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Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi
Dla Burmistrza Miasta największą satysfakcją z podejmowanych działań jest zadowolenie
mieszkańców, ale też i ocena ekspertów samorządowych. Z radością informuję, że Podkowa Leśna
znalazła się w pierwszej dwudziestce dobrze zarządzanych gmin w swojej kategorii.
Z wielką przyjemnością wziąłem
udział w gali XII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Ranking Samorządów Rzeczpospolitej
jest prestiżowym, ogólnopolskim
plebiscytem, którego celem jest
wskazanie najlepiej zarządzanych
miast i gmin w Polsce. Nagradza te
samorządy, które najlepiej dbają o rozwój
i podniesienie jakości
życia swoich miesz
kańców, zgodnie z re
gułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa
finansowego.
Samorządy
zostały podzielone na trzy
kategorie: miasta na
prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie
i miejsko-wiejskie oraz
gminy wiejskie. Kryteria oceny samorządów
zostały ustalone przez
Kapitułę pod przewodnictwem
prof. Jerzego Buzka. Po przeanalizowaniu sprawozdań finansowych
wszystkich 2478 gmin w Polsce do
drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 565, gdzie oceniano m.in.
stan finansów, pozyskiwanie środków, dynamikę wzrostu wydatków
majątkowych i dochodów, przyrost
zadłużenia, realizację inwestycji,
jakość oferty edukacyjnej i jakość
pracy administracyjnej. Analizie
został poddany rok do roku w ciągu ostatnich czterech lat. Do rankingu wybrano 100 najlepszych
gmin w Polsce. Na sukces w dużej
mierze złożyły się troska o rozwój
i standard życia mieszkańców oraz

Kultura

zarządzanie
finansami
i wypracowanie w Podkowie Leśnej
nadwyżki budżetowej w 2015 roku.
Zajęcie 20 miejsca w Polsce,
a 5 w woj. mazowieckim w tak
znamienitym Rankingu Najlepszych Samorządów daje satysfakcję, szczególnie, że w latach ubiegłych Podkowa Leśna znajdowała
się daleko poza listą rankingową.
Ale to nie koniec dobrych wiadomości. W rankingu „Rzeczpospolitej” Europejski Samorząd
2016 – pozyskiwanie dotacji
w roku ubiegłym (2015) znaleźliśmy się na 24 pozycji w Polsce
i 9 w woj. mazowieckim. To ogromny skok biorąc pod uwagę, że Podkowa Leśna dotychczas również

była w tyle, poza publikowaną
rankingową setką. Jak wyglądało
pozyskiwanie środków zewnętrznych w 2015 r. można zobaczyć na
przedstawionym wykresie na kolejnych stronach biuletynu. Bardzo
aktywna działalność w pozyskiwaniu pieniędzy jest kontynuowana
w tym roku.
Nagroda jest miłym akcentem, ale
też motywuje mnie do jeszcze cięższej pracy i zaangażowania na rzecz
miasta i jego mieszkańców.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

Burmistrz Miasta

z absolutorium za 2015 rok
Podczas XXVI Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, która odbyła się
w czwartek 23 czerwca 2016 roku, radni przyjęli sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2015 rok i udzielili absolutorium
Burmistrzowi Miasta Arturowi Tusińskiemu.
Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie
finansowe z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2015 rok.

Realizacja budżetu 2015

Budżet został zrealizowany w całości z wyjątkiem dwóch inwestycji,
których opóźnienie wynikało z braku
posiadania odpowiednich uzgodnień
i ich realizacja przeszła na ten rok.
Zrealizowano za to szereg inwestycji
nie ujętych w planie budżetu dzięki
pozyskanym środkom zewnętrznym
oraz oszczędnościom. Szczególnym
osiągnieciem jest wypracowanie nadwyżki budżetowej
Oszczędności poczyniono również w innych sferach, m.in. oświetlenia ulicznego. Dzięki zastosowaniu żarówek LED wydatki za energię
elektryczną spadły o 84.000 zł zredukowano także wydatki na telefonię bezprzewodową, które przyniosły oszczędność w kwocie ponad
15.000 zł. W ramach polityki prozdrowotnej zwiększono kwotę z 22.000 zł
na 37,495 zł, co m.in. zwiększyło pulę
bezpłatnych badań przesiewowych
w ramach profilaktyki onkologicznej
dla mieszkańców.
W sferze administracji publicznej
wydatki spadły o 100.000 zł w roku
2014 oraz o kolejne 100.000 zł
w roku 2015. Za zaoszczędzone
pieniądze udało się poczynić nakłady doinwestowujące Urząd Miasta
Podkowa Leśna: zaktualizowano i zakupiono nowe oprogramowania, wymieniono serwery Miasta, komputery
oraz drukarki.
Uszczelnianie systemu finansowego jest kontynuowane w 2016 r.
Agnieszka Czarnecka
Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Środki zewnętrzne

