianie przed
posesję koszy na śmieci oraz
worków z posegregowanymi
opadami jeden dzień przed terminowym odbiorem śmieci lub
przed godziną 6.00 rano w dniu
odbioru odpadów.

Komunalizacja działek
Zakończyła się sprawa komunalizacji działki nr 5, obręb 7 na terenie
MOK – Miasto otrzymało prawomocną decyzję (działka o pow. ok.
1000 m2). Zostały przeprowadzone
negocjacje z WKD dotyczące drugiej komunalizowanej działki nr 19
również na terenie MOK, w wyniku
których zostanie podpisane porozumienie: WKD wycofa zastrzeżenia
złożone do decyzji komunalizacyjnej
w zamian za przygotowanie przez
miasto parkingu dla rowerów (działka o pow. ok. 2600 m2). Zakończenie
tej sprawy pozwoli na uporządkowanie terenu wokół budynku MOK.

Prace pielęgnacyjne
Na ukończeniu są prace związane
z pielęgnacją działek leśnych wykonywane wg uproszczonego plan
urządzania lasu – ciąg wzdłuż Akacjowej, Storczyków, Czeremchowej
róg Kwiatowej, ciągi ekologiczne pomiędzy ul. Myśliwską i Główną. Rozpoczęto prace porządkowania poboczy na terenie miasta – ulica Bukowa
– trawnik, wyrównanie terenu.
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Pomniki przyrody
Na terenie Podkowy Leśnej po inwentaryzacji mamy ustanowione jako pomniki przyrody
425 drzewa: brzoza brodawkowa, buk pospolity, lipa drobnolistna, sosna pospolita i dąb
szypułkowy oraz 3 głazy narzutowe (znajdują się w ogrodzie przy Kościele Św. Krzysztofa).
W ramach współpracy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów opracowywano strategię zieleni na terenie
obszaru Trójmiasta Ogrodów wraz
z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych. Celem przeprowadzonej inwentaryzacji było
zebranie podstawowych danych
oraz rozpoznanie stanu zdrowotne-

go drzew pomnikowych, w tym cech
morfologicznych mogących mieć
wpływ na kondycję drzewa. Istotnym
elementem, na który zwrócono uwagę
było także otoczenie każdego z pomników. Kolejnym krokiem było sformułowanie zaleceń pielęgnacyjnych,
mających na celu zabezpieczenie zarówno samego drzewa, jak i jego otoczenia przed ewentualnymi skutkami
przeszłych zaniedbań. Osobno opisano pojedyncze pomniki, osobno zaś
całe grupy drzew alejowych.
Na terenie Podkowy Leśnej wytypowano 196 pomników przyrody do pielęgnacji. Pielęgnacja będzie polegała na
usunięciu posuszu i założeniu ewentualnych wiązań elastycznych, w zależności o potrzeby. Wśród tych wytypowanych 196 drzew, 24 znajdują się
na działkach prywatnych. W związku
z tym, że Urząd Miasta podjął starania
o dofinansowanie prac pielęgnacyjnych
pomników przyrody, do wszystkich
właścicieli drzew na terenach prywatnych zostały wysłane zapytania – czy
wyrażają zgodę na przeprowadzenie
prac w obrębie ich posesji. Praktycznie wszyscy wyrazili zainteresowanie
i zgodę, na pozostałe decyzje czekamy.
Wniosek o dofinansowanie 196 drzew
zostanie złożony do Wojewódzkiego

››› Wieści z urzędu

Błąd w numerze konta
Uprzejmie informuję, że w decyzji w sprawie
łącznego zobowiązania pieniężnego został podany niepełny numer rachunku bankowego.
Prawidłowy numer Urzędu Miasta Podkowa Leśna, na który można dokonywać przelewów z tytułu podatków oraz innych opłat jest następujący:
Bank Pekao S.A. numer:
43 1240 5918 1111 0000 4909 0851.
Przepraszam za wszelkie utrudnienia z tym związane.
Elżbieta Koblak
Referat Finansowy
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Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W lutym został złożony do WFOŚiGW wniosek o dofinansowanie pielęgnacji 873 drzew na terenie Leśnym
Parku Miejskiego. Planujemy również wystąpić na kolejne ok. 1000
drzew również w Leśnym Parku
Miejskim od ul. Parkowej. Pod koniec
2015 r. za otrzymane pieniądze zewnętrzne zostały przeprowadzone
prace pielęgnacyjne na 260 drzewach w Leśnym Parku Miejskim.
Beata Piotrowska
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Kasa zamknięta
W związku z przeprowadzoną kontrolą wewnętrzną kasy Urzędu Miasta Podkowa Leśna i wykrytymi nieprawidłowościami
w jej funkcjonowaniu nawarstwiającymi się od 2013 r. informujemy, że przedmiotowa kasa będzie nieczynna do odwołania.
Jednocześnie informujemy, że od 8 marca br. w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej - Filia w Podkowie Leśnej przy ul. Słowiczej 1H został uruchomiony punkt przyjmowania opłat na rzecz
Miasta Podkowa Leśna.
Od wpłaty gotówki w banku na poniższe konto nie będą pobierane prowizje bankowe od wpłacającego
61 9291 0001 0090 4962 2000 0010.
Za utrudnienia przepraszamy.
Agnieszka Czarnecka
Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Apel o podłączanie
nieruchomości
do sieci kanalizacyjnej

››› Środowisko

Szanowni Mieszkańcy,
pragniemy przypomnieć, że wszyscy
jesteśmy zobowiązani do podłączania
naszych nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej. Obowiązek ten
regulowany jest już na szczeblu europejskim (dyrektywa 91/271/EWG
z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca
oczyszczania ścieków komunalnych),
poprzez regulacje państwowe (przykładowo: ustawa z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków oraz ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach), aż po prawo lokalne („Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna”). Nasze Miasto
Ogród zostało wyposażone w kompletną sieć kanalizacyjną. Jednak do
tej pory korzysta z niej niewiele ponad
80% mieszkańców, podczas gdy do
końca 2015 roku wskaźnik ten wynosić powinien co najmniej 90%.
Z czego jednak wynikają te naciski
na podłączanie się do sieci kanalizacyjnej? Czy zbiorniki bezodpływowe,
tzw. szamba, nie są wystarczające?
Odpowiedzi na te pytania dostarcza
pobieżna nawet analiza składu ścieków bytowych. Mamy tam więc drobnoustroje (również chorobotwórcze)
– głównie bakterie, pasożyty. Do tego
spory ładunek związków organicznych ułatwiających dalsze namnażanie mikroorganizmów (wszyscy
doskonale znamy zapach ścieków,
powodowany w dużym stopniu przez
produkty przemiany materii bakterii
beztlenowych), jak również mogących powodować choroby, z nowotworami włącznie. Na koniec jeszcze
dodajmy różnego rodzaju chemikalia,
detergenty. Tworzy się z tego bardzo
niebezpieczny koktajl. W przypadku, gdy nasz zbiornik jest faktycznie
bezodpływowy, pojawiają się dla
nas pewne niedogodności związane
z jego opróżnianiem. O tym jednak za
chwilę. W tym miejscu trzeba bowiem
uzmysłowić sobie, że niestety wiele
zbiorników budowanych było już do-

syć dawno temu, czasem bez dokładnego przestrzegania obowiązujących
w tym względzie przepisów. Przy
braku regularnych konserwacji część
z nich utraciło szczelność powodując
wycieki do gruntu. Składniki zawarte
w naszych ściekach dostają się do wód
gruntowych, zanieczyszczając je wraz
z otaczającą glebą. A warto wiedzieć,
że wraz z wodą skażenie może przemieścić się na odległość nawet kilku
kilometrów od źródła. Następnie
składniki te absorbowane są przez rośliny, w tym również owocowe krzewy
i drzewa oraz uprawiane w naszych
przydomowych ogródkach warzywa.
Tą drogą skażenie może dostawać się
do naszych organizmów.
Zakładając jednak całkowitą szczelność naszych zbiorników, ścieki
trzeba wypompować i przewieść do
oczyszczalni ścieków. Problem zapachu, choć bardzo nieprzyjemny, jest
jednak chwilowy i raczej nie powoduje długotrwałych negatywnych skutków. Głównym problemem jest sam
transport. Wozy asenizacyjne są duże,
ciężkie. Z tego wynika hałas i emisja
do atmosfery szkodliwych gazów powstających w wyniku spalania paliwa,
jak również zniszczenie dróg dojazdowych, często nieutwardzonych.
Podłączenie naszych domów do
sieci kanalizacyjnej eliminuje wyżej
wymienione problemy. Znika uciążliwy transport. Zmniejsza się zagrożenie skażenia wód gruntowych i gleby,
gdyż w sieci ścieki są przepompowywane na bieżąco, co znacząco ogranicza możliwość namnażania się drobnoustrojów, zaś w przypadku awarii
sieci dużo szybciej i sprawniej można
reagować.
Wracając zatem do początku - apelujemy, aby Ci z mieszkańców, którzy
jeszcze nie są do sieci kanalizacyjnej podłączeni, rozważyli tę sprawę
w najbliższym czasie.
Chrońmy razem nasze Miasto Ogród.
Anna Opalińska
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Inwestycje

Przygotowano
zapytania ofertowe:
 na remont chodnika w ulicy Modrzewiowej na odcinku Wschodnia – Sosnowa;
 opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie trasy rowerowej od ul. Sosnowej, ulicą
Dębową dalej przez las od ulicy
Bukowej do ul. Akacjowej, dalej
na zasadach ogólnych ulicami
Akacjową, Wschodnią, Króliczą, Jelenia do Żubrowej, dalej
Żubrową przez las do Bobrowej,
dalej Bobrową do Myśliwskiej,
dalej przez las do Głównej.

Informacja
Zakończono przeprowadzanie audytu w przedmiocie przeglądu procesu nadzoru nad realizacją inwestycji „Budowa Sali sportowej wraz
z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej”; Wnioski
z Audytu są dostępne na stronie BIP.

Informacja
22 stycznia 2016 r. Urząd Miasta otrzymał decyzję umarzającą
karę pieniężną nałożoną w listopadzie 2008 r. na Miasto Podkowa
Leśna w ostatecznej wysokości
288.142,98 zł za usunięcie drzew
i krzewów bez pozwolenia. Po
ponad dwóch latach od zaskarżonej decyzji, w styczniu 2016 r.
Skład orzekający uchylił decyzję
niezależnie od zarzutów odwołania, powołując się m.in. na zmianę
przepisów w 2015 r. oraz przedawnienie popełnionego czynu.
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Poprawa jakości powietrza
w mieście tj. nasz wspólny „Plan”
Na styczniowej Sesji Rada Miasta Podkowa Leśna (26 stycznia 2016 r.) Uchwałą nr 103/XVIII/2016
zatwierdziła „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2020”.
W związku z zatwierdzeniem
wspomnianego dokumentu chciałabym zwrócić Państwa uwagę na
dokument przygotowany przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska – Raport pn. Stan środowiska w Województwie mazowieckim w 2014.
We wspomnianym Raporcie przedstawione zostały oceny podsumowujące wyniki badań i pomiarów
wykonanych w 2014 roku w ramach
państwowego monitoringu środowiska w zakresie następujących
komponentów: powietrza, wód powierzchniowych, hałasu i pól elektromagnetycznych. W 2014 roku
w znacznej części województwa
mazowieckiego odnotowano niski
poziom stężeń monitorowanych
zanieczyszczeń. Pomimo systematycznej poprawy jakości powietrza
w województwie nadal istotnym
problemem pozostają: w sezonie
zimowym – ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10
i PM2,5, dwutlenku azotu oraz
benzo(a)pirenu, a w sezonie letnim
– zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego.
Ich głównymi źródłami pochodzenia (oprócz ozonu) są: indywidualne
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ogrzewanie domów i mieszkań oraz
komunikacja samochodowa.
Jako najpilniejsze zadania w zakresie poprawy jakości powietrza
Raport definiuje: kontynuowanie
ograniczania niskiej emisji z domów
ogrzewanych indywidualnie poprzez rozbudowę centralnych systemów ciepłowniczych (promocja
ciepła systemowego), ograniczenie
strat ciepła w budynkach i na przesyle, zmianę paliwa oraz sposobu
ogrzewania indywidualnego budynków, propagowanie ekologicznych
nośników energii (gaz) i eliminowanie węgla (np. przez pełne wdrożenie opracowanych programów
ograniczenia niskiej emisji).
Jak wynika z powyższego dokument Plan Gospodarki Niskoemisyjnej powinien zająć ważne miejsce
w polityce zmierzającej do poprawy
jakości środowiska. Równocześnie
przyjęty przez Radę Miasta „Plan
…” daje dyspozycje do prowadzenia
indywidualnych działań w zakresie
modernizacji źródeł ciepła. Działania te są skorelowane z konkursami
przygotowanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2016r. program 2016-OA-7

– Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni.
Zgodnie ze wskazanym programem dla os. fizycznych istnieje
możliwość uzyskania dofinansowania lub pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże
nie więcej niż 5.000 zł dla jednego
beneficjenta. Istnieje możliwość
zwiększenia dofinansowania do
100% kosztów kwalifikowanych
w formie pożyczki.
Nabór wniosków w programie
rozpoczyna się 4 kwietnia 2016 r.
i będzie prowadzony do wyczerpania alokacji, nie później niż do
30 września 2016 r., a w przypadku
posiadania umowy z wykonawcą
zadania – nie później niż do 31 października.
Zachęcamy Państwa do zainteresowania wskazanymi w artykule
dokumentami oraz do aplikowania
w przygotowanym programie. Konkurs jest skierowany do osób fizycznych, Urząd Miasta będzie służyć
pomocą osobom zainteresowanym
wymianą urządzenia i pozyskaniem
środków.
Joanna Kacprowicz
Kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

Mała architektura
w mieście ogrodzie
W połowie lutego br. w naszym mieście ogrodzie pojawiły się pierwsze elementy małej architektury.
Powoli chcemy ujednolicać naszą
przestrzeń publiczną tak, by tworzyła spójną i jednolitą całość. Ławki zamontowane zostały w Parku
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Aby
uchronić nowe urządzenia przed
działaniami wandali, zostały one
na trwale głęboko wbetonowane
w podłoże. Niebawem obok staną
również kosze na śmieci.

Nie jest to jednak jedyne miejsce
gdzie takie elementy małej architektury będą widoczne. Kolejne urządzenia, tak by sukcesywnie odmieniać
podkowiańską przestrzeń. Będą one
montowane m.in. na nowo zrobionych ulicach. Zdemontowane z parku
kosze na śmieci w zależności od potrzeb osadzone będą na ulicach Podkowy Leśnej.
Meble miejskie najczęściej są tylko niewielkim składnikiem ogółu architektury. Mamy nadzieję, że nowo

zamontowane ławki umożliwią Państwu miły odpoczynek i sprawną komunikację.
Magdalena Sitko
Wieloosobowe Stanowisko
ds. komunikacji społecznej i polityki miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Środowisko

Już dziesięć lat rozdajemy budki
Jak w poprzednich latach, w sobotę 27 lutego, w Pałacyku
Kasyno spotkali się miłośnicy ptaków. W tym roku ucieszyła
nas duża frekwencja zainteresowanych osób życiem ptaków.
O budkach lęgowych, o tym, co
się w nich dzieje oraz o wierzbach
głowiastych opowiadał pan Adam
Tarłowski z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”. Akcję zainicjowało dziesięć lat temu Towarzystwo
Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy
Leśnej, a poparła Rada Miasta. Dzięki temu nasze ptaki do dziś dorobiły
się w sumie około tysiąca nowych
budek. W tym roku 117 nowych budek lęgowych (typu A i typu B) dla

ptaków, które zostały sfinansowane
przez Miasto Podkowa Leśna, zawiśnie w ogrodach Podkowy Leśnej.
Gatunki zasiedlające budki lęgowe
typu A: sikora modra, muchołówka
żałobna, czubatka, sikora bogatka,
mazurek, wróbel, muchołówka żałobna, pliszka i inne. Gatunki zasiedlające budki lęgowe typu B: szpaki.
Beata Piotrowska
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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W lutym na terenie całego
kraju odbyły się konsultacje
społeczne, których celem
jest opracowanie i wdrożenie
tzw. Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa.

››› Wieści z urzędu

Badania bezpłatne
Weekendowe badania profilaktyczne chorób
układu krążenia dla mieszkańców w wieku 35+
W związku z otrzymaniem zaproszenia z powiatu żyrardowskiego
pragniemy poinformować, że Miasto
Podkowa Leśna będzie uczestniczyć
w projekcie „Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrardowskiego poprzez
promocję zdrowia i profilaktykę chorób”, którego celem jest zapobieganie
i zmniejszenie zachorowalności na
choroby układu krążenia. Program
finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Skierowany jest on do osób, które
ukończyły 35 lat.
Terminy wykonywania badań:
 13 kwietnia (środa)
w godz. 8.00 – 11.00 w Urzędzie
Miasta przy ul. Akacjowej 39/41
w sali ślubów.
 16 kwietnia (sobota) w godz.
8.00-11.00 w Sali widowiskowej
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie
Leśnej przy ul. Świerkowej 1.

 17 kwietnia (niedziela)
w godz. 8.00 do 11.00
w Sali widowiskowej Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
przy ul. Świerkowej 1.
Bezpłatne badanie
przesiewowe obejmuje:
 pakiet badań krwi (cholesterol,
cholesterol HDL, cholesterol
LDL, trójglicerydy, glukoza,
CRP), na które należy zgłosić
się na czczo.
W dalszym etapie dla osób, które
będą tego wymagały – konsultacja
lekarska, badanie EKG, wizyty u specjalisty kardiologa oraz bezpłatne
ciśnieniomierze nadgarstkowe.
Badania przesiewowe
w kierunku wykrywania
nowotworów złośliwych
Zapoczątkowana w 2015 r. akcja
badań przesiewowych w kierunku wykrywania nowotworów zło-

››› Wieści z urzędu

Wznowienie szczepień

ochronnych przeciwko grypie
W związku z informacjami w mediach o nadchodzącej fali zachorowań na grypę, wznowiono akcję
bezpłatnych szczepień przeciwko
grypie dla grupy mieszkańców
Podkowy Leśnej tj. kobiet od 60 lat
i mężczyzn od 65 lat. Akcja rozpoczęła się 16 lutego 2016 r. i trwać
będzie do 31 marca 2016 r.
Szczepienia obejmują oprócz
wykonania szczepienia – badanie
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kwalifikujące wykonane przez lekarza w NZOZ BASIS przy ul. Błońskiej 46/48, w którym wykonywane będą szczepienia godzinach
10.00 – 18.00.
Akcja finansowana jest ze środków budżetowych Miasta Podkowa Leśna.
Małgorzata Niewiadomska
Referat Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich

śliwych dla osób, które ukończyły
40 rok życia cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Podkowy Leśnej.
Były to pakiety:
 dla kobiet na badanie w kierunku
wykrycia raka narządu rodnego/
szyki macicy, jajnika oraz nowotworu piersi
 dla mężczyzn badanie w kierunku wykrycia raka jąder i gruczołu
krokowego
 dla kobiet i mężczyzn badanie
w kierunku wykrycia raka żołądka, trzustki i jelita grubego.
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie ww. badaniami akcja zostanie powtórzona po wakacjach.
Planowany termin to wrzesień/październik bieżącego roku.
Małgorzata Niewiadomska
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

Komunikat

Informujemy, że od
1 stycznia 2016 r.
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
została podpisana
umowa na wykonywanie usługi konserwatora
sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody z firmą
„GEA-NOVA” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej,
05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 38.
Zakres obowiązków konserwatora obejmuje oprócz bieżącej konserwacji i eksploatacji wydawanie warunków przyłączeniowych i odbiór
wykonanych przez mieszkańców
przyłączy.
Aktualne numery telefonów:
Alarmowy 697 229 002
Dział eksploatacji 663 206 807

Szanowni Państwo,
mapa bezpieczeństwa będzie zawierać policyjne dane w poszczególnych jednostkach Policji (np. KPP
Grodzisk Maz., PP Podkowa Leśna)
z podziałem na kategorie przestępstw, wykroczeń oraz zagrożeń
w ruchu drogowym, do których dostęp poprzez system internetowy
będzie miał każdy obywatel.
Wspomniane konsultacje miały
miejsce również w naszym mieście
z udziałem m.in. Burmistrza Artura
Tusińskiego, przedstawicieli Rady
Miasta, placówek oświatowych
i instytucji społecznych. W przedmiotowej sprawie odbyły się również cykliczne spotkania z mieszkańcami Podkowy Leśnej, w trakcie
których policjanci zbierali wnioski
i sugestie związane z informacjami
jakie powinny być zawarte w Powiatowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa. Więcej informacji będziecie mogli Państwo uzyskać na
spotkaniu organizowanym przez
Urząd Miasta, które zaplanowane jest na dzień 31 marca 2016 r.
o godz. 18:00 w CKiIO w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1,
w trakcie którego jednym z tematów będzie Powiatowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa prezentowana przez Komendanta
Powiatowego Policji w Grodzisku
Mazowieckim mł. insp. Grzegorza
Styczyńskiego.

››› Wieści z urzędu

Bezpieczeństwo
w Podkowie Leśne
cji, również w sposób anonimowy
o niepokojących nas sytuacjach czy
zdarzeniach, daje możliwość wyprzedzenia przestępcy o krok, co
skutecznie może zapobiec dokonaniu przestępstwa. Zapewniam, że
wszystkie informacje otrzymane
od Państwa są cenne i sprawdzane
przez Policjantów.

Drodzy Mieszkańcy, przed nami
gorący okres przedświąteczny.
Czas wypraw do sklepów, supermarketów, gdzie pochłonięci robieniem zakupów, oglądaniem
różnorodnych rzeczy, zwracamy
mniejszą uwagę na to, co się wokół
nas dzieje. Złodzieje nie mają wolnego, wykorzystują najmniejszą
chwilę nieuwagi, żeby ukraść nam
telefon, pieniądze, dokumenty czy
karty płatnicze. Sytuacje takie nie
muszą dotyczyć nas samych, ale
często dzieją się na naszych oczach.
Nie przechodźmy obojętnie widząc
jak ktoś sięga nie do swojej torebki
czy kieszeni lub, gdy grupa osób
zaczepia na ulicy przechodniów.
Reagujmy, nie tolerujmy takiego
zachowania, informujmy Policję.
Nie trzeba być dużym i silnym, żeby
mieć wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa we własnym otoczeniu – każdy z nas może się do tego
przyczynić. Powiadomienie Poli-

Jednocześnie życzę Wszystkim
Mieszkańcom Naszego Miasta radosnych i bezpiecznych Świąt Wielkanocnych oraz spokojnych chwil
spędzonych w gronie rodzinnym.
Kierownik Posterunku Policji
w Podkowie Leśnej
st.asp. Małgorzata Witkowska

Serdecznie zapraszam
na spotkanie z Mieszkańcami
31 marca 2016 r. o godz. 18.00 do
CKiIO przy ul. Świerkowej 1.
Program spotkania obejmuje
m.in. omówienie planów rozwoju
monitoringu oraz Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa w naszym mieście.
O godz. 19.30 porozmawiamy
natomiast na temat budżetu
partycypacyjnego na 2017 r.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna
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Informacje

W marcu br. na posiedzeniu Sądu
odbyła się sprawa przywrócenia
byłej pani burmistrz Małgorzaty
Stępień-Przygody na stanowisko
sprzed wyboru na fotel burmistrza miasta. Sąd odrzucił jednomyślnie wniosek uznając ca-

łość roszczenia za bezzasadne.
Przypomnijmy – pani Stępień
-Przygoda złożyła do urzędu pismo o przywrócenie stosunku
pracy, powołując się na artykuł
74 Kodeksu Pracy. W związku
z odmową (uznano, że stosunek
pracy wygasł) wystąpiła na drogę
sądową. Ustępując ze stanowiska

była burmistrz otrzymała odprawę wraz z ekwiwalentem za urlop
w wysokości 58.648,14 zł.
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››› Wydarzenia

