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Z okazji nadchodzących Świąt
Wielkanocnych życzymy wielu
radosnych i ciepłych chwil,
wypoczynku w rodzinnym gronie,
optymizmu i energii.
Małgorzata Stępień-Przygoda
Burmistrz

Alina Stencka

Przewodnicząca Rady Miasta

Wizyta Jego Ekscelencji
Księdza Biskupa
Rafała Markowskiego
31 marca bieżącego roku o godzinie
11 Zespół Szkół Samorządowych
w Podkowie Leśnej odwiedził Ksiądz
Biskup Rafał Markowski z okazji wizytacji kanonicznej, która odbywa się co
5 lat. Księdzu Biskupowi towarzyszył
ksiądz proboszcz Wojciech Osiał oraz
ksiądz Aleksander Michalak. W spotkaniu, obok Dyrekcji szkoły i przedstawicieli grona pedagogicznego,
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uczestniczyli Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta, Wiceprzewodniczący
Rady Miasta oraz Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Sportu
i Spraw Społecznych.
Ksiądz Biskup był pod wrażeniem odnowionego i rozbudowanego
budynku szkoły jak i zadbanego terenu wokół niej. Podkreślał wyjątkowość Podkowy Leśnej zarówno w aspekcie układu architektonicznego
jak i potencjału społecznego. Dyskusja dotyczyła bieżących spraw miasta,
a także kwestii edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży.
(MS)

Wybieram najlepszych
rozmowa z Zofią Broniek, redaktor naczelną „Podkowiańskiego Magazynu
Kulturalnego”, który w zeszłym roku
obchodził dwudziestolecie.
Jak doszło do powstania „Magazynu
Kulturalnego”?
Magazyn Kulturalny ukazał się
w 1993 r. jako dodatek do „Wiadomości Podkowiańskich”, gazety samorządowej redagowanej przez panią
Jolantę Fortini. Zostałam wówczas
poproszona, aby zająć się wyglądem gazety.
(ciąg dalszy na str. 8)

50-lecie pożycia
małżeńskiego Państwa
Marii i Stefana Molędów

Podkowa Leśna podlega pod okręg wyborczy nr 4, który swoim obszarem
obejmuje Warszawę oraz powiaty grodziski, legionowski, nowodworski,
otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński.
Zarówno w 2004 r., jak i w 2009 r., w naszym okręgu wybrano po pięciu
europosłów.
Zarządzone na 25 maja 2014 r. wybory będą pierwszymi wyborami
przeprowadzonymi według nowego podziału gmin na okręgi wyborcze
i obwody głosowania. W Podkowie Leśnej pozostał podział na 15 okręgów wyborczych, zmieniły się jednak ich granice i wielkości (uchwała
Nr 117/XXIV/2012 Rady Miasta z 25 października 2012 r.), natomiast
dwukrotnie wzrosła liczba obwodów (uchwała Nr 118/XXIV/2012 Rady
Miasta z 25 października 2012 r.). Wybory przeprowadzą cztery obwodowe komisje wyborcze (OKW) w czterech obwodach:

fot. Zbigniew Jachimski

Uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie to szczególna uroczystość, która na długo zastaje w pamięci jubilatów. 22 marca
2014 r. małżonkowie Maria i Stefan
Molędowie odebrali z rąk burmistrza,
Małgorzaty Stępień-Przygody przyznane przez Prezydenta RP medale.
Życzenia zdrowia i dalszego darzenia
się miłością i szacunkiem składali
burmistrz Podkowy Lesnej, rodzina
i przyjaciele.

Nr
Obwodu

Granice Obwodu - Ulice

1

Błońska 1-43 (numery nieparzyste)
i 2-38 (numery parzyste), Bobrowa,
Borsucza, Brwinowska 2-21, Dzików,
Główna, Helenowska 1-35 (numery
nieparzyste) i 4-46 (numery parzyste),
Jelenia, Jeża, Krecia, Królicza, Lisia,
Lotnicza, Łosia, Miejska, Myśliwska,
Ogrodowa, Rysia, Sarnia,
Warszawska 1-17 (numery nieparzyste)
i 2-8 (numery parzyste), Wiewiórek,
Zamkowa

2

3

Akacjowa 36-47, Bluszczowa, Borowin,
Czeremchowa, Ejsmonda, Głogów,
Irysowa, Iwaszkiewicza, Jałowcowa,
Jana Pawła Ii, Jaśminowa, Jodłowa,
Kalinowa, Klonowa, Konwalii,
Kościelna, Kwiatowa, Leśniczówka
Dębak, Lilpopa, Lipowa, Mickiewicza,
Młochowska, Modrzewiowa 37-52,
Orzechowa, Paproci, Parkowa,
Reymonta, Różana, Sasanek,
Sienkiewicza, Sportowa, Storczyków,
Świerkowa, Wrzosowa, Żeromskiego
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Akacjowa 1-35, Brzozowa, Bukowa,
Cicha, Dębowa, Grabowa, Jaworowa,
Kasztanowa, Kolejowa, Krasińskiego,
Modrzewiowa 1-36, Podleśna,
Przy Lesie, Topolowa, Słowackiego,
Sosnowa, Wierzbowa, Wschodnia,
Wiązowa, 11 Listopada

25 maja 2014 r.
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
Co pięć lat obywatele Unii Europejskiej wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego
– i n st y t u c j i re p reze nt u j ą c e j
ich interesy w UE. Kolejne wybory zostaną przeprowadzone
w 28 państwach członkowskich pomiędzy 22 a 25 maja 2014 r. Będą to ósme
od 1979 r. wybory bezpośrednie do
Parlamentu Europejskiego. W ich wyniku zostanie wybranych 751 posłów.
W Polsce eurodeputowanych będziemy wybierać po raz trzeci,
na dzień wyborów wyznaczono
25 maja (niedziela), a przypadnie
nam 51 mandatów.
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Bażantów, Błońska 45-59 (numery nieparzyste) i 42-56 (numery parzyste),
Brwinowska 22-31, Gołębia,
Helenowska 37-41 (numery nieparzyste) i 46a-52 (numery parzyste),
Jaskółcza, Krasek, Kukułek, Orla,
Ptasia, Sępów, Słowicza, Sokola, Sójek,
Szczygla, Szpaków, Warszawska 10-28
(numery parzyste) i 19-37 (numery
nieparzyste), Wróbla, Zachodnia

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

Centrum Kultury
i Inicjatyw
Obywatelskich
w Podkowie Leśnej
ul. Świerkowa 1
(sala kinowa)

Centrum Kultury
i Inicjatyw
Obywatelskich
w Podkowie Leśnej
ul. Świerkowa 1
(galeria)

Zespół Szkół
w Podkowie Leśnej
ul. Jana Pawła II 20
(hol główny,
wejście od
ul. Jana Pawła II)

Zespół Szkół
w Podkowie Leśnej
ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna,
wejście od
ul. Bluszczowej)

Oba budynki, które wyznaczono
na siedziby komisji wyborczych, są
świeżo wyremontowane. Mamy
nadzieję, że wyborcy licznie odwiedzą lokale wyborcze i odczują
poprawę warunków głosowania.
Liczymy, że uda się powtórzyć rekord
z 2009 roku, kiedy to Podkowa Leśna
(także podczas wyborów do PE) zdobyła tytuł „Pępka Europy”, jako gmina
z najwyższą frekwencją.