pozyskane środki zewnętrzne w latach 2014-2015
(przyznanie dotacji UE, środków krajowych i państwowych)
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Inwestycje drogowe

(Uwaga: zakres bieżących remontów jest taki sam w roku 2014 i 2015
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Audyt postępowań przetargowych
W Urzędzie Miasta zakończył się „Audyt wybranych postępowań
finansowanych ze środków publicznych udzielanych w latach 20122014 w UM Podkowa Leśna – zamówienia dotyczące świadczenia
usług w zakresie bieżącego utrzymania miasta”.
Podstawowym celem zadania audytowego było przekazanie Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna
opinii audytora oraz racjonalnego
zapewnienia, że procedury kontroli zarządczej w obszarze udzielania zamówień publicznych na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień
wyłączonych z obowiązku stosowania tej ustawy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, funkcjonują
prawidłowo lub nie funkcjonują.
Zbadano wyrywkowo 23 postępowania przetargowe w latach
2012-2014, którym zajmował się
Referat Gospodarki Miejskiej.
Przedstawiony w sprawozdaniu
stan faktyczny badanego zakresu,
wskazuje na poważne zaniedba-

nia i błędy, które nie pozwalają
na zapewnienie prawidłowego
wydatkowania środków publicznych. W konsekwencji może to
narazić Miasto Podkowa Leśna
na postępowanie dyscyplinarne
za naruszenie ustawy o finansach
publicznych, z uwagi na liczne
nieprawidłowości w przestrzeganiu zapisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz zachowania zasady konkurencyjności,
co bezpośrednio przedkłada się
na efektywność wydatkowania
środków publicznych. W ocenie
audytorów zalecane jest przeprowadzenie szczegółowej kontroli wszystkich zleceń i zamówień przeprowadzonych w latach
2012-2014, pod względem zasadności i efektywności wydat-

kowania środków publicznych ze
szczególnym ukierunkowaniem
na możliwość dochodzenia niesłusznie (nieuzasadnione) poniesionych kosztów zadań.
Audytorzy zwracają szczególną
uwagę na braki w dokumentacji
przetargowej w wyniku czego nie
można potwierdzić prawidłowego
lub nieprawidłowego dokumentowania czynności oraz czy postępowania zostały przeprowadzone
z zachowaniem konkurencyjności.
W związku z tym, że nie można
jednoznacznie potwierdzić przypadkowego lub celowego takiego
działania (np. w celu ukrycia sposobu udzielenia zamówienia), audytorzy zalecają z chwilą podjęcia
(potwierdzenia) takich informacji, zawiadomienie odpowiednich
służb o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa.
Maria Górska
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna
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Aktualizujemy studium
– pozyskaliśmy pieniądze!

Przystępujemy do oceny aktualność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.
W pierwszej dekadzie czerwca br.
Podkowa Leśna wystąpiła do Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z inicjatywą dotyczącą sfinansowania dwuetapowego procesu
konsultacji społecznych Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
20 czerwca b.r. uzyskaliśmy informację o przyznaniu grantu w wysokości do 33.000 PLN.
Od momentu powstania dokumentów planistycznych w Podkowie Leśnej tj. od roku 2000 kiedy wykonano

studium i MPZP 2006 r., nie były one
poddawane analizie, pomimo takiego
obowiązku raz na cztery lata.
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) obowiązek oceny aktualności studium
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spoczywa
na Radzie Gminy co najmniej raz
w czasie kadencji Rady.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego jest instrumentem, służącym
do realizacji polityki przestrzennej
na szczeblu lokalnym. Jest to dokument planistyczny sporządzany
obligatoryjnie w granicach administracyjnych gminy. Opracowanie
studium należy do zadań własnych
gminy, organem odpowiedzialnym
za jego sporządzenie jest burmistrz, uchwala je natomiast rada
gminy.
Marcin Bzdyra
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Ulica Jelenia