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy „Wyklętych”. W dniu tym, pomimo
niesprzyjającej aury, cześć i chwałę bohaterowi – generałowi Antoniemu Hedzie
„Szaremu” – oddała przy grobie córka Teresa Heda-Snopkiewicz, generał brygady drużyn
strzeleckich Ryszard Matrzak – prezes Światowej Federacji Polskich Kombatantów,
por. Wojciech Fabian, władze samorządowe oraz spora grupa młodzieży.
Po uroczystości w Zespole Szkół
Samorządowych miało miejsce spotkanie z młodzieżą gimnazjalną. Rozpoczęło się ono projekcją filmu przybliżającego postać „Szarego”. Pani
Teresa Heda-Snopkiewicz uzupełniła
go osobistymi w spomnieniami. Generał Ryszard Matrzak w swoim wystąpieniu życzył młodzieży, żeby ich „życie skierowane było na rzecz wolnej,
niezależnej i katolickiej Polski”. Jako
ostatni do młodzieży przemawiał por.
Wojciech Fabian. Wspomniał, że czasy w których przyszło żyć „Szaremu”
były bardzo trudne. Trzeba podejmować wysiłek prostowania pogma-

twanej historii. Opowiadał o losach
innych Żołnierzy-Bohaterów, bitych,
katowanych, których ciał do tej pory
rodziny nie mogą znaleźć.
W ramach obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych w naszym Mieście
Ogrodzie Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące nr 60 (przy ul. Wiewiórek) przygotowało wystawę przybliżającą biogramy bohaterów, którą
można było oglądać do 15 marca.
Magdalena Sitko
Wieloosobowe Stanowisko
ds. komunikacji społecznej i polityki miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Wspomnienia
córki Teresy
Hedy-Snopkiewicz:
„Cieszę się, że po raz kolejny
spotykamy się na podkowiańskim
cmentarzu przy grobie moich
Rodziców SZAREGO i NARCYZY
– żołnierzy Armii Krajowej.
Wacława Kotlicka i Antoni Heda
poznali się w partyzantce w czasie
wojny na Ziemi Iłżeckiej.
Brawurowe akcje Ojca – dowódcy
oddziału leśnego w bojach z Niemcami, a następnie rozbicie więzienia
UB w Kielcach z 4/5 sierpnia 1945 r.
(uwolnienie kilkuset więźniów)
wpłynęły przede wszystkim na
losy rodziny Szarego: zakatowanie
dwóch braci i kuzyna, żołnierzy AK,
przez kieleckie UB w maju 1945 r.
Tajny ślub Rodziców w kwietniu
‘45, ukrywanie się przez trzy lata
pod fałszywymi nazwiskami, zmiana miejsc zamieszkania, a następnie
w wyniku zdrady zaaresztowanie
Ojca 28 lipca 1948 r. w Gdyni, skazanie Go na 4-krotną karę śmierci
podczas procesu w Kielcach i zamiana wyroku na dożywocie odcisnęły
piętno na życiu codziennym odważnej Narcyzy wychowującej samotnie dwie małe córki. Przez cały ten
czas walczyła o życie męża (zbieranie podpisów pod prośbami o uła-

skawienie, gromadzenie pieniędzy
na obronę przez adwokatów).
Pod koniec 1953 r. Rodzice wzięli
ślub cywilny w więzieniu we Wronkach, co umożliwiło (styczeń 1954)
wydanie aktów urodzenia kilkuletnim córkom; następnie 8-letnia Teresa i 7-letnia Marysia przyjęły sakrament Chrztu Świętego, a rok później
przystąpiły do I Komunii Świętej.
Kilka razy z Mamą odwiedzałam
Ojca w więzieniu we Wronkach.
Z tego okresu zachowała się wzruszająca korespondencja między żoną,
córkami a uwięzionym Szarym, prowadzona do 16 listopada 1956 r. –
daty warunkowego Jego zwolnienia.
Podobna wymiana listów między nami nastąpiła po internowaniu Ojca w więzieniu na Białołęce
(13.12.1981 – 16.06.1982). Ponow-

nie zaczęłyśmy z Mamą i Siostrą odwiedzać Go w areszcie.
W IPN-ie zachowało się kilkadziesiąt teczek SZAREGO inwigilowanego i podsłuchiwanego do 1989 r.
Ojciec zmarł 14 lutego 2008 r.,
w dniu 66-ej rocznicy powstania
Armii Krajowej, której dewizie
„Bóg-Honor-Ojczyzna” był wierny
całe życie. W tym miejscu mogę
przytoczyć proste, wspaniałe zdanie z więziennego grypsu 17-letniej
INKI Danuty Siedzikówny: „Zachował(am) się jak trzeba”.
11 października 2016 minie setna rocznica urodzin gen. Antoniego
Hedy-Szarego. Był nieugięty i niezłomny w miłości do Ojczyzny.”
Teresa Heda-Snopkiewicz
Córka Szarego
Podkowa Leśna, 1.03.2016

››› Organizacja pozarządowa

Forum Organizacji Pozarządowych
W styczniu w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich odbyło się
jak co roku - Forum Podkowiańskich
Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu z władzami miasta wzięło
udział większość organizacji pozarządowych działających na terenie
naszego miasta. W trakcie spotkania omówione zostały jeszcze
raz zasady pozyskania, rozliczenia
i kontroli dotacji na realizację zadań
publicznych realizowanych przez
12

podmioty wymienione w ustawie
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (uoppiow). W roku
2016 na realizację tych zadań przewidziane zostało w budżecie miasta
Podkowa Leśna 103 000 zł.
Dużo emocji na spotkaniu wywołał
temat kontroli dotychczas udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych, którą miasto prowadzić
będzie na podstawie art. 17 ustawy
uoppiow.

W trakcie spotkania organizacje pozarządowe zgłosiły potrzebę powołania zespołu roboczego, który opracuje m.in. system oceny wniosków
dla Komisji Konkursowej. Burmistrz
Miasta Artur Tusiński zarządzeniem
z dnia 28 stycznia 2016 powołał zespół, który wypracował dokument.
Magdalena Sitko
Wieloosobowe Stanowisko
ds. komunikacji społecznej i polityki miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna
13

››› Edukacja ekologiczna

„O czym marzą drzewa”
- nasze dzieci już to wiedzą
17 lutego w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
miało miejsce ciekawe wydarzenie. Krakowska grupa
teatralna na zaproszenie Urzędu Miasta wystawiła
spektakl ekologiczny pod tytułem „O czym marzą drzewa”.
Narratorem przedstawienia było stare drzewo, które przez lata swojego
życia obserwowało nieodpowiedzialne i niszczycielskie działania ludzi i boi
się, że nie ma już ratunku dla przyrody.
Świat dawniej był piękniejszy. Czyste
rzeki, dużo drzew i świeże powietrze.
Niestety przez zanieczyszczenia,
tony śmieci i ocieplenie klimatu przyroda obumiera. Kiedy stare drzewo
myśli, że nie ma już szans na ratunek
w przedstawieniu pojawia się pierwszoklasistka Ala, która razem z młodym drzewkiem – bukiem Jasiem wierzą, że los może się odwrócić. Trzeba
tylko bardzo się postarać a także przekonać wszystkich jak dużo ludzkość
może stracić zaniedbując przyrodę
oraz jak wiele zależy od nas samych.
Wydawać by się mogło, że temat
ekologii może znudzić młodego wi-
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dzenia. Tymczasem uczniowie klas
I-III tutejszego zespołu szkół żywiołowo reagowali na przedstawienie.
Spektakl miał formę wesołej, wspólnej zabawy z dziecięcą publicznością. Były konkursy, piosenki, barwne
kostiumy oraz oczywiście, mnóstwo
śmiechu. Dzieci były bardzo aktywne
i same zgłaszały się do realizowanych
przez aktorów pomysłów. Bardzo
chętnie uczestniczyły w organizowanych konkursach oraz wykazały
się naprawdę dużą wiedzą. Dzięki tej
propozycji ważne tematy jak segregacja odpadów, zanieczyszczenie powietrza, niska emisja, czy też problem
niszczenia lasów zostały w łatwy
i przyjemny sposób przekazane naszym dzieciom. Jako, że byłam obecna na tym przedstawieniu od siebie
mogę dodać, że możemy być dumni

z „Podkowiańskich Dzieci” i właśnie
od nich uczyć się wrażliwości na sprawy otaczającego nas środowiska.
Jeszcze raz brawa dla aktorów oraz
wszystkich uczestniczących w spektaklu dzieci.
Joanna Kacprowicz
Kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Wspomnienie

Profesor Michał Anioł Bogusławski
– mistrz, sąsiad i przyjaciel

Odszedł z naszego grona dobry przyjaciel i sąsiad, człowiek znany,
bliski i serdeczny. Smutna wiadomość o Jego śmierci dotarła do
nas 7 marca br. Był do końca zaangażowanym i niestrudzonym
inspiratorem i realizatorem wspólnych projektów artystycznych
– teatralnych, filmowych i edukacyjnych w środowisku sobie
najbliższym, wśród mieszkańców Podkowy Leśnej.
Profesor Michał Bogusławski był
wybitnym człowiekiem kultury.
Scenarzystą, reżyserem filmowym
i teatralnym, mistrzem dla wielu pokoleń dokumentalistów, reżyserów
i dziennikarzy; także jednym z pierwszych pracowników Telewizji Polskiej
(leg. nr 7); wykładowcą m.in. Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej
i Teatralnej w Łodzi, Wydziału Radia
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego
oraz członkiem Rady Etyki Mediów
(1998–2011).
Jego ukochanym cyklem filmowym
stały się Małe Ojczyzny w TVP2, których był współtwórcą i kierownikiem
artystycznym. Powstało w tym cyklu
ponad dwieście filmów dokumentalnych, oddających głos ludziom zaangażowanym w życie polskich środowisk lokalnych. Małe Ojczyzny były,
szczególnie dla młodych twórców,
szkołą etyki zawodowej i warsztatu
filmowego najwyższej próby.
W swojej pracy artystycznej wspólnie z żoną Krystyną poszukiwał pięknego i jednocześnie atrakcyjnego
klucza do popularyzowania literatury,
poezji i muzyki. Był twórcą wielu widowisk telewizyjnych i filmów artystycznych, w których prezentowane
były teksty i postawy wybitnych autorów, klasyka polska i uniwersalna.
Wyjątkowym dziełem gatunku jest
Psalmus – film muzyczno-baletowy
nagrodzony Złotą Nimfą na Festival
de Télévision w Monte Carlo w 1983 r.
Profesor był także niezastąpionym
animatorem życia społecznego i kulturalnego Podkowy Leśnej. Od roku
2005, nie tylko jako członek Rady
Programowej Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia”, na bieżąco wspierał

podkowiańską społeczność uniwersytecką swoją wiedzą, otwartością
i entuzjazmem. W swojej „małej ojczyźnie”, współpracując z lokalnymi
organizacjami pozarządowymi (był
m.in. członkiem honorowym Związku Podkowian) oraz Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich, stworzył
i prowadził Zespół Podkowiańskiej
Wideokroniki. Dzięki jego pracy powstał, niespotykany nigdzie indziej,
bogaty zbiór dokumentacji filmowej
poświęconej miastu i jego mieszkańcom: ponad 70 reportaży filmowych.
Filmy te pełnią i będą pełnić ważną
integrującą i informacyjną funkcję
w społeczności lokalnej, szczególnie
dla nowych mieszkańców Podkowy.
Są niezwykłym dokumentem czasu
i miejsca, nie do przecenienia z punktu widzenia historyka czy socjologa
– badacza kultur lokalnych.
Wiele tych dokumentów prezentowano publicznie przy różnych okazjach. Wśród nich wyróżnić trzeba
dokumentację unikalnych przedstawień teatralnych: zrealizowany
w Uniwersytecie Otwartym „Pokolenia” Święcone na dworze J.O. Radziwiłła Sierotki (wg Słowackiego,
w reżyserii Profesora), zrealizowane
przez Podkowiański Teatr Otwarty –
Gentelman i spółka, Babie lato oraz
zrealizowane przez Nieformalną
Grupę Teatralną „Między Słowami”
– Ostatni tren (wg Hemara).
Z jego wiedzy i doświadczenia korzystali ostatnio uczniowie Zespołu

