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Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi
Przyszedł czas na przeorganizowanie
stołówki szkolnej, tak aby służyła nie
tylko uczniom, ale i ogółowi mieszkańców, a jednocześnie była mniejszym
obciążeniem finansowym dla gminy.
Zadaniem burmistrza i dyrektora
szkoły jest stworzenie dzieciom jak najwyższego poziomu edukacyjnego, możliwości rozwoju intelektualnego, fizycznego i moralnego, najlepszych warunków
do nauki, poczucia bezpieczeństwa i zaopiekowania. Także stworzenia, jeżeli są
ku temu warunki możliwości zjedzenia
świeżego, dobrego i ciepłego posiłku,
również przystępnego cenowo. Gmina
(szkoła) nie ma obowiązku prowadzenia
i utrzymywania stołówek szkolnych, natomiast dotychczasową praktyką w Podkowie Leśnej było współfinansowanie
obiadów wszystkich uczniów korzystających z posiłku, co stanowi znaczną pozycję w budżecie.
W związku z otrzymaną od dyrektora
szkoły w kwietniu tego roku informacją o planach przejścia na emeryturę
pracowników stołówki i przeniesienia
kolejnego na inne stanowisko podjęliśmy decyzję o przeanalizowaniu zmiany
formy organizacyjnej stołówki w szkole.
Celem tej zmiany jest kreowanie polityki prospołecznej poprzez:
l w
sparcie finansowe większej
grupy dzieci w trudnej sytuacji materialnej niż dotychczas
(obecnie jest 3 spełniających
kryterium OPS),
l 
umożliwienie zakupu taniego
obiadu dla osób pozostających
pod opieką OPS, osób starszych
i wszystkich potrzebujących oraz
chętnych mieszkańców,
l 
skierowanie publicznej pomocy do osób które jej faktycznie
potrzebują, spełniają przesłanki
o charakterze socjalnym, a nie
wszystkich – koszty posiłku będą
pokrywali beneficjenci obiadów,
l 
racjonalizacja finansów publicznych – obecny koszt roczny utrzymania stołówki to 335.164 zł
(bez opłat za prąd, gaz i środki
czystości). W tym rodzice płacą
130.000 zł (4,50 zł za cały obiad).
Różnicę – ponad 200.000 zł, na
którą składa się tylko wynagro-

dzenie pracowników stołówki
pokrywają wszyscy mieszkańcy. Po zmianach wygenerowane
oszczędność dla budżetu miasta
w wysokości ok. 200.000 zł rocznie, będzie można przeznaczyć na
inne cele, w tym m.in. związane
ze szkołą – np. zagospodarowanie terenu, programy stypendialne dla uczniów szczególnie
uzdolnionych lub potrzebujących
wsparcia motywującego.
W dzisiejszym stanie prawnym, kiedy stołówkę prowadziła szkoła przepisy narzucają pewne ograniczenia:
1. Z
 e stołówki mogli korzystać jedynie
uczniowie szkoły. Liczba korzystających uczniów z posiłków (nie zawsze
jest to cały obiad, często zupa albo drugie danie) – ok. 130 średnio-miesięcznie na 441 wszystkich uczniów w szkole, z tego niecałe 60% to podkowianie.
2. Niedopuszczalna była sprzedaż obiadów nauczycielom, pracownikom,
podmiotom zewnętrznym, mieszkańcom, osobom starszym, potrzebującym, wymagającym opieki, osobom
pozostającym pod opieką OPS, itd.
3. Nie było możliwości kreowania polityki żywieniowej.
4. Nie było możliwości zapisania
w kontrakcie pracowników etatowych szkoły wymagań co do jakości, różnorodności przygotowywanych posiłków ani skutecznej
egzekucji zmian.
5. Za stołówkę odpowiadał dyrektor
szkoły.
6. Stołówka nie mogła „wypracowywać
dochodu” – działalność zarobkowa
stoi w sprzeczności z ustawą zasadniczą i statusem szkoły publicznej.
7. Opłata mogła być pobierana od rodziców tylko za „wsad do kotła” – czyli
produkty.
8. Wszystkie opłaty składające się na
wyprodukowanie posiłków: wynagrodzenie pracowników kuchni, zakup energii elektrycznej i cieplnej,
zakup wody, odprowadzenie ścieków,
eksploatacja sprzętu, zakup środków
czystości ponosiła gmina.
9. Różnica pomiędzy kosztem wyprodukowania obiadu, a „wsadem do kotła”

jest dotacją budżetu gminy do prywatnej kieszeni rodzica. Na tą różnicę
składali się wszyscy pozostali mieszkańcy miasta, także ci mniej zamożni,
emeryci i wymagający pomocy.
10. Stołówka nie działała w wakacje,
ferie itd., więc nie było gwarancji,
że dzieci pozostające pod opieką OPS
jedzą ciepły posiłek w tym okresie.
Po przeanalizowaniu różnych nowych
możliwości wspólnie z dyrekcją uznaliśmy, że najbardziej korzystną dla dzieci
i mieszkańców jest prowadzenie stołówki w formie ajencji, co jest równoznaczne z gotowaniem obiadów w szkole, a pozwoli na realizację założeń.
W trosce o dobro uczniów zaproponowałem powołanie społecznego
zespołu, w którego skład weszli przedstawiciele rodziców, dyrekcja szkoły
i reprezentanci Rady Miasta, który wypracował warunki specyfikacji przetargowej dla ajenta. Ze swojej strony bardzo dziękuję za życzliwą współpracę.
Jesteśmy wspólnotą i jako wspólnota
powinniśmy myśleć szerzej, spoglądając
poza ogrodzenie szkoły, pomagać tym,
którzy tej pomocy faktycznie potrzebują. Mam obowiązek stać na straży interesu całego miasta i wszystkich jego
mieszkańców oraz podejmować mało
popularne i trudne decyzje. Cieszę się,
że zaproponowana formuła współpracy
w konsekwencji spotkała się z akceptacją,
a zmiana formy organizacyjnej prowadzenia stołówki ze zrozumieniem i przychylnością.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

Jednogłośnie
absolutorium
dla Burmistrza
Podczas X sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, w dniu 25 czerwca br., radni jednogłośnie udzielili
Burmistrzowi Miasta Arturowi Tusińskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Absolutorium samorządowe służy
sprawowaniu przez organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego
kontroli nad wykonywaniem budżetu. Jest instrumentem egzekwowania
od organu wykonawczego odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę
finansową jednostki samorządu terytorialnego. Udzielając absolutorium
organ stanowiący stwierdza, że budżet
był wykonywany zgodnie z jego wolą,

a więc zgodnie z uchwałą budżetową.
Absolutorium Burmistrzowi udzielono po wysłuchaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie o przedłożonym przez
Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok, wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
o przedłożonym wniosku. W ocenie

wykonania budżetu Komisja Rewizyjna
kierowała się kryterium celowości, gospodarności, legalności oraz terminowości. Przedmiotem oceny były operacje i procedury związane z wykonaniem
budżetu, w tym realizacja dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów
oraz ocena dokonanych przez Burmistrza zmian w budżecie.
Beata Krupa
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Otrzymaliśmy dofinansowanie
na budowę nowej strony

Podkowa Leśna
zajęła 1. miejsce
na Mazowszu

Lista wytycznych jest bardzo długa.
Dla osób niedowidzących serwis
musi mieć odpowiednio wysoki
kontrast i możliwość zmiany
kolorów, czytelną czcionkę, a także
logicznie rozmieszczone elementy
nawigacyjne. Dokumenty nie
mogą być publikowane w formie
obrazków, inaczej tekstu nie
będzie można zaznaczyć by
odczytał go czytnik. Strona
musi być łatwa w obsłudze
tylko za pomocą klawiatury.
Wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa nowej strony internetowej miasta Podkowa Leśna oraz powiązanego z nią Biuletynu Informacji
Publicznej wraz z dostosowaniem jej
do potrzeb osób niepełnosprawnych”
został złożony 27 lutego 2015 roku.
Minister Administracji i Cyfryzacji
zatwierdził listę podmiotów, którym
zostanie udzielone dofinansowanie na
budowę lub dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w dniu 27 lipca 2015 roku.
W ramach naboru złożono 198
wniosków. Dofinansowanie na łączną
kwotę 3 766 655,79 zł otrzyma 126
podmiotów publicznych, które złożyły
najlepsze projekty.

2

Podkowa Leśna zajęła 1. miejsce
na Mazowszu, a 4. – w Polsce
w rankingu gmin miejskich
i miejsko-wiejskich „Gdzie żyje
się najlepiej” opracowanym
przez Wprost.

www
Miasto Podkowa Leśna
w gronie 126 podmiotów, które
otrzymały dofinansowanie zajęło
bardzo dobre 11 miejsce.
Zmiana strony internetowej miasta
powinna służyć poprawie komunikacji,
łatwiejszemu odnalezieniu pożądanych informacji, możliwości wysyłania
newslettera oraz dostosowaniu jej do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Powinna być również dobrą platformą
kontaktu z mieszkańcami.
Mariusz Pietrzak
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Ranking gmin przyjaznych mieszkańcom powstał na podstawie analizy
parametrów finansowych, a także
w oparciu o liczbę miejsc w przedszkolu, budżet partycypacyjny, średnią
liczbę uczniów przypadających na
jedną klasę w szkołach podstawowych
i gimnazjach miejsc. Została wzięta
pod uwagę średnia długość życia oraz
przeciętna liczba ludności przypadająca na jedną przychodnię lekarską,
a także poziom bezrobocia. Wśród parametrów finansowych, obok danych
na temat wydatków i dochodów gmin,
środków unijnych i zadłużenia, badany
był poziom wydatków na kulturę i środowisko oraz ich dynamikę.
źródło: Wprost z 9 sierpnia 2015 r.
– Gminy przyjazne Mieszkańcom
– „Gdzie żyje się najlepiej. Ranking gmin”.

››› Inwestycje

Finisz prac na Orlej
Budowa domu komunalnego na ul. Orlej dobiegła końca. Do nowych mieszkań
najemcy wprowadzą się już w czwartym
kwartale bieżącego roku. W obecnej chwili trwają jeszcze czynności procesu odbiorowego, które są niezbędne do uzyskania
zgody na użytkowanie obiektu. Przypominamy, że termin wykonania zamówienia to 15 października 2015 r., natomiast
wykonawca będzie się starał przygotować
dom do odbioru jeszcze w sierpniu. Powierzchnia użytkowa budynku to 212 m2.
Wykonawcą wyłonionym w przetargu została firma EKO-INVEST sp. z o.o.
z Kielc, która przy odpowiednim nadzorze wywiązała się ze swoich zobowiązań
znacznie szybciej, niż wynikało to z harmonogramu.

Nad wykazem lokatorów, którzy zakwalifikują się do zamieszkania w nowych lokalach pracuje powołana specjalnie w tym celu społeczna komisja.
Zadaniem Komisji będzie również pochylenie się nad Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy, sposobem i zasadami
zarządzania lokalami i budynkami, zmianami w tym zakresie w kolejnych latach
oraz zasadami polityki czynszowej.
Oddany budynek powinien w dużym
stopniu zaspokoić potrzeby mieszkaniowe Podkowian, którzy znaleźli się
w bardzo trudnej sytuacji życiowej.
Hanna Stefankiewicz
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Ulepszanie infrastruktury
energetycznej
Wielogodzinny brak prądu w wyniku uszkodzonych napowietrznych
linii energetycznych z powodu burz czy większego wiatru to zjawisko
znane wszystkim mieszkańcom.
W związku z powyższym Burmistrz
Miasta Podkowa Leśna podjął intensywne działania w tym zakresie, żeby dyskomfort mieszkańców z tym związany
był jak najmniejszy. Rozmowy z Polską
Grupą Energetyczną S.A. o możliwości
sukcesywnego kablowania miasta, czyli
wymiany napowietrznych linii niskiego
i średniego napięcia na przewody podziemne przynoszą już efekty.
W chwili obecnej trwają uzgodnienia
kolejnych projektów na wymianę napowietrznych linii 15 KV. Do kablowania
w tym momencie przeznaczone są ulice: Topolowa, Reymonta, Mickiewicza,
Bukowa (na odcinku), Bluszczowa,
Akacjowa, na odcinku Młochowska
i Jana Pawła II – łącznie ok. 6,2 km.
Są to już kolejne ulice uwzględnione
do przebudowy po ulicach Szpaków,
Wróblej, Warszawskiej, Słowiczej,
Błońskiej, Głównej i Myśliwskiej.
Dodatkowo na ul. Topolowej wyremontowana zostanie stacja transformatorowa. Zaprojektowane stacje
transformatorowe oraz złącza kablowe
wyposażone zostaną w płaskie dachy.

Kolorystyka elewacji, dachów oraz
drzwi i żaluzji wykonane zostaną w naturalnym kolorze betonu. Do ścian
przykręcone zostaną kraty (w naturalnym kolorze stali) stanowiące trejaż dla
roślin pnących. Takie rozwiązanie zostało wypracowane wspólnie z Konserwatorem Zabytków. Modernizacji ulegnie również zabytkowa Stacja Główna
WKD w zakresie wyposażenia zarówno
zewnętrznego jak i wewnętrznego.
Kablowanie miasta jest kluczowe dla
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,
zmniejszenia awaryjności sieci elektroenergetycznej i zminimalizowania wpływu
obiektów energetycznych na środowisko.
Drzewa i gałęzie są częstą przyczyną awarii i przerw w dostawach prądu na terenie
Podkowy Leśnej. Przy silniejszych podmuchach wiatru, intensywnych opadach
śniegu, gałęzie drzew naszego Miasta-Ogrodu nierzadko doprowadzają do zerwania przewodów. W związku z czym
poprawa infrastruktury energetycznej
w naszych warunkach jest koniecznością.

››› Inwestycje

Nasadzenia zieleni
w ul. Warszawskiej
zakończone
Na ul. Warszawskiej na odcinku
od ul. Brwinowskiej
do ul. Głównej firma wykonująca
nasadzenia zakończyła prace.
Zostały one wykonane zgodnie z projektem oraz z zasadami sztuki ogrodniczej.
Nad realizacją projektu czuwali kierownik budowy inż. arch. kraj. pani Katarzyna Łazucka Cegłowska i inspektor
nadzoru zieleni inż. arch. krajobrazu
pani Beata Piotrowska.
Wykonawca – firma Multiplanta została wyłoniona w trybie zapytania
ofertowego spośród 8 firm. Za cenę
64.800 zł wykonała nasadzenia na
ul. Warszawskiej oraz wykona dodatkowe nasadzenia na ul. Bukowej.
Wykonawca dziękuje Mieszańcom
tej ulicy za dużą życzliwość i pomoc
przy udostępnieniu miejsca na przechowywanie sprzętu, roślin i materiałów.
Beata Piotrowska
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Stanisław Borkowski
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Odszkodowania za działki
drogowe
Regulowanie stanów prawnych nieruchomości
drogowych, to są te miejskie działania, których
nie widać, bo tym powinien zajmować się
urząd, mało tego, ma on taki obowiązek,
wynikający wprost z wielu przepisów, które
obowiązują od dobrych kilkunastu lat.
Tylko część jednej na 42 kilometry
wszystkich dróg w mieście ma uregulowany stan prawny (ul. Gołębia po drugiej stronie trasy 719). To oznacza, że
jeździmy po drogach, które są we władaniu gminy, natomiast nie są jej własnością. Dotychczas władze Podkowy
Leśnej uchylały się od obowiązku regulowania stanów prawnych dróg i wypłaty odszkodowań.
Wyroki sądów i Trybunału Konstytucyjnego w zakresie wypłaty odszkodowań są jednoznaczne, a raport kontroli
NIK z marca 2014 r. (Regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi
gminne) jest miażdżący dla gmin.
Urząd Miasta podjął czynności zmierzające do wyprostowania tych zaszłości.
Te działania z pozoru nieistotne dla
mieszkańców, mają bardzo wymierne korzyści dla budżetu. Tylko w tym
półroczu udało się uregulować stan
prawny 7 działek zajętych pod drogi o powierzchni 2457 m² za kwotę 172.690 zł. W zeszłej kadencji,
w okresie od kwietnia do października 2014 r. za działki o powierzchni
2616 m² wypłacono odszkodowania
za ponad 820.000 zł (!). Jeżeli uda się
utrzymać kierunek obranej polityki
i twardych negocjacji, to oszczędności dla miasta Podkowa Leśna z tytułu
roszczeń za drogi będą liczone w milionach złotych. Na uregulowanie czeka jeszcze prawie 20.000 m² działek
drogowych.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Fragment (wnioski i zalecenia) z Protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia
20.03.2015 r.