Szczególne uprawnienia posiadają niepełnosprawni wyborcy, którzy mogą wybrać najdogodniejszy dla siebie obwód głosowania
(pkt 5), głosować korespondencyjnie (pkt 3), głosować przy użyciu nakładek w alfabecie Braill`a (pkt 5) lub głosować przez pełnomocnika
(pkt 6). Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
oraz o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych sporządzona w alfabecie Braille’a dostępna jest do wglądu
osób zainteresowanych w pokoju nr 7 urzędu.

Najważniejsze terminy:

Zaświadczenia można uzyskać od dnia zarządzenia wyborów do 23 maja
2014 r. (piątek do godz. 14.00). Zaświadczenie wyborca odbiera za pokwitowaniem - osobiście albo przez upoważnioną osobę.

• do 2 maja 2014 r. – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji
wyborczych przez pełnomocników
komitetów wyborczych,
• do 4 maja 2014 r. – powołanie przez
burmistrza obwodowych komisji
wyborczych,
• do 4 maja 2014 r. – zgłaszanie burmistrzowi przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania
korespondencyjnego,
• do 10 maja 2014 r. – zgłaszanie
przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą,
• do 11 maja 2014 r. – składanie
wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do
spisu wyborców w wybranym przez
siebie obwodzie głosowania oraz
zamiaru głosowania przy użyciu
nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braill`a,
• do 15 maja 2014 r. – składanie
przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa do głosowania,
• do 20 maja 2014 r. – składanie przez
wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców
nigdzie niezamieszkałych wniosków
o dopisanie do spisu,
• do 22 maja 2014 r. – zgłaszanie przez
wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu
wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
• do 23 maja 2014 r. – zgłaszanie
wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania poza
miejscem pobytu stałego,
• 25 maja 2014 r. w godz. 7.00-21.00
– GŁOSOWANIE.

Wnioski należy składać pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej z własnoręcznym podpisem.

Wyborcy, którzy będą w dniu głosowania przebywać w szpitalach, domach studenckich, domach pomocy społecznej, zakładach karnych
aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą
mogli głosować w tych obwodach.
Wszystkie ważne informacje dotyczące przeprowadzenia wyborów
(w tym wzory wniosków do pobrania) zamieszczane są na bieżąco na
stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacje można uzyskać także telefonicznie pod numerem: 22 759 21 16.
Beata Krupa

Urzędnik Wyborczy Miasta

Wieści z Urzędu
Przebudowa ulic Bukowej (Lipowa – Reymonta)
i 11-go Listopada (Bukowa – Kolejowa) w Podkowie
Leśnej
W dniu 31 marca br. w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, Zakład
Ogólnobudowlany „MARBUDEX” Marek Kierlańczyk, na przebudowę
dwóch ulic w Podkowie Leśnej: ul. Bukowej na odcinku od al. Lipowej
do ul. W. Reymonta oraz ul. 11-go Listopada na odcinku od ul. Bukowej do
Kolejowej. Przebudowa ulic polegać będzie na utwardzeniu nawierzchni
drogi w technologii tłuczniowej.

Chodnik przy Przedszkolu Miejskim im. Krasnala
Hałabały
Aby ułatwić rodzicom dowóz
dzieci do przedszkola, pod
koniec marca br. wykonano chodnik wzdłuż ogrodzenia Przedszkola Miejskiego
im. Krasnala Hałabały.
Tomasz Gawin

Referat Inwestycji
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Przebudowa alei
na cmentarzu
W związku z kończącą się możliwością pochówku na naszym cmentarzu nastąpi przebudowa (zwężenie)
prawej strony alei przechodzącej
od krzyża w kierunku kolumbarium.
W związku z powyższym, uprzejmie
prosimy o usunięcie postawionych
w tym miejscu ławeczek w terminie
do 15.05.2014 r. Po tym terminie
Urząd Miejski zmuszony będzie do
usunięcia przedmiotowych ławeczek. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim
w Podkowie Leśnej (Pani Agnieszka
Radziak pokój nr 11 tel. 22 759 21 21).
Agnieszka Radziak

Referat Gospodarki Miejskiej

Opłaty za wodę i ścieki
w Podkowie Leśnej pozostają na tym samym poziomie.
W wyniku trwających ponad rok
negocjacji Urzędu Miejskiego
z grodziskim Zakładem Wodociągów
i Kanalizacji, ustalono niższą cenę za
odprowadzenie ścieków. Dzięki temu
możliwe jest utrzymanie taryf na dotychczasowym poziomie:
• cena za 1 m³ dostarczonej wody
pozostaje w wysokości 2,38 zł
brutto.
• cena za 1 m³ odprowadzonych
ścieków pozostaje w wysokości:
7,86 zł brutto.
Stawki będą obowiązywały do
30 kwietnia 2015 roku.
Barbara Bogusz

Referat Gospodarki Miejskiej

Uwaga!
Właśnie upłynął termin!
Obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami spoczywa
na każdym mieszkańcu. Podkowianie
przeważnie stosują się do zapisów
ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w zakresie
gromadzenia odpadów. Z danych
na koniec I kwartału 2014 roku
wynika, że mieszkańcy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospoda-

4

rowanie odpadami dla 1330 gospodarstw domowych, a dla 194 gospodarstw obowiązku tego nie dopełnili. Przypominamy, że konsekwencją
nie złożenia deklaracji jest wszczęcie postępowania podatkowego, które
kończy się wydaniem decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, określonej w oparciu o dane szacunkowe dotyczące nieruchomości
o podobnym charakterze. Opłat za gospodarowanie odpadami
w 2014 r. należy dokonywać w terminach:
za I kwartał – do 15 marca,
za II kwartał – do 15 maja,
za III kwartał – do 15 września,
za IV kwartał – do 15 listopada.
Urząd Miejski nie wystawia faktur ani rachunków. Opłatę należy wnosić bez wezwania, w powyższych terminach, w kwocie, jaką zadeklarowało się w deklaracji. W Podkowie Leśnej obowiązują dwie stawki.
Opłata za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny wynosi
10 zł za osobę miesięcznie, a za gospodarowanie w sposób nieselektywny 30 zł na osobę miesięcznie. 3207 podkowian zadeklarowało
selektywne gromadzenie odpadów, a 182 – nieselektywne. Z danych
dostępnych na 31 marca br. wynika, że zaległości za 2013 r. wynoszą
9 440 zł (63 gospodarstwa domowe), a za I kwartał 2014 r. – 39 053,60 zł
(439 gospodarstw domowych).
Maria Ostrowska