Szkół Samorządowych oraz pracownicy Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów w Stawisku. Dzięki
zespołowi stworzonej przez Profesora Podkowiańskiej Wideokroniki
powstał film biograficzny Michał
i jego Mała Ojczyzna.
Michał Bogusławski pozostawił
nam wiele ze swego dorobku i dobrą
pamięć o sobie – jako Obywatelu
i Twórcy. Dobrze zasłużył się swej
Wielkiej i Małej Ojczyźnie. Wśród
prestiżowych nagród, które w swym
życiu otrzymał, jest Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W roku
2012 podkowiańska społeczność wyróżniła Profesora odznaczeniem Zasłużony dla Miasta Podkowa Leśna.
Grono przyjaciół i współpracowników z Podkowiańskiej Wideokroniki,
Związku Podkowian, Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa
Leśna, Rady Programowej i słuchaczy
Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia”,
Teatru Otwartego, Nieformalnej
Grupy Teatralnej „Między Słowami”,
Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego, Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich, Zespołu Szkół
Samorządowych i Muzeum im.
A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 84 lat odszedł od nas prof. Michał Bogusławski.
Reżyser, dokumentalista, dziennikarz, pedagog, twórca Podkowiańskiej Wideokroniki
i przede wszystkim wspaniały człowiek. Przez wiele lat był także wpółpracownikiem CKiIO.
Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia składają
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna i Rada Miasta Podkowa Leśna
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››› Rada Miasta

Informacje

Rady
Miasta

Rada Miasta Podkowa Leśna
w okresie od listopada 2015 r.
do lutego 2016 r. obradowała
na czterech sesjach, w trakcie
których radni podjęli trzydzieści osiem uchwał i przyjęli trzy
stanowiska.
Podczas XVII sesji w dniu
22 grudnia 2016 r. jednogłośnie
podjęto uchwałę w sprawie
budżetu miasta na 2016 rok
(uchwała Nr 88/XVII/2015).
Dochody miasta ustalono na
poziomie 25.058.016,60 zł,
wydatki miasta na poziomie
27.871.616,60 zł, z czego na inwestycje zaplanowano kwotę
3.955.100,00 zł.
Wszystkie uchwały oraz stanowiska dostępne są w Biurze
Rady Miasta i zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.podkowalesna.pl).
Wykaz podjętych
uchwał i stanowisk
wyszczególnione obok.
Radni Miasta zapraszają
mieszkańców na swoje dyżury (poniedziałki w godz. 17.0018.00, Urząd Miasta) oraz do
udziału w sesjach Rady Miasta i w posiedzeniach komisji
merytorycznych. Informacje
o zaplanowanych spotkaniach
publikowane są na stronie
internetowej miasta oraz zamieszczane na miejskich tablicach informacyjnych.
Beata Krupa
Biuro Rady Miasta
Referat Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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XVII sesja Rady Miasta – 22 grudnia 2015 r.

XVI sesja Rady Miasta – 26 listopada 2015 r.
Uchwała Nr 72/XVI/2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta
na 2015 rok

Uchwała Nr 90/XVII/2015

w sprawie przystąpienia do opracowania Miejskiej Karty Dużej Rodziny
w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 73/XVI/2015

w sprawie wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2016 r.

Uchwała Nr 91/XVII/2015

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 74/XVI/2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych

Uchwała Nr 92/XVII/2015

Uchwała Nr 75/XVI/2015

w sprawie opłaty targowej

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
gminy Miasto Podkowa Leśnaprzez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Uchwała Nr 76/XVI/2015

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji
na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr 93/XVII/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Miastu Podkowa Leśna niektórych spraw
z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Uchwała Nr 77/XVI/2015

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji na podatek rolny

Uchwała Nr 94/XVII/2015

w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Stanowisko Nr 10/2015

Uchwała Nr 78/XVI/2015

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
o lasach i deklaracji na podatek leśny

w sprawie zarzutów mieszkanki na nieprawidłowo przeprowadzoną przez Komisję
Rewizyjną kontrolę

Uchwała Nr 79/XVI/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna
w sprawie organizowania i finansowania nauki religii
w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym
przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezję Wschodnią

Uchwała Nr 80/XVI/2015

Uchwała Nr 81/XVI/2015

Uchwała Nr 82/XVI/2015

Uchwała Nr 83/XVI/2015

Uchwała Nr 95/XVIII/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 96/XVIII/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta
Podkowa Leśna na 2016 r.

Uchwała Nr 97/XVIII/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony
Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 r.

Uchwała Nr 98/XVIII/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady
Miasta Podkowa Leśna na 2016 r.

Uchwała Nr 99/XVIII/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady
Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 100/XVIII/2016

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady
Miasta Podkowa Leśna (Przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw
Społecznych została radna Olga Jarco)

Uchwała Nr 101/XVIII/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta
Podkowa Leśna z dnia 26 października 2011 r. w sprawie
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

w sprawie cofnięcia rekomendacji kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II
w Grodzisku Mazowieckim

Uchwała Nr 102/XVIII/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 103/XVIII/2016

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna
na lata 2015-2020”

Uchwała Nr 104/XVIII/2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016–2026

Uchwała Nr 105/XVIII/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 r.

Uchwała Nr 106/XVIII/2016

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 107/XVIII/2016
(Stanowisko Nr 11/2016)

w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie demonstracji w naszym mieście zorganizowanej
przez Stowarzyszenie Narodowy Pruszków oddział ONR

Uchwała Nr 108/XVIII/2016

w sprawie zmiany uchwały nr 91/XVII/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna

w sprawie przekazania Miastu Podkowa Leśna niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy
Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Uchwała Nr 84/XVI/2015

w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania
rodziny w mieście Podkowa Leśna na lata 2016-2018

Stanowisko Nr 9/2015

w sprawie przyjęcia wspólnego stanowiska władz
samorządowych w sprawie wycinki drzew wzdłuż torów
kolejki Warszawskiej Kolei Dojazdowej

XVII sesja Rady Miasta – 22 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr 85/XVII/2015

XVIII sesja Rady Miasta – 26 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015–2025

Uchwała Nr 86/XVII/2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta
na 2015 r.

Uchwała Nr 87/XVII/2015

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016–2026

Uchwała Nr 88/XVII/2015

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2016 r.

Uchwała Nr 89/XVII/2015

w sprawie przystąpienia do prac nad wprowadzeniem
budżetu partycypacyjnego Miasta Podkowa Leśna

XIX sesja Rady Miasta – 22 lutego 2016 r.
Uchwała Nr 109/XIX/2016

w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w stosunku do Burmistrza
Miasta Podkowa Leśna w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego
z dnia 27 stycznia 2016 r.
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››› Kultura

Wybory uzupełniające

do Rady Miasta

19 stycznia w Pałacyku Kasyno odbyło się z udziałem mieszkańców i przedstawicieli
organizacji społecznych spotkanie podsumowujące realizację Strategii Działania
CKiIO w latach 2011-2015.

W dniu 10 kwietnia 2016 r. zostaną przeprowadzone
wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowa Leśna
w okręgu wyborczym nr 5. Wybory zostały zarządzone
w związku z rezygnacją radnej Małgorzaty Stępki
z mandatu radnego.
Okręg wyborczy, w którym przeprowadzone zostanie głosowanie,
obejmuje mieszkańców ulic:

 Błońskiej 45-59 (numery
nieparzyste) i 42-56 (numery
parzyste),
 Helenowskiej 37-41 (numery
nieparzyste) i 46A-52 (numery
parzyste),
 Słowiczej 1-17A,
 Szpaków (cała),
 Warszawskiej 10-28 (numery
parzyste) i 19-37 (numery
nieparzyste),
 Wróblej 1-15.
Głosowanie zostanie przeprowadzone przez Obwodową Komisję
Wyborczą nr 2 z siedzibą w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Świerkowej 1 (galeria). Wyborcy będą mogli głosować
w godz. 7.00-21.00.
O mandat radnego ubiegać się będzie dwóch kandydatów:
 Szymon Mateusz Czupryński,
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańcy
dla Podkowy – lista nr 1,
 Marcin Kaliński, zgłoszony
przez Komitet Wyborczy Wyborców Szacunek dla Podkowian
– lista nr 2.
Przypominamy, że głosować
można na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania
znak „x” (dwie linie przecinające
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się w obrębie kratki) z lewej strony
obok nazwiska wybranego kandydata. Postawienie znaku „x” w
kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x”
w żadnej kratce albo postawienie
w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x”
– spowoduje nieważność głosu.
Wyborcy ujęci w spisie wyborców miasta mogą głosować
osobiście w lokalu wyborczym.
Jedynie wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego (w tym z użyciem nakładki
Braille’a) można było zgłaszać do
dnia 21 marca 2016 r.
Wyborcy, którzy najpóźniej
w dniu głosowania ukończą 75 lat
oraz wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, mają
prawo do głosowania przez pełnomocnika. Wnioski o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa można składać do dnia 1 kwietnia 2016 r.
Osobom starszym i niepełnosprawnym oferujemy pomoc
w dotarciu do lokalu wyborczego.
W celu zorganizowania transportu
prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

CKiIO raportuje realizację
strategii z ostatnich 5 lat

Szczegółowe informacje odnośnie udziału w głosowaniu można uzyskać w pokoju nr 7 Urzędu
Miasta (parter), tel. 22 759 21 16.
Wszystkie informacje są także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zachęcamy mieszkańców okręgu
wyborczego nr 5 do udziału w głosowaniu i wskazania swojego reprezentanta do Rady Miasta.
Beata Krupa
Urzędnik Wyborczy Miasta

Tematem przewodnim była skuteczność podejmowanych działań w dążeniu do wyznaczonych w Strategii
celów we wspomnianych latach. Dyrektor CKiIO Alina Witkowska zaznaczyła potrzebę monitorowania przyjętych wskaźników, systematyczność
w realizacji zadań przypisanych poszczególnym celom oraz poprosiła
zgromadzone osoby o wskazanie sukcesów, porażek, tego, co zmieniło się
na lepsze/gorsze, a także przekazanie
sugestii do wykorzystania w tworzeniu strategii na kolejne lata.
Następnie przedstawiono konkretne działania będące miernikami realizacji przyjętych kierunków
rozwoju takich jak: aktywizacja
i integracja społeczności lokalnej,
zwiększenie kompetencji kulturowej
mieszkańców, promowanie lokalnego dziedzictwa i idei miast ogrodów
i modernizacja infrastruktury. Poruszono temat nowych inicjatyw (m.in.
interdyscyplinarny projekt Pinokio,
warsztaty Rzeczoznawcy, festiwal
filmowy Docs Against Gravity, czy
obywatelski PROJEKT: Kino Muzyka), pomysłu zniżek dla rodzin wielodzietnych czy działalności Akademii
Muzycznej (dawnej Sali Prób). Zwrócono uwagę na możliwości związane
z działalnością Lokalnego Centrum
Kompetencji (warsztaty informatyczne dla szkół, poznanie tajników
drukowania 3 D), ale także na zwiększoną i owocną współpracę z podkowiańskimi szkołami (wystawy, lekcje
historyczne, kurs komputerowy,
WOŚP, Akademia Dokumentalna).