PROTOKÓŁ POKONTROLNY
DOTYCZY: kontroli działań Urzędu
Miasta w zakresie zabezpieczenia in-
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teresów miasta w odniesieniu do
odszkodowań za zajęte pasy drogowe.
Wnioski komisji
Ad a) W piśmie z dnia 27.02.2015 r.
(załącznik 1) Burmistrz Miasta
Artur Tusiński poinformował
Komisję, że od 2010 r. nie przeprowadzano inwentaryzacji dróg
przejętych pod drogi. Jeśli taka
była prowadzona w latach wcześniejszych, to znajduje się ona
w archiwum. Zdaniem Komisji, nawet jeśli taka inwentaryzacja była
prowadzona, to nie była ona w jakikolwiek sposób wykorzystywana przez Urząd w ostatnich latach.
Ad b) W
 piśmie z dnia 27.02.2015 r.
(załącznik 1) Burmistrz Miasta
Artur Tusiński poinformował, że
Urząd nie posiada żadnej dokumentacji świadczącej o podjęciu
zadania dotyczącego regulacji
stanu prawnego dróg gminnych.
Większość działek w procesie
odszkodowawczym nie ma przygotowanej dokumentacji, która
jest niezbędna, aby rozpocząć
proces odszkodowawczy. Do
końca roku 2014 zostało uregulowanych finansowo tylko
6 działek, natomiast dopiero od
grudnia 2014 r. nowy Burmistrz
Artur Tusiński na bieżąco reguluje stan ewidencyjny spłaconych
gruntów i zakłada odrębne Księgi
Wieczyste. (załącznik 4)
Ad c) Z listy wniosków o odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa, którą Urząd Miasta przedłożył Komisji Rewizyjnej (załącznik
4), wynika, że pierwsze wnioski
zostały złożone w 1998, kolejnych dziesięć w latach 19992004. Reszta w 2005 r. Pierwsza
prawomocna decyzja wojewody
została uzyskana w 2005 r., tj. po

7 latach od dnia złożenia wniosku. Kolejne 5 wniosków musiało
czekać aż od 9 do 13 lat. Wnioski
z roku 2005 (poza jednym) w ogóle nie posiadają decyzji Wojewody. W ocenie Komisji postępowania o ustalenie odszkodowania są
prowadzone długotrwale, wręcz
opieszale. Od 31 grudnia 2005 r.
(końcowa data, w której właściciele mogli składać wnioski o dokumenty), a dniem dzisiejszym
minęło 10 lat. Mimo tak długiego
okresu sprawy związane z wypłatą odszkodowań nie zostały
zakończone, w wielu wypadkach
nawet nie rozpoczęte. Brak procedur i zasad postępowania z wnioskami w Urzędzie Miasta mógł
być jedną z przyczyn opóźnień w
wypłacaniu odszkodowań. Według Komisji odpowiedzialność
za ten fakt ponoszą kolejni Burmistrzowie, Andrzej Kościelny
i Małgorzata Stępień-Przygoda.
Działania Burmistrzów nie zabezpieczały wystarczająco interesów
miasta.
Ad d) Komisja stwierdza również uchybienia w procesie negocjacyjnym
cen nieruchomości. Jak wynika
z pisma z dnia 27.02.2015 r. (załącznik 1) od Burmistrza Miasta
Podkowa Leśna, „przed wydaniem decyzji…” starosty, dotyczącej wysokości odszkodowania,
„nie prowadzono negocjacji
z właścicielami nieruchomości…”
a „w teczkach poszczególnych
spraw znajduje się tylko jeden

wniosek złożony przez właściciela z propozycją przeprowadzenia negocjacji…”, i nawet jeśli
takie spotkanie negocjacyjne
miało miejsce, to brak jest notatki z jej przebiegu i wyniku.
Zgodnie z art. 98 ustawy „O gospodarce nieruchomościami” prowadzenie negocjacji z właścicielami nieruchomości powinno być nadrzędną
czynnością w procesie odszkodowawczym, gdyż tylko taki sposób przebiegu sprawy umożliwia zakup przedmiotowej nieruchomości w trybie
cywilno-prawnym. Dodatkowo, ten
proces pozwala gminom nabywać nieruchomości po racjonalnych cenach.
Komisja uważa iż pominięcie negocjacji w procesie odszkodowawczym
za przejaw niedbalstwa w wydawaniu
pieniędzy publicznych, za co odpowiedzialność ponoszą byli Burmistrzowie
Miasta Andrzej Kościelny oraz Małgorzata Stępień-Przygoda.
Komisja ma również zastrzeżenia
odnośnie terminowości w wypłacaniu
odszkodowań. Zgodnie z tabelą wniosków złożonych o odszkodowania oraz
z tabelą księgową kwot wypłaconych
odszkodowań przedstawionych Komisji
podczas kontroli (załącznik 4 i 5) wynika, że żadna wypłata nie została wykonana w terminie 2 tygodnie od prawomocnego postanowienia starosty.
Dodatkowo, w jednym przypadku
odszkodowanie 84 000 zł zostało powiększone o 18 000 zł odsetek karnych
za nieterminową wypłatę (załącznik 5).

Zalecenie pokontrolne
Ad a) Urząd Miasta Podkowa Leśna
powinien wykonać pełną ewidencję i inwentaryzację wszystkich gruntów w obrębie miasta
zajętych pod drogi.
Ad b) U
 rząd Miasta Podkowa Leśna
powinien uregulować stan prawny gruntów zajętych pod pasy
drogowe tj. włącznie z wpisem
w Księgi Wieczyste.
Ad c) Komisja uważa, że Urząd powinien opracować zasady i procedury postępowania z wnioskami
o odszkodowania za zajęte nieruchomości pod pasy drogowe.
Ad d) Komisja uważa, że Urząd powinien podejmować negocjacje
z byłymi właścicielami nieruchomości zajętych pod pasy
drogowe, gdyż to powinno bardzo przyspieszyć proces odszkodowawczy.
Protokół przegłosowany jednogłośnie.
Całość protokołu dostępna w BIP
http://www.bip.podkowalesna.pl/pliki/7_
kadencja_rm/protokoly_komisji/kr_kontrole.

››› Z życia miasta

Walka z reklamami
Trudno w to uwierzyć, ale to
nie architekci, nie urbaniści
i nie miejscy planiści
kształtują ostateczną postać
przestrzeni publicznej,
w której wszyscy wspólnie
funkcjonujemy.
Dokonania tych specjalistów, którzy
teoretycznie powinni mieć ostatnie
zdanie na temat wyglądu naszych
miast, stanowią tylko tło dla działania
siły mającej o wiele większy wpływ
na wygląd naszego otoczenia – dla reklamy. Reklama zewnętrzna, z angielskiego zwana outdoorem, wymknęła
się w Polsce spod kontroli. Przestrzeń
publiczna została przez nią całkowicie
zawłaszczona.
Wielkogabarytowa reklama umieszczona przy ul. Gołębiej u zbiegu drogi
wojewódzkiej nr 719 będąca samowolą
budowlaną została rozebrana 3 sierpnia. Pomimo iż ułatwiająca utrzymanie
przestrzeni publicznej ustawa krajobrazowa jeszcze nie weszła w życie,
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna postanowił uwolnić podkowiańską przestrzeń publiczną od natłoku reklam.
W pierwszej kolejności uprzątnięte zostało centrum miasta, a teraz przyszła
kolej na wielkogabarytową reklamę.
Należy wspomnieć, że w obecnej chwili
samorządy terytorialne w swoich kompetencjach nie posiadają wystarczających instrumentów prawnych w zakresie utrzymania ładu, estetyki i porządku
przestrzennego, a mimo to z wielkim

sukcesem udało się sprawę doprowadzić do końca.
14 lipca 2015 r. doczekaliśmy się wydania decyzji Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego nakazującej
z rygorem natychmiastowej wykonalności rozbiórki dwóch nielegalnie zainstalowanych wielkogabarytowych,
podświetlanych tablic reklamowych,
usytuowanych u zbiegu drogi 719 oraz
ulicy Gołębiej. Do takiego rozstrzygnięcia sprawy doszło po wielu naszych
interwencjach u Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru budowlanego, Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w ścisłej współpracy z Polską Spółką Gazownictwa,
na której urządzeniach, czyli czynnej
sieci gazowej zostały samowolnie usytuowane obiekty reklamowe.
Na tym starania miasta w usuwaniu
reklam nie kończą. W dalszym ciągu
prowadzone są postępowania dotyczące pozostałych obiektów reklamowych w celu ich likwidacji. O postępie
prac będziemy Państwa na bieżąco informować.
Ilona Skawińska
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Wieści z urzędu

Dlaczego Miejski
System Informacji?
Współczesne miasta to skomplikowane organizmy. Żeby
skutecznie pełnić swoją rolę, muszą posiadać rozbudowaną
infrastrukturę. Żywe i atrakcyjne miasto to przede
wszystkim funkcjonalna sieć komunikacyjna doprowadzająca
do instytucji, biur, urzędów, punktów handlowych, instytucji
kultury, kościołów, przychodni, cmentarzy, hoteli.
Elementem struktury współczesnego
miasta jest informacja. Poprzez rzetelne opisanie struktury miejskiej staje
się ona czytelna, dostępna, przyjazna
i otwarta dla mieszkańców i gości.
Ta właśnie konstatacja legła u podstaw pomysłu zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej
w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowa Leśna.
1 lipca został rozstrzygnięty przetarg
na dostawę z montażem Miejskiego
Systemu Informacji Kulturalnej w Podkowie Leśnej. System będzie budowała
spółka Utal z Kobylnicy. Miasto na budowę Systemu pozyskało w lutym bieżącego roku dofinansowanie w wysokości
749 480,28 zł co stanowi 85 % wartości
realizacji całego dofinansowania.
Jeszcze w sierpniu będziemy mieli
w Podkowie Leśnej jednolity system
nośników pod względem wizualnym.
System ma uporządkować informację
o przestrzeni publicznej, nadać jej usystematyzowany, spójny kolorystycznie
i funkcjonalnie charakter. Przejrzystość
informacyjna ma ułatwiać mieszkańcom
i przyjezdnym poruszanie się po mieście.
Założona we wniosku realizacja dotyczy części kompleksowego projektu
systemu informacji miejskiej. Obejmuje
ona zarówno informację o lokalizacji instytucji kultury i zabytków (plan miasta,
pylony kierujące, nośniki z nazwami ulic,
piktogramami) jak i informację kulturalną o mieście (panele i słupy ogłoszeniowe). W ramach projektu powstaną nowe
panele z miejscem na plakaty i ogłoszenia kulturalne oraz słupy ogłoszeniowe.
Informacje o obiektach zabytkowych i instytucjach będą prezentowane na pylonach kierunkujących. Przy ulicach wjazdowych do miasta (od zachodu, wschodu
i południa) staną dodatkowo trzy witacze, a na niektórych skrzyżowaniach –
wolnostojące nośniki z nazwami ulic.
Projekt zakłada, że poza tradycyjnym systemem oznakowania utworzona zostanie aplikacja informatyczna
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oraz strona internetowa kompatybilna
funkcjonalnie z mobilnym przewodnikiem. Po zainstalowaniu na urządzeniu
mobilnym (smartfon, tablet) aplikacja
umożliwi dostęp między innymi do:
l informacji dotyczących kalendarza
wydarzeń kulturalnych,
społecznych i obywatelskich,
l informacji o budynkach, parkach,
pomnikach, muzeach, domach
kultury, miejscach historycznych
i związanych z wybitnymi osobami
i wydarzeniami z historii miasta,
l informacji o podkowiańskich
instytucjach, w tym o domach
kultury, organizacjach
pozarządowych, kościołach,
urzędzie pocztowym, policji, itp.
l opisu wytyczonych tras
spacerowych,
l galerii zdjęć związanych z obiektami
dziedzictwa kulturowego, miejscami
i wydarzeniami.