Skarbnik Miasta

Dbamy o to, żeby
w mieście było ładnie.
Jak co roku Urząd Miejski
obsadził kwiatami donice
w Alei Lipowej aby upiększały
miasto. Już następnego dnia
część kwiatów, a nawet ziemia
z donic zostały skradzione.
Ta smutna sytuacja powtarza
się niestety co roku.
Kwiaty mają służyć całej społeczności,
więc takie zachowania są godne potępienia. Powinniśmy dbać o wygląd
naszego miasta.
Katarzyna Kowalewska

Referat Gospodarki Miejskiejw

Kto kradnie kwiaty z miejskich donic?

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zbliżający się okres wiosenno-letni powoduje zwiększoną aktywność
amatorów spożywania napojów chłodzących w miejscach publicznych.
Wizytówką miasta jest skwer Przyjaźni Węgiersko-Polskiej vis-à-vis Urzędu
Miejskiego. Miejsce to stało się ulubionym terenem spotkań miejscowych (i
z sąsiedniej gminy) amatorów piwa. W związku z tym GKRPA wystosowała
do Posterunku Policji pismo ws. osób zakłócających tam porządek publiczny.
W odpowiedzi otrzymaliśmy informację o zatrzymaniach 5 osób (w tym
4 z Podkowy Leśnej), które notorycznie są karane za spożywanie alkoholu

w miejscach publicznych. Wobec tych
osób zostały wszczęte postępowania
zmierzające do skierowanie na leczenie odwykowe. Na wniosek GKRPA
– Burmistrz Miasta zwróciła się do
policji o zwiększenie patroli w okolicach sklepów handlujących napojami
alkoholowymi, szczególnie w czasie
weekendów w porze wieczornej.
Ponadto GKRPA przeprowadzi kontrole wszystkich placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz przeprowadzone zostanie szkolenie sprzedawców pod kątem poszerzenia wiedzy
o zagadnieniach prawnych warunkujących sprzedaż alkoholu i ukazania
konsekwencji karnych związanych
z nielegalną sprzedażą alkoholu.

Informacje Rady Miasta Podkowy Leśnej

GKRPA kontynuuje cykl filmów o problematyce uzależnień – 4 kwietnia
br. został wyświetlony film „Cztery
Słońca” reż. Bohdana Slamy. W maju,
o ile młodzież 3. klas gimnazjum
uzyska zgodę od rodziców, planujemy wyjazd do Teatru Kamienica na
spektakl „My, Dzieci z Dworca ZOO”.

Komisję Rewizyjną powołano w składzie: Helena Skowron, Anna
Dobrzyńska-Foss, Anna Łukasiewicz, Bogusław Jestadt i Maciej Foks.
Na przewodniczącą Komisji wybrano Annę Łukasiewicz (uchwała
Nr 186/XXXIX/2014). Komisja Rewizyjna w 2014 r. będzie pracowała
według planu ustalonego przez Radę Miasta Podkowy Leśnej na XL sesji
w dniu 4 kwietnia 2014 r. (uchwała Nr 196/XXXIX/2014).

Na 15 czerwca 2014 r. planowany
jest zapowiadany wcześniej piknik
dla dzieci i rodziców pod hasłem
ogólnopolskiej kampanii „Postaw
na Rodzinę”.
W środy i piątki o godz. 19 odbywają
się spotkania osób dążących do trzeźwości. Grupa AA Podkowa spotyka
się w sali Betania przy kościele św.
Krzysztofa.
Przypominamy, że członkowie GKRPA
pełnią dyżury w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca w godz.
15 - 16 w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Podkowie Leśnej
ul. Błońska 46/48. Dyżury zaplanowane do końca 2014 r. to 5 maja,
2 czerwca, 7 lipca, 4 sierpnia, 1 września, 6 października, 3 listopada,
1 grudnia. W podanych terminach
zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozmową na temat problemu
uzależnień lub przemocy w rodzinie.
Osobą do kontaktu z GKRPA jest
pełnomocnik Burmistrza Miasta d/s
rozwiązywania problemów alkoholowych Małgorzata Niewiadomska
obecna w godzinach pracy tutejszego
Urzędu w pokoju nr 7 lub telefonicznie pod nr tel. 22 759 21 16 e-mail:
gkrpa@podkowalesna.pl
Małgorzata Niewiadomska

Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

W dniach 13 marca 2014 r. oraz 4 kwietnia 2014 r. odbyły się XXXIX
i XL sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej.
XXXIX sesja poświęcona była między innymi dyskusji na temat wycinania
drzew w mieście. Obecna na posiedzeniu przedstawicielka Mazowieckiego
Konserwatora Zabytków Pani Anna Sarnowska odpowiadała na pytania
radnych i mieszkańców miasta, wyjaśniała wątpliwości związane z miejską gospodarką drzewostanem i pielęgnacją zieleni oraz udzieliła merytorycznego uzasadnienia dla decyzji pozwalającej Miastu na wycinkę
topól przy ul. Brwinowskiej.
Podczas XXXIX sesji w dniu 13 marca 2014 r. radni miasta Podkowy Leśnej
uchylili Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Radę Miasta
Podkowy Leśnej w dniu 4 stycznia 2011 r. wraz ze zmianą uchwaloną
w dniu 17 grudnia 2013 r. (uchwała Nr 184/XXXIX/2014). Powołali również
na nowo składy osobowe stałych Komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
w tym Komisji Rewizyjnej (uchwała Nr 185/XXXIX/2014).

