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››› Wieści z urzędu

Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi
W bieżącym roku kontynuujemy prace nad wprowadzeniem budżetu partycypacyjnego 2017. Budżet
partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu
miasta, tym samym go współtworząc.
Głównym założeniem budżetu
partycypacyjnego jest włączanie
obywateli w procesy decyzyjne, ich
uczestnictwo w dyskusji nad ważnymi dla nich sprawami w podejmowaniu istotnych decyzji, a także
edukacja mieszkańców na temat
wydatkowania środków publicznych oraz bezpośrednia dyskusja nad kwestiami finansowymi
i priorytetami inwestycyjnymi.
W 2015 r. odbyły się dwa spotkania, na których przy wsparciu
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przybliżono mieszkańcom
pojęcie budżetu partycypacyjnego
oraz inicjatywy lokalnej w Podkowie
Leśnej. Pod koniec roku 2015 r. Rada
Miasta Uchwałą nr 89/XVII/2015
potwierdziła wolę przystąpienia do
prac nad wprowadzeniem budżetu
partycypacyjnego dla Miasta Podkowa Leśna. Obecnie w dokładnym
procesie przygotowania i wprowadzenia takiego narzędzia, jakim jest
budżet partycypacyjny w Podkowie
Leśnej uczestniczy Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, która ma doświadczenie w przeprowadzaniu takich
projektów.
31 marca 2016 r. na spotkaniu
z mieszkańcami w ramach realizacji
budżetu partycypacyjnego w Podkowie Leśnej odbyło się spotkanie
osób, które wyraziły chęć pracy
w Zespole ds. budżetu partycypacyjnego. Grupa liczy 16 osób i składa się z 10 mieszkańców, 3 radnych
rekomendowanych przez Komisje
Rady Miasta i 3 urzędników. Praca
zespołu odbywa się na spotkaniach
otwartych, w których mogą uczest-

niczyć wszyscy chętni mieszkańcy
(tyle, że bez prawa głosowania).
Efektem pracy zespołu ma być wypracowanie regulaminu budżetu
partycypacyjnego.
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ków. Zapraszam na spotkanie 11 i 12
czerwca do Ogrodu partycypacyjnego w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Wszelkich informacji udzielają
pracownicy urzędu.
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Kwota zarezerwowana na budżet
partycypacyjny będzie oscylowała w
granicach 100.000 zł (dokładniej będzie ją można określić na etapie projektu całościowego budżetu miasta).
Zgodnie z planowanym harmonogramem mieszkańcy od 10 czerwca do
15 lipca 2016 r. będą mogli zgłaszać
propozycje zadań/projektów, które następnie zostaną poddane pod
głosowanie wszystkich podkowian.
Składane wnioski mogą dotyczyć
całego obszaru zadań własnych gminy w ramach przeznaczonych środ-
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Sport
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Liczę na to, że pierwsza edycja
budżetu partycypacyjnego spotka się z dużym zainteresowaniem,
a mieszkańcy wykażą się kreatywnością i będą chcieli mieć większy
wpływ na to, jak wygląda i funkcjonuje nasze miasto. Szanowni Państwo weźcie sprawy w swoje ręce!

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Oświadczenie ws. kasy
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi przyczyny
zamknięcia kasy w Urzędzie Miasta oraz doniesieniami prasowymi na ten
temat zamieszczamy wyjaśnienie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
Oświadczenie dotyczące przeprowadzonej kontroli w kasie Podkowa
Leśna z 23 marca 2016 r.
Na skutek kontroli kasowej przeprowadzonej przez zespół kontrolny, zgodnie z przyjętym w styczniu
2015 r. „Harmonogramem kontroli
wewnętrznych” i wykrytych nieprawidłowości kasa Urzędu Miasta została zamknięta. Od 8 marca 2016 r.
w Banku Spółdzielczym w Białej
Rawskiej – Filia w Podkowie Leśnej
przy ul. Słowiczej został uruchomiony punkt przyjmowania opłat
na rzecz Miasta Podkowa Leśna. Od
wpłaty gotówki w banku na konto
urzędu nie są pobierane prowizje
bankowe od wpłacającego.
Kontrola wykazała m.in. brak w kasie ponad 116.000 zł. Pracownicy
urzędu podczas czynności wyjaśniających złożyli oświadczenia m.in.
1. opisujące proceder pobierania
bez pokwitowań pieniędzy z kasy
od roku 2013 przez byłą Skarbnik Miasta;
2. d
 otyczące wynoszenia dokumentacji finansowej, dokumentacji postępowań przetargowych

i bieżących dokumentów miasta
przez byłą Skarbnik Miasta oraz
byłego Kierownika Referatu Gospodarki Miejskiej.
Osoba odpowiedzialna za stan kasy
przyznała się do uczestniczenia
w procederze przywłaszczenia mienia w formie gotówki.
Byłej Skarbnik Miasta odwołanej
przez Radę Miasta (Uchwałą nr 35/
VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.)
stosunek pracy ustał w dniu 31 października 2015 r. Z kasjerką stosunek pracy został rozwiązany w dniu
3 marca 2016 r.
Byłe pracownice w dniu 3 marca
2016 r. zwróciły do Urzędu Miasta
kwotę: 12.000 zł i 18.200 zł. Miasto
wystąpiło o zwrot pozostałej kwoty.
W dniu 14 marca 2016 r. była
Skarbnik Miasta oddała część dokumentów finansowych za lata
2010-2013, w tym Księgę inwentaryzacyjną. Nadal brakuje części dokumentacji, m.in. za rok 2014.
Była Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej została wezwana do
zwrotu wyniesionych dokumentów
z Urzędu Miasta.

Sprawy zostały zgłoszone do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku
Mazowieckim. Zostało wszczęte postępowanie.
Równolegle do czynności podejmowane przez Prokuraturę Rejonową,
Miasto Podkowa Leśna przeprowadza audyt mający na celu skontrolowanie przez biegłych rewidentów
dokumentów finansowych oraz
przepływów pieniężnych w Urzędzie Miasta oraz Ośrodku Pomocy
Społecznej. Dotychczasowe audyty i kontrole zewnętrzne przeprowadzone w okresie 2013-2016 r.
nie obejmowały swoim zakresem
gospodarki pieniężnej (za te lata).
Ostatnia przeprowadzona kontrola
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Urzędzie Miasta obejmowała okres 01.01.2012-31.12.2012 r.
Protokoły z tej kontroli znajdują się
w BIP http://bip.podkowalesna.pl/wpcontent/uploads/pliki/kontrole_zewnetrzne/rio2013/kontrola_rio.pdf
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Prawo nie były łamane...
Na Sesji 23 marca 2016 r. Rada Miasta jednomyślnie podjęła uchwałę
nr 122/XX/2016, w sprawie wyników postępowania wyjaśniającego
przeprowadzonego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
i stwierdzenia braku podstaw faktycznych do podjęcia uchwały
o wygaszeniu mandatu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
§1. uchwały
W wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, wszczętego na skutek pisma Wojewody
Mazowieckiego z dnia 27 stycznia
2016 r. LEX-I.40.18.2016.AJS, po
zapoznaniu się ze stanowiskiem
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Komisji Rewizyjnej (stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały)
uznaje się, że Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna Artur Michał Tusiński nie naruszył ustawowych zakazów łączenia funkcji burmistrza z
wykonywaniem funkcji lub prowa-

dzenia działalności gospodarczej, tj. zakazów
określonych w art. 4 pkt 1, 5 i 6 usta-

wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. Nr
216, poz. 1584, z późn. zm.), wobec
czego stwierdza się brak podstaw
faktycznych do podjęcia uchwały
o wygaszeniu mandatu Burmistrza

Miasta Podkowa Leśna Pana Artura
Michała Tusińskiego.
Cała uchwała wraz z uzasadnieniem, ze względu na jej obszerność
jest dostępna w:
bip.podkowalesna.pl
Wojewoda Mazowiecki pismem
z 4 kwietnia 2016 r. stwierdził, że

w świetle przeprowadzonych wyjaśnień brak jest podstaw prawnych
do podejmowania czynności nadzorczych.
Maria Górska
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna

Komentarz Burmistrza Miasta Artura Tusińskiego
Podjęta uchwała i stanowisko Wojewody Mazowieckiego
zamyka dywagacje na temat podejmowania przeze mnie innej
działalności, niż służba dla miasta.
Od jakiegoś czasu grupka osób
(w większości spoza Podkowy Leśnej,
w tym byli pracownicy urzędu) próbuje dezawuować działania władz
samorządowych naszego miasta,
wysyłając skargi, donosy i anonimy
do wszelkich instytucji m.in. Urzędu
Wojewódzkiego, Starosty, Prokuratury, MSWiA, CBA, WFOŚ, WMKZ
czy innych instytucji takich jak Państwowa Inspekcja Pracy oraz rozpowszechniając treści w przestrzeni
wirtualnej i gazetach, nie mających
w żadnym stopniu odzwierciedlenia
w rzeczywistości. Wśród skarżących
znalazł się też lokalny oddział LOP
oraz Ruch Kontroli Władzy (powstały z Ruchu Kontroli Wyborów Jerzego Targalskiego) wraz z działaczami
Krucjaty Różańcowej.
Pisma te zawierają szereg nieprawdziwych informacji mających charakter pomówień i insynuacji, które
są wysuwane pod adresem miesz-

kańców miasta, radnych, burmistrza,
a także podkowiańskich organizacji
pozarządowych. Między innymi radnym zarzuca się współdziałanie w łamaniu prawa, podejmowanie działań
przez Radę Miasta sprzecznych
z podstawowymi zasadami demokracji i niezgodnych z prawem, oraz
podejmowanie działań wbrew woli
i interesowi mieszkańców. Mnie zarzucano już chyba wszystko – nawet
„terror okupacyjny mieszkańców”
czy „prześladowanie katolików z powodu parkowania, wynikające z nietolerancji światopoglądowych i antyklerykalnych postaw”(sic!) – to są cytaty
z ostatniej skargi. I byłoby to nawet
zabawne, szczególnie w kontekście
wykrywanych
nieprawidłowości
w UM, wynoszeniu dokumentów
i przywłaszczaniu pieniędzy przez
byłych pracowników urzędu, gdyby nie to, że te androny mogą szkodzić wizerunkowi miasta, a radnym

przysparzają niepotrzebnej pracy.
Wszystkie dotychczasowe skargi po
rozpatrzeniu przez Radę Miasta lub
właściwe instytucje okazały się bezzasadne.
Takie działanie nie ma nic wspólnego z troską o dobro demokracji i obywatelską „czujnością”, no i w żadnej
mierze nie wynika ono ze szlachetnych pobudek, szczególnie, że nasiliło się po moim publicznym zabraniu
głosu ws. przyjmowania uchodźców,
potępianiu ksenofobii i rasizmu oraz
odmowie zorganizowania marszu na
terenie Podkowy Leśnej przez organizacje skrajnie nacjonalistyczne.
Z nadzieją, że podejmowane przeze
mnie działania na rzecz miasta cieszą się przychylnością dużej części
mieszkańców, zachęcam do dalszej
lektury biuletynu.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Budowa szkoły samorządowej
– sprawy sądowe – wreszcie finał!
Z nieukrywanym zadowoleniem
i dużą ulgą (satysfakcja jest oczywista) mogę śmiało zakomunikować, że
zakończyłem sprawy sądowe związane z budową szkoły samorządowej.
W kwietniu podpisałem ugodę
z ostatnim z podwykonawców prowadzących prace przy rozbudowie
pod nazwą „Budowa sali sportowej
i rozbudowa budynków Zespołu
Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej”. Była to 10 sprawa są-