Dla turystów zagranicznych część informacji w aplikacji będzie przetłumaczona na język angielski.
Warto podkreślić, że realizacja
projektu uwzględnia potrzeby osób
niepełnosprawnych. Na wszystkich
planach miasta zostanie naniesiona
powłoka z informacją w języku Braille’a. Na słupkach z nazwami ulic oraz
piktogramami, w połowie ich długości,
będą zainstalowane nakładki zawierające informację dla osób niewidomych.
Wewnątrz budynku Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich zainstalowany zostanie system wzmocnienia
dźwięku, tzw. pętlę induktofoniczną.
Projekt „Budowa zintegrowanego
miejskiego systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie
Podkowie Leśnej” zostanie zrealizowany i rozliczony do 30 września 2015 r.
Anna Wrzosek
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Środowisko

Czysta Podkowa
Z końcem sierpnia kończy się umowa z firmą odpowiedzialną za
odbiór i wywóz odpadów, w związku z czym miasto już ogłosiło
nowy przetarg. Ma być czyściej i szybciej.
Urząd Miasta Podkowa Leśna 7 sierpnia ogłosił przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna na okres od
1 września do 31 grudnia 2016 r.
Zmianie ulegną dotychczasowe zasady dotyczące sposobu gromadzenia odpadów selektywnych – szkła, tworzyw
sztucznych, papieru, metalu i pozostałych odpadów. Odpady te będą gromadzone w trzech rodzajach worków:
żółtym na surowce (papier, tworzywa,
metale), białym na szkło i czarnym na
pozostałe odpady. Kolejna zmiana polega na wprowadzeniu większej czę-

stotliwości odbierania podstawowych
odpadów z dotychczasowej 2 razy
w miesiącu na 1 raz na dwa tygodnie.
Zapis ten wykluczy przypadki dłuższych niż dwa tygodnie przerw w odbiorze odpadów komunalnych.
Powyższe zmiany mają na celu
uproszczenie sposobu gromadzenia
przez mieszkańców odpadów selektywnych co jednocześnie zgodne jest
z możliwościami technicznymi przedsiębiorców przyjmujących odpady do
instalacji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Eko-Hetman.
Jacek Jakóbik
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Z życia miasta

„Żółta kartka”
Wielu kierowców zostawia auta
na chodnikach, trawnikach i skrzyżowaniach. Liczba parkujących osób
w Podkowie wzrosła o tyle, że stanowi
to bardzo duże utrudnienie w życiu codziennym, szczególnie dla pieszych.
Kierowco pamiętaj! Żeby przepisowo
zaparkować samochód:
ln
 ależy zachować minimalnie 1,5 m
wolnej szerokości chodnika. W Podkowie Leśnej nie ma tak szerokich
chodników. Kierujący pojazdem zobowiązany jest zaparkować pojazd
na jezdni, jak nabliżej jej krawędzi
oraz równolegle do niej;

››› Inwestycje

l zachowaj 10 m odstępu od przejścia dla pieszych. Spójrz – czy nie
zakazuje tego inny znak;
l zachowaj co najmniej 10 m odstęp
od skrzyżowania lub przejazdu kolejowego.
Problem parkujących samochodów dotyka głównie centrum miasta,
a w szczególności okolic szkół i Kościoła. Wraz z podkowiańską policją
w czerwcu przeprowadzona została

akcja prewencyjna dotyczącą parkowania niezgodnego z przepisami. Kierowcy, którzy źle zaparkowali dostali
za wycieraczką żółtą kartkę. Następnym razem, zamiast żółtej kartki będzie włożone wezwanie.
Pomimo zakończonej akcji apelujemy o niezastawianie chodników i roztropne parkowanie na ulicach, szczególnie w centrum.
Celem podjętych działań było uświadomienie i wprowadzenie dobrych
obyczajów na drodze, skuteczne egzekwowanie od kierujących zasad zatrzymania i postoju na obszarze miasta oraz
przeciwdziałanie powstawaniu utrudnień w ruchu spowodowanym nieprawidłowym postojem samochodów.
Magdalena Sitko
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Utrudnienia w związku z przebudową na drogach Podkowy Leśnej

Remont ulicy Akacjowej
W połowie lipca ogłoszony został przetarg
na przebudowę ulicy Akacjowej na odcinku
od ul. Sosnowej do ul. Wschodniej. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę który w ramach przebudowy na wspomnianym odcinku wykona nową nawierzchnię
z kostki betonowej wraz z krawężnikami
oraz odwodnieniem w formie poboczy
chłonnych. Z uwagi na zaplanowane roboty na odcinku tym występować będą
utrudnienia w ruchu. Oczekiwany termin
zakończenia prac koniec września br.
		

Progi na ulicy Reymonta
Po latach starań udało się uzgodnić nową
organizację ruchu, uwzględniającą postulaty mieszkańców i ich prośby o uspokojenie ruchu na utwardzonym odcinku ulicy
Reymonta. Pojawiły się już dwa oznakowane progi spowalniające o geometrii
przyjaznej także dla kierowców. Mamy
nadzieję, że wybudowane fizyczne środki
uspokojenia ruchu podniosą poziom bezpieczeństwa użytkowników naszych dróg.

Ulice powiatowe
na terenie Miasta
Po interwencjach Urzędu Miasta, Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim przeprowadził kilka drobnych
remontów na zarządzanych przez siebie
drogach. I tak na ul. Brwinowskiej naprawiono duży odcinek ciągu pieszo-rowerowego. Na ulicy Parkowej nie tylko oznakowano progi światłami odblaskowymi
ale i naprawiono przepust i wyrównano
zapadającą się jezdnię na skrzyżowaniu
z ulicą Kwiatową. Zostały odmalowane
wszystkie pasy na przejściach dla pieszych oraz udrożnione studzienki chłonne w pasie Jana Pawła II.

Remont ulicy Bukowej
Od końca lipca rozpoczęła się przebudowa ulicy Bukowej na odcinku
od ul. Grabowej aż do granicy miasta – ul. Podleśnej. Efekt modernizacji
ma sprawić, że „piesi i rowerzyści będą czuli się bezpieczniej”.
Ale póki co, czekają nas jeszcze spore utrudnienia.
Zakres prowadzonych robót przewiduje położenie nowej nakładki asfaltowej wraz z wymianą krawężników, odwodnienie w postaci
poboczy chłonnych. W ramach
przebudowy wprowadzone
zostaną również zmiany
w organizacji ruchu. Długość przebudowanego
odcinka drogi wynosi
ok. 500 metrów.
– Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że
pieszy ma w ruchu drogowym swoją przestrzeń, a wkraczając na jezdnię musi się
podporządkować. Zdecydowanie powinniśmy dążyć do odzyskiwania przestrzeni
dla pieszych i dla rowerzystów. W strefie
zamieszkania to kierowcy powinni czuć,
że pierwszeństwo mają piesi – argumentuje burmistrz Tusiński. Jednym
z narzędzi, dzięki któremu ograniczenie prędkości jest skuteczne jest m.in.
zmniejszanie szerokości pasów ruchu.
Szerokość pasa w granicach 2,25 m
ewidentnie spowalnia ruch kołowy.
Kolejnym elementem są progi zwalniające. Oba te rozwiązania udało się
wprowadzić na ulicę Bukową. Wykonane progi mają bardzo przyjazną konstrukcję bezpieczną dla samochodów.
Dodatkowo na ulicy Bukowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości
do 30km/h, co również będzie miało

wpływ na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników
niechronionych. Przy okazji robót
drogowych w ulicy, zostało uporządkowane również pobocze.
Wysiłek uspokojenia ruchu na tej ulicy jest próbą
osiągnięcia równowagi
pomiędzy ruchem pojazdów, a każdym innym użytkownikiem
ulicy: pieszymi i rowerzystami w mieście. Jesteśmy przekonani, że jest to bardzo dobra forma
promocji ruchu pieszego i rowerowego
oraz nadania priorytetu tym formom
przemieszczania się po naszym mieście
-ogrodzie. Działania na rzecz uspokojenia ruchu tworzą warunki dla mieszania
ruchu, co pozwala na bezpieczną jazdę
rowerem bez konieczności budowy
jakichkolwiek specjalnych udogodnień. W Podkowie takie rozwiązania
są szczególnie konieczne, ponieważ
na separowane ścieżki rowerowe nie
mamy miejsca na ulicach.
Mamy nadzieję, że wszystkie te działania przyczynią się, iż Podkowa Leśna stanie się miastem przyjaznym dla ludzi poruszających się inaczej niż samochodem.
Stanisław Borkowski
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Wieści z urzędu

To może być najważniejszy
dla Ciebie SMS…
Korek na ul. Bukowej. Proszę o wybieranie trasy alternatywnej.
A po chwili SMS: „Ulica Bukowa jest już przejezdna. Życzymy dobrej
drogi”. To może być jeden z najważniejszych SMS-ów wysłanych
do Ciebie – Mieszkańca Podkowy Leśnej. Na niektóre zjawiska nie
mamy wpływu, ale można się na nie przygotować. To z tego założenia
wychodzi podkowiański samorząd, planując wykorzystywać u siebie
system ostrzegania SMS-owego.
W związku z tym już dziś możecie Państwo uzupełnić formularz zgody na wykorzystanie danych kontaktowych i złożyć go w siedzibie Urzędu Miasta.
System poinformuje Państwa o:
l poważnych awariach: prądu, gazu,
wody, łącz telekomunikacyjnych na
terenie Podkowy Leśnej;
l sytuacjach kryzysowych
na terenie miasta;
l utrudnieniach
drogowych;
l planowanych
remontach;
Urzą
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l imprezach kulturalnych i sportowych,
wydarzeniach plenerowych;
l terminach płatności podatków
i opłat lokalnych oraz o istniejących
zaległościach z tego tytułu.
Na chwilę obecną zgromadziliśmy ok.
136 formularzy zgody na wykorzystanie
danych kontaktowych w tym celu.
Zachęcamy do wypełnienia formularza
zgody na przesyłanie informacji. Jest on
dostępny na stronie internetowej miasta
www.podkowalesna.pl albo w siedzibie
urzędu. Uzupełniony i podpisany formularz można złożyć w sekretariacie
Urzędu Miasta lub przesłać go na adres
Urzędu Miasta Podkowa Leśna: ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna.
W związku z wyrażeniem zgody na
otrzymywanie informacji nie ponoszą
Państwo żadnych kosztów związanych
z odbieraniem wiadomości SMS, kosztów abonamentowych ani kosztów związanych z zapisaniem się lub wypisaniem
się z Systemu Informowania Mieszkańców. Wdrożenie projektu zaplanowane
jest na koniec roku.

Magdalena Sitko
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Środowisko

Zaczipuj

swojego psa
Czipowanie to bezbolesny
zabieg wszczepienia pod skórę
mikroprocesora wielkości ziarenka
ryżu, na którym zapisane są
elektronicznie dane właściciela
i informacje o zwierzęciu.
Standardowe miejsce to okolice lewej
łopatki. Gdy takie zwierzę się zgubi,
łatwo odnaleźć jego właściciela.
W bieżącym roku Miasto Podkowa Leśna
wprowadziło dofinansowanie do dobrowolnego, trwałego, elektronicznego oznakowania psów należących do właścicieli
posiadających meldunek stały lub czasowy
w Podkowie Leśnej, co umożliwia identyfikację psów oraz ich rejestrację.
Dofinansowanie do oznakowania psa
przez Miasto wynosić będzie 20 zł (brutto) do całej wartości usługi, która wynosi
30 zł (brutto). Liczba psów, których właściciele będą mogli skorzystać z dofinansowania do zabiegu oznakowania jest ograniczona do 704 zwierząt.
Właściciele psów z terenu Podkowy
Leśnej mogą je znakować w całodobowej lecznicy weterynaryjnej VET MED.

››› Ogłoszenie

Informacja w sprawie podatków i opłat
Przypominamy Mieszkańcom o konieczności terminowego regulowania należności z tytułu podatków lokalnych, opłat za
korzystanie z wody i kanalizacji miejskiej
oraz za odbiór odpadów komunalnych.

Wpłat można dokonać:
lw
 kasie Urzędu Miasta
– poniedziałek 8–18, wtorek 10–14,
środa 8–14, czwartek 8–16, piątek
9–13, przerwa w pracy kasy codziennie w godzinach 13.00–13.30,

Dziękujemy tym z Państwa, którzy rzetelnie i terminowo dokonują wpłat należnych zobowiązań (jest Państwa zdecydowana większość), a osobom zalegającym
z opłatami przypominamy o ciążących na
nich zobowiązaniach.

ln
 a konto Urzędu Miasta
– Bank Pekao S.A. nr 43 1240 5918 1111
0000 4909 0851

Wpływy z podatków i opłat stanowią
istotny element dochodu gminy. Brak
dochodów utrudnia realizację inwestycji
prowadzonych przez gminę i ogranicza
możliwości planowania kolejnych.

l podatek od nieruchomości, rolny i leśny
oraz opłata za odbiór odpadów komunalnych – I rata do dnia 15 marca,
II rata do dnia 15 maja, III rata do dnia
15 września i IV rata do dnia 15 listopada,
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Terminy dokonywania płatności:

lp
 odatek od środków transportowych
(osoby objęte tym podatkiem) – I rata
do dnia 15 lutego i II rata do dnia
15 września,
lo
 płata za korzystanie z wody i kanalizacji miejskiej – w terminach wynikających z faktur wystawianych za
korzystanie z tych mediów.
Informacje w powyższych sprawach oraz
wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości
można uzyskać w Referacie Finansowym
Urzędu Miasta Podkowa Leśna, pok. nr 2,
w dniach i godzinach pracy urzędu oraz
pod numerami telefonu: 22 759 21 07
i 22 759 21 27.
Małgorzata Sennik- Rożniatowska
Urząd Miasta Podkowa Leśna

VET VITA Małgorzata Guzowska, przy
ul. Grodziskiej 46, 05-840 Brwinów.
Warunkiem dofinansowania
oznakowania psa jest:
lw
 ypełnienie przez właściciela psa wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa, w 2 egzemplarzach
(dostępne w lecznicy);
lo
 kazanie dowodu tożsamości;
lo
 kazanie książeczki szczepień psa, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego, iż osoba zgłaszająca psa do
oznakowania, jest jego właścicielem;
lo
 kazanie aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie, wykonanego w okresie ostatnich 12 miesięcy;
lw
 yrażenie zgody przez właściciela, na
zamieszczenie jego danych osobowych,
niezbędnych do dokonania rejestracji
oraz ich przechowywania przez podmiot
odpowiedzialny za prowadzenie właściwego rejestru psów;
l lekarz weterynarii wprowadzi dane dotyczące zwierzęcia i właściciela do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal, zarejestrowanej w European Pet Network.
Korzyści płynące
z zaczipowania pupila:
le
 lektroniczne znakowanie psów (tzw.
czipowanie) jest jedynym trwałym
sposobem na ich oznakowanie;
lp
 sa czipuje się raz na całe życie;
l c zipowanie ułatwia identyfikację psa
w przypadku jego zagubienia lub kradzieży, a tym samym zapobiega bezdomności zwierząt.
Wszelkie informacje dotyczące
elektronicznego znakowania psów
dostępne są w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, pok. 11,
tel. 22 759 21 25.
Beata Piotrowska
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Środowisko

Jak to jest z pomnikami
przyrody w naszym mieście
Podstawą prawną tworzenia pomników przyrody w Polsce jest Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody z późn. zm. Za pomnik przyrody mogą być uznane wg definicji
ustawowej (art. 41): pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub
ich skupiska o szczególnej wartości
przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej
oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród
innych tworów, krzewy gatunków
rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary oraz
jaskinie. Z dniem 1 sierpnia 2009 r.,
zgodnie z ustawą z dnia 18 czerwca
2009 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, Wojewoda
Mazowiecki przekazał kompetencje
w zakresie ustanawiania i znoszenia
pomników przyrody Radzie Gminy. Do
sierpnia 2009 r. istniał także tryb ustanowienia pomnika przyrody w drodze rozporządzenia wojewody. Przed
przekazaniem powyższych kompetencji, w dniu 31 lipca 2009 r. Wojewoda
Mazowiecki wydał rozporządzenie
w sprawie ustanowienia pomników
przyrody. Celem jego wprowadzenia
było prawne usankcjonowanie obiektów przyrody, które ustanowione
były jako pomniki przyrody w różnych
okresach funkcjonowania ustaw dotyczących ochrony przyrody. Ustanowienie pomnika przyrody od sierpnia
2009 r. następuje wyłącznie w formie
uchwały Rady Miasta określającej
nazwę danego pomnika, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne
cele ochrony oraz zakazy właściwe
dla tego obiektu. Uchwała wymaga
uzgodnienia z regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
Na terenie Podkowy Leśnej zostały
ustanowione jako pomniki przyrody
429 drzewa: brzoza brodawkowa, buk
pospolity, lipa drobnolistna, sosna pospolita i dąb szypułkowy oraz 3 głazy
narzutowe (znajdują się w ogrodzie
przy Kościele).
Co jednak można zrobić gdy pomniki
zestarzeją się tak bardzo, że poza tym,
że ich stan często delikatnie mówiąc nie

jest zadowalający, to ich dalsza obecność zagraża życiu ludzi i ich mieniu?
Rada Miasta może znieść pomnik
przyrody w drodze uchwały, po wcześniejszym uzgodnieniu z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska.
Przesłanki do zniesienie formy
ochrony przyrody:
l utrata wartości przyrodniczych,
ze względu na które ustanowiono
formę ochrony przyrody,
l w razie konieczności realizacji
inwestycji celu publicznego,
l zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego.
W naszym mieście 30 lipca Rada
Miasta uchwałą nr 52/XI/2015 zniosła
formę ochrony pomników przyrody dla
4 dębów w Podkowie przy ul. Paproci.
Uzasadnieniem dla jej podjęcia był zły
stan zdrowotny drzew, zagrożenie dla
ludzi i mienia znajdującego się w ich pobliżu. Przed jej podjęciem prof. dr hab.
inż. Marek Siewniak, specjalista w oględzinach i pomiarach drzew tego typu,
wykonał szczegółową ekspertyzę dendrologiczną.
Uchwała została również pozytywnie
zaopiniowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Prace związane z ochroną pomników przyrody są i będą kontynuowane.
W tej chwili trwa opracowanie strategii
zieleni na terenie obszaru Trójmiasta
Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych
i koncepcji nowych nasadzeń – w ramach wspólnego projektu PTO (koszt
całkowity 83.000 zł). O dalszych postępach prac w tym temacie będziemy Państwa na bieżąco informować.
Na obecną chwilę istnieje pilna potrzeba podjęcia decyzji co do kierunku polityki gospodarki drzewostanem, w tym pomnikami przyrody
na terenie miasta. Dyskusja została
rozpoczęta i pozostaje otwarta. Zachęcamy mieszkańców do aktywnego
włączenia się i zapoznania z ekspertyzami, które dostępne są na stronie
miasta w BIP.
					