Składy pozostałych Komisji Rady Miasta ustalono następująco:
Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji: Helena Skowron, Zbigniew
Bojanowicz, Jarosław Chrzanowski, Zbigniew Jachimski, Jarosław Kubicki,
Adam Krupa;
Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska:
Grzegorz Smoliński, Bogusław Jestadt, Maria Konopka-Wichrowska,
Paweł Siedlecki, Agnieszka Świderska;
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych: Maciej Foks,
Jarosław Chrzanowski, Anna Dobrzyńska-Foss, Zbigniew Jachimski, Maria
Konopka-Wichrowska, Paweł Siedlecki, Alina Stencka.
Na XL posiedzeniu Rady Miasta Podkowy Leśnej w dniu 4 kwietnia 2014 r.
przyjęto również uchwały:
Nr 187/XL/2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014 – 2025;
Nr 188/XL/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020;
Nr 189/XL/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
Nr 190/XL/2014 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia
z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy;
Nr 191/XL/2014 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania
przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji;
Nr 192/XL/2014 w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem
Podkowa Leśna a gminą Grodzisk Mazowiecki a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego;
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Nr 193/XL/2014 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 2014 r.;
Nr 194/XL/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków w mieście Podkowa Leśna;
Nr 195/XL/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 109/XXI/2012 Rady
Miasta Podkowy Leśnej z 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania
Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie
Miasta Podkowy Leśnej.
Treść wszystkich uchwał przyjętych przez Radę Miasta
Podkowy Leśnej dostępna jest
na stronie www.bip.podkowalesna.pl
oraz w Urzędzie Miasta, pokój nr 1.
Radni miasta zapraszają mieszkańców miasta na swoje dyżury, podczas
których można zgłaszać im swoje
uwagi, wnioski i problemy. Dyżury
odbywają się w każdy poniedziałek,
w godzinach od 17.00 do 18.00
w Urzędzie Miejskim w Podkowie
Leśnej.
Anna Lorens

Biuro Rady Miasta

„Dębak otwarty”
24 maja 2014r. godz. 11 - 14 impreza integracyjna
w Ośrodku dla uchodźców na Dębaku
Polska Akcja Humanitarna oraz partnerzy wydarzenia zapraszają na
imprezę integracyjno-edukacyjną „Dębak otwarty”, której celem jest
promocja wiedzy wśród mieszkańców społeczności lokalnych na temat
działania Ośrodka dla uchodźców w Dębaku.
W ramach wydarzenia promować będziemy również wiedzę na temat
problematyki uchodźstwa w Polsce i na świecie. „Dębak otwarty” ma na
celu integrację przedstawicieli społeczności lokalnych z mieszkańcami
Ośrodka dla uchodźców w Dębaku, promować ciekawe i wartościowe
kultury krajów pochodzenia uchodźców mieszkających w Dębaku oraz
stworzyć przyjazną atmosferę dla wzajemnego poznania się sąsiadów
z Dębaka i jego okolic.
Impreza łączy ze sobą obchody światowego Dnia Uchodźcy przypadającego 20 czerwca oraz Dnia Dziecka.
Zapraszamy mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic, a w szczególności:
rodziców dzieci ze szkoły i przedszkola w Podkowie Leśnej,
dzieci ze szkoły i przedszkola w Podkowie Leśnej,
nauczycieli i dyrekcję szkoły w Podkowie Leśnej,
zaprzyjaźnione z Dębakiem i Polską Akcją Humanitarną osoby i instytucje
W programie:
konkurs plastyczny dla dzieci,
gry i zabawy dla dzieci,
pokaz tańców czeczeńskich i gruzińskich,
kiermasz biżuterii i rękodzieła (efekty prac wykonanych przez mieszkanki Dębaka na warsztatach artystycznych),
stół z narodowymi potrawami - poczęstunek przygotowany przez
mieszkanki Dębaka,
video-reportaż oraz wystawa fotograficzna zatytułowana Żywa
biblioteka z uchodźcami i imigrantami
stoiska informacyjne organizacji pozarządowych współpracujących
z Ośrodkiem dla uchodźców w Dębaku
Wydarzenie pod patronatem Burmistrza Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

Oświadczenie
„Andrzej Kościelny przeprasza Panią
Joannę Damaziak za to, że w swojej
ulotce wyborczej z dnia 6 listopada 2006r. naruszył jej dobre imię
poprzez podanie nieprawdziwych
informacji w sprawie jej udziału
w realizacji niezgodnie z prawem
inwestycji budowy centrum handlowo-usługowego u zbiegu ulic
Brwinowskiej i Słowiczej w Podkowie
Leśnej z komentarzem wskazującym
na popełnienie czynu karalnego.”
Andrzej Kościelny
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Partnerami wydarzenia są:
Polska Akcja Humanitarna,
Urząd do Spraw Cudzoziemców,
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej,
4YOUth Foundation for Supporting Youth Initiatives,
W Akcji - Jezuickie Centrum Społeczne,
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ,,Edukacja Dla Integracji’’.
Serdecznie zapraszamy!

Księgarnia przy Słowiczej
Informujemy, że przy ul. Słowiczej 1E
w Podkowie Leśnej działa księgarnia SEZAM prowadzona przez
p. Roberta Bartnika.
(MS)

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

Sukcesy podkowiańskich uczniów
Zespół Szkół Samorządowych
Uczeń klasy III Gimnazjum Oskar
Lipień został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej organizowanego przez Centrum Edukacji
Oświatowej na zlecenie Kuratorium
Oświaty. Oskar uzyskał w finale wynik
93% co jest najwyższym wynikiem
w całej Polsce. Dzięki temu Oskar
uzyskał dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.
Gratulacje od całego grona pedagogicznego! Do gratulacji dołączają
się Burmistrz Miasta i mieszkańcy
Podkowy Leśnej.
Uczeń klasy 5 Szkoły Podstawowej
Kornel Sikora uzyskał w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym
„MAT” 6 miejsce w województwie
mazowieckim i 18 miejsce w kraju.
Gratulacje!
Zespół dziewcząt z klas gimnazjalnych zdobył II miejsce w zawodach
powiatowych w piłce siatkowej żeńskiej, a tydzień później III miejsce
w zawodach międzypowiatowych
w tej samej dyscyplinie. Składamy gratulacje drużynie i nauczycielom WF.
R. H. Wilamowski
bibliotekarz

Szkoła Podstawowa nr 2
im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Podczas Turnieju „Mazovia” Piłki
Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych, który odbył się 22 marca
2014 r. w sali gimnastycznej Zespołu
Szkół Samorządowych w Podkowie
Leśnej, reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od
Dzieciątka Jezus z Podkowy Leśnej
zajęła drugie miejce. Gratulujemy!
(MS)

email:
wypozyczalnia@mbp-podkowalesna.pl
rezerwacja@mbp-podkowalesna.pl
www.mbp-podkowalesna.pl

Szanowni Czytelnicy,

rozpoczęto prace przygotowawcze do inwentaryzacji księgozbioru,
która będzie przeprowadzona w sierpniu 2014 r. Kolejne terminy prac
wewnętrznych będą zamieszczane na stronie internetowej Biblioteki
www.mbp-podkowalesna.pl
Prosimy, abyście Państwo przed planowaną wizytą w Bibliotece spoglądali na naszą witrynę, gdzie zamieszczone zostaną bieżące informacje
na ten temat. Podajemy najbliższe terminy, w których Biblioteka będzie
nieczynna: 5 - 10 maja 2014 oraz 19 - 24 maja 2014.