dowa wytoczona przeciwko miastu
i 6 zakończona podpisaniem ugody,
po wielomiesięcznych mediacjach,
które wraz z kancelarią prawną obsługującą miasto prowadziliśmy.
Osiągnąłem także porozumienie z syndykiem masy upadłości
Przedsiębiorstwa Budowlanego
„WID-BAS” – wykonawcą rozbudowy szkoły, w myśl którego syndyk i miasto wycofają wzajemnie
pozwy. A przypomnę, że syndyk

wystąpił z roszczeniem w stosunku do miasta na niebagatelną
kwotę blisko 750.000 zł. Czekam
teraz już tylko na zgodę Sędziego-Komisarza, która powinna być tylko formalnością.
Nareszcie można myśleć o przyszłości bez obciążeń z przeszłości.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Miejski Konserwator

do spraw Zabytkowej Zieleni
Na podstawie warunków w podpisanym Porozumieniu z Wojewodą w sprawie powierzenia miastu
Podkowa Leśna prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego,
realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 19 kwietnia 2016 r. został ogłoszony
otwarty konkurs na stanowisko Miejskiego Konserwatora ds. Zabytkowej Zieleni.
Do jego obowiązków należeć będzie
Na podstawie warunków w podpisanym porozumieniu z Wojewodą w
sprawie powierzenia miastu Podkowa Leśna prowadzenia niektórych
spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych
przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków 19 kwietnia 2016 r. został ogłoszony otwarty konkurs na
stanowisko Miejskiego Konserwatora ds. Zabytkowej Zieleni. Do jego
obowiązków należeć będzie m.in.
prowadzenie spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego,
realizowanych przez Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących zieleni znajdującej się na terenach zabytkowych
położonych w granicach miasta Podkowa Leśna, a więc realizacja zadań

określonych w ustawie z dn. 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, ochrona i kształtowanie terenów zieleni miejskiej, udział
w projektach służących rewitalizacji
miasta czy prowadzenie nadzoru nad
projektami w zakresie ochrony zieleni zabytkowej. Więcej na temat zadań
Konserwatora Zabytków i związanych z tym korzyści dla mieszkańców
pisaliśmy w grudniowym biuletynie
(nr 5/69/grudzień2015).
Praca nad terenami zabytkowej
zieleni to zadanie odpowiedzialne
i wymagające posiadania szerokiej wiedzy zarówno historycznej,
jak również z zakresu architektury
zieleni. Osoba, która będzie wykonywała zawód konserwatora zabytkowej zieleni powinna posiadać
odpowiednią wiedzę i doświadcze-

nie i tego też oczekujemy od przyszłego pracownika.
Wyrażamy nadzieję, że zatrudnienie Miejskiego Konserwatora
Zabytków z zakresu zieleni zabytkowej, pracującego na co dzień
w podkowiańskim Urzędzie Miasta,
znacząco ułatwi przejście przez
procedurę z zakresu pielęgnacji
zieleni w przestrzeni miejskiej i prywatnych ogrodach.
Miejski Konserwator Zabytków
z zakresu zieleni zabytkowej powinien rozpocząć pracę jeszcze przed
wakacjami!
Maria Górska
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna
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650.000 zł – kolejne pieniądze dla miasta!
Za te pieniądze zostanie wypielęgnowanych 2104 drzewa na terenie Podkowy Leśnej. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził dwa
projekty złożone przez Urząd Miasta
Podkowa Leśna na zadanie pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na
terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa” (odpowiednio część pierwsza i część druga).
Łącznie wartość obu części projektu wyniosła 619.812 PLN przy
dofinansowaniu na poziomie 90%
w wysokości 557.830,80 PLN. Dzięki temu wsparciu możliwe będzie
wypielęgnowanie 1910 drzew. Projekty te stanowią kontynuację zadań
4

rozpoczętych w ubiegłym roku podczas których wypielęgnowano 260
drzew okazałych i pilnych. Zadanie
zrealizowane w 2015 roku zostało
już rozliczone zgodnie z wymogami
Funduszu. Ponadto na etapie oceny w WFOŚiGW jest nasz kolejny
wniosek, w ramach którego za kwotę
102.146,40 PLN (w tym 90% stanowi
dofinansowanie) chcemy wypielęgnować 194 pomniki przyrody, zlokalizowane na terenie Miasta.
Marcin Bzdyra
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Bezdomne zwierzęta
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w Podkowie Leśnej

Zadaniem każdej gminy jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. 23 marca 2016 r. przyjęto
„Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Podkowa Leśna w 2016 roku”.
Celem programu jest zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom, polegające głównie na: odławianiu wolno żyjących zwierząt, zapewnianiu im
miejsca w schronisku, obligatoryjnej
kastracji lub sterylizacji, a także na
dokarmianiu bezdomnych kotów. Ponadto program obejmuje regulacje
dotyczące usypiania ślepych miotów
i całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt bezdomnych.
Opiekunowie społeczni kotów otrzymują domki dla zwierząt na czas zimy
oraz karmę.
Tegoroczny budżet przewiduje
31 000 zł na realizację tego planu. Dodatkowo przeznaczono 2 500 zł jako
zabezpieczenie opieki medycznej.
W zeszłym roku rozpoczęliśmy akcję
dofinansowania czipowania psów
– trwałego, elektronicznego oznakowania psów należących do właścicieli będących osobami fizycznymi
zamieszkującymi na terenie Podkowy Leśnej. Możliwość czipowania
będzie kontynuowana w tym roku
począwszy od czerwca w podkowiańskiej lecznicy (dokładne informacje
będą podane w kolejnym biuletynie).
Prace nad tegorocznym projektem
Gminnego Programu wyglądały inaczej niż dotychczas, bo odbywały się
przy szerokim udziale mieszkańców
już na początkowym jego etapie.
Z propozycją jego obywatelskiego
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opracowania wystąpiła grupa mieszkańców Podkowy Leśnej, miłośników zwierząt (w tym weterynarz),
również zajmująca się opieką nad
bezdomnymi kotami w Podkowie
Leśnej, tzw. społeczni opiekunowie.
Na spotkaniach dyskutowano, nad
możliwościami zapisów, które można
zawrzeć w Programie oraz wymaganiach Sanepidu w tym względzie. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami został
poddany obligatoryjnym konsultacjom. Dziękujemy mieszkańcom za
zaangażowanie. Zainteresowanych
programem odsyłamy do Uchwały

Mała architektura

115/XX/2016 (bip.podkowalesna.pl).
29 maja 2016 r. podczas wydarzenia „Podkowiańska Dycha” na
terenie Parku Miejskiego Schronisko w Milanówku będzie miało
swoje stanowisko – zachęcamy
do jego odwiedzania! Każdy zainteresowany otrzyma tam informacje na temat działalności schroniska, jego potrzeb, możliwości
adopcyjnych, a także będzie mógł
udzielić swojego wsparcia.

Beata Piotrowska
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Kontynuujemy uzupełnianie małej
architektury w przestrzeni miejskiej. Po zamontowaniu ławek i koszy na odpady w Parku Przyjaźni
Polsko – Węgierskiej przyszedł
czas na ulice. Na ul. Warszawskiej,
Brwinowskiej, Bukowej, Reymonta
oraz Skwerze ks. Kolasińskiego zostały postawione ławki bez oparć
wraz z koszami. Na kilku innych ulicach dostawiono same kosze i będą
one uzupełniane w miarę możliwości finansowych miasta. Meble
zostały wykonane z materiałów
odpornych na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Jeżeli widzicie Państwo konieczność
zamontowania ławki lub kosza w jakimś konkretnym miejscu prosimy
o zgłaszanie tych potrzeb do urzędu.
Miłego użytkowania!
Justyna Śmiarowska
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Figura Matki Boskiej odrestaurowana
7 kwietnia b.r. u zbiegu ulic Parkowej
i Bluszczowej zabiegom konserwacyjnym poddana została figura Matki Boskiej. Prace przede wszystkim
polegały na truciu i usunięciu warstw
mikroorganizmów, myciu warstw
brudu oraz zabezpieczeniu rzeźby
przed działaniem warunków atmosferycznych.

Figura Matki Boskiej usytuowana
jest w miejscu wmurowania kamienia węgielnego w Mieście Ogrodzie
Podkowa Leśna. Objęta jest ochroną
konserwatorską.
Ostatnia konserwacja figurki przeprowadzona była w 2010 r.

Agnieszka Radziak
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Wieści z urzędu

Zespół ds. budżetu partycypacyjnego
Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują
o wydatkowaniu części budżetu miasta: zgłaszając projekty, dyskutują nad nimi,
a potem oddają na nie swój głos.
W ramach realizacji budżetu partycypacyjnego w Podkowie Leśnej
został powołany Zespół ds. budżetu partycypacyjnego. Jest to grupa
osób licząca 16 osób, powołanych
zarządzeniem Burmistrza Miasta
Podkowa Leśna, do wypracowywania zasad budżetu partycypacyjnego w mieście na 2017 rok, monitorowania i wspierania przebiegu
budżetu oraz promowanie działań
podejmowanych w ramach budżetu. W skład Zespołu weszli przedstawiciele mieszkańców – 10 osób,
radni Rady Miasta – 3 osoby oraz
urzędnicy – 3 osoby.
Do Zespołu mógł zgłosić
się każdy Mieszkaniec Miasta Podkowa Leśna w terminie
do 30 marca na adres mailowy:
partycypacja@podkowalesna.pl.
Zespół w kwietniu i maju podczas
4 warsztatów (ok. 3 godz.) opracuje
ostateczny kształt przebiegu budżetu partycypacyjnego w mieście Podkowa Leśna. Uwieńczeniem pracy
będzie wypracowanie Regulaminu
budżetu partycypacyjnego Podkowy Leśnej, który zostanie przyjęty
Uchwałą Rady Miasta Podkowa
Leśna. Na chwilę obecną zespół wypracował m.in. że budżet realizowany będzie w całym mieście bez
podziału na mniejsze obszary, prawo do udziału przysługiwać będzie
od 13 r.ż. Fakt bycia mieszkańcem
będzie weryfikowany na podstawie
oświadczenia o zamieszkaniu na

Zapraszamy do Ogrodu Partycypacyjnego
podczas Festiwalu Otwarte Ogrodu
11 czerwca w godz. 11.00 –13.00
12 czerwca w godz. 12.00 – 14.00
do Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
Porozmawiamy o Budżecie Partycypacyjnym 2017.
Weź sprawy w swoje ręce.

terenie Miasta Podkowa Leśna i podaniu adresu stałego zamieszkania.
Projekty mogą dotyczyć całego obszaru zadań samorządu gminnego.
Kilka istotnych terminów:
 10 czerwca – 15 lipca składanie
przez Mieszkańców projektów
budżetu partycypacyjnego;
 15 lipca – 15 września
– weryfikacja projektów
 15 września – 29 września
promocja projektów

 1 października – 9 października
głosowanie Mieszkańców na
najlepszy projekt
 do 13 października
weryfikacja głosów
 15 października ogłoszenie
wyników.
Następnie zadania zostaną wprowadzone do projektu uchwały budżetowej na następny rok. Realizacja nastąpi w 2017 r.
Komisja pracuje w trybie spotkań
otwartych. Każdy z mieszkańców
może zgłosić swoje pomysły i uwagi
do regulaminu budżetu partycypacyjnego. Protokoły ze spotkań zamieszczane są na stronie miasta.
Magdalena Sitko
Wieloosobowe Stanowisko
ds. komunikacji społecznej i polityki miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Rada Miasta

Uzupełniające wybory do Rady Miasta Podkowa Leśna
10 kwietnia 2016 r. przeprowadzone zostały wybory uzupełniające
do Rady Miasta Podkowa Leśna
w okręgu wyborczym nr 5. Uprawnionych do głosowania było 232
wyborców. Głosy oddały 94 osoby.
Wybory wygrał i radnym okręgu nr 5
6

został Marcin Kaliński, zgłoszony
przez Komitet Wyborczy Wyborców Szacunek dla Podkowian, który
otrzymał 49 głosów. Kontrkandydat Szymon Czupryński, zgłoszony
przez Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańcy dla Podkowy, otrzy-

mał 45 głosów. Wyborcom dziękujemy za liczny udział w głosowaniu,
a wygranemu gratulujemy i życzymy
owocnej pracy na rzecz mieszkańców Podkowy Leśnej.
Beata Krupa
Urzędnik Wyborczy Miasta

››› Środowisko

Sprzątanie lasu

W sobotę 23. kwietnia na terenie Nadleśnictwa Chojnów
odbyło się sprzątanie lasu. W akcji uczestniczyli
mieszkańcy, urzędnicy magistratu z Podkowy Leśnej,
którzy byli inicjatorami akcji oraz leśnicy.