Jelenia to ulica w Podkowie
Leśnej, która niebawem uzyska
nowy wygląd.
Na ulicy Jeleniej trwa remont odtworzeniowy na odcinku od ulicy Króliczej do ulicy Wiewiórek.
Zakres prac obejmuje wymianę
nawierzchni, chodników, krawężników i zjazdów do posesji oraz
wykonanie odwodnienia rozsączającego. Nawierzchnia w ulicy
Jeleniej wykonana będzie z asfaltobetonu. Chodniki wyłożone zostaną kostką betonową w kolorze
jasnoszarym, zaś zjazdy do posesji
- kostką betonową w kolorze grafitu. Prace inwestycyjne wykonuje
firma FAL-BRUK z Warszawy. Zakończenie modernizacji przewidywane jest na początek września.

››› Inwestycje

Budynek przy ulicy Kościelnej
wyremontowany

Budynek przy ulicy Kościelnej 3 od
lat straszył swoim wyglądem.
Z uwagi, że nieruchomość znajduje się w centrum miasta, w sąsiedztwie urzędu, kościoła i szkoły,
podjęto decyzję o jego remoncie.
Ocieplono oraz wykonano elewację w kolorze białym, zdemontowano kraty, ujednolicono kolor okien,
wyremontowano schodki oraz wykonano zadaszenie przed wejściem.

Wykonanie nasadzeń przed
budynkiem zakończyło dwutygodniow y
remont.
Elżbieta Siedlecka
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Ulica Modrzewiowa

Pod koniec lipca b.r. zakończył się
remont ulicy Modrzewiowej na odcinku od ulicy Wschodniej do ulicy
Sosnowej. Inwestycja polegała na
wymianie nawierzchni, wybudowaniu zjazdów do posesji i zagospodarowaniu poboczy.

Stanisław Borkowski
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Nowe maszty w Parku Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej
Na początku lipca b.r. w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej pojawiły się
nowe elementy małej architektury.
Trzy sześciometrowe maszty stanęły przy pomniku. Na masztach wiszą
flagi Polski oraz Unii Europejskiej.
Nowe maszty zastąpiły poprzednie,
już znacznie wysłużone. Maszty są
w kolorze białym i wykonane zostały
z włókna szklanego. Mamy nadzieję,
że nowe elementy małej architektury godnie będą podkreślać flagi narodowe podczas wszelkich uroczystości miejskich i państwowych.
Agnieszka Radziak
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Wszystkim mieszkańcom Podkowy Leśnej,
którzy otrzymali pismo dotyczące uzupełnienia dokumentacji
dostawy wody i odbioru ścieków z Urzędu Miasta,
przypominamy o stawieniu się w pokoju nr 11.

››› Wieści z urzędu
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Pielęgnacja drzew
We wrześniu rozpoczną się prace pielęgnacyjne drzewostanu
na terenie miasta, w większości w Parku Miejskim.
Jest to dotychczas największe przedsięwzięcie dotyczące ochrony drzew
w Podkowie Leśnej. Zabiegom zostanie poddanych 2037 drzew (w tym
194 pomniki przyrody na terenie
miasta) w trzech zakresach:

C
 ięcia sanitarne – zostaną usu-

nięte wszystkie chore, obumarłe
oraz połamane pędy, gałęzie i konary. W miejscach gdzie nie jest
koniecznie usuwanie suchych
gałęzi ze względów bezpieczeństwa oraz gdy zainfekowane części drzewa nie stanowią źródła
dalszej infekcji ze względów ekologicznych nie będą one usuwane. Przy usuwaniu suchych gałęzi
wykonawca nie może uszkodzić
żywej tkanki drzewa.
 Z abiegi prześwietlające – dopuszczenie światła do wnętrza
korony, zmniejszenie wilgotności
wewnątrz korony, zmniejszenie
naporu oddziaływania wiatru.
K
 orygujące – dokonanie zmian
w ukształtowanej koronie, któ-