2014 Rokiem Wolności
25 lat temu Polska wyłamała się z kręgu
wymuszonej „bratniej przyjaźni” ze Związkiem
Radzieckim opuszczając tym samym bezpieczną przystań Demokracji Ludowych.
Polska rewolucja z 1989 roku była wydarzeniem bez precedensu, bowiem rozprzestrzeniając się na kraje ościenne rozpoczęła proces
bezkrwawego demontażu jednego z najbardziej zbrodniczych imperiów
jakie kiedykolwiek panowały w Europie Środkowej.
Rok 2014 ogłoszony został przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Rokiem Wolności.
Jak dziś z perspektywy 25 lat patrzymy
na ówczesne przemiany, ile im zawdzięczamy i do czego ewentualnie gotowi
jesteśmy zatęsknić?
CKiIO zaplanowało szereg wydarzeń związanych z Rokiem Wolności.
Podczas obchodów Dnia Miasta Ogrodu Podkowa Leśna wraz ze
Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk zorganizowaliśmy debatę Czas
przemian – 25 lat później poświęconą transformacji ustrojowej po
wyborach 1989 roku, w sobotę 26 kwietnia odbędzie się spotkanie
pt. Wymiary wolności z Jerzym Brukwickim poświęcone sztuce niezależnej lat osiemdziesiątych, 28 maja w ramach Uniwersytetu Otwartego
Pokolenia odbędzie się wykład prof. Ryszarda Bugaja - „Przemiany polskie po roku 1990”, 14 czerwca pokażemy film „Kobiety Solidarności”
z udziałem autorek filmu i działaczek opozycji, następnie podczas EDD
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu zorganizuje w CKiIO wspomnienie
o Tadeuszu Mazowieckim, zaś 8 listopada zaprosimy mieszkańców na
Bal Niepodległości, upamiętniający zarówno 96. rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 roku, jak i 25. rocznicę upadku komunizmu w Polsce.
31 maja zapraszamy na otwarcie wystawy fotograficznej Album
z PEERELEM.
Jędrek Walc
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Wybieram najlepszych

Od 26. numeru, po likwidacji zdolności wydawniczych Ośrodka
Kultury, oficjalnym wydawcą PMK zostało Towarzystwo Przyjaciół
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Jola prowadziła ją sama i trzeba było
ją wesprzeć. I to się udało.

Czy Magazyn zawsze był półrocznikiem?

rozmowa z Zofią Broniek,
(c.d. ze str. 1)

Zmieniło się opracowanie graficzne,
zwiększyła się ilość ilustracji. Pismo
nie było już wyłącznie zbiorem
informacji o sprawach urzędowych.
Zaczęto przynosić do redakcji teksty
literackie.
Wówczas rozpoczęło się samodzielne życie „Podkowiańskiego
Magazynu Kulturalnego”– kwartalnika. Przyłączyła się do mnie Basia
Walicka. To na początku było bardzo cieniutkie pisemko wydawane przez Miejski Ośrodek Kultury.
Wtedy MOK miał inną strukturę
i mógł finansować wydawanie
pisma. Dyrektorem Ośrodka był Piotr
Mitzner. Pierwszymi autorami byli
między innymi:Bohdan Skaradziński,
Tomasz Burek, Andrzej Dąbrówka,
Grażyna Zabłocka, Joanna Walc,
Beata Wróblewska i Małgosia Wittels.
Po dwóch latach w redakcji zaczęła
pracować Hania Bartoszewicz.
Od początku problemem były pieniądze. Wprawdzie otrzymywaliśmy dotacje z gminy lecz były one
niewystarczające. Piotr Mitzner,
wspierał nasze poszukiwania fundatorów z Ministerstwa Kultury
i z Fundacji Kultury. Miałam też pewne wyobrażenie o tym jakie powinno być nasze pismo, a może nawet
jakie chciałabym by było. Zwracałam
się z pytaniami do Piotra i Andrzeja
Dąbrówki. Decydowałam o zawartości numerów, przygotowywałam
makiety bo jestem malarzem i grafikiem. Z czasem zwiększyła się liczba osób w redakcji. Zaczęły współpracować z nami: Anna Maziarska
i Maria Konopka-Wichrowska, potem
Małgorzata Bojanowska, potem Łada
Jurasz-Dudzik. A Witek Bartoszewicz
zrobił nam stronę. Miałyśmy też
szczęście, że sprawą składu, wyboru czcionki zajęła się Oficyna
Wydawnicza „Rewasz”, a drukowaniem zajmuje się pan Włodzimierz
Kwiatkowski w swojej nadarzyńskiej
firmie. Mamy pewność, że wszystko
jest zrobione dobrze i na czas.
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Gdy zaczął ukazywać się samodzielnie, był kwartalnikiem, zależało
nam, aby każdy numer miał określony profil, związany z Podkową.
Tradycją Podkowy jest szerokie spojrzenie na świat. Podkowa była
zawsze miastem literatury, sztuki, nie tylko lokalnej. Z czasem,
to chude ośmiostronicowe pismo rozrosło się, umożliwiając obszerne przedstawianie tematów, prozę i poezję wybitnych autorów.
Od pewnego czasu Magazyn wydawany jest co pół roku. Powodem
jest ilość pracy jaką trzeba było włożyć w wydanie kwartalnika.
Pracujemy honorowo. Po prostu nie starczało nam czasu, nie miałyśmy
własnego biura, sekretariatu, bo nasze biuro to ten dom, w którym
teraz jesteśmy. Były też rozmowy, czy nie wydawać Magazynu raz
na rok, ale ja jestem temu przeciwna. Półrocznik daje jeszcze możliwość trzymania się „podglebia”, umożliwia czytelnikom śledzenia
tego, co się w danym półroczu wydarzyło. Mamy Kronikę Kulturalną,
gdzie można znaleźć pewną osnowę czasu i zobaczyć, co się działo
gdy numer nie ukazywał się.
Jaki był klucz doboru tekstów?
Zawsze było wiadomo, że w kolejnym numerze ukaże się „Album
z Podkową” Małgosi Wittels – opowieści o podkowiańskich rodzinach. Dzięki sympatii do nas Bohdana Pocieja, obecność Jego tekstów na naszych łamach, aż do Jego śmierci, była po prostu darem
boskim, bo mieliśmy wspaniałego muzykologa i wspaniałe teksty.
Był też okres wspólnej obecności panów Rymkiewicza i Pocieja i ich
rozmowy. Można powiedzieć, że jeden numer wzbudzał istnienie
numeru kolejnego. Ksiądz Leon Kantorski, jego wybitna osobowość
powodowała, że był w naszym Magazynie obecny. W Magazynie
zamieszczane były teksty artystów i osób piszących o sztuce mieszkających w Podkowie Leśnej. Włodzimierz Borowski, który niestety
nie żyje, był wybitnym z wybitnych. W sąsiedztwie mieszka Henryk
Waniek – pisarz i artysta. Pisaliśmy o wielu wybitnych artystach
spoza Podkowy i nie sposób ich wszystkich wymienić. Bardzo zależało mi, żeby sztuka wizualna była również obecna w Magazynie,
a także rzeźba (Jerzy Kalina, Jerzy Juczkiewicz), film i sztuka aktorska
(śp.Magda Teresa Wójcik, Jerzy Wójcik, Henryk Boukołowski, Monika
Niemczyk). Była i jest obecna para krytyków sztuki, Anna Leśniewska
i jej mąż prof. Janusz Zagrodzki. Pisaliśmy o Państwu Nowosielskich,
o ich wyróżniającym się ogrodzie i wystawach. Jedyna rzecz, która
prawie nie istniała w Magazynie to polityka.
Dlaczego Magazyn jest ważny, co go wyróżnia?
To wola robienia takiego pisma. My czujemy, że jest ono docenione
również przez osoby spoza Podkowy, a nawet spoza kraju, np. trafiliśmy do Emiratu, gdzie znalazła się Polka, która chciała coś napisać
o tym Emiracie, mamy numer turecki. Wydaje mi się, że zawartość
Magazynu jest po prostu interesująca. To się potwierdza na przykład
w tym, że zwracają się do nas często osoby piszące prace magisterskie z prośbą o możliwość skorzystania z tekstów ukazujących się
w Magazynie. Piszący koledzy chcą się tu znaleźć, inni chcą mieć tu
swoją reprodukcję. Wybieram najlepszych.