Podkreślono prężną działalność Galerii Kasyno, która wyrobiła sobie
mocną markę (współpracuje m. in.
z Domem Spotkań z Historią, Muzeum Sztuki Współczesnej, a artyści
sami się zgłaszają, by zorganizować
wystawę swoich prac).
Jako sukcesy w działalności
CKiIO wskazano m. in. bogatą
i różnorodną ofertę, otwartość na
inicjatywy społeczne, 10 lat działalności Uniwersytetu Otwartego
POKOLENIA, ciekawą ofertę kina
PROJEKT, remont budynku przy ul.
Świerkowej, czy imprezy dla bardzo
małych dzieci (Wszystko gra…, zajęcia Baba Duu). Jako szczególne hity
wymieniono spektakl „Usłyszeć taniec” pokazany podczas Festiwalu
Otwarte Ogrody w 2015 roku, którego efektem jest działająca grupa
flamenco, „Fundamenta Niepodległej” – w części poświęconej patriotycznym obrazom Łukaszowców
oraz wystawę sztuki aborygeńskiej
w Galerii Kasyno.
Jako słabości wymieniono brak
dobrej infrastruktury i parkingu
przy Świerkowej, elementy wystroju Pałacyku, słabe nagłośnienie
i brak wentylacji w obiektach (duchota podczas imprez). Zaproponowano większą ilość dokumentacji
video imprez i umieszczanie ich internecie (multimedia jako podstawowe narzędzie promocji).
W procesie prac nad strategią wykorzystano także ankiety dotyczące działalności CKiIO. Informacje
były zbierane podczas zajęć i imprez

CKiIO, przez Internet (ankieta na
stronie www), wkładkę do biuletynu miejskiego oraz udostępnianie
w wybranych punktach Podkowy
Leśnej. Otrzymano zwrotnie ponad
230 wypełnionych ankiet. Odpowiadający w większości kojarzyli
ofertę Centrum wskazując średnio
10 wydarzeń jako sobie znanych.
Szczególnym uznaniem cieszyły się
zajęcia Uniwersytetu Otwartego
„Pokolenia”, spektakle teatralne,
koncerty, kino PROJEKT oraz Artystyczne Ferie i wakacje dla dzieci.
Na pytanie czego brakuje w ofercie
CKiIO najczęściej pojawiały się sugestie by zwiększyć ilość imprez dla
młodzieży oraz koncertów (zwłaszcza plenerowych), a także spotkań
z ciekawymi ludźmi.
Jako źródło informacji o ofercie
CKiIO najczęściej wskazywano rodzinę i znajomych, newsletter, stronę internatową oraz plakaty na mieście. Wśród wypełniających ankiety
większość stanowiły kobiety. Dominowały osoby w średnim wieku oraz
starsze (choć wiele osób w ogóle nie
chciało go ujawnić), z wykształceniem średnim i wyższym, zamieszkałe w Podkowie Leśnej (większość)
lub okolicach (Milanówek, Brwinów,
Otrębusy).
Dokładne opracowanie wyników ankiet zostanie dołączone do
zaktualizowanego tekstu Strategii
Działania CKiIO na lata 2016-2020.
Michał Burszta
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich
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Dyżury Gminnej Komisji
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Podkowie Leśnej
Od stycznia 2016 r. GKRPA pełni
dyżury w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16.00-18.00
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej, ul. Błońska 46/48,
tel. (22) 729 10 82.
Do zadań GKRPA zgodnie z ustawą
o wychowaniu w trzeźwości należy:

 inicjowanie działań w za–

kresie określonym w art. 41 ust.
1 cyt. ustawy oraz podejmowanie
czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego – art. 41 ust 3,

 kontrola zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych – art.
18 ust 8 cyt. ustawy (do kontroli
stosuje się odpowiednie przepisy
ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej),

 kierowanie na badanie przez biegłych sądowych osób zgłoszonych
do GKRPA (art. 25 cyt. ustawy);
art. 24 cyt. ustawy stanowi: „osoby,
które w związku z nadużywaniem
alkoholu powodują rozkład życia
rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo
systematycznie zakłócają spokój
lub porządek publiczny, kieruje się
na badanie przez biegłego w celu
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania
rodzaju zakładu leczniczego”,

 kierowanie do sądu wniosków
o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu (art. 26 ust 3
– „sąd wszczyna postępowanie na
wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
lub prokuratora),wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu
sprzedaży z uchwałami rady gminy.
Ewa Zalewska
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Podkowie Leśnej
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Co to jest praca socjalna?
Ważnym zadaniem pomocy społecznej realizowanym w ramach
zadań własnych gminy jest praca socjalna. Jest ona działalnością zawodową skierowaną
na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin
w funkcjonowaniu w społeczeństwie, oraz doprowadzenie ich do
samodzielności życiowej i rozwoju.
Poza takim definiowaniem pracy
socjalnej spotykamy się często z jej
szerszym rozumieniem. Przede
wszystkim jest ona jedną z form
usług socjalnych. Oprócz profesjonalnego poradnictwa zalicza się do
niej pomoc w załatwieniu spraw
codziennych oraz pomoc w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem.
Praca socjalna świadczona jest
na rzecz poprawy funkcjonowania
osób i rodzin w ich środowisku
społecznym. Prowadzona jest:
 z osobami i rodzinami w celu
rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
 ze społecznością lokalną w celu
zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji
istotnych dla zaspokajania potrzeb
członków społeczności.
W pracy socjalnej wykorzystuje
się właściwe tej działalności metody
i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do
samostanowienia.
Praca socjalna świadczona jest
osobom i rodzinom bez względu na
posiadany dochód.
PRACA SOCJALNA polega na :
 pomocy osobom poprzez
ukierunkowanie do
odpowiednich instytucji,
 u mówieniu wizyty ze
specjalistami,
 skierowaniu wniosków do sądu
o objęcie rodziny nadzorem
kuratorskim,
 utrzymywaniu ścisłej
współpracy z kuratorami,
odwiedziny w rodzinach,
 pomocy w redagowaniu pism
procesowych z zakresu spraw
rodzinnych i opiekuńczych,

 pomocy w wypełnianiu
różnego rodzaju wniosków
i pism urzędowych,
w
 spółpracy ze szkołami,
pedagogiem szkolnym
w zakresie uzyskania informacji
o małoletnich dzieciach,
 s tałej współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy
odnośnie aktualnych ofert
pracy i szkoleń, – pomocy
w skompletowaniu
dokumentów niezbędnych do
uzyskania renty, emerytury
bądź innych świadczeń,
 pomoc w ustaleniu stopnia
niepełnosprawności
w Powiatowym Zespole
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności,
 stałej współpracy
z placówkami służby zdrowia,
 udzielaniu poradnictwa jako
pomocy osobom
w samodzielnym rozwiązywaniu
problemów i uczenie ich tego,
 zorganizowaniu zbiórek
rzeczy używanych,
 kierowaniu wniosków z urzędu
do GKRPA,
 u świadamianiu klientom
skutków choroby alkoholowej,
motywowaniu do podjęcia
leczenia odwykowego,

informowaniu ofiar przemocy
o przysługujących im prawach
oraz formach pomocy,
 kierowaniu z urzędu wniosków
o znęcaniu się nad rodziną do
prokuratury, stałej współpracy
z Policją.
Ewa Zalewska
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Podkowie Leśnej

››› pomoc społeczna

„Podziel się
z sąsiadem”
Szanowni Mieszkańcy Podkowy Leśnej, w dniach 1-21 marca bieżącego
roku, w sklepach w Podkowie Leśnej,
prowadzona była świąteczna zbiórka żywności pod hasłem „Podziel się
z sąsiadem”. W ramach przedmiotowej akcji w sklepach ustawione były
oznaczone kosze, do których mieszkańcy i kupujący mogli wkładać
artykuły spożywcze. Bardzo dziękujemy za Państwa wsparcie rzeczowe dla najbardziej potrzebujących
mieszkańców naszego miasta. Z zebranych produktów przygotowane
zostaną paczki żywnościowe, które
przekażemy osobom korzystającym
z pomocy społecznej.

Zmiany w świadczeniach
rodzinnych
Złotówka
za złotówkę
Z dniem 1 stycznia 2016 r.
nastąpiła zmiana zasad
przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego. Zgodnie ze
znowelizowanymi przepisami
przekroczenie progu dochodowego nie spowoduje zupełnej
utraty zasiłku rodzinnego, lecz tylko jego pomniejszenie – dokładnie
o taką kwotę, o jaką został przekroczony próg dochodowy. Przekroczenie nie może być wyższe
niż suma otrzymywanych świadczeń. Wypłata świadczenia może
nastąpić, jeżeli ustalona kwota
będzie wyższa lub równa 20 zł.

Świadczenie
rodzicielskie

W ramach akcji „Podziel się z sąsiadem”, którą prowadziliśmy przed
Świętami Bożego Narodzenia, udało się nam zebrać około 270 kg
różnych artykułów – głównie spożywczych. Z zebranych produktów
przygotowaliśmy paczki dla 25 rodzin/osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej. Pierwsza akcja
powiodła się dzięki Państwa życzliwości i przychylności.
Organizatorem akcji „Podziel się
z sąsiadem” jest ponownie Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.
Ewa Zalewska
Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej

Świadczenie rodzicielskie będzie
przysługiwać osobom, które urodziły dziecko i nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia
macierzyńskiego. Uprawnionymi
do pobierania tego świadczenia
będą między innymi: osoby bezrobotne, studenci, rolnicy, a także
wykonujący pracę na podstawie
umów cywilnoprawnych, osoby
zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
Wysokość świadczenia rodzicielskiego – 1000 zł miesięcznie (brak
kryterium dochodowego).

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 styczniem 2016 r.,
którzy nie mają prawa do zasiłku
macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie
będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez
dziecko 1 roku życia.
Nowe druki do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
– z dniem 2 stycznia 2016 roku
w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia zmieniły się
druki wniosków i załączników do
wniosków do świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego – druki
dostępne są w siedzibie Ośrodka.
Ewa Zalewska
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Podkowie Leśnej

Program Rodzina 500 plus
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż na terenie Miasta Podkowa
Leśna będzie jednostką właściwą
do składania i rozpatrywania wniosków w ramach Programu Rodzina
500 plus. Nabór wniosków nastąpi
od 1 kwietnia 2016 r.
Ewa Zalewska
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Podkowie Leśnej
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Święto Miasta

Warsztaty szkoła dla rodziców
i wychowawców
Serdecznie zapraszamy
rodziców mieszkających
w Podkowie Leśnej do
udziału w bezpłatnych
warsztatach „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji
z dziećmi lub wychowankami. Jego
głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu
sobie w codziennych kontaktach
z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania
się, refleksja nad własną postawą
wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie
wzajemnej bliskości. To także nauka
dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wycho-

wywać to kochać i wymagać.
Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się
w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do
budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co sprawia, że jest on także programem
profilaktycznym.
Program w dużej części bazuje na
cyklu książek A. Faber i E. Mazlish
pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do
nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu
żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga
do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu
i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać,
żeby z nami rozmawiały”.
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co

9 kwietnia 1925 r. Stanisław Lilpop, obywatel ziemski i członkowie
zarządu spółki Miasto Ogród Podkowa Leśna, Janusz Regulski
i Tadeusz Baniewicz, podpisali akt notarialny oddający w ręce spółki
przeprowadzenie komisowej sprzedaży działek na terenie Podkowy Leśnej.

budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Warsztaty będą
odbywały się w Przedszkolu Miejskim w Podkowie Leśnej, ul. Miejska
7 i rozpoczynają się 13 kwietnia
2016 r. o godz. 18.00. Grupa warsztatowa może liczyć maks. 15 osób.
Zapisy prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,
tel. (22) 729 10 82
Ewa Zalewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej

Dla upamiętnienia tego wydarzenia,
u zbiegu ulic Parkowej i Bluszczowej, ustawiono figurkę Matki Boskiej, u podnóża której wmurowano
kamień węgielny Podkowy Leśnej.
O dacie powstania Miasta Ogrodu
informuje napis wyryty na cokole
pomnika.
W tym roku zapraszamy Państwa
na uroczyste obchody święta miasta, które chcielibyśmy, aby były
spędzone radośnie i rodzinnie. Z tej
okazji zostanie zorganizowanych
kilka imprez, zarówno dla mieszkańców, jak i dla wszystkich gości,
którzy przybędą z zewnątrz. W programie przewidziano m.in. nadanie
honorowego obywatelstwa Włod-

kowi Pawlikowi; spotkanie autorskie z panem Remigiuszem Piotrowskim; różne wystawy oraz pokaz
filmów o Podkowie Leśnej. Na najmłodszych Podkowian czekać będzie mnóstwo atrakcji w „Ogrodzie
twórczości”, który odbywać
się będzie na terenie Parku
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej,
gra miejska oraz kolejna odsłona spektaklu japońskiego
teatru Kamihsibai.
Muzyczną oprawę podczas
imprezy zapewni zespół Vistula River Brass Band.
Szczegółowy
harmonogram obchodów Święta
Miasta zostanie przedsta-

wiony na plakatach, które niebawem pojawią się w naszym mieście.
Magdalena Sitko
Wieloosobowe Stanowisko
ds. komunikacji społecznej i polityki miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna

9 kwietnia

Święto
Miasta!
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Lilpopowie – od zegarmistrza do instalatora i podróżnika
Z okazji Dnia Miasta Ogrodu przypadającego 9. kwietnia na pamiątkę podpisania
w 1925 roku przez Stanisława Lilpopa oraz członków zarządu spółki „Miasto Ogród Podkowa
Leśna” aktu powierzającego spółce sprzedaż terenów w Podkowie Leśnej, zapraszamy
na spotkanie z Jackiem Lilpopem, potomkiem warszawskiej linii tego słynnego rodu.
Historię rodu w Polsce zapoczątkował Antoni Augustyn Lilpop pochodzący z Grazu w Austrii. Osiedlił się
w Warszawie w ostatnich latach pa-
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nowania króla Augusta III i w 1789
roku założył zakład produkujący
zegarki. Firma zegarmistrzowska
Lilpopów istniała do 1939 roku. Jednym z najbardziej znanych członków
rodziny był Stanisław Lilpop – konstruktor, mecenas, kolekcjoner sztuki. Jego syn – Stanisław Wilhelm Lilpop był założycielem miasta ogrodu
Podkowa Leśna, a także zapalonym
podróżnikiem i fotografem, który zostawił po sobie kolekcję zdjęć z safari.
Najbardziej znaną firmą warszawskich Lilpopów była fabryka przemysłu maszynowego „Lilpop, Rau

i Loewenstein” – jeden z największych zakładów przemysłowych
Królestwa Polskiego i międzywojennej Warszawy. W 1944 roku majątek przedsiębiorstwa został prawie
całkowicie zniszczony. W kolejnych
pokoleniach tej rozbudowanej rodziny, oprócz zegarmistrzów pojawiają się także lekarze, farmaceuci
i architekci.
Jacek Lilpop reprezentuje siódme
pokolenie warszawskiej linii Lilpopów. Jest absolwentem warszawskiej ASP na Wydziale grafiki warsztatowej, malarzem, instalatorem,

Reklama warsztatów budowy
wagonów ‚‚Lilpop i Rau” z 1860

podróżnikiem, publicystą, autorem
książek podróżniczych i dziennikarzem. Spotkanie z Jackiem Lilpopem uświetni wystawa pt. „Podróż”,
związana z wydaniem książki pt. „Po
drugiej stronie nieba” o poszukiwa-

niu raju na Polinezji, na którą złożą
się malarstwo, wideo oraz instalacja.
Marzenie Jacka Lilpopa o podróżach
i żeglowaniu miało swoje źródło
dość wcześnie – wszystko zaczęło
się od fascynacji Alainem Gerbaultem, który jako trzeci człowiek w historii odbył samotny rejs dookoła
świata, Paulem Gauguinem oraz
opowiadaniami Jacka Londona. Sam
Jacek Lilpop żeglował początkowo
z ojcem - Zbigniewem Lilpopem po
Mazurach, potem odbył podróż na
Polinezję, po Pacyfiku i do Indonezji. Inspiracją do powstania wystawy
była wyprawa tratwy Kon-tiki, która
dotarła na małą polinezyjską wysepkę koralową za wielką rafą Raroia.
W programie spotkania, które
odbędzie się w Pałacyku Kasynie
w niedzielę 10 kwietnia o godz.

Stanisław Wilhelm Lilpop
Autoportret (1909)

17.00 przewidziana jest również
projekcja filmów o historii warszawskiej gałęzi rodu Lilpopów.
Sylwia Romatowska
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich
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Atelier Nowosielskich.
Ceramiczny świat Hanny i Leszka Nowosielskich
10 marca o godz. 18.00 wyeksponowane zostało około 90 prac z kolekcji rodziny artystów oraz jedna
ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Gdańsku.
Jest to pierwsza tak bogata prezentacja twórczości Hanny i Leszka
Nowosielskich na Pomorzu, Suwerennego Zakonu Kawalerów Maltańskich. „Gdańskim” akcentem jest wystawienie po raz pierwszy publicznie
obrazu namalowanego przez Leszka
Nowosielskiego pod wpływem wydarzeń Grudnia’70.
Patronat honorowy nad wystawą
objął Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego,
Jego Ekscelencja Vinzenco Manno,
Ambasador Suwerennego Zakonu
Kawalerów Maltańskich w Polsce
oraz Pan Artur Tusiński, Burmistrz
Miasta Podkowa Leśna.
Wystawa potrwa do 15 maja
2016 r. Więcej na stronie Muzeum
Narodowego w Gdańsku.
Leszek Nowosielski i Hanna Modrzewska Nowosielska ponad 50 lat
żyli w Podkowie Leśnej, gdzie od
podstaw stworzyli ich świat – pracownię Galerię Ogród.
Nowosielscy to wyjątkowy duet artystyczny, a zarazem ciepła i gościnna
para. Wspólną pasją obojga artystów

Muzeum Narodowe w Gdańsku przygotowało wystawę
„Atelier Nowosielskich. Ceramiczny świat Hanny
i Leszka Nowosielskich”, która zaprezentuje dorobek
artystyczny Hanny Modrzewskiej-Nowosielskiej
i Leszka Nowosielskiego.

Konferencja „Miasta Otwarte – Migracje a rozwój.
Sukcesy, szanse, wyzwania”.
Na początku marca w Gdańsku odbyła się konferencja „Miasta Otwarte – migracje a rozwój. Sukcesy, szanse, wyzwania”. Spotkanie odbyło się
w Europejskim Centrum Solidarności. Na zaproszenie Rzecznika Praw
Obywatelskich Burmistrz Miasta Artur Tusiński był jednym z panelistów.
Program konferencji był bardzo bogaty. do jej udziału zaproszono międzynarodowych ekspertów z całej
Europy z zakresu samorządu, kultury i biznesu. Pod dyskusję poddane
zostały problemy dotyczące wzmożonej migracji ludności w miastach i
jej wpływu na rozwój ekonomiczny,
demograficzny oraz wzrost konkurencyjności. Znaczna część konferencji poświęcona była kwestii imi-

gracji, czyli instrumentom państwa
oraz samorządów w przeciwdziałaniu dyskryminacji ludności uchodźczej, kulturze prawnej wspierającej
integrację ze społeczeństwem polskim oraz poszanowaniu praw imigrantów. Kluczowym aspektem konferencji była polityka integracyjna
oraz lęk wobec migracji.
Gospodarzem konferencji było
Miasto Gdańsk, które podjęło się
opracowania i wdrożenia Modelu Integracji Imigrantów. Jego celem jest
poprawa współdziałania różnych
organizacji na rzecz społeczności
imigranckiej, jej asymilacji w obszarach edukacji, kultury, pomocy społecznej, mieszkalnictwa, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji.

Szczególna teza, która wybrzmiała
podczas spotkania to integracja
migrantów. Jest ona wspólną odpowiedzialnością i ma charakter
dwustronny. Powinna opierać się
na zasadzie otwartości, współpracy,
partnerstwa i równych szans.
Justyna Cierniak
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Klub Sportowy „Tennis Life” Brwinów
na drugim miejscu w Polsce w końcowej klasyfikacji
konkursu Klub Roku Tenis 10 2015!

stała się ceramika. W ich pracowni powstały
prace o tematyce historycznej, mitologicznej, szkliwione obrazy alegoryczne, monumentalne kompozycje figuralne, abstrakcyjne fryzy, tematy zniszczenia i śmierci:
Hiroszima, Oświęcim – Nigdy więcej, Katyń.
Leszek Nowosielski i Hanna Modrzewska-Nowosielska wygrali wiele nagród na
świecie. Ich prace znajdują się w wielu muzeach i kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą, jak np. wspaniała, olbrzymia kompozycja Hiroszima, która jest uznawana za
jedno z najważniejszych dzieł w Centrum
Pamięci Hiroszimy w Japonii.
Justyna Cierniak
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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W dniach 4-6 marca w gdańskiej
Ergo Arenie został rozegrany mecz
Grupy Światowej Pucharu Davisa
pomiędzy reprezentacjami Polski
i Argentyny. Jedną z imprez towarzyszących temu ważnemu dla polskiego tenisa wydarzeniu było wręczenie nagród laureatom konkursu
Klub Roku Tenis10 2015. Od czterech lat Polski Związek Tenisowy
zachęca w ten sposób kluby tenisowe do większej aktywności w upowszechnianiu tenisa wśród dzieci
do 10 roku życia. Licencjonowane
kluby zrzeszone w Polskim Związku Tenisowym rywalizują między
sobą zbierając punkty za szkolenie
dzieci, za organizację turniejów Tenis10, za udział zawodników w tych
turniejach, za udział w Talentiadzie
tenisowej i za organizację imprez
promujących program Tenis10.
W ubiegłorocznej rywalizacji wzięło udział około stu klubów tenisowych z całej Polski. Zwycięzcą został
Klub Tenisowy Legia Warszawa, ale
my uplasowaliśmy się na znakomitym drugim miejscu. Trzecie miejsce

przypadło Szkole Tenisa „TieBreak”
Warszawa, a czwarte klubowi Park
Tenisowy Olimpia Poznań. Drugie
miejsce w konkursie Klub Roku Tenis10 2015 to ogromy sukces i powtórzenie wyniku sprzed trzech lat.
Klub Sportowy „Tennis Life” potwierdził w ten sposób, że należy do elity
polskich klubów tenisowych, których
głównym celem jest szkolenie dzieci.
Sukces klubu nie byłby możliwy bez
zaangażowania naszych młodziutkich zawodników i ich rodziców. Najwięcej punktów zdobyliśmy za udział
naszych dzieci w turniejach Tenis10,
które były organizowane przez kilka
mazowieckich klubów. Największy
udział mają w tym dorobku Julia Pa-

cocha, Tymoteusz Mazgajski, Jeremi Mihułka, Damian Lewandowski,
Piotr Kozielski i Michał Breńda.
Nasz sukces nie byłby też możliwy bez dobrej współpracy z samorządem gminy Brwinów i brwinowskimi szkołami podstawowymi.
Chcemy też podziękować pani Ewie
Dymurze, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi.
Na kortach przy szkole w Nowej Wsi
organizujemy wszystkie letnie turnieje Tenis10 i szkolimy naszą kadrę
do tenisowej Talentiady. Jesteśmy
też bardzo wdzięczni panu Arturowi
Tusińskiemu, burmistrzowi Podkowy
Leśnej i panu Andrzejowi Cieślakowi,
wójtowi gminy Leszno. Te gminy także wspierają działania naszego klubu, dzięki czemu kilkadziesiąt dzieci
z obu gmin gra w tenisa w barwach
Klubu Sportowego „Tennis Life”.
Wyróżnienia dla laureatów konkursu Klub Roku Tenis10 2015 zostały
wręczone podczas uroczystej gali tenisowej w sopockim hotelu Haffner. .
Waldemar Cecuła
prezes KS „Tennis Life”
25

››› Sport

Złoto dla naszych Szczypiornistów

W sobotę, 27 lutego odbył się turniej piłki ręcznej gmin zachodniego Mazowsza – Mazovia
Nasi podkowiańscy szczypiorniści
w pięknym stylu wygrali ten turniej zdobywając tym samym złoty puchar. Podkowiańska drużyna
chłopców w kategorii szkół gimnazjalnych, reprezentowana przez
gimnazjalistów z Gimnazjum Św.
Hieronima w pięknym stylu w finale
pokonała pierwszą drużynę Michałowic. Dodatkowo Mateusz Jaworski został uznany za najlepszego
zawodnika turnieju, a Alan Gałecki
został wybrany najlepszym bramkarzem. Gratulujemy zawodnikom
i trenerowi Arturowi Błażejakowi.

Drugie miejsce przypadło Michałowicom, trzecie Brwinowowi.
Organizatorem odbywającego się
co rok Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców Szkół Gimnazjalnych Mazovia CUP jest Stowarzyszenie Gmin
Zachodniego Mazowsza Mazovia.
Stowarzyszenie Gmin Zachodniego
Mazowsza powstało w lipcu 2004 r.
Barwy Gimnazjum św. Hieronima
reprezentowali z klas trzecich: Andrzej Wożniak, Mikołaj Gedymin, Jan
Ochędalski, Franciszek Tusiński, Jan
Szumlak, Jerzy Piechowiak, Krzysztof Kowalski, Alan Gałecki (bramkarz)
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i z klas drugich: Mateusz Jaworski,
Jan Magielski, Franciszek Mrzygłód
i Kuba Popielarski (bramkarz).