ra posiada wady budowy. Przyczynami wystąpienia nieprawidłowości są: wady genetyczne,
zaniedbania, niefachowa pielęgnacja, błędy przy wykonywaniu
cięć pielęgnacyjnych, zacienienie,
uszkodzenia powstałe w skutek
zdarzeń losowych (silny wiatr).
Wśród drzew do pielęgnacji wytypowano 194 pomniki przyrody,
w których zostaną podjęte działania polegające na: usunięciu suszu,
korekcie korony, redukcji korony,
cięciach formujących, cięciach
prześwietlających. Prace mają być
wykonane z wykorzystaniem technik arborystycznych przy użyciu
sprzętu wspinaczkowego, przystosowanego do pracy na drzewach.
Na prace pielęgnacyjne pozyskano
kwotę 650.000 zł.
Beata Piotrowska
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Informacja

Podpisano ugodę pomiędzy Miastem
Podkowa Leśna a Syndykiem masy
upadłości przedsiębiorstwa WID-BAS
(generalnego wykonawcy rozbudowy
szkoły samorządowej) w obecności Komisarza Sądowego, tym samym zakończyła się ostatnia z 11 spraw sądowych
dotyczących rozbudowy szkoły.

Informacja
Informujemy, iż pani Jolanta Tarasiuk,
była radczyni prawna Urzędu Miasta
Podkowa Leśna, wycofała powództwo przeciwko urzędowi o ponowną
wypłatę odprawy emerytalnej.
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Miejski Konserwator
ds. Zabytkowej Zieleni
już w podkowiańskim
urzędzie.
Od 1 sierpnia 2016 r. w Urzędzie
Miasta pracuje Miejski Konserwator
do spraw Zabytkowej Zieleni. Od
tego dnia wszystkie sprawy dotyczące pielęgnacji, wycinki, uzyskania
zaleceń konserwatorskich czy porad
dotyczących drzew, krzewów w naszych ogrodach zrealizujemy na miejscu w Podkowie Leśnej.
Pani Krystyna Ładyżyńska-Adamowicz jest codziennie do Państwa
dyspozycji w godzinach pracy Urzędu Miasta, w pokoju nr 16, telefon
nr (22) 759 21 34; e-mail krystyna.
adamowicz@podkowalesna.pl
Maria Górska
Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Poziom zamożności mieszkańców Podkowy Leśnej
„Wspólnota” przedstawiła ranking poziomu zamożności samorządów za 2015 rok. Dochody
samorządu w roku 2015, podobnie jak w latach poprzednich
zostały podzielone przez liczbę
mieszkańców. Podkowa Leśna

z dochodem 6.326,97 zł per capita (dochód w przeliczeniu na
jednego mieszkańca) uplasowała się na 3 pozycji wśród 582
miast, wyłączając miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe
i miasta wojewódzkie.

W stosunku do zeszłego roku
dochód w naszym mieście wzrósł
o 353,51 zł (w 2014 r. wynosił
5.973,46 zł). Wśród wszystkich
2478 jednostek samorządu terytorialnego w kraju zajmujemy
15 pozycję.
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Nominacja
dla Parku Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej
Towarzystwo Urbanistów Polskich we
współpracy ze Związkiem Miast Polskich
nominowało zrewitalizowany Park Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej do nagrody w X edycji
konkursu na najlepiej zagospodarowaną
przestrzeń publiczną w Polsce.

Towarzystwo Urbanistów Polskich
we współpracy ze Związkiem Miast
Polskich nominowało zrewitalizowany Park Przyjaźni Polsko-Węgierskiej do nagrody w X edycji
konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną
w Polsce.
Konkurs ma na celu promocję
spójnych i racjonalnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania
przestrzeni publicznych. Podstawowym kryterium oceny zgłaszanych projektów jest kreowanie ładu
przestrzennego oraz podnoszenie
atrakcyjności danego miejsca. Pod
uwagę brane są również rozwiązania mające na celu poprawienie
jakości życia mieszkańców oraz ich
komfortu przestrzennego, w tym
osób niepełnosprawnych, ochrona walorów przyrodniczych oraz
podkreślenie dziedzictwa kulturo-

wego, zarówno trwałymi środkami
architektonicznymi, jak również
oświetleniem czy innymi formami
oddziałującymi na percepcję krajobrazu. Uwagę oceniających przykuwa również finansowanie inwestycji ze środków europejskich,
samorządowych czy prywatnych.