A jak finansowany jest Magazyn?
Środki na wydanie magazynu są przyznawane tak, że musimy wiedzieć,
ile numerów możemy wydać w ciągu roku. Na początku finansowała
nas gmina – chwała pierwszemu
Burmistrzowi, ale trzeba podkreślić,
że wszyscy kolejni Burmistrzowie
dbali o to, abyśmy dostawali jakiś
zasiłek. Był też okres, kiedyśmy
byli bardzo dobrze finansowani
przez Ministerstwo Kultury, przez
Bibliotekę Narodową czy też Instytut
Książki. Staliśmy się wówczas dużym pismem – 70 stron formatu A4.
Mogliśmy wtedy pozwolić sobie na
zapraszanie różnych autorów. Ten
dostatni czas niestety minął, ale nie
chcemy narzekać. Nie możemy rozpowszechniać Magazynu poprzez
kioski z prasą i Empiki, bo do tego
potrzebny jest nakład min. 1000
egzemplarzy, a my wydajemy tyko
kilkaset. Rozprowadzanie istnieje
od pewnego czasu dzięki osobistej
dzielności Grażyny Zabłockiej.
Czy zauważa Pani jakąś ewolucję
w rozwoju Magazynu na przestrzeni
ponad 20. lat działalności?
Myślę, że Magazyn tworzony jest
teraz z jakąś większą swobodą, ale
może to jest odczucie mojej prywatnej większej swobody.
4 kwietnia Pani Zofia Broniek odebrała honorowe wyróżnienie „Mecenasa
Kultury” przyznane przez Powiat
Grodziski.

fot. z archiwum Starostwa Powiatu
Grodziskiego

Z tej okazji Burmistrz Miasta –
Ogrodu Podkowa Leśna oraz cała
społeczność podkowiańska składa
Pani Zofii Broniek najszczersze gratulacje i wyrazy uznania.
Rozmawiała Marta Szymska

Władze Miasta składają podziękowania ustępującej Pani
Prezes i Zarządowi Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej
Podkowie Leśnej za wieloletnie zaangażowanie i pracę
na rzecz lokalnej społeczności
i osób potrzebujących.
fot. archiwum Urzędu Miasta

25 lat Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej jest jedyną jednostką PKPS działającą w powiecie Grodziskim.
Po roku 1990, gdy PKPS przeszedł pod opiekę Ministerstwa Zdrowia,
jednostki wojewódzkie i terenowe przestały być dofinansowywane
z budżetu i wtedy wiele lokalnych komitetów uległo rozwiązaniu. Istnienie
prężnego obecnego zarządu PKPS, Podkowa zawdzięcza dwóm osobom:
nieżyjącej już niestety pani Wandzie Majchrzak i panu Stanisławowi
Kobosko, którzy ciesząc się niepodważalnym autorytetem zdołali zgromadzić wokół siebie grupę ludzi chcących zrobić coś dla innych. Wspierał
ich w tych działaniach pan Mikołaj Gabryszuk, działacz społeczny i chodząca kronika PKPS-u. Dr Stanisław Kobosko został pierwszym prezesem
i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Od roku 1999 prezesem była pani
mgr inż. Maria Dalewska.
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej pracuje na rzecz
środowiska lokalnego, udzielając pomocy osobom potrzebującym.
Do stałej działalności należy:
̵̵ przyjmowanie i przekazywanie potrzebującym odzieży, obuwia i bielizny pościelowej,
̵̵ zbieranie sprzętu sportowego i zabawek, z których część jest przekazywana bezpośrednio dzieciom lub wykorzystywane jest na półkoloniach, a część (np. narty i buty narciarskie oraz łyżwy) są wypożyczane
dzieciom na wyjazdy zimowe,
̵̵ pośrednictwo w przekazywaniu mebli oraz sprzętu AGD,
̵̵ dawanie zapomóg celowych na zakup opału lub lekarstw osobom
będącym w trudnej sytuacji materialnej.
Regularna działalność okolicznościowa to:
̵̵ zakup i przekazanie paczek świątecznych rodzinom będącym pod
opieką PKPS,
̵̵ zakup podręczników i odzieży dla uczniów z rodzin potrzebujących
̵̵ organizowanie półkolonii letnich,
̵̵ przekazywanie darów do Domu Samotnej Matki w Brwinowie.
Nawiązaliśmy także współpracę z przedstawicielami szkoły w Kamiennej
Woli (miejscowość, gdzie w roku 2012 zginęło tragicznie 18 mieszkańców)
i mając informacje o potrzebach przekazujemy im pomoc. Współpracujemy
z Urzędem Miasta w Podkowie Leśnej, Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Miejską Policji
w Podkowie Leśnej, Biblioteką Miejską im. Poli Gojawiczyńskiej, z podkowiańskimi szkołami, Caritas, Seminarium Adwentystów Dnia Siódmego
oraz Domem Samotnej Matki w Brwinowie.
Środki na działalność pochodzą ze składek członkowskich, z dotacji
celowych Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz z darowizn od osób prywatnych, jednocześnie wiele instytucji ofiarowuje dobra materialne lub
bezpłatne usługi, np. od wielu lat dzieci na półkoloniach są objęte opieką medyczną przez przychodnię „Basis” dzięki uprzejmości pani doktor
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Magdaleny Bijak-Perki, a w dni upalne mogą nieodpłatne korzystać z basenu w Milanówku, na co corocznie
wyraża zgodę burmistrz Milanówka
pan Jerzy Wysocki.
Członkowie PKPS pełnią dyżury
w soboty w siedzibie Komitetu
w Podkowie Leśnej przy ulicy
Świerkowej 1 od godz. 10.00 do
12.00. Wszyscy członkowie PKPS
pracują nieodpłatnie i bez ich bezinteresownej pracy nie byłoby możliwe prowadzenie naszej działalności.
Składam serdeczne podziękowanie
członkom zarządu oraz pozostałym
członkom PKPS za pracę, poświęcenie swojego wolnego czasu i za serce okazane ludziom potrzebującym.
Ustępujący zarząd pracował
w składzie:
Prezes
Maria Dalewska
V-ce prezes
Stanisław Kobosko
Skarbnik
Elżbieta Kwiatkowska
Sekretarz
Eżbieta Wolska-Zdunek
15 marca 2014 roku na zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym, został
wybrany nowy zarząd PKPS. Nowym
prezesem została pani Elżbieta
Wolska-Zdunek. Ustępujący zarząd
życzy owocnej współpracy.
Maria Dalewska.