Beata Piotrowska
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Wieści z urzędu

Jest już prawomocne orzeczenie w sprawie
naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie na rozprawie w dniu 15maja 2015 r.
uznała Małgorzatę Stępień-Przygodę, pełniącą w czasie popełnienia czynu funkcję Burmistrza
Miasta Podkowa Leśna, winną naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego
w art. 18 pkt. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie 3 kwietnia 2014 r. zawiadomił Rzecznika Dyscypliny Finansów
Publicznych o ujawnionych w Urzędzie
Miasta Podkowa Leśna czynach noszących znamiona naruszenia dyscypliny
finansów publicznych. Postępowanie
wyjaśniające zostało wszczęte 20 lutego 2015 r. przez Zastępcę Rzecznika
Dyscypliny Finansów Publicznych. Małgorzacie Stępień-Przygodzie zarzucono
naruszenie art. 18 pkt. 1 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 i Dz.
U. z 2012 r. poz. 1529).

W wyniku analizy materiału dowodowego i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
złożyła wniosek o uznanie Małgorzaty
Stępień-Przygody winnej naruszenia
dyscypliny finansów publicznych. Regionalna Komisja Orzekająca uznała,
że zarówno charakter czynu jak i okoliczności jego zaistnienia wskazują, że
naruszenie dyscypliny finansów publicznych nastąpiło z winy obwinionej
Małgorzaty Stępień-Przygody. W ocenie Komisji popełniła ona czyn dyscyplinarny naruszając obowiązujące
przepisy i ignorując reguły ostrożności.

Przy dochowaniu większej staranności
mogła przewidzieć możliwość popełnienia czynu karalnego i jemu zapobiec.
Obwiniona podczas składania wyjaśnień wskazała, iż nie bagatelizuje wagi
naruszonych obowiązków i prosi o odstąpienie od wymierzenia kary. Regionalna Komisja Orzekająca przychyliła
się do tej prośby uznając, że zastosowane prawo łaski (odstąpienie od wymierzenia kary) spełni swoje zadanie
w zakresie prewencji ogólnej, umocni
powagę i poszanowanie prawa oraz
będzie elementem kształtowania pozytywnych postaw w społeczeństwie.
Red.

››› Wieści z urzędu

Badania przesiewowe w kierunku wykrywania
nowotworów złośliwych
Badania przesiewowe to badania, które mają na celu wykrycie choroby
u osób nie wykazujących żadnych jej objawów. Wczesne wykrycie chorób
w populacji może przyczynić się do wcześniejszego leczenia, co z kolei
prowadzi do zmniejszenia współczynnika umieralności i zachorowań.
W marcu 2015 r. została zaoferowana
mieszkańcom, którzy ukończyli 40. rok
życia, możliwość wykonania darmowych badań w kierunku wykrywania
nowotworów złośliwych. Pakiety na
badania wykonywane przez Szpital
Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
dotyczyły trzech rodzajów badań laboratoryjnych (z pobranej krwi):
l dla kobiet – wykluczenie nowotworu
narządu rodnego/szyjki macicy/jajnika oraz nowotworu piersi,
l dla mężczyzn – wykluczenie nowotworu jąder oraz gruczołu krokowego (prostaty),
l dla kobiet i mężczyzn – wykluczenie
nowotworu żołądka, jelita grubego
oraz trzustki.
Od pierwszego dnia zapisów
tj. 16 marca 2015 r. zainteresowanie
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było ogromne – w ciągu tygodnia spośród 2042 osób uprawnionych do bezpłatnych badań przesiewowych, skorzystało z zapisu 324 osoby w tym: 186
kobiet i 138 mężczyzn, co stanowi 16%
grupy 40+. Z uwagi na ograniczone
środki finansowe akcję zapisów zakończono, choć zgłaszały się jeszcze osoby
chcące wykonać badania.
Faktyczne wykorzystanie wydanych pakietów okazało się mniejsze
– do Szpitala Zachodniego zgłosiło się
285 osób, czyli 39 osób nie wykorzystało możliwości bezpłatnego przebadania się, mimo, że termin od 16 marca do 15 czerwca został przedłużony
o dwa tygodnie tj. do 30 czerwca 2015 r.
Z danych statystycznych uzyskanych
z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wynika, że u 21,7% przebadanych
osób wynik badania miał podwyższone

wartości markerów nowotworowych.
Osoby te miały wskazanie do wykonania szczegółowych badań – skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.
Z tytułu wykonania umowy na wykonanie badań miasto poniosło wydatek w wysokości 35.575 zł. W przyszłorocznym budżecie miasta możliwa
będzie kolejna akcja badań przesiewowych, o ile zyska pozytywną opinię
mieszkańców miasta, popartą decyzją
Rady Miasta.
Małgorzata Niewiadomska
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Podwarszawskie Miasto Ogrodów
„Nadszedł czas, w którym gminę
sąsiada postrzegamy jako partnera
do wspólnych działań
poprawiających jakość życia całej
społeczności obszaru. Spójność
społeczna to warunek wzrostu
gospodarczego, w którym wszyscy
mieszkańcy uczestniczą i z którego
wszyscy korzystają”.

Uroczysta Sesja Rad Miejskich
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
Słowa te, umieszczone na zaproszeniu
na uroczystą sesję rad miejskich Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej,
stały się hasłem przewodnim zacieśniającej się współpracy samorządów
i mieszkańców gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.
W dniu 16 czerwca br. radni Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej
podczas wspólnej sesji podjęli uchwałę
określającą kierunki rozwoju Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Przyjęty dokument jest efektem warsztatów strategicznych przeprowadzonych
w kwietniu i maju w trzech partnerskich
miastach z udziałem nie tylko przedstawicieli władz (burmistrzów, radnych,
pracowników urzędów), ale także organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i zainteresowanych mieszkańców,
którzy wnieśli swoje uwagi i pomysły
dotyczące m.in. transportu, zagospodarowania przestrzeni publicznej, ochrony środowiska, spraw społecznych i gospodarczych.
W trakcie warsztatów – bazując na bogatym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym obszaru trzech
gmin– omawiano najistotniejsze kierun-

ki prowadzenia uzgodnionych i skoordynowanych działań, które pozwolą na
mierzenie się z wyzwaniami przyszłości.
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów
– już wyróżniające się na mapie nie
tylko Mazowsza, lecz całego kraju,
jako miejsce wyjątkowe i przyjazne dla
mieszkańców, ma stać się w perspektywie najbliższych lat modelowym trójmiastem ogrodów, opartym na ścisłej
współpracy i pomocy samorządowców
oraz mieszkańców.
Dokument „Wspólne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” jest umieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (bip.podkowalesna.pl) jako
załącznik do uchwały Nr 43/IX/2015
Rady Miasta Podkowa Leśna.
Beata Krupa
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Projekt: „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Miasta Ogrodu poprzez współpracę w zakresie polityki
społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach wdrażanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków krajowych.
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››› Podwarszawskie Miasto Ogrodów

Projekt Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej,
kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji współfinansowany
jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Przegląd ostatnich działań
w ramach PTO dotyczących
Podkowy Leśnej:
l Przetarg na projekt ścieżek
rowerowych na obszarze PTO
(28 maja)
Projekt zakłada opracowanie ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych, a w sytuacji braku
możliwości lokalizacji inny uzgodniony rodzaj drogi rowerowej. Projekt obejmuje następującą trasę
z uwzględnieniem Podkowy Leśnej:
Milanówek-Podkowa Leśna-Brwinów
 – od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w rejonie skrzyżowania
ul. Królewskiej i ul. Grudowskiej
w Milanówku, wzdłuż drogi wojewódzkiej 719 do istniejącego ciągu
pieszo-rowerowego przy ul. Wilsona
w Brwinowie. Projekt obejmuje również ścieżkę wzdłuż ul. Brwinowskiej
w Milanówku i brakujący fragment
ścieżki przy ul. Grodziskiej w Brwinowie. Łącznie ok. 3,20 km.
 rasa wzdłuż kolejki WKD – wzdłuż
T
ul. Grudowskiej w Milanówku – od
skrzyżowania z projektowaną trasą wzdłuż drogi wojewódzkiej 719,
przez Owczarnię do Podkowy Leśnej wzdłuż torów kolejowych WKD
w kierunku dworca Podkowa Leśna
Główna. Łącznie ok. 2,66 km.
l W lipcu zespół ds. społecznych,
złożony z przedstawicieli urzędów i ośrodków pomocy społecznej wszystkich trzech gmin, ogłosił
przetarg na realizację zadania polegającego na opracowaniu i przeprowadzeniu diagnozy aktualnych
problemów społecznych na terenie
PTO, opracowaniu planu marketingu społecznego oraz planu rozwoju
sportu i rekreacji w Podkowie Leśnej
z uwzględnieniem oferty partnerów
z PTO, opracowaniu Zintegrowanej
strategii rozwiązywania problemów
społecznych i dostosowaniu do niej
strategii integracji i polityki społecznej poszczególnych gmin. Przetarg
wygrała firma Lokalne Badania Społeczne z Warszawy oferując cenę
134 808,00 zł.
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lP
 rzetarg na wykonanie
dokumentacji projektowokosztorysowej dróg.
24 lipca br. ogłoszony został przetarg
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg na obszarze
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Projekty około 7 km dróg mają
powstać do 31 marca 2016 r.
Dokumentacja jest przygotowaniem
do przebudowy dróg na terenie gminy Brwinów, w Milanówku oraz Podkowie Leśnej. Jej zakres w Podkowie
Leśnej obejmie odcinek ul. Letniskowej o długości 30 m (od granicy z Podkową Leśną w kierunku zachodnim)
we wsi Owczarnia oraz ul. Gołębiej
(na odc. od ul. Warszawskiej – DW
719 do ul. Zachodniej), ul. Zachodniej
i ul. Sokolej w Podkowie Leśnej. Długość ulic przeznaczonych do przebudowy to ok. 2,0 km. Wykonanie projektów potrwa do końca marca 2016 r.
l Projekt cmentarza
komunalnego w Żółwinie
13 sierpnia br. rozstrzygnięty został
przetarg na „opracowanie koncepcji
oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy cmentarza komu-

nalnego przy ul. Szkolnej w Żółwinie”.
Problem wyczerpania się miejsc pochówku na jedynym funkcjonującym
obecnie w Podkowie Leśnej cmentarzu
to jedno z najpoważniejszych zadań
samorządu podkowiańskiego. Nowo
wybudowany cmentarz będzie służył
też podkowiańskiej społeczności.
W planach cmentarz komunalny powstać ma na działce o powierzchni ok.
15 ha. Obszar grzebalny zająłby ok.
3,5 ha. Projektant zobowiązany został
do stworzenia dokumentacji zawierającej m. in. projekt domu pogrzebowego wraz z chłodnią i zapleczem
administracyjno-gospodarczym, plan
rozmieszczenia kwater wraz z alejkami, uwzględnienie punktów czerpania
wody, ogrodzenia terenu, oświetlenia
itp.Przy cmentarzu zapewnione zostaną miejsca parkingowe oraz miejsca przeznaczone do detalicznej
sprzedaży kwiatów, zniczy itp. Cały
teren zostanie objęty projektem zagospodarowania zieleni. Zwycięzca
przetargu na wykonanie zadania ma
czas do 19 lutego 2016 roku. Więcej
na www. trojmiasto-ogrodow.eu
Magdalena Sitko
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Referendum

Referendum już 6 września 2015
Rok 2015 to intensywny rok wyborczy. Mamy już za sobą dwie tury
wyborów prezydenckich, przed nami referendum ogólnokrajowe
(6 września 2015 r.) i wybory parlamentarne (25 października 2015 r.).
Zgodnie z postanowieniem Prezydenta
RP w niedzielę 6 września br. odbędzie
się referendum, w którym Polacy będą
mogli odpowiedzieć „Tak” lub „Nie”
na referendalne pytania.
Prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku „X” (dwie przecinające
się linie) w jednej wybranej kratce pod
każdym pytaniem.

Prawo udziału w referendum ogólnokrajowym mają obywatele polscy,
którzy:
l najpóźniej w dniu głosowania
kończą 18 lat,
l nie zostali pozbawieni praw
publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu,

l nie zostali ubezwłasnowolnieni
prawomocnym orzeczeniem sądu,
l nie zostali pozbawieni praw
wyborczych prawomocnym
orzeczeniem Trybunału Stanu.
Lokale wyborcze otwarte będą
w godzinach 6.00-22.00.