››› Inwestycje

Ścieżki rowerowe
w partnerstwie gmin

To dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się oczyścić ze śmieci
kawałek lasu, za co serdecznie dziękujemy. W lesie jest o 20 worków
śmieci mniej! Liczymy, że w przyszłości będzie jeszcze więcej takich
akcji, przez co estetyka naszego
otocznia na pewno ulegnie poprawie. Czyste środowisko to najlepsze
uzdrowisko, a zaśmiecone lasy wystawiają świadectwo nam wszystkim. Najbardziej ucieszy nas jednak
sytuacja gdy w lesie śmieci nie będzie przybywać i nie będzie potrzeby ich zbierać.
Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Chojnów zebrane śmieci już
wkrótce znajdą się na wysypisku.
Wszyscy wiemy, że śmieci nie rosną na drzewach, że ich producentami jesteśmy my – ludzie. Niestety
dobre maniery podczas korzystania
z lasów często schodzą na drugi
plan. Lasy Państwowe są naszym
wspólnym dobrem, o które trzeba
dbać. Niestety wielu z nas zapomina o ich roli w naszym życiu. Lasy
Państwowe są szeroko otwarte dla
turystów. Zapraszamy wszystkich
by w pędzie codziennego życia, choć
na chwilę przystanąć i odpocząć
w otoczeniu świata przyrody. Z dala
od miejskiego zgiełku można się

wyciszyć i pooddychać świeżym powietrzem. Musimy jednak pamiętać,
że las jest również schronieniem
dla żyjących w nim zwierząt i roślin,
a my jesteśmy tylko gośćmi. Szkoda,
że nie każdy potrafi się w tym lesie
odpowiednio zachować…

Pozostawione w lesie
odpady rozkładają się
bardzo długo:
Plastik – 450 lat
Puszka aluminiowa – 150 lat
Puszka metalowa – 50 lat
Guma do żucia – 5 lat
Niedopałki –1-5 lat
Materiały wełniane – 1-5 lat
Ogryzek – 2 mies.
Gazeta – 6 tygodni
Kartka papieru – 2-4 tygodni
Szklana butelka – czas nieokreślony

W marcu i kwietniu odbyły się spotkania włodarzy gmin funkcjonujących w ramach Porozumienia Gmin
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) o współpracy
w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(ZIT) w celu zawiązaniu partnerstwa, dzięki któremu będzie mogła powstać spójna koncepcja
opracowania projektu sieci dróg
rowerowych, przy wykorzystaniu
obecnie projektowanych ścieżek
na terenie Trójmiasta Ogrodów
i pozostałych gmin.
Na spotkaniu kwietniowym
omówione zostały m.in. warunki
ogłoszonego 29 stycznia konkursu o dofinansowanie w ramach
działania 4.3.2 „Mobilność miejska
w ramach ZIT – Rozwój zrównoważonej multimedialnej mobilności
miejskiej – ścieżki i infrastruktura
rowerowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 oraz ocenę potencjału
Partnerów m.st. Warszawy w kontekście potrzeby zrównoważonego rozwoju całego Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego.
W ostatnim Biuletynie Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna (nr 1/70/
marzec 2016) zamieściliśmy mapkę z trasami rowerowymi istniejącymi, zaprojektowanymi, aktualnie
projektowanymi oraz zaplanowanymi do projektowania w najbliższym czasie.
Burmistrz Miasta Artur Tusiński
podpisał pierwsze porozumienie
z Warszawską Koleją Dojazdową, które umożliwi wybudowanie
przez Miasto Podkowa Leśna ścieżki wzdłuż torów kolejki WKD.
Magdalena Sitko
Wieloosobowe Stanowisko
ds. komunikacji społecznej i polityki miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Podwarszawskie Miasto Ogrodów

Wspólna sesja rad gmin

Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
Współpraca gmin Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka w ramach realizacji projektu
„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów − poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania
przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” weszła w kolejną fazę.

Rok temu – na pierwszej wspólnej
sesji rad gmin PTO - radni Podkowy
Leśnej, Brwinowa i Milanówka podjęli uchwałę określającą kierunki rozwoju Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów (uchwała Nr 43/IX/2015
Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia
16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Wspólnych Kierunków Rozwoju
Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów).
Na drugiej wspólnej sesji w ramach partnerstwa PTO, która odbyła się 26 kwietnia br. w Brwinowie,
radni podjęli decyzję o utworzeniu
międzygminnego
Stowarzyszenia
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. Powołanie do życia formalnego
stowarzyszenia gmin ma zacieśnić
współpracę gmin, ułatwić realizację wspólnych celów oraz zwiększyć
szanse na pozyskanie środków zewnętrznych.
W trakcie tej sesji radni uchwalili
także cztery dokumenty strategiczne. W pierwszej kolejności w porządku obrad znalazły się „Koncepcja
programowo-przestrzenna całościowego uregulowania i ochrony stosunków wodnych na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”
oraz „Koncepcja programowo-prze8

strzenna rozwoju terenów zieleni
na obszarze PTO”. Kolejne uchwały
dotyczyły sfery społecznej. Radni
przyjęli „Plan marketingu społecznego adresowany do mieszkańców
PTO mający na celu w szczególności
zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa”, a także „Zintegrowaną
strategię rozwiązywania problemów
społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów”. Dokumenty przygotowane przez ekspertów były wcześniej
konsultowane z mieszkańcami i omawiane przez radnych na posiedzeniach komisji. Uchwalone strategie
wskazują, w jakim kierunku powinny
zmierzać w przyszłości działania na
obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Na podstawie zawartej w nich diagnozy łatwiej będzie

zadbać o przestrzeń publiczną, lokalną politykę społeczną, gospodarkę
wodną i miejską zieleń.
Na zakończenie sesji burmistrzowie zwrócili się do mieszkańców
gmin Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów. Artur Tusiński, Burmistrz
Podkowy Leśnej, życzył mieszkańcom trzech gmin, aby korzyści płynące ze współpracy prowadzonej w
ramach PTO mogli odczuć w bliskiej
perspektywie czasowej. Wiesława
Kwiatkowska, Burmistrz Milanówka,
podziękowała mieszkańcom za aktywność, chęć działania i współpracy.
Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Brwinowa, zaznaczył, że podjęte uchwały
korzystnie wpłyną na identyfikację
mieszkańców i zwiększą akceptację
prowadzonych działań.
Beata Krupa
Główny specjalista Biuro Rady Miasta
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

››› Wieści z urzędu

Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa
W czwartek 31 marca w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
miało miejsce spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Miasta
Podkowa Leśna Arturem Tusińskim. Na zebranie zaproszony został
Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Grzegorz Styczyński oraz
Kierownik Komisariatu Policji st. asp. Małgorzata Witkowska,
którzy omówili Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Poczucie bezpieczeństwa należy
do podstawowych potrzeb każdego
człowieka i ma decydujący wpływ na
funkcjonowanie każdej społeczności.
Większość społeczeństwa, na chwilę obecną, nie ma bezpośredniego
dostępu do bieżących danych statystycznych, dotyczących skali i rodzaju
przestępczości, czy występujących
zagrożeń. Opiera się więc na własnych
odczuciach, a także na opiniach znajomych, a w znacznej mierze na opiniach
kreowanych przez środki masowego
przekazu, budując w ten sposób obraz poziomu poczucia bezpieczeństwa. Dlatego niezwykle ważnym jest
tworzenie narzędzi, które pozwolą
na rzetelne i czytelne przedstawienie
– głównie społecznościom lokalnym
– skali i rodzaju zidentyfikowanych
zagrożeń. Podkreślenia wymaga, iż
pojęcia map zagrożeń nie należy utożsamiać wyłącznie w aspekcie technicznym, albowiem pod pojęciem tym kryje się dużo istotniejsza nowa filozofia
działania Policji.
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to
rozwiązanie systemowe, które należy
traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem
publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służący aktywizacji społeczności lokalnych.
Musi ona odzwierciedlać zagrożenia
już dostrzeżone i zarejestrowane na
przełomie określonego czasu przez
służby uczestniczące w likwidacji zagrożeń, ale również obywateli – społeczność lokalną. Mapa ta powinna
również zawierać prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić również
Stan obecny oraz plany rozbudowy monitoringu wizyjnego w Podkowie Leśnej.

w związku z organizacja różnorodnych wydarzeń, a także charakterystykę przestrzeni publicznej wyrażoną – poza danymi statystycznymi
– wynikami badań opinii społecznej,
ale także, co szczególnie ważne, wnioski z debat i konsultacji społecznych.
Poziom bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej, w przeliczeniu na 1000
mieszkańców, jest najniższy w powiecie, podobny do tego w Grodzisku Mazowieckim, jest znacznie niższy od Milanówka, Jaktorowa czy Żabiej Woli.
W przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
np. kradzieży rzeczy – kradzieży z włamaniem mamy ich dwukrotnie więcej
niż w pozostałych gminach.
Komendant Grzegorz Styczyński
z Komendy Powiatowej w Grodzisku
Mazowieckim przedstawił statystyki
policyjne dotyczące Podkowy Leśnej
za rok 2015, również w odniesieniu
do pozostałych gmin w powiecie oraz
do roku 2013 i 2014.
Przedstawiona Mapa Zagrożeń „Zagrożenie przestępczością kryminalną
w 7 podstawowych kategoriach ogółem
(bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, włamania,
uszkodzenia rzeczy, kradzież samochodu) dla Podkowy Leśnej (w przeliczeniu
na mieszkańca) na tle pozostałych gmin
w powiecie wygląda mało optymistycznie – wynika z niej, że jesteśmy najbardziej zagrożoną gminą w Powiecie Grodziskim. To zagrożenie jest dużo wyższe
niż w Grodzisku Mazowieckim i blisko
trzykrotnie wyższe niż w Milanówku.