II Podkowiańska Dycha
24 maja 2014r.
Bądź z nami tego dnia, biegnij
z nami, kibicuj nam!
W sobotę 24 maja 2014r. odbędzie
się druga edycja imprezy biegowej
Podkowiańska Dycha, którą organizuje Podkowiańskie Towarzystwo

Biegowe. II Podkowiańska Dycha w tym roku będzie wydarzeniem
szczególnym, bo celem jest nie tylko meta! Pobiegną zawodnicy o różnych potencjałach, materializując jedno przesłanie: IDEĘ INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ osób niepełnosprawnych.
Miłośnicy biegów ulicznych staną do rywalizacji w biegu głównym na
10 km i biegu towarzyszącym na 2,5 km. Dzieci do lat 13 będą mogły
przebiec dystans 400 i 800 m w swoich kategoriach wiekowych (godzina
10.00). Tym samym wpisujemy się w ogólnopolską akcję Polska Biega.
Osoby chcące wziąć udział w którymkolwiek z biegów (dotyczy to także biegów dziecięcych), zapraszamy do zapoznania się z regulaminem
i zarejestrowania się na stronie internetowej www.ptb-podkowa.pl
Jest to warunek konieczny uczestnictwa.
Dla zawodników biegu głównego i biegu towarzyszącego, przygotowane
będą pakiety startowe, zaś wszystkie dzieci biorące udział w zawodach
otrzymają medale i nagrody, bez względu na zajęte miejsce – każde
z nich będzie zwycięzcą. Podczas II Podkowiańskiej Dychy oprócz standardowych kategorii wiekowych i klasyfikacji generalnej będzie można
powalczyć o tytuł najliczniej reprezentowanej rodziny biorącej udział
w biegach. Zachęcamy do aktywności i zgłaszania rodzin na adres: artur.
tusinski@gmail.com lub pod nr tel. 604095917
Na terenie Parku Miejskiego w godzinach 9.00-14.30 będzie można
odwiedzić Miasteczko Biegowe, gdzie przygotowaliśmy szereg atrakcji:
rodzinne gry i zabawy, konkursy dla dzieci, pokaz zumby i treningu funkcjonalnego, a w stanowiskach konsultacyjnych będzie można zasięgnąć
porady specjalistów oraz licencjonowanych instruktorów fitness oraz
poznać bezpieczne możliwości aktywności ruchowej dla różnych grup
wiekowych.
Komunikacja
Trasa biegu została wytyczona ulicami Podkowy: Lilpopa, Jana Pawła
II, Parkową, Kwiatową, Sasanek, Głogów, Jałowcową, Sienkiewicza,
11. Listopada, Bukową, Sosnową, Akacjową, Topolową, Lipową oraz po
Lesie Młochowskim. Biegacze wyruszą o godz. 11.00 z Parku Miejskiego,
tu będzie także ustawiona meta biegu. W dniu imprezy będą występowały ograniczenia w poruszaniu się pojazdami mechanicznymi po
wybranych ulicach miasta oraz ograniczenia w parkowaniu pojazdów.
Za utrudnienia przepraszamy, licząc na Państwa wyrozumiałość.
Wolontariat
Podkowiańska Dycha jest inicjatywą mieszkańców, organizowaną społecznie, którą wspomagają wolontariusze ze wszystkich szkół
podkowiańskich. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy poszukujemy pełnoletnich wolontariuszy, którzy
w dniu zawodów pomogą wraz z policją zabezpieczyć trasę biegu.
Osoby chętne prosimy o kontakt z Jackiem Bełdowskim lub Moniką
Bełdowską, którzy będą koordynować pracę wolontariuszy e-mail:
svolvar@gmail.com
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie:
www.ptb-podkowa.pl

Artur Tusiński

Prezes Podkowiańskiego Towarzystwa Biegowego
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„Zieleń w mieście ogrodzie Podkowie Leśnej”
Bezpośrednim impulsem do zorganizowanie debaty, która odbyła się 5 kwietnia br., była reakcja
mieszkańców po wycięciu przy
ul. Brwinowskiej topoli, zagrażających bezpieczeństwu. Prezentowane
opinie po raz kolejny pokazały polaryzację poglądów na temat pielęgnacji
zieleni w naszym mieście.
Spotkanie prowadził dr Janusz
Radziejowski, który zwrócił uwagę na przygotowywane zmiany
w ustawie o ochronie przyrody. Być
może uproszczą one niektóre procedury związane z pielęgnacja zieleni
– zarówno na działkach prywatnych, jak i gminnych. W debacie,
Anna Sarnowska z Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków przypomniała uregulowania prawne wynikające z ustawy o ochronie przyrody
i o ochronie zabytków oraz zasady ich
zastosowania w Podkowie. Michał
Gubała z Leśnictwa Podkowa Leśna
krótko omówił proces powstawania i realizacji operatu urządzania
lasów, który jest przygotowywany
co 10 lat. Cezary Piotrkowicz, autor
przygotowanego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
– uproszczonego planu urządzania
lasów będących we władaniu gminy
Podkowa Leśna, przedstawił zalecenia dotyczące pielęgnacji gminnych
terenów leśnych, które będą obowiązywały po zatwierdzeniu planu przez starostę grodziskiego. Na
zakończenie panelu Jacek Jakóbik
z Urzędu Miasta przedstawił fragmenty Programu Ochrony Środowiska dla
Podkowy Leśnej uchwalonego przez
Radę Miasta w 2011 roku.
W pytaniach i głosach w dyskusji
przewijającymi się tematami były
m.in.: starzejące się drzewa stwarzające realne niebezpieczeństwo,
trudności w egzekwowaniu porządkowania zieleni na działkach niezabudowanych oraz zmieniający się
charakter i skład zieleni w mieście.
Na pytanie o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez
upadające drzewa, odpowiedziały

przedstawicielki PZU. Szczegółowe opracowanie oraz wnioski z debaty
organizatorzy przekażą mieszkańcom przy okazji następnego biuletynu.
Debatę, która cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców przygotowało Stowarzyszenie „Związek Podkowian”,
pod patronatem Pani Burmistrz Małgorzaty Stępień-Przygody.
Ewa Domaradzka