X edycja konkursu na najlepiej
zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce odbywa się pod
honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Joanna Oracka
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Złożone wnioski o środki unijne
1. Został złożony wniosek na
dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w kwocie
2.638.765,45 zł. Wartość całkowita projektu – 3.298.456,81 zł.
Planowana inwestycja jest fragmentem zintegrowanych tras
rowerowych, które docelowo
mają utworzyć spójną sieć ścieżek obejmujących teren całego
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

6

2. Urząd Miasta wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie budowy Park&Ride na kwotę
608.236,18zł. Wartość całego
projektu to 760.295,22 zł. Temat budowy parkingu Park&Ride poruszany był wielokrotnie
przez mieszkańców przez kilka
ostatnich lat. Bardzo wiele osób
dojeżdża do stacji samochodem,
również podkowian, by do Warszawy już dostać się kolejką. Tej
sytuacji nie zmienimy, możemy ją

jedynie uporządkować. Zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka przeznaczona właśnie na ten
cel znajduje się przy torach, obok
składu węgla. Teren wymaga nie
tylko budowy parkingu dla samochodów, ale też i uporządkowania, oświetlenia oraz postawienia
stojaków dla rowerów.
Marcin Bzdyra
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Z życia miasta

Apel
do rowerzystów
››› Inwestycje

Nowe ścieżki rowerowe
W środę 27 lipca 2016 roku, została podpisana umowa
partnerska pomiędzy sześcioma gminami:
Podkową Leśną, Grodziskiem Mazowieckim, Milanówkiem, Michałowicami, Pruszkowem i Żyrardowem
w sprawie wspólnej realizacji inwestycji dotyczącej budowy ścieżek
rowerowych pn. „Redukcja emisji
zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych
– Etap 1”.
Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie około 38 mln złotych,
natomiast wartość dofinansowania
w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wyniesie
około 28 mln, z których Podkowa
Leśna powinna otrzymać blisko
2,7 mln złotych. Inwestycja realizowana będzie w latach 2017-2018.
Porozumienie zostało zawarte
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim
Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w zakresie

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem
inwestycji jest wybudowanie około
38 km zintegrowanych tras rowerowych, które docelowo mają utworzyć spójną sieć ścieżek obejmujących teren całego Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego. Inwestycja ma zapewniać bezpieczeństwo
korzystającym użytkownikom oraz
obejmować całą infrastrukturę towarzyszącą. Wybudowane oraz
zmodernizowane trasy rowerowe
przyczynią się przede wszystkim
do lepszego wykorzystania środka
transportu jakim jest rower, zmniejszeniu wykorzystania samochodów
osobowych, a tym samym niższej
emisji zanieczyszczenia środowiska co dodatkowo przyczyni się do
zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej ochrony naszego
środowiska oraz kształtowaniu postaw proekologicznych.
Justyna Cierniak
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

W związku z otrzymanym listem od
jednej z mieszkanek Podkowy Leś
nej – którego fragment przytaczamy poniżej, zwracamy się z prośbą
do rowerzystów o jazdę z poszanowaniem innych uczestników dróg.
Szanowny Panie Burmistrzu
Nadeszła wiosna i na ulicach Podkowy pojawiło się wiele osób jeżdżących na rowerach. Można się z tego
cieszyć, ale „nie ma róży bez kolców”. Rowerzyści upodobali sobie
jazdę po chodnikach, które jak sama
nazwa wskazuje, przeznaczone są
do chodzenia po nich. W pełni rozumiem korzystanie przez rowerzystów z chodników w przypadkach
nasilonego ruchu samochodów na
jezdni, co ma miejsce w godzinach
wyjazdu i powrotu z pracy. Ponadto akceptuję jazdę po chodnikach
przez dzieci, osoby starsze oraz
inne poruszające się niezbyt szybko.
Konflikt pomiędzy pieszymi a rowerzystami powoduje młodzież (głównie męska) oraz panowie w wieku
20-25 lat jeżdżący z wyścigową
prędkością. Regułą jest brak dawania sygnałów przy mijaniu pieszych.
W takich przypadkach o potrącenie
idącego chodnikiem nie jest trudno.
Jako trasy kolarskie używany jest
peron stacji WKD Podkowa Leśna
oraz narożnik ulicy Słowiczej i ulicy
Brwinowskiej, gdzie skrót drogi ułatwiają pojazdy.
W Podkowie Leśnej spotykam się
zawsze z życzliwością i zrozumieniem. Dziwi mnie zachowanie młodych ludzi, którzy są obojętni na
prawa i potrzebę bezpieczeństwa
ludzi starszych. A może tak ich wychowaliśmy?
Jolanta Fortini
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››› Wieści z urzędu