MONITORING WIZYJNY
W drugiej części spotkania Burmistrz Miasta Artur Tusiński omówił kwestię monitoringu wizyjnego
w mieście. Przypomnijmy, że w 2015 r.
miasto po rozmowach z policją podjęło inicjatywę zmierzającą do poprawy
bezpieczeństwa publicznego polegającą na budowie w mieście systemu
monitoringu wizyjnego. Uznano bowiem, że monitoring wizyjny stanowi
dobre narzędzie prewencyjne zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie
ich popełniania. Zgodnie z przyjętą
koncepcją, monitoringiem wizyjnym
obejmowane są etapowo miejsca
uznane za niebezpieczne. Miejsca te
są typowane w drodze wspólnych
uzgodnień władz miasta z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek publiczny.
Od grudnia 2015 r. zostało w centrum
Podkowy Leśnej zamontowane 5 kamer wraz z systemem monitorującym
– czyli serwerownią przechowująca
nagrania w rozdzielczości HD przez
okres nie krótszy niż 30 dni. Budowa
Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta finansowana jest z budżetu Miasta.
Na rok 2016 na ten cel zarezerwowana została kwota 100.000 zł, postępowanie przetargowe ruszy do końca
czerwca. Obecnie miasto uzgadnia
warunki wykorzystania istniejącej sieci teletechnicznej na potrzeby monitoringu z jej właścicielem. Docelowo kamery zostaną, oprócz miejsc uznanych
za mniej bezpieczne zamontowane na
wszystkich ulicach wylotowych miasta, stacjach kolejki WKD i Parku.
Magdalena Sitko
Stanowisko ds. komunikacji społecznej
i polityki miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Wieści z urzędu
Włodek Pawlik (ur. 1958) – pianista i kompozytor, laureat nagrody GRAMMY 2014 za płytę
„Night in Calisia” w kategorii „The Best Jazz Large Ensemble”. Jest pierwsza i jak dotąd jedyna
w historii nagroda GRAMMY dla polskiego jazzu.

Włodek Pawlik

honorowym obywatelem

Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
Pawlik jest absolwentem klasy
fortepianu prof. Barbary Hesse-Bukowskiej w Akademii Muzycznej im, F. Chopina w Warszawie.
Ukończył też studia na Wydziale
Jazzowym Hochschule fur Musik
w Hamburgu. W 2007 roku, artysta
uzyskał doktorat na Uniwersytecie
Muzycznym im. F. Chopina, gdzie
aktualnie prowadzi wykłady z improwizacji. W jego dorobku znajduje 30 autorskich płyt, szereg dzieł
muzyki filmowej, kompozycji orkiestrowych, muzyki do baletu, opery,
utworów wokalnych.
Cechą charakterystyczną twórczości Pawlika jest wyjątkowa łatwość i naturalność z jaką porusza
się w swojej twórczości posługując
się w różnorodnymi technikami
w komponowaniu muzyki. Jest bez
wątpienia mistrzem muzycznego collage’u. Jest laureatem m.in.
Grand Prix na Międzynarodowym
Konkursie Jazzowym w Duknierce
(Francja) oraz II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Kompozycji
Jazzowych w Monaco. Magazyn‚
Who is who at North Jazz Festival
1998’ po koncercie jego Tria określił
go zaszczytnym mianem „Vladimir
Horowitz of jazz”. Gazeta „The Age”
ogłosiła trasę koncertową artysty
po Australii największym wydarzeniem muzycznym roku 2002,
a amerykański magazyn jazzowy
„Down Beat’ określił album „Turtles”, nagrany wspólnie ze słynnym
trębaczem Randy Breckerem, mianem „wybitny”. Jest autorem muzyki do obsypanych nagrodami filmów
„Wrony’ i „Pora umierać” Doroty
Kędzierzawskiej, do filmu „Rewers”
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w reżyserii Borysa Lankosza (Złote
Lwy za najlepszą muzykę na 34 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Orły 2010 Polskiej
Akademii Filmowej), a także międzynarodowych produkcji: „Nightwatching” Petera Greenawaya
i „Within the Whirlwind” Marleen
Gorris.
Wśród wyjątkowych dokonań
artystycznych znajdują się: „Misterium Stabat Mater” na fortepian jazzowy i chór gregoriański wydane
dwukrotnie w roku 2000 i 2005,
oraz jazzowy projekt Włodek Pawlik Trio „Anhelli”, uhonorowany nagrodą TVP Kultura w roku 2006
w kategorii – Muzyczne Wydarzenie Roku (rock, jazz). W roku 2008
artysta skomponował i nagrał
w Randym Breckerem (6-krotny
zdobywca Grammy Award ) suitę
jazzową „Tykocin’, która przez recenzentów muzycznych Rzeczypospolitej i Gazety Wyborczej uznana
została w Polsce „Jazzową Płytą
Roku”. Nakładem wydawnictwa Summit Records ukazała się jej światowa reedycja pod tytułem ‚Nostalgic
Journey. Pawlik został uhonorowany za muzykę z tej płyty m.in. tytułem „Jazzowego Kompozytora roku
2009” w ankiecie „Jazz Station”
z Los Angeles. W tym samym roku
ukazał się podwójny solowy album
pianisty „Grand Piano”, na którym
zostały zarejestrowane unikalne
solowe improwizacje artysty.
W roku 2011 ukazała się płyta „Struny na ziemi” z muzyką do
wierszy Jarosława Iwaszkiewicza
w wykonaniu Lory Szafran i Marka Bałaty, z recytacjami Roberta

Więckiewicza, uznana Jazzową
Płytą Roku 2011 w rankingu Rzeczpospolitej.
W roku 2013 ukazała się płyta
z muzyką do poezji Józefa Czechowicza „Wieczorem”.
W roku 2014 skomponował na
zamówienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiegoutwór „FREEDOM” na chór, orkiestrę i trio
jazzowe, który został wykonany
4 czerwca 2014 na Placu Zamkowym w Warszawie z okazji Święta
Wolności w obecności wielu głów
państw, w tym Prezydenta USA Baracka Obamy.
W roku 2015 wydany został album
„Włodek Pawlik Trio-America”, którego premiera miała miejsce w Fil-

harmonii Narodowej w Warszawie
24 maja 2015 r. A pod koniec roku
miała miejsce premiera najnowszej
płyty z utworami stworzonymi do
poezji Adama Zagajewskiego „Mów
spokojniej” – płyta ukazała się na
rynku 12 lutego 2016 r. i zbiera entuzjastyczne recenzje wielu krytyków muzycznych.

››› Kultura

Wystawa „Rus in urbe. Miasta ogrody,
parki miejskie, ogrody botaniczne”

Wśród niezliczonej ilości
nagród i odznaczeń artysty
wymienić wypada:

O
 dznaczenie Krzyżem

Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski,
O
 trzymanie Honorowego
Obywatelstwa Miasta Kalisza
N
 agroda polskiego środowiska muzycznego „Koryfeusz”
Muzyki Polskiej w kategorii
„Osobowość Roku 2014”.
N
 agroda „Anioł Jazzu”
(Festiwal Bielska Zadymka
Jazzowa); Artysta Roku 2014
wg Jazz Forum
N
 agrody Grand Prix
Stowarzyszenia Jazzowego
Melomani.
W
 łodek Pawlik zasiadał w jury
m.in. V American Jazz Piano
Competition w Indianapolis
w 2001, wykładał m.in.
na Eastman School of Music,
Western Michigan University,
podczas IAJE Jazz Conference
w Los Angeles (1999),
w Królewskim Konserwatorium w Brukseli.
O
 trzymał tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Podkowy
Leśnej 3 września 2015 r.
(uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna nr 57/XII/2015).

Redakcja

Od 17 do 29 marca w Galerii Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu
Kazimierzowskim można oglądać wystawę pt. „Rus in urbe. Miasta ogrody,
parki miejskie, ogrody botaniczne”.
Wystawa jest poświęcona zieleni
w mieście i pokazuje jak bardzo istotną rolę odgrywają w naszym otoczeniu rośliny – drzewa i krzewy, trawy,
kwiaty i zioła. W poszczególnych sekcjach znajdują się fotografie, ryciny i
informacje na temat historii miejskich
parków i ogrodów, ich zmieniającej się
roli i znaczenia. Ważne miejsce zajmuje prezentacja ruchu miast ogrodów,
który narodził się na Wyspach Brytyjskich na przełomie wieków XIX i XX,
w odpowiedzi na negatywne skutki rewolucji przemysłowej. Miasta ogrody
miały łączyć korzyści płynące z życia
w dużym mieście z dobrodziejstwami,
jakie niosą ze sobą życie na wsi i bliski
kontakt z przyrodą. Wystawa przybliża też historię i rolę jaką w ciągu
wieków w przestrzeni miast europejskich odgrywały Ogrody Botaniczne.

Na przykładzie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Warszawskiego, którego pierwsza lokalizacja mieściła się
na tyłach Pałacu Kazimierzowskiego,
można zobaczyć jak uniwersytecka
placówka badawcza stała się ważnym
miejscem edukacyjno-rekreacyjnym.
W ostatniej sekcji wystawy prezentowane są współczesne rozwiązania, takie jak ogrody na dachach czy zielone
wewnętrzne dziedzińce w nowoczesnych projektach architektonicznych.
Wystawa zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu 200-lecia
Uniwersytetu Warszawskiego we
współpracy z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Partnerami projektu są Urząd Miasta
Podkowa Leśna oraz Narodowe Archiwum Cyfrowe.
Współczesne i archiwalne fotografie oraz ryciny prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Ogrodu
Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowego Archiwum
Cyfrowego oraz osób prywatnych.
dr Edyta Barucka

Zjazd delegatów
Unii Miasteczek Polskich
››› Wieści z urzędu

Na zaproszenie Burmistrza Miasta 30
maja 2016 r. do Podkowy Leśnej zjadą z
różnych stron kraju delegaci Unii Miasteczek Polskich. Przedstawiciele stowarzyszenia działają w wielu ciałach
systemu państwowego m. in. uczestnicząc w pracach Komisji Sejmowych
i Senackich, Komisji Trójstronnej ds.
Społeczno-Gospodarczych, szeregu
Komitetów Monitorujących i Sterujących funduszy europejskich oraz
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu

Terytorialnego. Organizacja działa od
1990 r. Małe miasteczka mają swoją
specyfikę i co za tym idzie własne interesy, których stara się bronić Unia.
Podkowa Leśna będzie gospodarzem
spotkania, którego jednym z tematów
będzie wzmocnienie roli stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich w celu lobbowania na rzecz odpowiednich regulacji prawnych i promocji rozwiązań
korzystnych dla małych samorządów.
Maria Górska
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna
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9 kwietnia (sobota) mieszkańcy
Podkowy Leśnej świętowali
91. rocznicę powstania Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna.
To właśnie 9 kwietnia 1925 r. powstała spółka pod nazwą „Miasto-Ogród Podkowa Leśna, Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością”
w skład której weszli: Stanisław
Lilpop jako właściciel gruntów, konsorcjum „Siła i Światło” oraz Bank
Związku Spółek Zarobkowych. Z tej
okazji władze samorządowe Podkowy Leśnej oraz przedstawiciele
Zespołu Szkół, Podkowiańskiego LO
nr 60 oraz Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Ogrodu, w miejscu wmurowania kamienia węgielnego – na
Skwerze Ks. Kolasińskiego złożyli
kwiaty pod Figurą Matki Bożej.
O godz. 12.00 w Pałacyku Kasyno odbyła się Uroczysta Sesja Rady
Miasta Podkowa Leśna.
Była ona poświęcona Włodkowi
Pawlikowi – Honorowemu Obywatelowi Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. Tytuł ten został przyznany artyście uchwałą Nr 57/XII/2015 Rady
Miasta w dniu 3 września 2015 r.,
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››› Wieści z urzędu