Z ostatniej chwili: Nasi uczniowie z podkowiańskich szkół podstawowych walczyli o Mistrzostwo Powiatu
Grodziskiego w Piłce Ręcznej. Zawody odbyły się w Jaktorowie. We wtorek, 8 marca dziewczęta ze Szkoły Publicznej wywalczyły w 3. miejsce, a uczennice Szkoły św. Teresy 4. miejsce. Dzień później walczyli chłopcy. Tym razem
uczniowie Szkoły Publicznej zdobyli 1. miejsce, a szczypiorniści ze Szkoły św. Teresy zostali wicemistrzami. Mecz
finałowy zakończył się wynikiem 4:2. W turnieju dziewcząt brało udział 7 drużyn, a w turnieju chłopców 8 zespołów.
››› Sport

„Sportowa Podkowa”

– najmłodsze podkowiańskie stowarzyszenie
W 2016 r. rozpoczęliśmy działalność balem ostatkowym w towarzystwie znakomitego didżeja Janusza, a w Dniu Miasta: 9 kwietnia
o godz. 13.00 zapraszamy na miejską grę sportową (CKiIO ul. Świerkowa) oraz na Bal z gwiazdą o godz.
20.00 także do CKiIO (Pałacyk Kasyno ul. Lilpopa 18). Bliższe informacje o obu imprezach znajdą się
na plakatach i stronach internetowych Urzędu Miasta, CKiIO oraz
Podkowy Sportowej (www.podkowasportowa.pl), gdzie znajdziecie
Państwo więcej informacji o naszej
działalności, a także statut, skład
władz organizacji i dane adresowe.
Zachęcamy także do wzięcia udziału w naszej ankiecie o zainteresowaniach i potrzebach mieszkańców
w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, które będziemy się starali dla
Państwa realizować.
Teresa Siedlecka Wójcikowska
Prezes Podkowa Sportowa
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Drodzy Podkowianie,
Już 29 maja zapraszamy na Podkowiańską Dychę – wielkie święto
biegania i zdrowego trybu życia. Nie przegapcie tej imprezy.

Czwarta edycja

Podkowiańskiej Dychy już w maju
Niemal 1000 amatorów biegania
weźmie udział w czwartej edycji imprezy organizowanej przez Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe.
Oprócz biegu głównego na 10 km,
przygotowaliśmy cieszące się dużym powodzeniem biegi dla dzieci
na 400 i 800m. Wszystkich, którzy
nie mają jeszcze śmiałości zmierzyć
się z dystansem 10 kilometrów zapraszamy na Bieg Bez Barier na dystansie 3 km.
Uwaga chodzący z kijkami: W tym
roku dodajemy na prośbę uczestników rywalizację Nordic Walking na
tym samym dystansie.
Mamy zamiar sprawić, że zawody biegowe będą też fajną imprezą
rodzinną. Na biegaczy czeka urozmaicona leśno-miejska trasa, a my
postaramy się, aby krewni i znajomi uczestników w tym czasie się nie
nudzili. W podkowiańskim parku
miejskim przy stawie powstanie
Miasteczko Biegowe z wieloma
atrakcjami. Będzie można wziąć
udział w grach i zabawach przygotowanych przez naszych partnerów,
obejrzeć pokazy ćwiczeń gimnastycznych, zasięgnąć porad specjalistów fizjoterapeutów, a także coś
przekąsić i ugasić pragnienie. O nagrodach dla biegaczy, atrakcjach
w Miasteczku Biegowym i innych

ważnych sprawach informujemy na
bieżąco na naszej stronie internetowej i na facebooku.
Przychylając się do prośby wielu
uczestników w tym roku dajemy
możliwość wyboru opcji pakietu
startowego. Podstawowy pakiet
jest bez koszulki i ma obniżoną
opłatę startową wynoszącą obecnie 39 zł. W momencie zapisywania się do zawodów jest możliwość
skorzystania z opcji zamówienia
koszulki startowej. W tegorocznej
edycji Dychy będzie to techniczna koszulka biegowa Performance
w atrakcyjnej cenie 25 zł.
Więcej szczegółów i informacje
jak się zapisać na bieg na naszej
stronie: www.ptb-podkowa.pl. Zapraszamy też na naszą stronę facebookową.
Jacek Bełdowski
Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe

na skraju lasu i skrzyżowaniu ulic
Sienkiewicza i Krasińskiego o godz.
11.30 na max 1,5 godziny. Spotkania poprowadzi instruktorka Nordic
Walking z PTB – Katarzyna Taber.
Zapraszamy wszystkich chętnych.

Treningi Nordic Walking przygotowujące do IV Podkowiańskiej Dychy:
23 i 30 kwietnia, 7, 14, 21, 28 maja.
Spotykamy się w Podkowie Leśnej
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››› Wydarzenia

skiego – prawdziwej wizytówki
Podkowy Leśnej, a także stał się
metaforycznym wezwaniem do rozwoju intelektualnego przez kolejne
dekady i pokolenia.
I na koniec kilka danych statystycznych:
Ogółem w latach 2006-2015 do
Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia” wstąpiło 250 słuchaczy. Obec-

nie liczba słuchaczy wynosi 90,
z czego 36 osób jest z nami od samego początku.
Od 15 II 2006 roku do 27 stycznia
2016 roku odbyło się:
l 319 wykładów stacjonarnych
l 53 wykłady wyjazdowe i wycieczki
lW
 ykłady prowadziło 215 wykładowców

Zachęcamy wszystkich do zapisywania się na nasz Uniwersytet.
Stwórzcie z nami historię kolejnej
dekady.

Barbara Potkańska
Koordynatorka Uniwersytetu
Otwartego „Pokolenia” CKiIO

Program semestru Xxi (wiosennego) 2016 r.
Data

Uniwersytet Otwarty

1 17.02.16, środa g. 11.00
2 24.02.16, środa g. 11.00
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dr hab. inż. Beata Gawryszewska
architekt krajobrazu, SGGW
prof. Zdzisław Ples, Rektor Podkowiańskiej
Wyższej Szkoły Medycznej

Potrzeba projektowania krajobrazu
Ruch a kondycja psychofizyczna

marzec

skończył 10 lat

filarem działalności była twórczość
literacka i teatralna słuchaczy.
W 2011 roku „odchowane już
dziecko” organizacje przekazały
pod skrzydła CKiIO. Staraliśmy się
kontynuować dobre tradycje i wzory, nie stracić stałych słuchaczy, ale
także zdobywać nowych.
Wykłady, wycieczki, zajęcia teatralne (Teatr Otwarty), brydżowe,
nauka języka angielskiego, zajęcia
na basenie, kluby: podróżnika, ogrodowy i nordic walking – jest z czego
wybierać, czasami problemem jest
brak czasu (podobno szczególnie
brakuje go na emeryturze...).
10 lat – to trzeba było uczcić!
27 stycznia 2016 roku w Pałacyku
Kasyno studenci z 10- letnim stażem otrzymali dyplomy z rąk burmistrza miasta Podkowa Leśna Artura
Tusińskiego i dyrektor CKiIO Aliny
Witkowskiej. Lampka szampana
i tort zwieńczyły uroczystość, ale w
żadnym wypadku nie był to koniec
jubileuszowych atrakcji.
30 stycznia odbył się premierowy pokaz krótkiego filmu o Uniwersytecie, pokazujący skrótowo
działania i oddający atmosferę, jaka
panuje na naszej Uczelni. W części oficjalnej uroczystości dyplomy otrzymały stowarzyszenia

Tytuł

luty

„Pokolenia”
15 lutego 2006 roku prof. Jerzy Regulski wygłosił pierwszy wykład na
Uniwersytecie Otwartym „Pokolenia”, a jego tytuł brzmiał „Szkoła
demokracji”. Dziś już nie ma z nami
Profesora, nie mógł otworzyć kolejnej dekady działalności naszego
Uniwersytetu. Zabrakło na pewno i wielu innych osób zaangażowanych w życie uniwersyteckiej
wspólnoty, taka jest kolej rzeczy.
Ale idea „uczenia się przez całe życie” zyskała swoje trwałe miejsce
w Podkowie i przyciąga tych, co nie
mogą i nie chcą żyć bez intelektualnej aktywności, uczenia się, angażowania w przeróżne artystyczne
i społeczne inicjatywy.
A wszystko zaczęło się od pomysłu dwóch lokalnych organizacji:
Stowarzyszenia „Związek Podkowian” i Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Pod
dynamicznym przywództwem liderów tworzących tzw. Bandę Czworga: Ewy Domaradzkiej, Anny Foss,
Beaty Tarłowskiej i prof. Andrzeja
Tyszki, Uniwersytet ruszył w 2006
roku i zyskał od początku akceptację środowiska seniorów z Podkowy i okolic. Kolejne lata obfitowały w wiele wydarzeń, a program
stawał się coraz bogatszy. Silnym

Wykładowca

3 2.03.16, środa g. 11.00

prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny

Co się z nami porobiło w ciągu ostatnich 26 lat?

4 9.03.16, środa g. 11.00

Michał Pieńkowski
filmoznawca, Filmoteka Narodowa

Wkład Polaków w światowe kino

15.03.16, wtorek g. 17.30 Klub Podróżnika, dr Zofia Hajnosz

założycielskie, członkowie Rady
Programowej oraz wykładowcy
stale z nami współpracujący. W takim dniu nie mogło zabraknąć działającego przy Uniwersytecie Teatru
Otwartego. Premierowy spektakl
„Pociąg do...” wprawił wszystkich
w pogodny nastrój i sprawił, że poczuliśmy prawdziwy pociąg do zabawy. Wszyscy ruszyli na parkiet,
bo przecież nie samą nauką człowiek (zwłaszcza student, zwłaszcza
w karnawale) żyje...
Trudno było spisać historię tych
10 lat, ba, wydawało się to wręcz
niemożliwe. Podjęliśmy jednak próbę i na rozpoczęciu XXI semestru
słuchacze otrzymali wydawnictwo,
które opowiada o Uniwersytecie
głosem założycieli i osób obecnie
nim kierujących, a także głosem
słuchaczy, animatorów, wykładowców... Jest tam pusta kartka, którą
każdy może zapisać tym „co mu serce podpowiada”, bo dla każdego Uniwersytet znaczy coś innego.
XI semestr, a tym samym nową
dekadę działalności naszej uczelni, zainaugurowała dr hab. Beata
Gawryszewska. Jej wykład poświęcony potrzebie projektowania
krajobrazu pięknie korespondował
z planami rewitalizacji Parku Miej-

5 16.03.16, środa g. 11.00

Dariusz Pawlicki, pisarz

6 23.03.16, środa g. 11.00
7

8
9
10

Wykład wyjazdowy. Muzeum Katyńskie
dr Irena Kosińska
30.03.16, środa g. 11.00
Warszawski Uniwersytet Medyczny
kwiecień
prof. Paweł Stępień, literaturoznawca,
6.04.16, środa g. 11.00
Uniwersytet Warszawski
Wykład wyjazdowy. Zachęta. Oprowadzanie
13.04.16, środa g. 11.00 kuratorskie: dr Anna Leśniewska-Zagrodzka
historyk sztuki, PWSTiF w Łodzi
20.04.16 , środa g. 11.00 Philip Steele, historyk
20.04.16, środa g. 17.30

11 27.04.16, środa g. 11.00

Klub Podróżnika, ksiądz Maciej Jaszczołt
Ewa Fałkiewicz, fotoedytorka

Zatoka Neapolitańska
Powrót w naturę. Kolonia artystyczna
w Szklarskiej Porębie (do 1945 r.)
Zwiedzanie Muzeum
Mieszkanie a nasze zdrowie – co na nas czyha
we własnym domu
Kot czarownicy i kot Bogurodzicy – o tajemnicach
symboliki zwierząt w kulturze dawnej
Zwiedzanie wystawy Magdaleny Więcek
Nawrócenie i chrzest Mieszka I
Gdzie Zachód spotyka się ze Wschodem.
Podróż przez Bałkany
Zdjęcia prasowe – skąd się biorą, jak są dobierane i co się z nimi dzieje w redakcji

maj
12 27.04.16, środa g. 11.00

Józef Kolinek, muzyk, kwartet Prima Vista Mozart i Arriaga

13 11.05.16, środa g. 11.00

prof. Barbara Badełek, fizyk, UW

17.05.16, wtorek g. 17.30 Klub Podróżnika, Ewa Kozłowska
14 18.05.16, środa g. 11.00
21.05.16, sobota
g. 9.00-19.00
15 25.05.16, środa g. 11.00