Stypendium Burmistrza
Miasta Podkowa Leśna
Jako Burmistrz Miasta
pragnę objąć szczególną
opieką dzieci oraz
młodzież wybitnie
uzdolnioną, która
osiąga ponadprzeciętne
wyniki w dziedzinach
naukowych, artystycznych
i sportowych.
Uważam, że zapewnienie odpowiednich warunków do wykształcenia oraz wspierania
rozwoju jest wyrazem świadomości i odpowiedzialności za
wspólną przyszłość, a podejmowane w tym kierunku działania
winny być jednym z priorytetów
podkowiańskiego samorządu.
Dlatego ogromnie cieszę się, że
Rada Miasta wsparła pomysł
i podjęła zaproponowaną przeze mnie uchwałę o ustanowieniu
stypendium.
Uczniowie i studenci, którzy
nie ukończyli 25 roku życia będą
mogli otrzymać za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe
lub artystyczne STYPENDIUM
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA. Warunkiem jest
mieszkanie w Podkowie Leśnej.
Uczeń lub student może otrzymać stypendium za osiągnięcia
w roku szkolnym poprzedzającym
okres stypendialny. Stypendium
będę wręczał w sposób uroczysty dwa razy do roku. Wnioski (na
specjalnym formularzu) należy
składać w Sekretariacie U r z ę du Miasta Podkowa
Leśna w terminie
1 września – 30 października każdego roku.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta
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REGULAMIN PRZYZNAWANIA
STYPENDIUM BURMISTRZA
MIASTA PODKOWA LEŚNA
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
EDUKACYJNE, SPORTOWE
LUB ARTYSTYCZNE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
&1.
1. Stypendium przeznaczone jest dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
oraz studentów, którzy nie ukończyli
25 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna.
2. Stypendium jest indywidualnym wyróżnieniem dla
uczniów i studentów,
legitymujących się wybitnymi osiągnięciami
edukacyjnymi, sportowymi lub artystycznymi.
3. Na potrzeby niniejszego regulaminu
uczniem/
studentem jest
także
osoba,
która ukończy-

ła szkołę/uczelnię w roku szkolnym/
akademickim, poprzedzającym okres
stypendialny.
Rozdział 2.
Kryteria i zasady przyznawania
stypendium
&2.
1. Stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne może otrzymać uczeń:
szkoły podstawowej i gimnazjalnej, który uzyskał tytuł laureata lub
finalisty wojewódzkiego lub ogólnopolskiego konkursu wiedzy organizowanego zgodnie z obowiązującym
prawem oświatowym, w roku poprzedzającym okres stypendialny.
szkoły ponadgimnazjalnej, który
uzyskał tytuł laureata lub finalisty
ogólnopolskiego konkursu wiedzy
organizowanego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym,
w roku szkolnym poprzedzającym
okres stypendialny.
2. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń,
który zajął co najmniej 3 miejsce
w międzynarodowym lub ogólno-