Święto miasta

a obchody Święta Miasta stały się
doskonałą okazją do wręczenia aktu
nadania honorowego obywatelstwa
miasta.
Sylwetkę kompozytora w formie
wywiadu przybliżył zebranym gościom pan Grzegorz Dąbrowski.
Włodek Pawlik, wykorzystując zdjęcia z prywatnych zbiorów, w niezwykle barwny sposób opowiadał na pytania o swoim życiu, pasji i miłości,
czyli o rodzinie, muzyce i Podkowie
Leśnej. Artyście w czasie uroczystości towarzyszyła żona, która uzupełniała wypowiedzi i wspierała męża
ciepłym uśmiechem. Włodek Pawlik
przeniósł gości do swojego świata
malując go nie tylko słowami, ale
także muzyką. Na zakończenie sesji
zagrał krótki koncert, prezentując
zebranym próbkę swego talentu.
O godz. 13.00 w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej odbył się
Piknik Rodzinny. Na dzieci i dorosłych czekało wiele atrakcji: liczne
gry i zabawy – robienie biżuterii,
kreacje z balonów, malowanie twarzy, zabawy plastyczne, animacje
ruchowo-muzyczne: śpiewanie na
żywo, tańce, zabawy z chustą Klanza, z liną, duże bańki mydlane, japoński teatrzyk KAMISHIBAI „Kotka
Milusia”, kiermasz wyrobów artystycznych, zieleni, kawiarenka oraz
spotkanie autorskie z Remigiuszem

Piotrowskim – pasjonatem historii
I poł. XX w., autorem książek m.in.:
„Literaci w przedwojennej Polsce”,
„Artyści w okupowanej Polsce”,
„Ślepy Maks. Historia łódzkiego Ala
Capone”, „Rozkaz: Trzaskać! Zapomniane akcje polskiego podziemia”.
O godz. 15.00 na wszystkich
mieszkańców czekał urodzinowy
tort. Przez całe popołudnie czas
w parku umilała muzyka na żywo
w wykonaniu zespołu Vistula River Brass Band. Cała uroczystość
przebiegła w świątecznej i radosnej
atmosferze, jak na Święto Miasta
przystało.
Magdalena Sitko
Stanowisko ds. komunikacji społecznej
i polityki miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Inwestycje

Chodnik Główna

Poprawa bezpieczeństwa
na ulicy Kościelnej/Modrzewiowej
››› Inwestycje

21 marca 2016 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta
z mieszkańcami, podczas którego została przedstawiona koncepcja
projektu przebudowy ulicy Kościelnej i Modrzewiowej.
Założeniem do projektu była poprawa bezpieczeństwa wokół kościoła
i szkoły społecznej, uporządkowanie
parkowania oraz odwodnienie ulicy
Modrzewiowej na całej jej długości. W trakcie spotkania mieszkańcy
zgłosili uwagi do projektu dotyczące
zbyt małej ich zdaniem ilości środków technicznych wymuszających na
kierowcach ograniczenie prędkości
szczególnie w rejonie skrzyżowania
Kościelnej z Modrzewiową. Pojawiła
się też sugestia jednego ze słuchaczy
obecnych na sali, aby na ulicy Modrzewiowej wprowadzić ruch jednokierunkowy. Taka propozycja nie spotkała się z przychylnością projektanta
i części mieszkańców. Dużą dyskusję
wywołała też możliwość parkowania na tych ulicach z poszanowaniem
praw pieszego.
Burmistrz Miasta przychylając się
do opinii większości na sali wprowa-

dził do projektu zmiany polegające na
zwiększeniu ilości progów zwalniających, zastosowaniu skrzyżowań wyniesionych(Kościelna/Modrzewiowa;
Modrzewiowa/Topolowa) oraz zaprojektowaniu „szykan”. W projekcie
przewidziano miejsca postojowe dla
niepełnosprawnych, zatoczki parkingowe na wysokości szkoły oraz przejścia dla pieszych. Miejsca parkingowe
wyznaczone w poboczach mają być
wykonane z geokraty, która ma zastosowanie przy konstrukcji nawierzchni
parkingów dla lekkich pojazdów.
Projekt wraz ze zmianami został
przesłany do Starostwa Powiatowego w Grodzisku mazowieckim celem
uzyskania wymaganych zgód.

Chodnik na
Modrzewiowej

Trwają prace remontowe chodnika
na odcinku ul. Wschodnia –Sosnowa. Zakres prac obejmuje wymianę chodnika, krawężników i zjazdów do posesji. Planowany termin
zakończenia prac 20 maj 2016 r.

Stanisław Borkowski
Zastępca Kierownika Referatu
Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Oświetlenie ulic
i kablowanie linii napowietrznych
››› Inwestycje

Rozpoczęto przygotowania do procesu przebudowy oświetlenia ulicznego oraz kablowania linii niskiego
napięcia. W ramach prac Urząd Miasta planuje wymianę opraw oświetlenia na energooszczędne oprawy typu
LED (oprócz poprawy jakości oświetlenia spadną koszty energii ponad
50%). Dzięki modernizacji będziemy
mieli ok. 200.000 zł oszczędności.
Staramy się o z ewnętrzne dofinansowanie lub w części umarzalną nisko
oprocentowaną pożyczkę.
Aktualnie prowadzona jest procedura wyłonienia wykonawcy na opracowanie projektów budowlanych
nowego oświetlenia i kablowania linii
niskiego napięcia w ulicach: Kwiato-

Trwają prace przygotowawcze do
uzyskania koniecznych pozwoleń na wymianę chodnika od ulicy
Miejskiej do wysokości cmentarza.
Aktualnie oczekujemy na wydanie
przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
decyzji zezwalającej na wykonanie
robót budowlanych. Przewidywany termin wykonania prac początek trzeciego kwartału.

wej (Paproci – Parkowa), Iwaszkiewicza, Modrzewiowej, Topolowej,
Cichej, Sokolej, Jodłowej, Kukułek
(Zachodnia –Ptasia), Sosnowej (Bukowa – tory WKD). Na terenie miasta
trwają prace związane z kablowaniem sieci napowietrznej średniego
napięcia zgodnie z harmonogramem.
Stanisław Borkowski
Zastępca Kierownika Referatu
Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Nakładka na Akacjowej,
wyrównanie Cichej

W końcówce kwietnia przeprowadzone były prace naprawcze
w ramach gwarancji usterek w nawierzchni ulicy Akacjowej, wybudowanej w 2012 roku. Równolegle
w ramach gwarancji wyrównana
została nawierzchnia tłuczniowa
w ulicy Cichej na odcinku od ulicy
Bukowej do ulicy Leśnej.

Progi na Wrzosowej

Do 6 czerwca wprowadzone zostaną zmiany w stałej organizacji
ruchu w ulicy Wrzosowej polegające na wykonaniu progów zwalniających. Będzie to pierwszy etap
prac związanych z przebudową
ciągu ulicy Paproci i Kwiatowej.
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››› Wieści z urzędu

Promocja zdrowia

››› Sport

„Ograniczanie występowania
chorób układu krążenia ludności
powiatu żyrardowskiego poprzez
promocję zdrowia i profilaktykę
chorób” dla mieszkańców
Podkowy Leśnej w wieku 35+

W dniach 13, 16 i 17 kwietnia 2016 r.
zostały przeprowadzone badania
przesiewowe na wykrywanie chorób serca dla mieszkańców Podkowy
Leśnej w wieku powyżej 35 lat. Miasto Podkowa Leśna zostało zaproszone do programu „Ograniczanie
występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia
i profilaktykę chorób” przez Starostę
Powiatu Żyrardowskiego.

W badaniach krwi na cholesterol, cholesterol HDL, cholesterol
LDL, trójglicerydy, glukoza, CRP
oraz pomiar ciśnienia wzięło udział
86 mieszkańców Podkowy Leśnej.
Program profilaktyczny „Zadbaj o serce i ciesz się życiem” sfinansowany został ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
Małgorzata Niewiadomska
Referat Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich

››› Wieści z urzędu

Krajowa Polityka
Miejska 2023

W dniu 8 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się
konferencja „Krajowa Polityka
Miejska 2023 – plan działania”.
Wśród uczestników spotkania
znaleźli się m.in. przedstawiciele
władz samorządowych, organizacji społecznych oraz świata nauki.
Na zaproszenie Podsekretarza
Stanu Pawła Chorążego w konferencji jako panelista wziął udział
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Artur Tusiński, pełniący jednocześnie funkcję Sekretarza Unii Miasteczek Polskich.
Pierwsza część konferencji
poświęcona była prezentacji założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz ich
relacji z działaniami zaproponowanymi w Krajowej Polityce
Miejskiej. Druga część spotkania
upłynęła pod znakiem dyskusji na
temat priorytetów w realizacji polityki miejskiej. W trakcie debaty
paneliści poruszyli wiele zagad14

nień, wśród których znalazły się
m.in. rozwój przestrzenny ośrodków miejskich oraz ich funkcjonowanie w najbliższym otoczeniu
(obszarze funkcjonalnym).
Krajowa Polityka Miejska jest
dokumentem strategicznym wpisującym się w szeroko pojętą politykę rozwoju kraju. Efektywna
realizacja jej zapisów możliwa
będzie pod warunkiem zachowania ciągłości dialogu z przedstawicielami władz miejskich czy ekspertów. Organizacja kwietniowej
konferencji stanowiła potwierdzenie tej tezy.
Joanna Oracka
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

IV Podkowiańska Dycha

Utrudnienia

w ruchu kołowym

Trasy biegów Podkowiańskiej Dychy są
zaznaczone na zamieszczonych mapkach. Bieg będzie przebiegał ulicami
Lilpopa, Lipową, Słowackiego, Prusa,
Krasińskiego, Młochowską (od Krasińskiego do Nadarzyńskiej), Sienkiewicza,
Mickiewicza, Reymonta i Jana Pawła II.
W związku z zawodami nastąpią utrudnienia w ruchu ulicznym na wymienionych ulicach. Zaplanowaliśmy trasę tak
aby uciążliwości ograniczyć do minimum.
Wszystkich kierowców, mieszkańców
Podkowy i okolic prosimy o wyrozumiałość. Prosimy też o współpracę z policją,
strażą miejską i wolontariuszami, którzy
będą tego dnia pracować na trasie biegu.
Orientacyjne
godziny
zamknięcia
ulic dla ruchu kołowego
 Lilpopa 9.00-14.00. Prosimy o nie
parkowanie samochodów w czasie
trwania imprezy na ulicy Lilpopa.
 Jana Pawła II na odcinku
od Sienkiewicza do Alei Lipowej:
10.50 – 11.15; 11.25 – 12.30
 Aleja Lipowa, Słowackiego,
Prusa: 10.50 – 11.30
 Krasińskiego: 10.50 – 12.20
 Młochowska na odcinku od Krasińskiego do Nadarzyńskiej, Sienkiewicza,
Mickiewicza, Reymonta: 11.00 – 12.30

Zapraszamy do uczestnictwa w IV Podkowiańskiej Dysze. Staramy się jak co
roku uczynić z tego wydarzenia prawdziwie rodzinną imprezę.