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu

Siedziba
obwodowej komisji
ds. referendum

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

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

2

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

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

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

Zespół Szkół w Podkowie Leśnej
ul. Jana Pawła II 20

4

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

Lokale obwodowych komisji nr 3 i 4 (Zespół Szkół) są wskazane jako przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i właściwe do głosowania
korespondencyjnego.
Osobom podróżującym i zmieniającym miejsce pobytu przed dniem referendum przypominamy, że do dnia
4 września br. (piątek) mogą złożyć
wniosek o wydanie zaświadczenia
o prawie do głosowania. Wniosek można złożyć pisemnie, przesłać faksem lub
elektronicznie. Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną
osobę. Z zaświadczeniem takim można

głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim
statku morskim.
Prosimy o kontakt telefoniczny z urzędem osoby, które chciałyby wziąć udział
w głosowaniu, a potrzebują pomocy w dotarciu do lokalu wyborczego. Oferujemy
pomoc w zorganizowaniu transportu.
Szczegółowe informacje odnośnie
udziału w referendum można uzyskać
w pokoju nr 7 urzędu, telefonicznie
pod numerem 22 759 21 16 lub drogą mailową ewidencja@podkowalesna.pl. Wszystkie ważne informacje
zamieszczone zostały także na stro-

(hol główny,
wejście od ul. Jana Pawła II)

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

nie internetowej miasta w zakładce
REFERENDUM 6 WRZEŚNIA 2015 i są
na bieżąco aktualizowane.
Ostatnie referendum ogólnokrajowe,
przeprowadzone w sprawie zgody na
ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
odbyło się w 2003 roku. W Podkowie
Leśnej frekwencja wyniosła wtedy 76%
i była ona najwyższa w kraju (średnio
59%). Tym razem także liczymy na Państwa aktywność i zachęcamy do odwiedzenia lokali wyborczych.
Beata Krupa
Urzędnik Wyborczy Miasta
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››› Rada Miasta

Informacje Rady Miasta
Podkowa Leśna
Uchwały i stanowiska przyjęte podczas VIII, IX, X i XI sesji Rady Miasta
w terminach 28 maja, 16 czerwca, 25 czerwca i 30 lipca 2015 r.:
uchwała Nr 40/VIII/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr 90/XXI/2008 z dnia 31 lipca 2008 r.
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii
rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER

uchwała Nr 41/VIII/2015

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

uchwała Nr 42/VIII/2015

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej Miasta Podkowa Leśna

uchwała Nr 43/IX/2015

w sprawie przyjęcia Wspólnych Kierunków Rozwoju Gmin Obszaru
Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

uchwała Nr 44/X/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

uchwała Nr 45/X/2015

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

uchwała Nr 46/X/2015

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników do sądów powszechnych

uchwała Nr 47/X/2015

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

uchwała Nr 48 /XI/ 2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 r.

uchwała Nr 49/XI/2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

uchwała Nr 50/XI/2015

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna

uchwała Nr 51/XI/2015

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Podkowa Leśna

uchwała Nr 52/XI/2015

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody

uchwała Nr 53/XI/2015

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

uchwała Nr 54/XI/2015

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu
w zakresie wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej
do przebudowy drogi wojewódzkiej i wykonania ścieżek rowerowych
lub/i ciągów pieszo-rowerowych

stanowiska Nr 3/2015 i Nr 4/2015

w sprawie poparcia wniosku Warszawskiej Kolei Dojazdowej
do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie zgody na odstępstwo
od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać przejazdy
kolejowe (dot. przejazdów WKD Zachodnia i WKD Główna)

stanowisko Nr 5/2015

w sprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych linii WKD
usytuowanych przy stacji Podkowa Leśna Główna, w ciągu ulicy
Jana Pawła II oraz stacji Podkowa Leśna Zachodnia

stanowiska Nr 6/2015 i Nr 7/2015

w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta

Treść wszystkich uchwał i stanowisk
przyjętych przez Radę Miasta dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.podkowalesna.pl) oraz
w Biurze Rady Miasta.
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Dyżury Radnych Miasta.
Radni Miasta zapraszają mieszkańców
na swoje dyżury (poniedziałki w godz.
17.00-18.00, w Urzędzie Miasta) oraz
do udziału w sesjach Rady Miasta i posiedzeniach komisji merytorycznych.

Informacje o zaplanowanych spotkaniach można znaleźć na stronie internetowej miasta oraz na tablicach informacyjnych.
Beata Krupa
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Bezpieczeństwo

Nie dajmy się oszukać!
Jestem kierownikiem Posterunku Policji w Podkowie Leśnej od 1 kwietnia
2015 r. Poznaję nasze wspólne problemy, które często można rozwiązać
dzięki Państwa pomocy.
W Naszym Mieście pojawiły się
osoby, które podają się za przedstawicieli godnych zaufania instytucji bądź
za pracowników gazowni, elektrowni,
firm telekomunikacyjnych – negocjując „atrakcyjne” oferty i wyłudzając
pieniądze. Nie dajmy się oszukać! Weryfikujmy takie osoby w celu podjęcia
właściwej decyzji.
Osoby te obserwują zwyczaje domowników, żeby podczas ich nieobec-

ności wtargnąć na posesję, dokonując
kradzieży i włamań. Nikt tak nie zapobiegnie temu procederowi jak czujny
sąsiad, który ujawniając postronne osoby na sąsiedniej posesji zadzwoni na numer alarmowy Policji, a funkcjonariusze
podejmą dalsze czynności.
Jeśli jesteście Państwo świadkami
spożywania alkoholu w miejscach publicznych (parki, stacje WKD, ulice),
zakłócenia ciszy nocnej czy też ładu
i porządku publicznego, występków
chuligańskich oraz innych wykroczeń,
również należy poinformować Policję,
która zastosuje odpowiednie środki.

Problem bezpieczeństwa
w centrum Podkowy Leśnej
Od dłuższego czasu - praktycznie od lat, niepokoi nas, mieszkańców
i gości Podkowy Leśnej bezradność wobec zjawiska patologii społecznej
dziejącej się w centrum miasta. Chodzi o nadużywanie alkoholu
w miejscach publicznych i związane z nim agresywne zaczepki ze strony
nietrzeźwych osób, zakłócanie spokoju i porządku publicznego.
Newralgiczne miejsca w centrum Podkowy
Leśnej to stacja kolejki WKD Główna i jej
bezpośrednie sąsiedztwo – skwer Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz parking przy
ul. Słowiczej. Ta sytuacja nasila się szczególnie w okresie wiosenno-letnim, a wysoce uciążliwa staje się podczas weekendów,
zwłaszcza w porze wieczornej i nocnej.
Mając na uwadze bezpieczeństwo
mieszkańców Burmistrz, Rada Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zwróciły się do Kierownika Posterunku
Policji w Podkowie Leśnej, do Komendy
Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim i do Wojewódzkiej Komendy Policji w Warszawie o podjęcie skutecznych
działań w związku z tą niepokojącą sytuacją. Wcześniej sprawę bezpieczeństwa
publicznego w kontekście problemu spożywania alkoholu wielokrotnie poruszano,
zarówno podczas posiedzeń komisji, jak
i na sesjach Rady Miasta oraz sesjach Rady
Powiatu, na spotkaniu z Komendantem
Stołecznym, a także podczas indywidualnych rozmów z funkcjonariuszami policji.

Bezpieczne Miasto
Rada Miasta, na sesji dnia 30 lipca
2015 r., podjęła stanowisko skierowaw-

ne do Komendanta Powiatowego Policji
w Grodzisku Mazowieckim w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta, precyzując w nim oczekiwania
konkretnych działań:
lP
 rzeprowadzania częstych,
umundurowanych patroli pieszych
na terenie całego miasta ze
szczególnym uwzględnieniem ww.
miejsc (całodobowo).
lZ
 apewnienia całodobowej służby
funkcjonariuszy policji na terenie
Podkowy Leśnej.
lP
 odjęcia dobrego zwyczaju
utrzymywania kontaktów przez
dzielnicowych z mieszkańcami
lR
 eagowania na telefoniczne
zgłoszenia od mieszkańców.
Ponadto Rada Miasta wystąpiła do Zarządu WKD w Grodzisku Mazowieckim
wyrażając zaniepokojenie stanem bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta, a w szczególności na peronach stacji
WKD, na ścieżkach leśnych wzdłuż torów
WKD oraz na innych terenach należących
do WKD. Rada zgłosiła pilną potrzebę zainteresowania się tym negatywnym zjawiskiem nadużywania alkoholu w miejscach
publicznych, zaczepianiu mieszkańców
i pasażerów WKD ze strony osób nietrzeźwych, w szczególności zakłócaniu

Apeluję do Mieszkańców o niezwłoczne i bezpośrednie informowanie Policji
w sprawach dotyczących bezpieczeństwa na terenie Naszego Miasta.
Kontakt telefoniczny pod numerami
22 758 91 10, 22 755 60 10 lub osobiście Posterunek Policji Podkowa Leśna
ul. Brwinowska 17A.
st.asp. Małgorzata Witkowska
Kierownik Posterunku Policji
w Podkowie Leśnej
spokoju i porządku przez klientów „Jadam-Bistro”. Lokal ten nie posiada zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
a z naszych informacji wynika, że klientom
sprzedawane jest piwo, które spożywają
w bezpośredniej okolicy lokalu. W tej sytuacji jedynie policja może skutecznie reagować na łamanie prawa.

Sprzedaż alkoholu nieletnim
Kolejnym niepokojącym zjawiskiem
jest sprzedaż napojów alkoholowych niepełnoletnim. Z sondażu sporządzonego
podczas diagnozy miasta wynika, że sama
młodzież twierdzi, że nie ma większego
problemu z nabywaniem alkoholu – albo
nabywa go bezpośrednio w sklepach,
albo poprzez osoby dorosłe, które pomagają im nabyć alkohol. Corocznie GKRPA
finansuje sprzedawcom szkolenia dotyczące zasad sprzedaży napojów alkoholowych, ale jak widać nie jest to skutecznym działaniem.
Zwracamy się do Państwa – mieszkańców Podkowy Leśnej – byśmy nie byli obojętni i reagowali kiedy jesteśmy świadkami
łamania prawa np. picia alkoholu w miejscach publicznych, sprzedaży alkoholu niepełnoletnim lub nietrzeźwym, spożywania
alkoholu w bezpośrednim sąsiedztwie
sklepu, który go sprzedał, czy zakłócania
spokoju po godz. 22 w okolicy sklepu handlującego alkoholem.
Tak naprawdę jakość naszego życia zależy od nas samych. Wystarczy telefon do naszego Posterunku Policji – 22 758 91 10 lub
w godzinach wieczornych telefon alarmowy Policji 997. Podstawą do działania jest
informacja. Oczekując działania od policji
sami możemy jej pomóc – informując o zaobserwowanych, nagannych sytuacjach.
Małgorzata Niewiadomska
Pełnomocnik Burmistrza
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
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››› Konkurs

Nowa polityka
przestrzenna
dla Podkowy Leśnej
26 czerwca w Pałacyku Kasyno odbyła się wystawa
nagrodzonych prac w Konkursie Urbanistycznym
dla Studentów Wydziału Architektury Politechniki
Warszawskiej „Nowa polityka przestrzenna
dla Podkowy Leśnej”. Na konkurs wpłynęło 11 prac.
Celem Konkursu było sporządzenie projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna w sposób zbliżony do wymagań
wynikających z przepisów Ustawy
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2004 r. ws. zakresu
projektu studium uikzp gminy, jednak
z ograniczeniami i preferencjami,
które zostały przedstawione Uczestnikom we „wprowadzeniach” do Konkursu. Prace oceniane były przez komisję w składzie:
1. B
 urmistrz Podkowy Leśnej
– Artur Tusiński
2. Prof. dr hab. inż. architekt
Sławomir Gzell
3. P
 rof. dr hab. inż. architekt
Krystyna Guranowska-Gruszecka
4. Arch. Edyta Barucka
5. Arch. Grzegorz A. Buczek

6. Arch. Anna Kasperkiewicz
7. Dr architekt Maciej Lasocki
8. Radna Podkowy Leśnej
– Arch. Małgorzata
Łaskarzewska-Średzińska
9. Arch. Iga Sawicka
10. Arch. Jakub Soszyński
Komisja Konkursowa przyznała
I miejsce zespołowi w składzie:
l Aleksandra MAZURKIEWICZ,
l Klaudia ROKICKA,
l Aleksandra WĘGIEŁEK,
l Maryia YARASHEVICH
za realistyczny projekt nowej
polityki przestrzennej, który
najlepiej odpowiedział na potrzebę
aktualizacji obowiązującego studium
uikzp Podkowy Leśnej.
II miejsce zespołowi w składzie:
l Paulina BORUCH,
l Wojciech FUDALA,
l Jan HEYMER,
l Krzysztof KATERLA
za redefinicję idei miasta ogrodu,

z uwzględnieniem współczesnych
standardów cywilizacyjnych
i ekologicznych oraz potrzeb
mieszkańców, w ramach Trójmiasta
Ogrodów.
III miejsce zespołowi w składzie:
l Aleksandra DENTKOWSKA
l Marta SKONIECKA
l Ewelina SŁOMKA
l Anastazja SYGUŁA
za odważną koncepcję kształtowania
Podkowy Leśnej jako eko-systemu.
Zachęcamy do zapoznania się z pracami za pośrednictwem strony dostępnej
pod adresem http://podkowalesna.pl/
konkurs/ i oddania głosu na pracę, która najbardziej podoba się mieszkańcom. Praca, która uzyska największą
liczbę pozytywnych głosów i komentarzy od mieszkańców Podkowy Leśnej
zostanie uhonorowana „Nagrodą Specjalną od Mieszkańców”.
Magdalena Sitko
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Bezpieczeństwo

Panel ekspercki w NIK
Panel ekspertów poświęcony kontroli
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów odbył się 8 lipca br. Burmistrz Miasta Artur Tusiński uczestniczył w nim
dzięki zaproszeniu Prezesa Najwyższej
Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego, szukając odpowiedzi co zrobić,
aby podnieść poziom bezpieczeństwa
pieszych i rowerzystów na lokalnych
drogach, gdyż obecnie sytuacja nie jest
zadowalająca.
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Dyskusja ekspercka jest ważnym elementem procesu przygotowania przez
NIK kontroli w tym zakresie. NIK

w czasie kontroli sprawdzi, czy działania organów państwa ( w tym samorządów) przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
Celem panelu było omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Maria Górska
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna

››› Wydarzenia

››› Wydarzenia

Przeprowadzona w 1990 roku reforma samorządowa w Polsce
uchodzi do dziś za jedną z najbardziej udanych reform ostatniego
25-lecia. Od lat Ukraińcy z ciekawością przyglądają się rozwojowi
samorządu w Polsce, przejmowaniu przez lokalne ośrodki władzy
coraz nowych zadań, zwiększaniu ich odpowiedzialności,
braniu przez mieszańców przyszłości we własne ręce.