O najmniejszym i największym we wszechświecie
Japonia

Teatr Ubogi w XXI w. – Jolanta Juszkiewicz i jej
Jolanta Juszkiewicz, aktorka, Teatr Kropka teatr
Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie
Wycieczka
i Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie
Paweł Włoczewski, historyk, z-ca dyrektora
Podkowiańskiego LO w Podkowie Leśnej

Poznański Czerwiec’ 56

czerwiec
16 1.06.16, środa g. 11.00

Wykład wyjazdowy

Niespodzianka

17 8.06.16, środa g. 11.00

Igor Pogorzelski, muzykolog, reżyser dźwięku

O sztuce dyrygowania

15.06.16, środa g. 11.00

Uroczyste zakończenie semestru

Więcej informacji: 22 758 94 41, 22 729 13 84 uniwersytet@ckiopodkowa.pl, www.ckiopodkowa.pl
Czesne semestralne: 70 zł, wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł, jednorazowy udział w wykładzie 8 zł.
PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE. Zajęcia dodatkowe: j. angielski, nordic-walking, Klub Brydżowy, Teatr Otwarty.
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››› Edukacja

Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej

Konkursy plastyczne
W grudniu 2015 r. w naszym przedszkolu odbyły się
dwa konkursy plastyczne:
 „Mój ulubiony bohater literacki”
– przeznaczony był dla przedszkolaków w dwóch kategoriach
wiekowych 4 latki i 5-6 latki. Celem konkursu było: popularyzacja
czytania książek wśród dzieci i ich
rodziców, zwiększenie zainteresowania książką, rozwijanie wrażliwości twórczej, odkrywanie
i promowanie uzdolnień plastycznych wśród dzieci. Do konkursu zakwalifikowało się 17 prac.
Komisja konkursowa przyznała
cztery pierwsze miejsca: Ani Szefler 4 lata – „Kaczka Dziwaczka”,
Helenie Pieniążek 5 lat – „Pippi
Pończoszanka”, Borys Strzelecki
5 lat – „Miś Paddington”, Antoni-

Dzień Babci
i Dziadka

na Hajdenrajch 5 lat – „Pan Kleks
i szpak Mateusz”.
 „ Kartka Bożonarodzeniowa”
– przeznaczony był dla przedszkolaków w dwóch kategoriach
wiekowych 3-4 latki i 5-6 latki.
Celem konkursu było: zachęcanie
dzieci do zabaw plastycznych, nauka poprzez zabawę – wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych
pomysłów małych twórców, rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych,
propagowanie tradycji wysyłania
kartek świątecznych.
W kategorii 3-4 latki:
I miejsce Malina Michalska 3 lata,
W styczniu br. nasze przedszkolaki
zaprosiły swoich kochanych Dziadków i Babcie na uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka. W każdej grupie wiekowej dzieci pod bacznym
okiem swoich pań przygotowały
krótki program artystyczny oraz
wręczyły upominki wykonane własnoręcznie. Wzruszeń i radości nie
było końca. Po uroczystości dzieci
zaprosiły swoich miłych gości na
poczęstunek przygotowany specjalnie dla nich.

II miejsce Amelia Krutkowska 4 lata,
III miejsce Adam Mianowski 3 lata.
W kategorii 5-6 latki:
I miejsce Maja Misztal 6 lat,
II miejsce Piotr Koluch 5 lat,
III miejsce Maria Kowalewska 5 lat.
Prace konkursowe zostały zaprezentowane na wystawie w przedszkolu, zwycięzcy otrzymali dyplomy
oraz nagrody rzeczowe.
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
Od 7 marca do 31 marca w Przedszkolu
Miejskim rozpoczyna się postępowanie
rekrutacje przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2016/2017. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
rodziców do składania wniosków wraz
z dokumentami wymaganymi w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym nastąpi 5 maja 2016 r.
Szczegóły na naszej stronie internetowej
www.przedszkole.podkowalesna.pl .

››› Kultura

ZAPROSZENIE

I
Już 2 kwietnia 2016 r. (w sobotę)
z okazji Międzynarodowego Dnia
Książki mamy przyjemność zapro-

30

sić najmłodszych Podkowian
na spektakle japońskiego
teatru Kamishibai, inaugurujący nowy cykl działań Biblioteki podkowiańskiej. Półgodzinne spektakle będą prezentowane
w godzinach otwarcia Biblioteki od
10.30 do 14.30.
2 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla
Dzieci. Drugi kwietnia to również
dzień urodzin Hansa Christiana
Andersena.

6 mln złotych
na inicjatywy

z obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Joanna Gajewska – Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej

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

››› Organizacja pozarządowa

II
W DNIU PODKOWY LEŚNEJ
– 9 kwietnia 2016 r. podczas uroczystości z okazji obchodów Dnia
Podkowy Leśnej w ramach, których Biblioteka podkowiańska zaprosi ponownie najmłodszych na
kolejną odsłonę spektaklu japońskiego teatru Kamihsibai. Tego
samego dnia o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie z Remigiuszem Piotrowskim, autorem m.in.
publikacji pt.: „Literaci w przedwo-

W grudniu 2015 r. Stowarzyszenie
LGD „Zielone Sąsiedztwo” złożyło dokument Lokalna Strategia
Rozwoju w ramach ogólnopolskiego konkursu. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, stowarzyszeniom, instytucjom i samorządom
trzech sąsiadujących gmin za pomoc, współpracę i zaangażowanie
w proces konsultacji dokumentu.
Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)
to obszerny dokument analityczno/wdrożeniowy
opracowany
we współpracy z mieszkańcami,
dzięki któremu możliwe stało się
aplikowanie o środki na projekty
z obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Można zapoznać
się z nim na stronie www.zielonesasiedztwo.pl. Zapraszamy także do
odwiedzania naszego biura w Podkowie Leśnej na ulicy Świerkowej 1.
Rozliczyliśmy i zamknęliśmy
z sukcesem mijający okres programowania. Pozyskaliśmy blisko
3 mln zł, które zostały wykorzystane przez beneficjentów z Gminy Brwinów oraz Podkowy Leśnej
na działania podnoszące jakość
życia i służące dobru wspólnejennej Polsce” czy „Artyści w okupowanej Polsce”.
III
Serdecznie zapraszamy do Biblioteki podkowiańskiej 22 kwietnia
2016 r. o godzinie 19.00 na jubileuszową V edycję NOCY w BIBLIOTECE. Spotkanie odbędzie
w ramach obchodów Światowego
Dnia Książki i Praw Autorskich
– święta organizowanego przez
UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony

mu. Nowa perspektywa finansowa zapowiada się atrakcyjnie dla
mieszkańców obszaru objętego
działaniem Stowarzyszenia LGD
„Zielone Sąsiedztwo” tj. Podkowa
Leśna, Brwinów oraz Milanówek.
Staramy się o około 6 mln zł ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. W lutym otrzymaliśmy informację o pozytywnym wyniku
oceny formalnej. Ostateczne wyniki konkursu poznamy na przełomie kwietnia i maja.
Jako Ambasador FIO – Mazowsze Lokalnie corocznie wspieramy i zachęcamy mieszkańców do
udziału w konkursie na inicjatywy
oddolne i wsparcie grup samopomocowych. Zakończenie naboru
wniosków nastąpiło 26 lutego –
trzymamy kciuki za pozytywną
weryfikację.

własności intelektualnej za pomocą praw autorskich.
Nasze spotkanie uświetni wernisaż części wystawy „Z ekslibrisem przez stulecia” z kolekcji
Zygmunta Gontarza. Wystawa
będzie zorganizowana dla uczczenia pięciuset lat polskiego ekslibrisu i stanowić będzie inaugurację cyklu wystaw poświęconych
ekslibrisowi. Nasi goście honorowi to: Zygmunt Gontarz i Ryszard
Bandosz – kolekcjonerzy i znawcy przedmiotu oraz kierujący

Przypominamy młodym organizacjom o możliwości aplikowania o środki z FIO do 28 marca br.
Także w marcu planujemy szkolenia z zakresu IT , które wpiszą się
w Tydzień z Internetem. Get Online Week to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest
zachęcenie jak największej liczby
osób do poznania możliwości, jakie
daje Internet. W Polsce kampania
koordynowana jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa .
Zapraszamy do współpracy osoby, instytucje i środowiska, którym
zależy na dynamicznym, planowym rozwoju, na uwspólnieniu
działań i na wsparciu oddolnych
inicjatyw integrujących mieszkańców i budujących dobro wspólne.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
LGD Zielone Sąsiedztwo
Anna Łukasiewicz Prezes

Warszawską Galerią Ekslibrisu
Michał Witak.
Zachęcamy Państwa do zapoznania
się tekstem wprowadzającym, autorstwa Ryszarda Bandosza, który dostępny jest na stronie miasta
www.podkowalesna.pl i Biblioteki
www.mbp-podkowalesna.pl.
Serdecznie zapraszam
Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej
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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:
Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta
Agnieszka Czarnecka
e-mail: agnieszka.czarnecka@podkowalesna.pl
Sekretariat:
tel. 22 759 21 01, fax 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste
tel. 22 729 10 62, 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Ewidencja ludności i działalności
gospodarczej – tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Referat Finansowy
podatki: tel. 22 759 21 07
opłaty za wodę, kanalizację i odpady
komunalne: tel. 22 759 21 27
księgowość: tel. 22 759 21 09
kasa: tel. 22 759 21 08
Referat Infrastruktury Komunalnej
tel. 22 759 21 22
e-mail: infrastrukturakomunalna@podkowalesna.pl
ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie – 22 759 21 21
zieleń – 22 759 21 25
drogi – 22 759 21 23
nieruchomości –22 759 21 17
geodezja – 22 759 21 19
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
promocja miasta – tel. 22 759 21 24
e-mail: promocja@podkowalesna.pl
Rada Miasta Podkowy Leśnej
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl

www.podkowalesna.pl
Adresy e-mailowe radnych
Andrzej Porowski
andrzej.porowski@podkowalesna.pl

Rozdzielna gazu:
PGNiG Biuro Obsługi Klienta Pruszków
pn.–pt. 8.00–17.00, tel. 22 637 46 04

Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda
katarzyna.niezgoda@podkowalesna.pl

Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis”: tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus”: tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00

Olga Jarco
olga.jarco@podkowalesna.pl
Emilia Drzewicka
emilia.drzewicka@podkowalesna.pl
Małgorzata Janus
malgorzata.janus@podkowalesna.pl
Joanna Przybysz
joanna.przybysz@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Zbigniew Habierski
zbigniew.habierski@podkowalesna.pl
Małgorzata Horban
malgorzata.horban@podkowalesna.pl
Sylwia Dąbrówka
sylwia.dabrowka@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Renata Gabryszuk
renata.gabryszuk@podkowalesna.pl
Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska
malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja – Podkowa Leśna: tel. 22 758 91 10
Dzielnicowy Posterunku Policji w Podkowie
Leśnej (część od torów do Brwinowa)
St. Asp. Konrad Zieliński tel. 600 997 216
Dzielnicowy II rejonu (od torów po Dębak)
Sierż. Sztab. Piotr Komar tel. 600 997 673
Dzielnicowi odbierają telefony służbowe
w godzinach pełnienia czynności służbowych.
W sprawach pilnych – całodobowo tel. 112
Komenda Powiatowa Policji:
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14
Straż Pożarna:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998, 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 00
Posterunek energetyczny Grodzisk
Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992
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05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41
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Apteki:
Apteka Podkowiańska, tel. 22 729 19 16
Apteka Główna, tel. 22 758 91 66
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o.,
tel. alarmowy: 697 229 002
Dział eksploatacji: 663 206 807
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 15 70
Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82
czynny: poniedziałek-piątek 8–16
Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 20 61
Zespół Szkół Samorządowych:
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna,
tel. 22 758 95 67
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały:
ul. Miejska 7, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 95 46
Szkoły Klubu Inteligencji Katolickiej:
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
Urząd Pocztowy: tel. 22 758 93 28
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie w godz.: 9.00–10.00
oraz 16.30–17.30