29 maja – IV Podkowiańska Dycha
Plan imprezy – Atrakcje – Ważne informacje
Biegacze - Jeśli zdecydowaliście się
w ostatniej chwili, sprawdźcie może
są jeszcze miejsca na listach startowych. Zapisy poprzez stronę organizatora www.ptb-podkowa.pl
Mieszkańcy – Zapraszamy do kibicowania zawodnikom wzdłuż trasy biegu. W poprzednich edycjach imprezy,
które zawsze odbywały się w upale,
zawodnicy doceniali podkowian –dobrych samarytan, którzy polewali ich
wodą z ogrodowego węża. Jeśli nawet nie mieszkacie Państwo przy trasie biegu, zapraszamy do kibicowania
ponad kilkudziesięcioosobowej grupie zawodników z Podkowy Leśnej.
Zapraszamy do odwiedzenia Miasteczka Biegowego w parku miejskim
przy stawie, w którym przygotowaliśmy wiele atrakcji. Nasz wieloletni
partner – Gravitan Health and Sport
Clubs, poprowadzi w czasie imprezy
m.in. zajęcia MultiCross i CrossFIt.
Po raz drugi będzie można wziąć
udział w zajęciach Akademii Disc
Golf. Uczestnicy poznają podstawy
gry, dowiedzą się co to jest putt, approach oraz drive . Na scenie zaprezentuje się Karate Klub Pruszków a
na łączce przy stawie będzie można
wcielić się przez chwilę w Robin Hooda strzelając z łuku do tarczy pod
okiem fachowców.
Rok temu wielkim powodzeniem
cieszyły się konsultacje prowadzone przez Studenckie Koło Naukowe
Odnowy Biologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Po raz pierwszy na Dysze zagości Klinika Witaminowa – innowacyjne centrum medyczne a także
Expo Zdrowie, gdzie będzie można
zasięgnąć rady specjalistów na temat zdrowego trybu życia. Nad stawem rozłoży się klub Szarża z końmi, na których dzieci będą mogły
pojeździć pod opieką instruktora.
Klubokawiarnia Cukier Puder, która
od niedawna ma siedzibę w Pałacyku będzie wystawiać się ze swoimi
pysznymi wyrobami i kawą. Zawsze
chętnie współpracujemy z innymi
organizacjami sportowymi i pozarządowymi. W tym roku w miasteczku
będzie gościł klub sportowy Tenis
Life a także schronisko dla zwierząt
w Milanówku prowadzone przez
Fundację im. 120-lecia Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
Biuro zawodów będzie się mieściło jak co roku w gościnnych progach szkoły św. Teresy i gimnazjum
św. Hieronima. Przy biegu będzie
pracować ponad stu wolontariuszy
– uczniów podkowiańskich szkół.
PROGRAM IMPREZY
29 maja, Niedziela
 9.00 – otwarcie Miasteczka
Biegowego w Parku Miejskim
 od 10.00 – biegi dzieci
na 400 i 800 m
 11.00 start biegu głównego
(10 km)
 11.10 start Biegu Bez Barier
(3 km). Tuż po nim start
rywalizacji Nordic Walking
Impreza organizowana w ramach VIII Europejskiego Tygodnia Sportu
dla Wszystkich, XXII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2016

 ok 11.15 dekoracja zwycięzców
biegów dzieci
 12.00 dekoracja zwycięzców
biegu Bez Barier (3 km)
i Nordic Walking
1
 2.30. dekoracja zwycięzców
biegu na 10 km, Najszybszy
Podkowianin i Podkowianka
oraz Najliczniejsza Rodzina
uczestnicząca w zawodach
1
 4.00 zakończenie
IV Podkowiańskiej Dychy
Szczegółowy program jest
na stronie internetowej imprezy,
www.ptb-podkowa.pl
Jacek Bełdowski
Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe

BIEG NA 10 KM

BIEG BEZ BARIER
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››› Rada Miasta

Informacje

Rady
Miasta

W okresie od marca do kwietnia 2016 r. radni obradowali na
czterech sesjach, z których trzy
miały wyjątkowy charakter:
n sesja XXI (9 kwietnia
2016 r.) była sesją uroczystą
poświęconą wręczeniu aktu
nadania tytułu Honorowego
Obywatela Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna Włodkowi
Pawlikowi;
n na sesji XXII (21 kwietnia
2016 r.) złożył ślubowanie radny
Marcin Kaliński, który wygrał
wybory uzupełniające do Rady
Miasta w okręgu wyborczym
nr 5 przeprowadzone w dniu
10 kwietnia 2016 r.; od tej sesji
Rada Miasta obraduje w pełnym, 15-osobowym, składzie;
n sesja XXIII (26 kwietnia
2016 r.) była sesją wspólną rad
Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej w ramach partnerstwa Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.
Wszystkie uchwały dostępne
są w Biurze Rady Miasta i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.podkowalesna.pl).
Radni Miasta zapraszają mieszkańców na swoje dyżury (poniedziałki w godz. 17.00-18.00,
Urząd Miasta) oraz do udziału
w sesjach Rady Miasta i w posiedzeniach komisji merytorycznych. Informacje o zaplanowanych spotkaniach publikowane
są na stronie internetowej miasta oraz zamieszczane na miejskich tablicach informacyjnych.
RaBeata Krupa
Biuro Rady Miasta
Referat Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
16

XX sesja Rady Miasta – 23 marca 2016 r.
Uchwała Nr 110/XX/2016

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi
położonej na terenie Miasta Podkowa Leśna
(ulica Parkowa) oraz ustalenia przebiegu tej drogi

Uchwała Nr 111/XX/2016

w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala
Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
(radny Andrzej Porowski)

Uchwała Nr 112/XX/2016

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości

Uchwała Nr 113/XX/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr 114/XX/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 115/XX/2016

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

Uchwała Nr 116/XX/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Warszawską
Koleją Dojazdową sp. z o.o. w zakresie współdziałania
w sprawie realizacji inwestycji „Budowa traktu rowerowego na odcinku od WKD - Podkowa Główna do Parów
Sójek”, w tym na zaciągnięcie zobowiązań finansowych
w celu realizacji umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność PKP S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 117/XX/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 118/XX/2016

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby
punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły
podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych
przez Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 119/XX/2016

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form
kształcenia objętych dofinansowaniem w 2016 r.

Uchwała Nr 120/XX/2016

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 121/XX/2016

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Miasta Podkowa Leśna
w sprawie wyników postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna i stwierdzenia braku podstaw faktycznych do
podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu Burmistrza
Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 122/XX/2016

XXI sesja Rady Miasta – 9 kwietnia 2016 r.
Sesja Uroczysta

bez uchwał

XXII sesja Rady Miasta – 21 kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr 123/XXII/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów
osobowych komisji (radny Marcin Kaliński dołączył do
Komisji Rewizyjnej oraz do Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska)

XXIII sesja Rady Miasta –26 kwietnia 2016 r.
Uchwała Nr 124/XXIII/2016

w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów

Uchwała Nr 125/XXIII/2016

w sprawie przyjęcia „Kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na
terenie Gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”

Uchwała Nr 126/XXIII/2016

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju terenów zieleni na Obszarze Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych
i koncepcji nowych nasadzeń”

Uchwała Nr 127/XXIII/2016

w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów
społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów”

Uchwała Nr 128/XXIII/2016

w sprawie przyjęcia „Planu marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów mającego na celu w szczególności zwiększenie identyfikacji
mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa”

››› Wydarzenia

››› Wydarzenia

Uwaga kleszcze!

Dar na Jubileusz 1050
Rocznicy Chrztu Polski
Idea by społeczność szkolona zbierała na dar dla Afryki w ramach
wdzięczności za jubileusz 1050-lecia chrztu Polski pojawiła się
miesiąc temu. Została przedstawiona Radzie Rodziców, Zarządowi
Komitetu, Radzie Pedagogicznej i wszystkim Rodzicom przy okazji
ostatnich wywiadówek.
Ostatecznie wybór został dokonany
i będzie to budowa studni głębinowej,
która jest częścią większego programu
rozwoju talentów afrykańskich dzieci http://www.kidongo.plprowadzonego
od 2014 r. przez Fundację Dzieci-Dzieciom i Szkołę Muzyki Bębnów Rytmiczna. Studnia powstanie w suchym regionie Tanzanii, w wiosce Kidongo Cheusi
na terenie szkoły podstawowej w której
uczy się 245 dzieci.

Pan Krystian Tyrański, pomysłodawca
projektu prowadził w naszej szkole zajęcia
z rytmiczne w młodszych klasach szkoły
podstawowej. Całkowity koszt studni to ok.
40 tys. zł i najprawdopodobniej przekracza
możliwości naszej szkoły, ale próbujmy
uzbierać ile potrafimy. W najbliższym czasie podamy formy i terminy zbiórki.

Sanepid ostrzega przed plagą kleszczy. Tylko w tym roku w Warszawie
na boreliozę zachorowało 75 osób.
Pajęczaki upodobały sobie m.in.: Las
Kabacki, Las Bielański, Kawęczyn
czy Kampinoski Park Narodowy.
„Każdego dnia możemy być narażeni na ukąszenie kleszczy, przebywając na spacerze w parku czy
w lesie, aktywnie spędzając czas
na świeżym powietrzu” – czytamy
w ostrzeżeniu Mazowieckiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej.
Jak chronić się przed kleszczami?
Aby uniknąć zachorowania, należy
się odpowiednio zabezpieczyć. Udając się do miejsc o wysokim stopniu
zagrożenia eksperci zalecają zakładanie koszul z długim rękawem, długich spodni, zakrytych butów i nakrywanie głowy.
Warto stosować również odpowiednie preparaty odkleszczające,
które można zakupić w każdej aptece.
Rozpyla się je na ubranie i odsłoniętą
skórę, z wyjątkiem twarzy. Po każdym spacerze trzeba bardzo dokładnie sprawdzić powierzchnię ciała,
zwłaszcza w zgięciach stawowych, na
głowie, rękach i pachwinach.
Więcej na www.podkowalesna.pl

Grzegorz Dąbrowski
Dyrektor Szkoły św. Teresy od dzieciątka
Jezus i Gimnazjum św. Hieronima
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››› Wydarzenia