28 Podkowiańska
Pielgrzymka Piesza
do Rokitna

Propagowanie
samorządności
na Ukrainie
Podkowa Leśna jest wzorem propagowania idei samorządności w życiu społecznym i gospodarczym, dlatego Burmistrz
Miasta Podkowa Leśna w połowie lipca
przyjął zaproszenie jednego z inicjatorów projektu przyspieszenia modernizacji i rozwoju społeczeństwa lokalnego na
Ukrainie na spotkanie z władzami Łucka
w obwodzie wołyńskim oraz organizacją Automajdan. W delegacji uczestniczył również Zbigniew Bujak – działacz
opozycyjny i współtwórca Komitetu
Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą.
Rozmowy dotyczyły szeregu rozwiązań
systemowych, które mogłyby zostać wykorzystane w procesie tworzenia świeżej demokracji na Ukrainie.
W czasie wizyty była okazja do porozmawiania na temat samorządności, jawności i obywatelskości opierając się na przykładzie Podkowy Leśnej, do podzielenia się
naszymi doświadczeniami samorządowymi, pokazania to co sprawdza się w praktyce, a co się nie udaje. Duże wrażenie na
obecnych wywarło wspomnienie mszy pojednania polsko-ukraińskiego odprawionej
w Podkowie Leśnej 3 czerwca 1984 roku,
zainspirowanej przez Bohdana Skaradzińskiego i Jana Jarco, a którą na zaproszenie
ks. Leona Kantorskiego odprawili księża
działającego w Polsce ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego. Historia Podkowy pokazuje, że mieliśmy wpływ na przemiany po roku 1989 w Polsce. Tym razem
możemy przyczynić się choć w skromnym
stopniu do zmian na Ukrainie dzieląc się
swoją wiedzą i doświadczeniem.
Samorządy na Ukrainie trudno nazwać
samorządami – nie są tak naprawdę samodzielne, opierają się m. in. o budżet
centralny. Polska wspiera Ukrainę zarówno ekspercko jak i instytucjonalnie
w czterech dziedzinach: reformie samorządowej i decentralizacji, zarządzaniu finansami publicznymi i współpracy
z międzynarodowymi organizacjami

W niedzielę 13 września br., odbędzie
się 28. Podkowiańska Pielgrzymka Piesza do Rokitna k. Błonia. Pielgrzymka
odbywa się zawsze w drugą niedzielę
września. Do przejścia jest 9 km trasą
przez Brwinów.
Po raz pierwszy pielgrzymka odbyła
się w 1988 roku za zgodą ówczesnego
proboszcza ks. Leona Kantorskiego.
W Rokitnie czczony jest cudowny obraz
Matki Bożej Rokitniańskiej Prymasowskiej Wspomożycielki i obchodzony
jest odpust z okazji święta Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny.
Centralnym punktem pielgrzymki
będzie msza święta w Rokitnie o godzinie 11.30. Zbiórka uczestników o godz.
7.50 przed kościołem św. Krzysztofa
w Podkowie Leśnej. Powrót autokarem
ok. godz. 13.00
Organizatorzy pielgrzymki zapraszają
dzieci, młodzież, ministrantów, harcerzy i rodziny do udziału w pielgrzymce
u progu nowego roku szkolnego.
W 27. pielgrzymce (2014 r.) uczestniczyło 252 pielgrzymów.
Ks. Proboszcz Wojciech Osiał

››› Wydarzenia

Piknik
finansowymi, walce z korupcją oraz
wsparciu wolnych mediów. Uruchomiono szereg inicjatyw we współdziałaniu
ze stroną ukraińską, szkoleń w Polsce dla
urzędników i przedstawicieli samorządów. Organizacje pozarządowe włączyły
się w przygotowanie projektów, których
celem jest wprowadzenie demokratycznych i przejrzystych standardów funkcjonowania samorządu na Ukrainie. Ukraina
potrzebuje takich zmian, gdyż jedynie
upodmiotowione społeczeństwo może
przeciwstawić się oligarchom. Budowa
społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie postępuje, powstają NGO, ale niestety za partnera mają rząd a nie samorząd.
Patrząc na samorząd ukraiński i sytuację
Ukrainy, jesteśmy przekonani, że wsparcie
prodemokratycznych przemian na Ukrainie, budowanie świadomości obywatelskiej w każdym stopniu i w różnym zakresie jest absolutnie słuszne i konieczne.

Postaw na Rodzinę
Wakacje już za nami, ale żeby nie rozstawać się całkowicie z latem proponujemy
zarezerwować czas na niedzielę 6 września 2015 r. od g. 11.00 do 16.00 na
Piknik Rodzinny z cyklu „Postaw na Rodzinę”. Główną atrakcją będzie występ
grupy „SOM GORSI” oraz „Namiot Edukacyjny” z różnymi atrakcjami, poza tym
malowanie buziek, robienie bransoletek
oraz wspólne zabawy na powietrzu.
Zapraszamy do Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Lilpopa 18, które tego dnia będzie rozpoczynać nowy sezon 2015/2016.

Maria Górska
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna
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Minuta ciszy
1 sierpnia o godz. 17.00 w Podkowie
Leśnej, rozpoczęły się uroczystości obchodów 71. rocznicy Powstania Warszawskiego. Wsłuchując się w dźwięk
syren, Mieszkańcy w godzinę „W”
uczcili minutą ciszy pamięć o wydarzeniach sprzed 71 lat, spotykając się przy
kwaterach Powstańców Warszawskich
na miejscowym cmentarzu, gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

››› Wydarzenia

››› Stypendia

Festiwal Gier Planszowych

Stypendia szkolne

12 września 2015 o godzinie 11:00
w Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym nr 60 przy ulicy Wiewiórek 2/4 odbędzie się Pierwszy podkowiański Festiwal Historycznych Gier
Planszowych. Imprezę organizujemy
z okazji dwudziestopięciolecia szkoły i Europejskich Dni Dziedzictwa.
Partnerami wydarzenia są Muzeum
Dulag 121, Dom Spotkań z Historią,
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, Miejska
Biblioteka Publiczna oraz Zespół
Szkół Samorządowych w Podkowie
Leśnej. Festiwal objął patronatem
Burmistrz Podkowy Leśnej oraz
Instytut Pamięci Narodowej, który podarował naszemu Liceum gry
planszowe: „303”, „Kolejka”, „Reglamentacja”, „Ogonek”, „Pamięć 39”,
„Znaj Znak”. Festiwal jest znakomita
okazją, by bawić się i pogłębiać swoją
wiedzę historyczną.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zameldowanych na terenie
miasta Podkowa Leśna w roku szkolny
2015/2016 można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Błońskiej 46/48 w terminie do 15 września
2015 r. w godzinach 8.00-16.00 (tel.
22 729 10 82).
Bliższe informacje zawarte są na
stronie miasta www.podkowalesna.pl.
Wnioski dostępne są w Ośrodku
Pomocy Społecznej oraz na stronie
miasta.

››› Wydarzenia

Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie
W lipcu br. w Urzędzie Miasta Podkowa
Leśna odbyły się dwie uroczystości wręczenia
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Swój Jubileusz obchodzili Państwo Maria i Witold Kubiccy oraz Państwo
Maria i Zbigniew Bojanowiczowie.
Nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczenia wręczył
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Pan
Artur Tusiński.
Uroczystości przebiegały w miłej
i serdecznej atmosferze.
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w roku szkolnym 2015/2016

Szanownym Jubilatom z okazji przeżytych w małżeństwie
0 lat składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i szczęścia
na dalsze lata wspólnego życia.
Burmistrz i Pracownicy
Urzędu Miasta Podkowa Leśna

››› Środowisko

3 najwyższy stopień
zagrożenia pożarowego lasu
Podkowa Leśna jest Miastem – Ogrodem położonym na terenie Lasów Młochowskich. Lasy otaczają miasto z trzech
stron: od wschodu, południa i zachodu. Pomimo, iż Podkowa Leśna leży blisko aglomeracji warszawskiej, w lasach
zachowały się skupiska starodrzewu oraz wiele gatunków zwierząt i roślin.
Prawie w całym kraju – również w Lesie
Młochowskim – obowiązuje Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej
ostrożności i przypominają o zakazie używania w lesie otwartego ognia.
Bezpieczne zasady zachowania się w lesie
1. W
 lasach i na terenach śródleśnych, na
obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk,
jak również w odległości do 100 m
od granicy lasu zabronione jest wyko-

nywanie czynności mogących wywołać pożar a w szczególności:
– r ozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi (jeśli koniecznie chcesz rozpalić
ognisko zawiadom leśniczego, wskaże
on bezpieczne miejsce, gdzie mógłbyś to zrobić, pamiętaj jednak, że przy
III stopniu zagrożenia pożarowego palenie ognisk w lesie jest zabronione).
–w
 ypalanie wierzchniej warstwy gleby
i pozostałości roślinnych,

– palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg
utwardzonych i miejsc wyznaczonych
do pobytu ludzi.
2. Nie wchodź na uprawy leśne
i do młodników o wysokości do 3 m.
3. Poruszaj się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami
oznakowanymi drogowskazami.
PAMIĘTAJ! Wzniecić pożar lasu można bardzo łatwo o wiele trudniej go ugasić. W płomieniach giną
zwierzęta i ludzie. Tylko Ty możesz temu zapobiec.

››› Edukacja

Po raz pierwszy przeprowadzono ranking wśród 2479 gmin średnich
wyników uczniów szkół podstawowych ze sprawdzianu, jakie osiągnęli oni w poszczególnych gminach.
4% gmin uzyskało najlepsze wyniki w kraju, najlepsze szkoły podstawowe znajdują się w Warszawie
i miejscowościach podwarszawskich.

Sukces edukacyjny podkowiańskich szkół
Wśród najlepszych znalazła się Podkowa Leśna zajmując pozycję 7 w kraju (najlepszą w powiecie), ze średnią
78,6%, na co złożyły się wyniki Szkoły Samorządowej i Szkoły św. Teresy.
Średnia w powiecie grodziskim – 70,6%,
w województwie mazowieckim – 69,8%
i w kraju – 67,0%. Natomiast z cz. 2
– j. angielskiego odpowiednio 92,9%;
83,4%; 80,4%; 78,0%.
W Szkole Samorządowej przystąpiło do sprawdzianu 43 osób, natomiast
w Szkole św. Teresy 25 uczniów. W Szkole Samorządowej 15 uczniów otrzymało maksymalny wynik. Oto oni: Bartosz
Chodowski, Kornel Sikora, Jan Łapiński,
Stanisław Morkowski, Wojciech Wróblewski (2 wyniki maks.), Jan Malczyszyn,
Pola Rogala, Jakub Sosulski, Stanisław
Stępka, Bartłomiej Fenicki, Małgorzata
Głuchowska, Zofia Królak, Karina Meyer,
Maria Mierzejewska, Weronika Uszyńska ( po 1 wyniku maks.)
W Szkole św. Teresy osoby z maksymalnymi wynikami to: Cecylia Zdebiak
i Maksymlian Czapski (3 wyniki maks.),
Jeremi Sadkowski (2 maks.) oraz Małgorzata Gębala, Maja Szybińska, Wojciech
Gawałkiewicz, Filip Gołaszewski, Filip
Parobczyk, Michał Jedynak, Wojciech
Kuryłło, Monika Semkło, Wiktoria Stadnicka, Piotr Włodarczyk (1 maks.)

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2015
J. polski
Kraj

Historia
WOS

Matematyka

Przyroda

J. ang.
podst.

J. ang.
roz.

J. franc.
podst.

62%

64%

48%

50%

67%

48%

74%

Woj. mazowieckie

64,7%

65,9%

51,2%

52,1%

69,8%

51,2%

73,8%

Powiat grodziski

68,7%

68,5%

55,0%

55,1%

74,5%

57,2%

82,8%

Miasto Podkowa Leśna

76,0%

76,4%

68,5%

64,6%

90,4%

79,0%

98,0%

Egzamin gimnazjalny zdawało 52 gimnazjalistów w Publicznym Gimnazjum
i 20 w Gimnazjum św. Hieronima.
W Publicznym Gimnazjum 17 uczniów
uzyskało 23 wyniki maksymalne czyli 100%
punktów. Rekordzistami w ilości wyników
100% zostali: Małgorzata Biegała – 4 wyniki maksymalne: jęz. polski, historia i wos, matematyka, angielski podstawowy; Wojciech
Buraś – 3 wyniki maksymalne : matematyka,
angielski podstawowy, angielski rozszerzony, Patrycja Rembiszewska – 2 wyniki maksymalne: angielski podstawowy i rozszerzony. Po 1 wyniku maksymalnym otrzymali
uczniowie: Rafał Duran, Jan Filipp, Marcelina Cywińska, Konrad Łukasiewicz, Shantel
Pyrak, Lech Skowron, Martyna Szczepanik,
Agnieszka Wójtowicz, Barbara Bańczyk,
Maria Jacniacka, Gabriela Lasota, Kajetan
Łęcki, Przemysław Pilipczuk, Łukasz Salata
W Gimnazjum św. Hieronima 11 osób
zdobyło 18 maksów. Konstancja Bułhak
(3 wyniki maks.), Mikołaj Kowalski, Tymon Miller, Janka Pohrybieniuk, Natalia
Walewska i Wiktor Wróblewski (2 maks.)

oraz Agnieszka Babicz, Hanna Koprowska,
Gustaw Ignut, Tadeusz Zamachowski,
Jerzy Żółtowski (1 maks.).
Szczegółowe wyniki szkół ze sprawdzianu i egzaminu są dostępne na stronach internetowych szkół.
Gratulujemy wszystkim uczniom i ich
rodzicom indywidualnych wyników
i dziękujemy nauczycielom za pracę
włożoną w przygotowanie uczniów do
sprawdzianu i egzaminu.
W tegorocznym ogólnopolskim rankingu gmin najlepszych pod względem
nauczania w szkołach podstawowych
w skali krajowej Podkowa Leśna zajęła
7 miejsce, na Mazowszu – 4.
W Zespole Szkół Samorządowych, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, Burmistrz Miasta Artur Tusiński
wręczył wszystkim uczniom, którzy uzyskali maksymalne wyniki w sprawdzianie
i egzaminie, pamiątkowe „pióra Burmistrza”.
Uczniowie Szkoły św. Teresy i Gimnazjum
św. Hieronima pióra otrzymali 1 września,
w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
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Dwudziestopięciolecie
Podkowiańskiego Liceum
Ogólnokształcącego nr 60
W ogrodzie i na trawie obeszliśmy nasz jubileusz.
Świętowaliśmy hucznie, choć jak to zwykle
u nas, bez specjalnej pompy i zadęcia.
Było wesoło i serdecznie.
Przybyli
przedstawiciele
władz lokalnych – burmistrz
Podkowy Leśnej, starosta
Powiatu Grodziskiego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych
okolicznych szkół i instytucji
kulturalnych. Przyszło wielu nauczycieli, którzy kiedyś
u nas pracowali, zaprzyjaźnionych rodziców, sympatyków szkoły i naszych drogich absolwentów. W pierwszą rocznicę
śmierci Anny Ziemby – Michałowskiej
nadaliśmy pracowni, w której uczyła, jej
imię. Potem obejrzeliśmy dwie etiudy
filmowe byłych uczniów: Agaty Wojcierowskiej i Jana Prosińskiego. Nie wiem,
czy to wpływ oddziaływania nauczycieli
naszej szkoły, ale filmy – o bardzo różnej tematyce i stylistycznie odmienne
– łączyła tajemnica i aura dziwności.
Potem można było obejrzeć wystawy
malarskie – nauczycielki angielskiego
Urszuli Dudy-Szelińskiej oraz byłych
i obecnych uczniów: Magdy Jasińskiej
-Korzeń, Agnieszki Glasenapp, Eweliny
Pietrzak, Franciszka Ledóchowskiego
i Ondrasza Kąkola. Dla tych, którzy
przyszli głodni lub zgłodnieli w czasie
uroczystości, zastawiliśmy stół. Przyrządziliśmy sałatki, były ciasta i chleb,
upieczone przez nas, a także kubańskie
potrawy przygotowane przez nauczy-
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ciela hiszpańskiego, który
pochodzi z Kuby. A kiedy
się ściemniło zapaliliśmy
na stołach świece, lampki i lampiony wiszące
na drzewach, włączyliśmy
muzykę i zaprosiliśmy gości na tańce na trawie.
– Chodzę do szkoły 41 lat. Najpierw
jako uczennica, potem studentka, w końcu jako nauczycielka. Całe życie chodzę
do szkoły, najdłużej, bo 25 lat spędziłam
w Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym. I wciąż lubię chodzić do szkoły,
może dlatego, że nie jest taka całkiem
zwyczajna.
Beata Wróblewska
Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące nr 60

››› Edukacja

Profesor Kazimierz Michałowski
patronem podkowiańskiego gimnazjum
13 czerwca podczas Święta Szkoły odbyła się debata, w czasie której zaprezentowane zostały sylwetki wszystkich
kandydatów na patrona naszego Gimnazjum. Po debacie, każdy z obecnych
mógł oddać swój głos na jedną z postaci – pretendentów. Wybory przeprowadzone zostały w dwóch grupach:
uczniowie i dorośli (rodzice, nauczyciele, władze miasta, organizacje pozarządowe zgłaszające swoich kandydatów
– maksymalnie 4 osoby). Oddano 174
ważne głosy: 89 uczniowie, 85 dorośli.
Wyniki głosowania uczniów:
lT
 adeusz Baniewicz
– 26% głosów;

lp
 rof. Kazimierz Michałowski
– 30% głosów;
lH
 alina i Janusz Regulscy
– 44 % głosów.
Wyniki głosowania dorosłych:
lT
 adeusz Baniewicz
– 28% głosów;
lp
 rof. Kazimierz Michałowski
– 47 % głosów;
lH
 alina i Janusz Regulscy
– 25 % głosów.
Według ustalonego wcześniej regulaminu wyborów, punkty procentowe
z obu grup głosujących zostały zsumowane.