polskim konkursie sportowym/
zawodach sportowych o randze mistrzowskiej, w dyscyplinach indywidualnych, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe lub Szkolny
Związek Sportowy, w roku szkolnym
poprzedzającym okres stypendialny.
3. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać
uczeń, który uzyskał indywidualnie
tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu artystycznego organizowanego przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej lub Ministerstwo Kultury
bądź organizowanych pod patronatem Ministra ww. instytucji, w roku
szkolnym poprzedzającym okres stypendialny.
&3.
Stypendia dla studentów:
1) Za szczególne osiągnięcia w edukacji może otrzymać student, który
spełnia następujące warunki:
– uzyskał tytuł laureata lub finalisty
ogólnopolskiego konkursu wiedzy
albo zdobył nagrodę w ogólnopolskim konkursie na pracę naukową
lub jest autorem znaczącej publikacji
naukowej,
– swoje wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi
osiągnięciami w konkursach międzynarodowych lub ogólnopolskich.
2) Za wybitne osiągnięcia sportowe
może otrzymać student, który zajął
co najmniej 3 miejsce w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie
sportowym/zawodach sportowych
o randze mistrzowskiej, w dyscyplinach indywidualnych, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe
w roku akademickim poprzedzającym okres stypendialny.
3) Za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać student, który
uzyskał indywidualnie tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu artystycznego lub zajął I-III miejsce
w konkursie twórczości artystycznej
o randze międzynarodowej w roku
akademickim poprzedzającym okres
stypendialny.
Rozdział 3.
Tryb i zasady postępowania
o udzielenie stypendium
&4.
1. Prawo zgłaszania kandydatów do
stypendium przysługuje:
dyrektorom placówek oświatowych po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej,

klubom sportowym,
Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna,
rektorom lub dziekanom szkół
wyższych,
rodzicom lub opiekunom prawnym,
pełnoletnim uczniom/studentom.
2. Zgłoszenie oznacza złożenie w terminie prawidłowo wypełnionego
wniosku o przyznanie stypendium,
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć oryginalne lub
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata.
4. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna
w terminie 1 września – 30 października każdego roku.
5. Wniosek powinien dotyczyć osiągnięć kandydata w poprzedzającym
zgłoszenie roku szkolnym lub akademickim.
6. Złożenie wniosku o stypendium
nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
7. Wnioski o stypendium opiniuje
Komisja Stypendialna powołana
przez Burmistrza.
8. Stypendium przyznaje Burmistrz
Miasta.
9. O sposobie rozpatrzenia wniosku
Burmistrz pisemnie informuje wnioskodawcę.
&5.
1. Podstawę ustalenia wysokości
stypendium za wybitne osiągnięcia
edukacyjne, artystyczne lub sportowe stanowi minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące na dzień
31 grudnia roku poprzedzającego
rok przyznania stypendium.
2. Wysokość miesięcznych rat stypendium za wybitne osiągnięcia
edukacyjne, artystyczne lub sportowe może wynosić do 15% kwoty,
o której mowa w ust. 1.
3. Stypendium przyznaje się na czas
trwania nauki w danym roku szkolnym/akademickim, nie dłużej niż na
10 miesięcy.
&6.
1. Stypendium przyznawane jest
niezależnie od sytuacji materialnej
kandydata.
2. Uzyskanie stypendium w jednym
roku nie wyklucza możliwości jego
otrzymania w latach następnych.

Rozdział 4.
Wypłata stypendium
&7.
1. Wypłata stypendium następuje
na konto bankowe wskazane przez
wnioskodawcę.
2. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w terminie:
Do dnia 1 grudnia – za okres od
września do grudnia danego roku.
Do dnia 30 czerwca – za okres
od stycznia do czerwca danego roku.
&8.
1. Burmistrz w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać wypłatę
stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne, jeżeli stypendysta został
skreślony z listy uczniów/studentów, przerwał naukę lub dopuścił się
naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. O zaistnieniu okoliczności powodujących wstrzymanie wypłaty stypendium wnioskodawca winien niezwłocznie powiadomić Burmistrza.
3. Wstrzymanie wypłaty stypendium obowiązuje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po
miesiącu powstania okoliczności,
o których mowa w ust. 1.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
&9.
1. Tryb i procedura przyznawania
stypendium za wybitne osiągnięcia
edukacyjne, sportowe lub artystyczne oraz wykaz uczniów/studentów,
którzy otrzymali stypendium podawane są do wiadomości publicznej w szkołach, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Za przygotowanie wypłaty stypendiów odpowiedzialny jest Urząd
Miasta.
3. Fundusz stypendialny może być
powiększony o środki pozyskane od
sponsorów.
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Drogi z podziałem na szerokość
pasa drogowego
w liniach rozgraniczających