Znakowanie pojazdów
Każdego roku Policjanci przyjmują zawiadomienia dot. kradzieży rowerów.
Jednoślady giną z różnych miejsc, często sami właściciele nie dbają o ich właściwe
zabezpieczenie. Przypominam o zachowaniu ostrożności i zdrowego rozsądku
oraz zachęcam do korzystania ze znakowania.
Szanowni Państwo
W każdy poniedziałek w godzinach
12.00-15.00 w budynku Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku
Mazowieckim przy ul. Bartniaka 19
policjanci prowadzą bezpłatne znakowanie rowerów.
Wychodząc naprzeciw państwa
oczekiwaniom znakowanie rowerów odbędzie się w budynku posterunku policji w podkowie leśnej
przy ul. Brwinowskiej 17a w dniu
29 maja 2016 r. W godz. 14:0019:00 (po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym 22 755 60 09)
Kradzieże rowerów to sytuacje, które zdarzają się częściej w okresie
wiosennym. W każdym przypadku
pozostawienia niezabezpieczonego
roweru, zwłaszcza droższego, właściciel musi mieć świadomość, że nie
wszyscy ludzie są uczciwi, a złodziej
wykorzysta każde ułatwienie. Warto
więc do zaparkowania roweru wybierać miejsca monitorowane, a sam
pojazd wyposażyć nawet w kilka
dodatkowych zabezpieczeń. Część
z dostępnych do tego celu klamer
czy linek, wykonana jest niestety z
materiałów słabej jakości, które bez
problemu daje się pokonać podstawowymi narzędziami. Dlatego przed
zakupem odpowiedniego zabezpieczenia warto zasięgnąć rady bardziej
doświadczonych znajomych lub opinii fachowca. Kradzież zabezpieczonego roweru trwa dłużej i naraża
złodzieja na zatrzymanie na gorącym uczynku.
Sposobem, który może chronić
przed kradzieżą, ale przede wszystkim pozwala na późniejszą identyfikację roweru lub jego właściciela
jest jego oznakowanie. Policjanci
włączyli się w działania prowadzone na terenie Warszawy pn. „Oznakuj swój rower”. Procedura pro18

gramu polega na wygrawerowaniu
na częściach roweru specjalnym
przyrządem typu „en grawer” oznaczenia składającego się z liter i cyfr
oraz rejestracji w bazie danych Policji. Każdy oznakowany rower jest
opatrzony w widocznym miejscu
naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania.
Dzięki takiemu systemowi każdy
oznakowany rower ma inny numer,
a ponadto można łatwo ustalić jednostkę w której został oznakowany.
Zasady znakowania rowerów :
Przed znakowaniem roweru w jednostce Policji należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy
oznakowania roweru w celu wygenerowania przez system niepowtarzalnego kodu literowo-cyfrowego, który
zostanie naniesiony na części roweru.
Rejestracja w komputerowej policyjnej bazie danych odbywa się na
podstawie:
d
 okumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia),
d
 owodu zakupu – paragon lub faktura, umowa kupna – sprzedaży,
(w przypadku braku – wg oświadczenia ustnego właściciela).
Mikroudarowa technologia „en grawera” pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a ponadto
powoduje zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków.
Elementy podlegające oznakowaniu
oraz miejsca wykonania oznaczeń:
 r ama roweru pod kierownicą
(tu znajdzie się widoczna naklejka),
 r amię przekładni sprzężone
z przekładnią,
p
 rzedni widelec

www.policja.pl

W rowerach o znacznej wartości materialnej na prośbę właściciela dokonuje się oznakowania dodatkowych
elementów, takich jak: sztyca siodełka, sztyca kierownicy, obręcze kół.
Kształt cyfr musi być taki, aby każda
ich przeróbka była wyraźnie widoczna, a ich wysokość nie powinna przekraczać 7 mm. Nie dopuszcza się ponownego znakowania elementów
oznakowanych oraz przerabiania
naniesionych wcześniej numerów.
Uzupełnienie brakującego oznakowania, np. w przypadku wymiany
elementów powinno być wykonane
tą samą technologią.
Mieszkańców miasta Podkowy
Leśnej, którzy chcą bezpłatnie
oznakować swój rower w dniu
29 maja 2016 r. w budynku Posterunku Policji w Podkowie
Leśnej proszę o telefoniczne
uzgodnienie godziny pod numerem tel. 22 755 60 09 lub
w budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bartniaka 19
w każdy poniedziałek w godzinach 12.00-15.00.
Kierownik Posterunku Policji
w Podkowie Leśnej
st.asp. Małgorzata Witkowska

››› Kultura

OTWARTE OGRODY 2016

w Bibliotece podkowiańskiej i ogrodach partnerskich
I. SPOTKANIE ABSOLWENTÓW
Objęte jest patronatem honorowym Burmistrza Miasta Podkowy
Leśnej Artura Tusińskiego
11 czerwca 2016 r. w godz.
14.00-15.00 z okazji jubileuszu
60-lecia ukończenia szkoły podstawowej absolwenci rocznika 1956
zapraszają Mieszkańców do Biblioteki podkowiańskiej na spotkanie
pokoleń.
W programie:
n wspomnienia
n wystawa pamiątek
n w
ymiana poglądów na temat
zmian pokoleniowych.

II. MODERNISTYCZNA PODKOWA
Państwo Bożena Wyleżyńska-Głowacka i Kazimierz Głowacki zapraszają 10 czerwca 2016 r. w godz.
20.00-21.00 na wykład dr. inż.
arch. Grzegorza Rytela adiunkta
w Pracowni Architektury i Sztuki
Współczesnej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej pt.
„O twórcy szklanej wilii – Maksymilianie Goldbergu”. Wykład dotyczyć
będzie również budynków modernistycznych w Podkowie Leśnej
i współczesnej architektury modernistycznej. Miejsce ul. Sosnowa 11,
Podkowa Leśna. Ogród pod patronatem Biblioteki podkowiańskiej.

III. W OGRODZIE SZTUKI
11 czerwca 2016 r. w godz. 17.0021.00 do swego ogrodu przy
ul. Wróbla 2 w Podkowie Leśnej
zapraszają Maria i Andrzej Tryzno.
O godz. 17.00 rozpocznie się prezentacja malarstwa Andrzeja Tryzno, rzeźby Edwarda Łagowskiego
oraz (pod patronatem Biblioteki
podkowiańskiej) książki artystycznej Jadwigi i Janusza Tryzno.

Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej

BIBLIOTEKA
ul. Błońska 50, Podkowa Leśna
wypozyczalnia@mbp-podkowalesna.pl
www.mbp-podkowalesna.pl
tel. 22 758 96 48
+48 571 271 770

Poniedziałek
Wtorek		
Środa		
Czwartek
Piątek		
Sobota		

10.30 - 18.30
10.30 - 14.30
10.30 - 19.00
10.30 - 18.30
10.30 - 18.30
10.30 - 14.30
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››› Wydarzenia

Aurosacrum i rowerosacrum
W majowy weekend do
Podkowy Leśnej zjechali
cykliści i miłośnicy
motoryzacji, aby tradycyjnie,
jak co roku, poświęcić swoje
pojazdy w kościele pod
wezwaniem św. Krzysztofa,
patrona podróżujących.

Sobota 30 kwietnia należała do cyklistów, którzy licznie przybyli na
Rowerosacrum - uroczystość poświęcenia rowerów. Po mszy świętej chętni mogli spróbować swoich
sił w wyścigu rowerowym organizowanym w czterech kategoriach
wiekowych. Po zakończeniu wyścigu Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński oraz ksiądz proboszcz Wojciech Osiał odznaczyli
zwycięzców i wręczyli nagrody. Wylosowano także szczęśliwca, który
otrzymał rower ufundowany przez
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
Został nim Maks Borek.
W niedzielę 1 maja odbyło się Autosacrum. Centralnym punktem uroczystości była msza święta ze święceniem
samochodów i motorów. Po mszy
nastąpił tradycyjny przejazd motocykli, zabytkowych samochodów z Muzeum Motoryzacji w Otrębusach oraz
prywatnych „zabytków”. Po defiladzie
„starszaków” zostały poświęcone
współczesne samochody, których
końca nie było widać na ul. Akacjowej.

››› Edukacja

Nieobecne mniejszości w podręcznikach szkolnych
Na parkanie Podkowiańskiego Liceum
Ogólnokształcącego wciąż jeszcze
wisi wystawa, poświęcona mniejszościom, nieobecnym w podręcznikach
szkolnych. Okazuje się, że autorzy programów szkolnych pomijają bardzo
wiele mniejszości, nie piszą np. o obecności mniejszości religijnych, opowiadając o dorobku naukowców, przemilczają fakt ich choroby psychicznej,
nie poświęcają czasu osobom z niepeł20

nosprawnością intelektualną. Twórcy
wystawy zebrali wszystkie mniejszości, które są w procesie edukacji niewidoczne i w bardzo przystępnej formie
pokazali ich obecność.
Beata Wróblewska

››› Wydarzenia

„Kryzys uchodźczy.
Kryzys wartości?”
Czy Europa przetrwa gwałtowny
napływ uchodźców, a przy tym pozostanie zjednoczona, tolerancyjna
i otwarta? Czy zdołamy ochronić
nasze wartości? Czy okażemy solidarność z ludźmi potrzebującymi
pomocy? Na te i wiele innych pytań
szukali odpowiedzi uczestnicy debaty we Wrocławiu, w której wziął
udział Burmistrz Miasta Podkowa

Leśna Artur Tusiński. Wydarzenie
odbywające się pod hasłem „Kryzys
uchodźczy. Kryzys wartości?” zostało zorganizowane przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji
Europejskiej we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski i Helsińską
Fundację Praw Człowieka.
Konferencja odbyła się w ramach
cyklu Mam Prawo. W trzech pane-

››› Wydarzenia

››› Pomoc społeczna

Nasadzenia
Wraz z nastaniem wiosny przyszedł
czas na porządki w ogrodach i na ulicach. W mieście trwa wygrabianie
rabat oraz trawnika, zostały zdjęte
okrycia zimowe z roślin cebulowych, tak aby połacie tulipanów
i krokusów mogły cieszyć nasze
oko. W pasach zieleni ul. Jana Pawła
II została uzupełniona kora. Jak co
roku dosadzono bratki. Na prośbę
mieszkańców zainstalowano donice, wypełnione kwiatami, które
chronią pas zieleni przed rozjeżdżaniem przez samochody. Donice pojawiły się u zbiegu ulic Jana Pawła,
Modrzewiowej oraz przy Zespole
Szkół. W pasie zieleni przy ulicy
Bukowej trwa przygotowywanie
poboczy pod zasiew trawy.
Nasze prywatne ogrody też pięknieją, postarajmy się wystawiać
worki z liśćmi na dzień przed odbiorem śmieci, by nie zaśmiecać
wspólnej przestrzeni przez kilka czy
kilkanaście dni. Zeszłoroczne suche
liście, puste obumarłe łodygi roślin
i stosy gałęzi to miejsce zimowego schronienia dla wielu gatunków
zwierząt, w tym tych niezwykle
pożytecznych w ogrodzie: jeży, zaskrońców i dzikich pszczół. Sprzątając ogród pamiętajmy również, że
palenie odpadów roślinnych nie jest
najlepszym sposobem na ich pozbycie się. Z większą korzyścią nie tylko dla zwierząt, ale i środowiska jest
ich kompostowanie. Otrzymujemy
w ten sposób bardzo bogaty w sub-

lach dyskusyjnych wzięli udział liczni
przedstawiciele świata nauki i polityki, reprezentanci instytucji unijnych, władz samorządowych oraz
organizacji pozarządowych z kraju
i ze świata. Burmistrz Artur Tusiński
był jednym z panelistów dyskusji.
Justyna Cierniak
Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Program 500+

w Podkowie Leśnej

stancje pokarmowe i pożyteczne
mikroorganizmy nawóz w formie
próchnicy, a jednocześnie dzięki
temu oddamy mniej worków „zielonych” na śmietnik.
Beata Piotrowska
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