Wyniki zsumowane:
l Tadeusz Baniewicz
– 52 punkty procentowe;
l prof. Kazimierz Michałowski
– 77 punktów procentowych;
l Halina i Janusz Regulscy
– 69 punktów procentowych.
W wyniku wyborów, przedłożonym
do akceptacji Radzie Szkoły i Radzie
Miasta, kandydatem na patrona został
prof. Kazimierz Michałowski – wybitny polski archeolog, mieszkaniec
Podkowy Leśnej.
R. Wilamowski
Bibliotekarz
Zespół Szkół Samorządowych

››› Edukacja

„Wyprawka szkolna”
– dofinansowanie zakupu
podręczników
Na podstawie Rządowego programu
pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” pomoc skierowana jest do:
lu
 czniów klas trzecich szkoły podstawowej;
lu
 czniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku,
gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów
niewidomych, dla których podręczniki
zapewniono w odrębnym trybie oraz
klas I,II i IV szkoły podstawowej i klasy
I gimnazjum
Pomoc w formie dofinansowania zakupu
podręczników oraz zakupu materiałów
edukacyjnych będzie przysługiwać:
l uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza 574 zł netto;

l uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego
na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki
ekonomiczne i społeczne w przypadkach określonych art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ( np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc,
alkoholizm, narkomania w rodzinie);
lu
 czniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.
Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych
jest posiadanie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego.
Dofinansowanie udzielane jest
na wniosek rodzica ucznia (prawnych
opiekunów, rodziców zastępczych)
a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie
uczęszczał w terminie do dnia 11 września 2015 roku.
Do wniosku należy przedstawić zaświadczenie o wysokości dochodów
osiągniętych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (w uza-

sadnionych przypadkach do wniosku
można dołączyć zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów oświadczenie
o wysokości dochodów).
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego,
do wniosku – zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego przez
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
W przypadku ubiegania się o pomoc
dla ucznia, którego rodzina korzysta ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub
okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu
ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
Dyrektor szkoły będzie zwracać
koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu.
Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku jest dostępny na stronie
www.podkowalesna.pl oraz w sekretariacie Zespołu Szkół Samorządowych.
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››› Edukacja

Nasz elementarz
Podręczniki dla uczniów klas 1, 2 i 4 szkoły podstawowej
i 1 gimnazjum zakupuje szkoła z dotacji celowej
przeznaczonej na ten cel przez MEN
To już drugi rok reformy podręcznikowej. 1 września 2014 r. bezpłatny
podręcznik „Nasz elementarz” dostali
uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. Szkoła dostała natomiast
dotację celową na zakup dla nich ćwiczeń i podręczników do nauki języka
angielskiego.
Od 1 września 2015 r. uczniowie
klas 1 dostana podręcznik „Nasz elementarz”, ten sam, którego korzystali
w ubiegłym roku szkolnym pierwszoklasiści. Tak samo będzie z podręcznikiem
do j. angielskiego. Nowe będą natomiast
ćwiczenia zakupione przez szkołę.
Uczniowie klas 2-gich dostana podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej,
języka a angielskiego i ćwiczenia. Rodzice zakupią jedynie podręczniki do

przedmiotów nieobowiązkowych: religia, etyka.
W klasie 4-tej szkoły podstawowej
także rodzice nie kupują podręczników,
ani ćwiczeń. Chyba, że do przedmiotów nieobowiązkowych (religia, etyka).
To szkoła kupi komplet podręczników
i ćwiczeń dla każdego dziecka. Będą to
zupełnie nowe książki, Muszą być wieloletnie, tzn. nie mogą zawierać miejsc do
wypełniania, wpisywania, wycinania, itp.
Kupione w tym roku podręczniki posłużą trzem kolejnym rocznikom uczniów.
Uczniowie 1 klas gimnazjum w nowym roku szkolnym otrzymają również darmowe podręczniki i ćwiczenia,
oprócz tych do przedmiotów nieobowiązkowych (religia, etyka). Te podręczniki także będą nowe, czyli speł-

niające warunek wieloletniości – nie
mogą zawierać miejsc do wypełniania,
uzupełniania, itp. Kupione w tym roku
podręczniki posłużą trzem kolejnym
rocznikom uczniów.
Reforma wprowadzana jest etapami.
Do 1 września 2017 r. darmowe podręczniki i ćwiczenia dostaną uczniowie
wszystkich klas szkół podstawowych
i gimnazjów

››› pomoc społeczna

Od sierpnia ruszyła akcja rozdawania
paczki z żywnością z unijnego programu
W Podkowie Leśnej od sierpnia ruszył Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014–2020 realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym. Jego celem jest dostarczenie najuboższym osobom
w całym kraju pomocy żywnościowej w formie paczek.
– Pomoc w ramach programu otrzymają
osoby, które z powodu niskich dochodów
nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku – mówi Ewa Zalewska kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej. – W tym celu zainteresowani
wspomnianą formą pomocy muszą zgłosić
się do podkowiańskiego OPS. Tam otrzymają skierowanie i na jego podstawie paczki
żywnościowe. Od sierpnia bieżącego roku
Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązał
współpracę z Zarządem Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.
Współpraca dotyczy wydawania skierowań dla klientów Ośrodka Pomocy
Społecznej w Podkowie Leśnej spełniających kryteria do otrzymywania pomocy w ramach Programu Operacyjnego
–Pomoc Żywnościowa 2014–2020.
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Zasady przyznawania pomocy w ramach programu są bardzo rygorystyczne. Dochód na osobę w rodzinie
nie może przekraczać 684 złotych netto zaś osoby samotnej – 813. Od 1 października 2015 r. kryterium to będzie
wynosiło – na osobę w rodzinie 771 zł
netto, zaś 951 zł dla osoby samotnie
gospodarującej.
Pierwszy transport żywności przywieziony został do siedziby naszego
OPS 19 sierpnia. Były to: 456 litry mleka, 456 szt. makaronów, 304 szt. koncentratów pomidorowych, 228 puszek
groszków konserwowych z marchewką,
190 kg ryżu, 456 szt. dżemów, 76 kg kaszy, 114 puszek klopsów. Na początku
września paczki te zostaną uzupełnione
o takie produkt jak olej, cukier, płatki kukurydziane. Produkty te zostały rozda-

ne 21 rodzinom, w których znajdowało
sie łącznie 38 osób. – Powyższą pomoc
żywnościową będziemy odbierać z Grodziska Mazowieckiego dwa razy w miesiącu.
Chcemy umożliwić skorzystanie z żywności
jak największej liczbie osób potrzebujących
z naszego miasta. Ośrodek będzie przywoził
produkty żywnościowe do Podkowy Leśnej.
Nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której
z powodu braku możliwości przetransportowania żywności z sąsiedniego miasta
uniemożliwi to potrzebującym skorzystanie
z tej formy pomocy – mówi Zalewska.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym
programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu.
Magdalena Sitko
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Kultura

I edycja Podkowiańskiego
spaceru z... „Lalką B. Prusa”
Zapraszamy do udziału w I edycji Podkowiańskiego spaceru z…
W tym roku będzie to „Lalka” Bolesława Prusa. W głośnym
czytaniu fragmentów powieści towarzyszyć nam będzie p. Joanna Jędryka.
Do udziału zachęcamy również osoby z dysfunkcją narządu wzroku, dla
których przygotowaliśmy egzemplarz
„Lalki” w wersji brajlowskiej. Na zakończenie spaceru zapraszamy na poczęstunek do Kawiarni Wu-Cafe na stacji
WKD Podkowa Leśna Główna.
W dniu imprezy każdy Czytelnik
Biblioteki podkowiańskiej po okazaniu
karty bibliotecznej otrzyma rabat
na kawę w Kawiarni Wu-Cafe.
Program:
Godz. 11.00 – zbiórka w siedzibie
Biblioteki podkowiańskiej przy
ul. Błońskiej 50.
Godz. 11.05-11.15 – przejście ulicami:
Błońską, Słowiczą i przepustem
pod torami kolejki WKD do Parku
Miejskiego.
Godz. 11.15-11.25 – wspólne czytanie
I części przygotowanych fragmentów
„Lalki”.
Godz. 11.25-11.40 – spacer bitym
duktem w kierunku ul. Lilpopa w
towarzystwie p. Joanny Jędryki,
jadącej powozem i czytającej wybrane
fragmenty „Lalki”.
Godz. 11.40-11.45 – przejście

ul. Lilpopa w kierunku alei spacerowej
na Lipowej róg ul. Kościelnej.
Godz. 11.45-11.55 – wspólne czytanie
II części przygotowanych fragmentów
„Lalki”.
Godz. 11.55-12.00 – przejście ul.
Kościelną w kierunku ul. Akacjowej
do Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
Godz. 12.00-12.10 – wspólne czytanie
III części przygotowanych fragmentów
„Lalki”.
Godz. 12.10-12.15 – przejście alejami
Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
oraz ul. Jana Pawła II do ul. Słowiczej
vis a vis Poczty do sklepu Wokulskiego
– Pasmanterii Kreatywnej „Szpilka”.
Godz. 12.15-12.20 – wspólne czytanie
IV części przygotowanych fragmentów
„Lalki”.
Godz. 12.20-12.25 – przejście ulicami:
Słowiczą, ul. Jana Pawła II do Kawiarni
Wu–Cafe na stacji WKD Podkowa
Leśna Główna.
Godz. 12.25-13.00 – zakończenie
spaceru w Kawiarni Wu-Cafe na
stacji WKD Podkowa Leśna Główna,
w trakcie którego uczestnicy zostaną
poczęstowani kawą i ciastem oraz
wysłuchają kolejnego fragmentu
„Lalki” w wykonaniu p. J. Jędryki.

Termin: 5.09.2015 r.
(pierwsza sobota września)
w godz. 11.00-13.00
Początek spaceru: siedziba
Biblioteki podkowiańskiej,
ul. Błońska 50, Podkowa Leśna
Organizator: Miejska Biblioteka
Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej
Partnerzy: Rada Miasta Podkowy
Leśnej, Wolontariusze Biblioteki
podkowiańskiej, Centralna
Biblioteka Związku Niewidomych
im. dr. Włodzimierza Dolańskiego,
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym LARIX
im. H. Ruszczyca, Fundacja VIS
MAIOR, Środowiskowy Dom
Samopomocy KSN AW
w Podkowie Leśnej,
Kawiarnia Wu-Cafe
Patronat
medialny:
Grodzisk.News.pl
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››› Kultura

Lokalne Centrum Kompetencji
otwarte dla Mieszkańców
W niedzielę 6 września, o godz.
11.00 w Pałacyku Kasynie odbędzie się otwarcie Lokalnego
Centrum Kompetencji, z udziałem przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego oraz władz Podkowy Leśnej.
LCK powstało w ramach projektu „Mazowszanie”– Mazowiecka Sieć Społeczeństwa Informacyjnego. Dzięki niemu sala
na I piętrze w Pałacyku Kasyno
została wyposażona w szerokopasmowy dostęp do Internetu, 5 stanowisk komputerowych, drukarkę, ekran i rzutnik
multimedialny. LCK ma służyć
mieszkańcom Podkowy pełniąc
funkcję bezpłatnego centrum
komputerowego oraz pomóc
w rozpowszechnianiu i popularyzacji e-usług.
Poprzez portal „M@zowszanie” mieszkańcom Mazowsza

udostępniane będą informacje
o ofertach pracy, kursach i szkoleniach. Tym samym LCK ma zapewnić zaplecze dla działalności doradczej i edukacyjnej dla
mieszkańców Podkowy Leśnej
oraz udzielaniu profesjonalnej
pomocy osobom zainteresowanym dostępem do treści i usług
Internetu. Informacje o godzinach działania LCK dla mieszkańców znajdą Państwo na stronach:
www.podkowalesna.pl
oraz www.ckiopodkowa.pl.
Zapraszamy!
Sylwia Krzemianowska
koordynator LCK CKiIO

››› Kultura

Uniwersytet Otwarty POKOLENIA
zaprasza nowych uczestników
Uniwersytet Otwarty Pokolenia powstał w lutym 2006
roku. W intencji inicjatorów
– miała być to otwarta placówka edukacyjna, w której
każdy mógłby znaleźć coś dla
siebie, niezależnie od wieku.
Przedsięwzięcie rozwijało się pod
troskliwą opieką dwóch lokalnych
stowarzyszeń: Związku Podkowian
i Towarzystwa Przyjaciół Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna. Po pięciu latach Uniwersytet przekazany został
pod skrzydła Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. W dalszym
ciągu jest to atrakcyjna i przyjazna
formuła dla spotkań ludzi ciekawych
świata, aktywnych oraz żądnych wiedzy. Uniwersytet edukuje, aktywizuje i integruje, a o rodzaju i stopniu
zaangażowania decyduje sam Słuchacz. Jego kalendarz jest mocno
wypełniony: w środy – wykłady, we
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wtorki raz w miesiącu – Klub Podróżnika, w piątki – nordic walking, latem – Klub Ogrodowy, właściwie na
okrągło próby teatralne dla członków
Teatru Otwartego. Jeżeli dołożymy
do tego wycieczki, lekcje angielskiego, wykłady wyjazdowe i wypady do
teatru to okazuje się, że ... nie ma tu
chwili czasu na nudę i narzekanie.
Do grona słuchaczy można dołączyć
w każdej chwili. Wystarczy przyjść
i wypełnić ankietę. Słuchaczem może
być każdy, nie stawiamy ograniczeń
wiekowych ani nie wymagamy cenzusu wykształcenia. Zapraszamy mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic.

30 września rozpocznie się
jubileuszowy XX semestr.
To dobra okazja, aby dołączyć
do grona słuchaczy i świętować w styczniu 2016 roku
10 lat istnienia UOP.
Zapraszamy również na Dzień
Otwarty 6 września o godz. 12.00 do
Pałacyku Kasyna. Czekać na Państwa
będą członkowie Rady Programowej
i Rady Słuchaczy i chętnie odpowiedzą
na wszystkie pytania i wątpliwości.