Związek Podkowian

Badania ankietowe w Podkowie Leśnej
W marcu, do wielu domostw w Podkowie Leśnej zapukali studenci
Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych UW, którzy zapytali Państwa
o opinię na temat warunków życia i jakości usług publicznych .
Treść ankiety jak i forma badania jest rekomendowana przez Związek
Miast Polskich oraz władze samorządowe Brwinowa i Podkowy Leśnej.
Zrealizowano je jednocześnie w obu gminach, przy użyciu tego samego
narzędzia badawczego oraz przy zastosowaniu tej samej metodologii.
Tegoroczne badanie jest kontynuacją badań z 2011 r.
9 kwietnia odbyło się kilkugodzinne spotkanie na Uniwersytecie
Warszawskim ze studentami. Przedstawiciele obu gmin wysłuchali opinii
i uwag ankieterów. Omówiono kwestie bieżącego zarządzania, gospodarki przestrzennej, planowania budżetowego, planowania strategicznego,
współpracy z organizacjami pozarządowymi, aktywności obywatelskiej
i wykorzystania funduszy europejskich.
Serdecznie dziękujemy p. Burmistrz Małgorzacie Stępień Przygodzie
oraz p. Burmistrzowi Arkadiuszowi Kosińskiemu za współpracę i pomoc
w zorganizowaniu badań.
Gospodarzom domostw, którzy wzięli udział w badaniu serdecznie dziękujemy za poświęcenie Państwa czasu i udzielane odpowiedzi!
Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”
Badanie opinii mieszkańców gminy Brwinów i Miasta Podkowa Leśna zorganizowało
i sfinansowało Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” ze środków Unii Europejskiej
(w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).

9 kwietnia – Dniem Podkowy Leśnej
W dniu 9 kwietnia 1925r. został
podpisany akt notarialny powstania spółki pod nazwą „Miasto-Ogród Podkowa Leśna”, w skład
której weszli: Stanisław Lilpop jako
właściciel gruntów, konsorcjum
„Siła i Światło” oraz Bank Związku
Spółek Zarobkowych. W roku 2005
Rada Miasta ustanowiła 9 kwietnia
Dniem Podkowy Leśnej. Z tej okazji
o godz. 15.00 władze miasta złożyły kwiaty pod figurą Matki Boskiej
na skwerze ks. Kolasińskiego, pod
którą znajduje się kamień węgielny
Podkowy Leśnej.
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Ważne adresy i telefony
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
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. w godz. 8.00
- 18.00, wt. w godz. 8.00 - 16.00, śr. (dzień
wewnętrzny), czw., w godz. 8.00 - 16.00, pt.
w godz. 8.00 - 14.00.
Godziny pracy kasy Urzędu:
pon. 8.00 – 18.00, wt. 10.00 – 14.00,
śr. - kasa nieczynna,
czw. 9.00 – 15.00, pt. 9.00 – 13.00
Przerwa w pracy kasy - codziennie
13.00 - 13.30
Burmistrz Miasta:
Małgorzata Stępień-Przygoda
e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Burmistrz przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. 12.00 – 18.00
w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.
Zapisy bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie (22 759 21 01)
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Sekretarz Miasta:
Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta:
Maria Ostrowska
Sekretariat (pokój nr 6)
tel. 22 759 21 01, fax. 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste
(pokój nr 7) tel. 22 729 10 62, 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Ewidencja ludności i działalności gospodarczej
(pokój nr 7) 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 Gospodarki Miejskiej (pokój nr 11, 12)
tel. 22 759 21 21, 22 759 21 25, e-mail:
gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
Referat Inwestycji (pokój nr 15)
tel. 22 759 21 23
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
(pok. nr 16, 17) tel. 22 759 21 17, 22 759 21 19
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta, strona internetowa:
tel. 22 759 21 30
e-mail: wspolpraca-ngo@podkowalesna.pl
Aktualne wyniki badań jakości wody pobranej z wodociągu publicznego dostępne są
na stronie internetowej miasta, w zakładce
Środowisko oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta.

www.podkowalesna.pl
Rada Miasta Podkowy Leśnej:
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
Adresy e-mailowe radnych:
Paweł Siedlecki
pawel.siedlecki@podkowalesna.pl
Anna Dobrzyńska-Foss
anna.foss@podkowalesna.pl
Jarosław Chrzanowski
jaroslaw.chrzanowski@podkowalesna.pl
Maria Konopka-Wichrowska
maria.konopka-wichrowska@podkowalesna.pl
Helena Skowron
helena.skowron@podkowalesna.pl
Adam Krupa
adam.krupa@podkowalesna.pl
Bogusław Jestadt
boguslaw.jestadt@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Maciej Foks
maciej.foks@podkowalesna.pl
Agnieszka Świderska
agnieszka.swiderska@podkowalesna.pl
Anna Łukasiewicz
anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Zbigniew Jachimski
zbigniew.jachimski@podkowalesna.pl
Alina Stencka
alina.stencka@podkowalesna.pl
Radny Zbigniew Bojanowicz nie posiada adresu internetowego. Korespondencję e-mailową do radnego można kierować na adres:
radamiasta@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja– Podkowa Leśna:
tel. 22 758 91 10, 22 758 91 05
Dzielnicowa Posterunku Policji w Podkowie
Leśnej (część od torów do Brwinowa)
Sierż. Sztab. Marcin Wiatr, tel. 600 997 673
Dzielnicowy II rejonu (od torów po Dębak)
St. Sierż. Sztab. Piotr Komar Tel. 600 997 216
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 20, 22 738 24 51
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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Rozdzielna gazu:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 792 03 60
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 „Pod Aniołem” tel. 22 758 97 60
Apteka Główna tel. 22 758 91 66
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci kanalizacyjnej:
GEA-NOVA, biuro tel. 22 733 01 41
w dni powszednie w godz. pracy
tel. 695 380 695, 607 206 820
alarmowy (po godzinach pracy, nocą,
w dni wolne) tel. 697 229 002
Konserwacja sieci wodociągowej:
HYDROMONT Sp. j.
tel. 661 955 201, 661 955 200
Odbiór odpadów:
Eko-Hetman Sp. z o.o.
Tel. 22 729 98 98, 729 98 99
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
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