W Podkowie Leśnej do realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci został wyznaczony
Ośrodek Pomocy Społecznej. Na
dzień 5 maja 2016 r. mieszkańcy złożyli 154 wnioski, łącznie na 225 dzieci. Bardzo duża ilość złożonych wniosków wymagała uzupełnienia. Do
30 kwietnia wypłacono świadczenia
6 rodzinom, na łączną kwotę 6.500 zł.
Wnioski można składać od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy – tj. od 1 kwietnia
2016 do 1 lipca 2016 – rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie
wypłacane od miesiąca, w którym
rodzice złożą wniosek. Do programu
będzie można dołączyć w dowolnym
momencie.
Ile czasu ma gmina na wydanie
decyzji w okresie pierwszych trzech
miesięcy od startu programu?
Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do
1 lipca 2016, gmina ma do trzech
miesięcy, licząc od dnia złożenia
wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego.
Ewa Zalewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej
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››› Pomoc społeczna

Rowery trójkołowe

z PCK Mazowiecki Oddział Okręgowy
w Warszawie dla mieszkańców Podkowy Leśnej
Rower trójkołowy to coś więcej niż rower. To szansa na rehabilitację
i łatwiejsze życie dla osób niepełnosprawnych. Rowery są
specjalnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, aby
korzystanie z nich było jak najbardziej komfortowe.
Niewątpliwie są bardzo dużym
wsparciem dla osób niepełnosprawnych mających problem z poruszaniem się pieszo bądź na zwykłym
rowerze.
Ilość rowerków które mogą otrzymać mieszkańcy danej gminy jest
ściśle uzależniona od ilości ustawionych pojemników PCK przeznaczonych do zbiórki odzieży. Na każde
15 ustawionych na terenie miasta/
gminy pojemników przypada 1 ro-

wer trójkołowy. Na chwilę obecną
w Podkowie Leśnej jest ustawione 5 takich pojemników. Mimo tak
małej liczby pojemników i życzliwości PCK Mazowieckiego Oddziału Okręgowego w Warszawie
otrzymaliśmy już 6 takich rowerów,
które przekazaliśmy mieszkańcom
(3 r wery w lipcu 2015 r. i 3 rowery w
marcu 2016 r.). Na kolejne musimy
niestety jeszcze poczekać. Rowery
są wydawane osobom, które zgło-

››› Wieści z urzędu

Miasteczko rowerowe
dla dzieci i młodzieży

Podobnie jak w zeszłym roku,
2 czerwca 2016 r. w czwartek
od 8.00-15.00 w Podkowie
Leśnej na boisku szkolnym
zostanie rozstawione miasteczko rowerowe. Na terenie miasteczka będą zaaranżowane alejki (ze specjalnych
mat), które odwzorowują
układ ulic. Są na nich namalowane znaki poziome, takie
jak przejścia dla pieszych
oraz ustawione wszystkie
najważniejsze znaki pionowe.
Jest zaplanowana taka infrastruktura, jaką ci najmłodsi
uczestnicy ruchu drogowego
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napotkają, kiedy wyjadą na
prawdziwe ulice.
Miasteczko ma pomóc dzieciom i młodzieży oswoić się
z jazdą po ulicach, uczyć bezpiecznego poruszania po drogach czy ułatwić przygotowania do egzaminu na kartę
rowerową. Poza praktycznymi ćwiczeniami na placu manewrowym, uczniowie będą
mogli podszkolić się z zasad
ruchu drogowego także teoretycznie. Chętni będą mogli
w tych dniach podejść do egzaminu na kartę rowerową.
Zapraszamy dzieci i młodzież.

siły taką potrzebę i spełniają kryterium zgodnie z kolejnością zgłoszeń
do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej.
Ze względu na brak możliwość
ustawienia tak dużej ilości pojemników PCK na terenie naszego miasta
nie przyjmujemy więcej zgłoszeń na
rowery trójkołowe.
Ewa Zalewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej

Świętowali długoletnie
pożycie małżeńskie

5 maja 2016 roku Burmistrz Miasta Artur
Tusiński wręczył państwu Janinie i Lucjanowi Iwanejko medale za długoletnie pożycie
małżeńskie.
Organizatorem uroczystości jubileuszowych był podkowiański Urząd Stanu Cywilnego. Temu niecodziennemu wydarzeniu
towarzyszyła podniosła atmosfera, którą
uzupełniały kwiaty oraz słodki poczęstunek. W obchodach tego nadzwyczajnego
zdarzenia państwu Iwanejko towarzyszyła
najbliższa rodzina.
Burmistrz Miasta przekazał pani Janinie
i panu Lucjanowi najserdeczniejsze życzenia
wielu kolejnych lat spędzonych w miłości,
życzliwości oraz zdrowiu. 21 listopada państwo Iwanejko będą obchodzić 65. lecie zawarcia związku małżeńskiego.

Festiwal Otwarte Ogrody

– co zobaczymy w Podkowie Leśnej?
Festiwalowy szlak Otwartych Ogrodów to w tym roku
ponad 30 wydarzeń w prywatnych ogrodach
i w podkowiańskich instytucjach, które odbędą się
w dniach 10-12 czerwca.
Tegoroczny Festiwal rozpocznie się
nietypowo wystawą w Pałacyku Kasyno, zatytułowaną „Orzeł wylądował. Apollo 11 – 45 lat później”, która
została zrealizowana dwa lata temu
dla Galerii Działań w Warszawie. Zaproszeni do projektu artyści odnieśli
się do wydarzenia, jakim było w 1969
roku lądowanie na Księżycu. Na zaproszenie odpowiedziało ponad 140
artystów z całego świata, a ekspozycję tworzą różne formy kompozycyjne (m.in. prosty druk informacyjny, kolaż, ksero, wideo, fotografia) – ma ona
charakter kameralny, a każda praca
przedstawia inną historię. W podkowiańskich ogrodach odbędzie się również kilka innych wystaw: malarstwa
(m.in. Beaty Murawskiej, Andrzeja
Tryzno), rzeźby (Edwarda Łagowskiego), książki artystycznej (Jadwigi i Janusza Tryzno), biżuterii wytwarzanej
tradycyjnymi technikami złotniczymi,
wystawa „Motyle i tyle” przygotowaną przez pracownię ART WILK oraz
wystawa psów kochanych w podkowiańskim liceum. Multimedialna
prezentacja architektury modernistycznej w Podkowie Leśnej w okresie
międzywojennym zostanie połączona
z wykładem architekta Grzegorza Rytela o działalności zawodowej Maksymiliana Goldberga. Natomiast artysta
Jakub Cwieczkowski podaruje każdemu gościowi 15 minut swojego czasu,
w którym będzie można wspólnie po-

milczeć, porozmawiać, lub zapozować
do aktu lub fotografii.
Przyjacielskie spotkanie pokoleń absolwentów Szkoły Podstawowej w
Podkowie Leśnej z roku 1956 i ich rówieśników z roku 2016 odbędzie się
w Zespole Szkół, a podkowiańskie stowarzyszenia zaprezentują swoją działalność w Ogrodzie Obywatelskim.
Festiwal Otwarte Ogrody to również warsztaty edukacyjne dla dorosłych i dzieci. W tym roku w ramach
Ogrodu Duchowej Energii odbędzie
się warsztat zarządzania energią życiową z elementami jogi śmiechu,
a także warsztaty ceramiczne dla
dzieci, wyplatania wikliny papierowej
oraz malowania techniką akwarelową, których tematem będą motyle.
Podczas tegorocznych Ogrodów
nie zabraknie atrakcji muzycznych
i tanecznych, takich jak pokaz japońskiego tańca butoh i warsztaty
tańca z elementami pantomimy,
koncert DUOGRANAT, czyli Tamara Granat i Adrian Kreda, koncert
jazzowy, koncert zespołu VillaNova
poświęcony podkowiańskiemu oboiście i kompozytorowi – Józefowi
Klukowskiemu, który odbędzie się
w ogrodzie Willi Aida.
Galeria OKO zaprosi jak zwykle na
festyn muzyczno - artystyczny tym
razem z „zabawą podmiejską”, a na
zakończenie Festiwalu na dechach
przy Pałacyku Kasyno do tańca zagra

Warszawskie Combo Taneczne z Jankiem Młynarskim, czyli siedmioro
muzyków, którzy postanowili ocalić
od zapomnienia piękne piosenki warszawskie, prezentując je we współczesnym brzmieniu i aranżacjach bliskich oryginałom. Repertuar Combo
to w przeważającej mierze piosenki
przedwojenne, które 80 i więcej lat
temu bawiły i wzruszały publiczność
na rewiach, dansingach, a także na
stołecznych ulicach i podwórkach.
12. edycja Festiwalu Otwarte
Ogrody tak jak co roku przemyca historie i postacie związane z Podkową
Leśną. Nawiguje pomiędzy uliczkami
i ogrodami, prowadzi wzdłuż torów
kolejki WKD, w której codziennym
rytmie zawierają się historyczne doświadczenia i prywatne opowieści.
Festiwal kolekcjonuje dźwięki i obrazy, które – rezonując w przeszłości
– nieśmiało przywołują przyszłość.
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich jako koordynator Festiwalu opracuje gazetę festiwalową
zawierającą całość programu wraz
z mapką, którą będzie można otrzymać w Pałacyku Kasyno, budynku
przy Świerkowej 1 oraz Urzędzie
Miasta Podkowa Leśna od 30 maja.
Pełen program Festiwalu Otwarte
Ogrody dostępny będzie na: www.
ckiopodkowa.pl od 20 maja.
Nie może Was zabraknąć na Festiwalu Otwarte Ogrody w Podkowie
Leśnej!
Michał Burszta
CKiIO w Podkowie Leśnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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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.
Godziny pracy kasy Urzędu:
pon. 8.00–18.00, wt. 10.00–14.00,
śr. 8.00–14.00, czw. 8.00–16.00,
pt. 9.00–13.00, przerwa w pracy kasy 13.00–13.30
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
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 Miejskiej Infrastruktury
Komunalnej – 22 759 21 22
e-mail: gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
Ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie – 22 759 21 21
zieleń – 22 759 21 25
e-mail: gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
drogi – 22 759 21 23
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
nieruchomości –22 759 21 17
geodezja – 22 759 21 19
nieruchomosci@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta – tel. 22 759 21 24
e-mail: promocja@podkowalesna.pl

www.podkowalesna.pl
Rada Miasta Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
Adresy e-mailowe radnych
Andrzej Porowski
andrzej.porowski@podkowalesna.pl
Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda
katarzyna.niezgoda@podkowalesna.pl
Olga Jarco
olga.jarco@podkowalesna.pl
Emilia Drzewicka
emilia.drzewicka@podkowalesna.pl
Małgorzata Janus
malgorzata.janus@podkowalesna.pl
Joanna Przybysz
joanna.przybysz@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Zbigniew Habierski
zbigniew.habierski@podkowalesna.pl
Małgorzata Horban
malgorzata.horban@podkowalesna.pl
Sylwia Dąbrówka
sylwia.dabrowka@podkowalesna.pl
Marcin Kaliński
marcin.kalinski@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
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Posterunek energetyczny Grodzisk
Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992
Rozdzielna gazu:
PGNiG Biuro Obsługi Klienta Pruszków
pn.–pt. 8.00–17.00, tel. 22 637 46 04
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis”: tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus”: tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska, tel. 22 729 19 16
Apteka Główna, tel. 22 758 91 66
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej:
Dyspozytornia w Grodzisku Mazowieckim
(całodobowa): tel. 609 094 526, 691 727 978
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,