Informacje i zapisy:
Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
ul. Świerkowa 1/ul. Lilpopa 18
tel. 22 758 94 41, 22 729 13 84
mail: uniwersytet@ckiopodkowa.
plwww.ckiopodkowa.pl
Barbara Potkańska
koordynator Uniwersytetu Otwartego
POKOLENIA CKiIO

››› Kultura

I Kongres Polskich Miast Ogrodów
w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna
90. rocznica powstania, którą Podkowa Leśna obchodzi w tym
roku, to znakomita okazja do zorganizowania Kongresu Polskich
Miast Ogrodów. Na naszym mieście bowiem, jako najstarszym
i największym z zachowanych miast ogrodów w Polsce, spoczywa
misja i rola ośrodka integrującego świadomość trwania i rozwoju
innych miast ogrodów w kraju.
W obliczu trendów rozwojowych
na świecie i zmian klimatycznych, a także obserwując degradację środowiska
i krajobrazu naturalnego na Mazowszu
spowodowaną procesami urbanizacyjnymi i rozwojem przemysłu, organizatorzy Kongresu – Miasto Ogród Podkowa
Leśna i Stowarzyszenie „Ład na Mazowszu” pragną upowszechnić ideę miasta
ogrodu jako modelu proekologicznego, uznając go za podstawę stylu życia
w XXI wieku. Bogate doświadczenia
Podkowy mogą być inspiracją dla innych
miast ogrodów oraz miejscowości na
Mazowszu, a także posłużyć do wypracowania narzędzi ochrony środowiska
i kształtowania proekologicznych postaw.
Podczas Kongresu przewidziano wymianę dobrych praktyk oraz sesje tematyczne, podczas których poruszane
będą problemy kształtowania ładu polskiej przestrzeni, planowania terenów
zielonych, rewitalizacji oraz ochrony
walorów kulturowych i przyrodniczych
miast ogrodów.
Do udziału w Kongresie przyjęli zaproszenie przedstawiciele samorządów

że jak można wykorzystać zieleń i przestrzeń w kreowaniu atrakcyjności gmin
i regionów oraz przyjaznego środowiska dla mieszkańców. Przekazanie idei
zrównoważonego rozwoju zmaterializowanej w miastach ogrodach będzie
również inspirujące dla urbanistów, architektów, a nawet deweloperów, którzy swoje realizacje często reklamują
jako miasta ogrody, a w istocie one nimi
nie są. Jednym z powodów konieczności opracowania kryteriów miasta
ogrodu (jeden z celów Kongresu) jest
protest przeciw nowym osiedlom, które nie mają nic wspólnego z miastami
ogrodami, a w celach promocji tak się
nazywają,

i społecznicy z miast ogrodów i miejscowości zielonych w Polsce. Uczestnicy
Kongresu, zwłaszcza władze samorządowe, będą mogli dobre praktyki
polskich miast ogrodów przenieść do
swoich miejscowości. Dowiedzą się tak-

Zapraszamy mieszkańców Podkowy Leśnej w dniach 12-13 września do
udziału w obradach Kongresu, którego
program dostępny jest na stronie www.
polskiemiastaogrody.pl
Alina Witkowska
dyrektor Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich

››› Kultura

Porozmawiajmy o kulturze
W piątek 18 września o godz. 18.00
w Pałacyku Kasynie rozpoczynamy
prace nad aktualizacją strategii rozwoju Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich.
Chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców zainteresowanych kulturą
w naszym mieście, by włączyli się
w ten proces. Będziemy wdzięczni za
wszystkie uwagi, sugestie, spostrzeżenia. Postaramy się je uwzględnić

w programie Centrum na 2016 rok.
Inicjując rozmowę o działalności
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, stoimy na stanowisku, że
strategia napisana wspólnie z mieszkańcami zwiększa szanse na ich zaangażowanie i współudział w działaniach kulturalnych. W cyklu spotkań
konsultacyjnych zaplanowanych we
wrześniu i październiku uczestniczyć
będzie ekspert z Narodowego Cen-

trum Kultur, który udzieli nam wsparcia metodologicznego.
Zapraszamy do współtworzenia
naszej strategii poprzez podzielenie
się własną wizją kultury w Podkowie
Leśnej.

Alina Witkowska
dyrektor Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
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››› Wspomnienie

Dr Róża Nowotna Walcowa
– mieszkanka Borowina
12 lipca 2015 roku w wieku lat 93 odeszła dr Róża Nowotna-Walcowa, uczestniczka
Powstania Warszawskiego, wieloletnia zastępczyni ordynatora Szpitala Praskiego,
działaczka Izby i Sądu Lekarskiego, uczestniczka obrad Okrągłego Stołu, do ostatnich lat
aktywna zawodowo, odznaczona Orderami Polonia Restituta, Gloria Medicinae, Laudabilis.
Urodziła się 15 lutego 1922 roku w Zakopanym, gdzie pracował jej ojciec,
Gustaw Nowotny, dyrektor zakopiańskiego szpitala.
Marzyła o studiach medycznych,
czemu mocno sprzeciwiał się Jej ojciec
– tłumacząc, że wystarczy, że on i starszy brat Róży są lekarzami, a ona powinna studiować prawo. Jak się kiedyś
wyraziła – tylko dzięki wojnie udało jej
się zostać lekarzem.
Będąc studentką medycyny, razem
z narzeczonym Janem Walcem i starszym bratem Gustawem, weszli w skład
szpitala zgrupowania „Zaremba Piorun”.
12 sierpnia 1944 r. odbył się ich
powstańczy ślub, o czym wspomina
w filmie Macieja Piwowarczuka „Żółta
bluzka ze spadochronu” – Moja „suknia
ślubna to była żółta bluzka zrobiona przed
Powstaniem z materiału spadochronowego! Co to był za jedwab!

Po
wojnie
zamieszkała
z mężem w Podkowie Leśnej, w rodzinnym domu
w Borowinowie. Po dyplomie w 1947 r. rozpoczyna pracę w I Klinice
Chorób Wewnętrznych
Szpitala Dzieciątka Jezus.
W 1961 r. uzyskuje doktorat. W latach 1967-1991
jest zastępcą ordynatora Oddziału
Chorób Wewnętrznych Szpitala Praskiego. „Solidarność” otwiera nowy
rozdział w Jej życiu. Zostaje członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia “S”,
współpracuje z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym
Wolności i ich Rodzinom, bierze udział
w pracach Okrągłego Stołu. Zostaje
sędzią okręgowego sądu lekarskiego, uczestniczy w tworzeniu Kodeksu

Etyki Lekarskiej. Medycyna była
Jej największą pasją życiową,
wychowała wiele pokoleń
lekarzy. Pomimo przejścia
na emeryturę, czynna do
ostatnich lat pracowała
w Przychodni Związku Niewidomych i w hospicjum na
warszawskim Żoliborzu. Kochała góry, podróże i zwierzęta.
Dom rodzinny w Podkowie odwiedzała regularnie zawsze zainteresowana wydarzeniami kulturalnymi,
w których chętnie brała udział. Ze
wzruszeniem oglądała wystawioną
w 2012 r. premierę sztuki Jerzego Kowalskiego „Babie lato” opowiadającą
okupacyjną historię Jej rodziny i Borowina, w ogrodzie przez podkowiański
Teatr Otwarty.
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna

››› Kultura

„Dziecko w Teatrze” zaprasza jesienią
Po wakacyjnej przerwie wznawiamy cieszący się dużą popularnością cykl „Dziecko w Teatrze”.
6 września spotkamy się przed Pałacykiem Kasyno na plenerowym przedstawieniu „TUWIM Julek – PARA buch
FRAZY w ruch” w wykonaniu Wędrownego Teatru Lalek MAŁE MI. Brawurowo i bardzo współcześnie opowiedziana historia dzieciństwa Juliana
Tuwima zaciekawi widownię od lat 2
do 102. Tym spektaklem zainaugurujemy rok edukacji kulturalnej. Będzie
to okazja nie tylko do spotkania z Julkiem Tuwimem, ale również z naszymi
instruktorami i animatorami.
Poetycko będzie również 11 października, kiedy to odwiedzi nas
„Stonoga i Spółka” w wykonaniu
teatru Scena Lubelska 30/32. Inte-
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raktywne przedstawienie oparte na
wybranych fragmentach polskiej literatury dziecięcej m.in. Jana Brzechwy,
Bolesława Leśmiana i Tadeusza Śliwiaka uruchamia aktywność dzieci i włącza je w akcję przedstawienia.
W czasie spektaklu aktorzy wychodzą do dzieci, które chętnie odpowiadają na to zaproszenie. Dochodzi do
barwnej interakcji – widownia dopowiada fragmenty wierszy, aktorzy
twórczo na to reagują i z powodzeniem
próbują wpleść je w akcję spektaklu.
15 listopada będziemy gościć łódzki
teatr MER ze spektaklem „Jacek i Placek” – ciepłą opowieścią o chłopcach
uciekających od codziennych obowiąz-

ków w poszukiwaniu beztroskiej krainy marzeń. Spotkania z bobrem, pelikanem, osłem, czy kobietą na wzgórzu,
uczą dzieci szacunku do pracy, miłości
do bliskich oraz tego, że „nie wszystko
złoto, co się świeci”.
Dwa różne przedstawienia, każde warte obejrzenia. Gwarantujemy,
że jesienna edycja „Dziecka w Teatrze”
sprawi radość dzieciom w każdym wieku, również tym już całkiem dużym!
O kolejnych przedstawieniach będziemy Państwa na bieżąco informować. Więcej na www.ckiopodkowa.pl
Barbara Potkańska
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich

Wystawa „90-Lecie Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna”
W ramach obchodów 90-lecia powstania Podkowy Leśnej Towarzystwo Przyjaciół
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna przygotowało wystawę plenerową na ul. Lilpopa
otwierającą tegoroczny festiwal Otwartych Ogrodów.
Na 60 planszach pokazaliśmy inicjatorów powstania Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, historię kilkudziesięciu rodzin
pierwszych mieszkańców, a także cykle poświęcone podkowiańskiemu kościołowi p.w. św. Krzysztofa, okresowi
wojny i okupacji, oświacie (do 1965 r.),
działalnościopozycyjnej,przyjaźnipolsko-węgierskiej oraz staraniom o odzyskanie i rewitalizację Pałacyku – Kasyna.
W uroczystości otwarcia wystawy
w dniu 12 czerwca uczestniczyła przewodnicząca Rady Miasta p. Renata
Gabryszuk i liczni radni oraz burmistrz
Artur Tusiński, który wraz z prezesem Towarzystwa Jackiem Wojnarowskim dokonali symbolicznego otwarcia wystawy.
Licznie zebrani mieszkańcy Podkowy Leśnej i goście Otwartych Ogrodów oglądali plansze z ogromnym zainteresowaniem słuchając barwnych
opowieści autora wystawy – Oskara
Koszutskiego, kustosza Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej, prowadzonego przez Towarzystwo.
Wystawa cieszy się nieustającym zainteresowaniem – w dniu, kiedy zaplanowaliśmy jej zamknięcie i demontaż
właściciele posesji, którzy udostępnili
ogrodzenia na ekspozycję, przekonywali nas, że bardzo często zatrzymują

się przechodnie, rowerzyści i samochody i zaapelowali o jej
pozostawienie.
Wystawa
pozostała
więc na ul. Lilpopa i stała się atrakcją nie tylko dla
mieszkańców Podkowy Leśnej – spotkaliśmy tu wycieczkę
rowerową z Komorowa, wielu byłych
mieszkańców, a także gości jednego
z podkowiańskich, wakacyjnych ślubów. Znalazła się także w programie
pierwszego Kongresu Polskich Miast
Ogrodów, zaplanowanego w dn.
12-13 września br.
Zamknięcie wystawy zaplanowaliśmy ostatecznie na 19 września
– zapraszamy więc wszystkie osoby, które jeszcze chciałyby wspólnie
z organizatorami zwiedzić wystawę
na godz. 16.00.

Plansze wystawowe zostały zrealizowane z udziałem finansowym
budżetu Miasta Podkowa Leśna, Stowarzyszenia „Zielone
Sąsiedztwo”, a także ze środków własnych Towarzystwa,
przy ogromnym wkładzie pracy
społecznej Oskara Koszutskiego
i pomocy grupy wolontariuszy.
Towarzystwo Przyjaciół Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna dziękuje za
udostępnienie zdjęć i materiałów,
które pozwoliły przygotować pierwszą plenerową wystawę oraz właścicielom posesji za nieodpłatne udostępnienie miejsca na jej ekspozycję.
Apelujemy także o kontakt i udostępnienie rodzinnych archiwaliów, które
umożliwią jej dalszą rozbudowę.
Anna Foss
wiceprezes TPPL

foto M. Burszta

foto T. Potkański
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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 Gospodarki Miejskiej
tel. 22 759 21 21, 22 759 21 25
e-mail: gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
Referat Inwestycji
tel. 22 759 21 23
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
tel. 22 759 21 17, 22 759 21 19
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta
tel. 22 759 21 24
e-mail: promocja@podkowalesna.pl
Rada Miasta Podkowy Leśnej
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl

www.podkowalesna.pl
Adresy e-mailowe radnych
Andrzej Porowski
andrzej.porowski@podkowalesna.pl
Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda
katarzyna.niezgoda@podkowalesna.pl
Olga Jarco
olga.jarco@podkowalesna.pl
Emilia Drzewicka
emilia.drzewicka@podkowalesna.pl
Małgorzata Stępka
malgorzata.stepka@podkowalesna.pl
Małgorzata Janus
malgorzata.janus@podkowalesna.pl
Joanna Przybysz
joanna.przybysz@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Zbigniew Habierski
zbigniew.habierski@podkowalesna.pl
Małgorzata Horban
malgorzata.horban@podkowalesna.pl
Sylwia Dąbrówka
sylwia.dabrowka@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Renata Gabryszuk
renata.gabryszuk@podkowalesna.pl
Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska
malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja – Podkowa Leśna: tel. 22 758 91 10
Dzielnicowy Posterunku Policji w Podkowie
Leśnej (część od torów do Brwinowa)
St. Asp. Konrad Zieliński tel. 600 997 216
Dzielnicowy II rejonu (od torów po Dębak)
Sierż. Sztab. Piotr Komar tel. 600 997 673
Dzielnicowi odbierają telefony służbowe
w godzinach pełnienia czynności służbowych.
W sprawach pilnych – całodobowo tel. 112
Komenda Powiatowa Policji:
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14
Straż Pożarna:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998, 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 00
Posterunek energetyczny Grodzisk
Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992

Biuletyn Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej
05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41

Skład: Studio graficzne Ling Brett

Wydawca: Urząd Miasta Podkowa Leśna
Redaktor naczelny:
Artur Tusiński – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Redaguje zespół:
Maria Górska – Sekretarz Miasta,
Magdalena Sitko, tel. 22 759 21 124,
e-mail: biuletyn@podkowalesna.pl

Nakład: 1500 egz.

Druk: ADO Sp. z o.o.

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania nadsyłanych artykułów
oraz do zmiany ich tytułów.
Za treść zamieszczanych
artykułów odpowiadają ich autorzy.

Rozdzielna gazu:
PGNiG Biuro Obsługi Klienta Pruszków
pn.–pt. 8.00–17.00, tel. 22 637 46 04
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis”: tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus”: tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska, tel. 22 729 19 16
Apteka Główna, tel. 22 758 91 66
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
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,
czynna w dni powszednie w godz.: 9.00–10.00
oraz 16.30–17.30