››› Inwestycje

– D
 o 8 metrów szerokości
11.350 m
– D
 o 10 metrów szerokości
15.350 m
– W
 ięcej niż 10 metrów
szerokości
15.1600 m

Projektujemy drogi

Został rozpisany przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem
organizacji ruchu oraz uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i pozwoleniu na budowę dróg:

 Zadanie 1 ul. Warszawska na
odcinku ul.Brwinowska – ul. Słowicza; ul. Szpaków; ul. Wróbla na
odcinku ul. Sokola – ul. Jaskółcza;
ul. Kukułek;
 Zadanie 2 ul. Błońska na odcinku ul. Brwinowska – ul. Jelenia;
ul. Helenowska na odcinku ul. Brwinowska - ul. Jelenia; ul. Sarnia;
 Zadanie 3 ul.Sosnowa na odcinku ul. Bukowa – ul. Akacjowa; ul. Cicha na odcinku ul.Bukowa – ul. Leśna; ul. Grabowa; ul. Topolowa;
 Zadanie 4 ul. Mickiewicza;
ul. Ejsmonda; ul. Sasanek; ul. Głogów
na odcinku ul. Sasanek – ul. Irysowa,
ul. Storczyków na odcinku ul. Jana
Pawła II – ul. Kwiatowa
W trakcie projektowania są:
ul. Modrzewiowa (J. Pawła II –
ul. Wschodnia), ul.Kościelna, ul. Dę10

bowa, ul. Jodłowa, ul.Reymonta
(ul. Żeromskiego – ul. Słowackiego),
ul. Lipowa, ul. Główna, ul. Rysia,
ul. Bobrowa, ul. Kolejowa, ul. Sokola, ul. Gołębia, ul. Zachodnia,
ul. Kwiatowa (ul. Parkowa – ul. Paproci nieutwardzona) oraz skrzyżowanie ul. Topolowa/ul. Lipowa/
ul. Bukowa/ul. Sosnowa
Gotowe dokumentacje do realizacji: ul. Kwiatowa, ul. Iwaszkiewicza, ul. Myśliwska, ul. Błońska
(ul. Słowicza – tory WKD planowany Park&Ride), ul. Bukowa (ul. Reymonta – ul. Sosnowa)
Po wygenerowaniu kolejnych
oszczędności zlecone zostaną jeszcze: ul. Miejska, ul. Sójek
Termin wykonania dokumentacji jest uzależniony od uzgodnień

w Starostwie Powiatowym, które
pomimo pozytywnej dla Podkowy Leśnej interpretacji przepisów
przez Ministra Infrastruktury oraz
przychylnych opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków nadal odrzuca zaproponowane przez projektantów
i Miasto rozwiązania nie rozumiejąc uwarunkowań, specyfiki i charakteru naszego miasta. Wiąże się
to z wielomiesięczną batalią pomiędzy Miastem Podkowa Leśna
a Starostwem, Wojewodą i Ministrem. W ostateczności urząd po
wielu staraniach uzyskuje potrzebne zgody.
Stanisław Borkowski
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Środowisko

Drzewa jednak zostają

Wygraliśmy batalię o wycinkę drzew rosnących wzdłuż torów kolejki WKD! 7 lipca 2016 roku
parlament przyjął zmianę w ustawie o transporcie kolejowym, która przewiduje ustępstwa od zakazu
usytuowania drzew i krzewów w odległości 15 metrów od torów.
Drzewa, które nie powodują zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu
kolejowego, pozostaną. W przeciwnym wypadku ustawa dopuszcza wycinkę drzew. Dokument został podpisany przez prezydenta
5 sierpnia b.r. Warszawska Kolej
Dojazdowa wstrzymała planowane
wycinki i czeka na wejście przepisów w życie.
Kontrowersje wokół tej sprawy powstały po wydanej w maju
2015 roku decyzji Urzędu Transportu Kolejowego obligującej WKD
Sp. z o.o. do usunięcia wszystkich
drzew i krzewów w odległości

15 metrów od osi skrajnego toru
kolejowego. Decyzja ta wzbudziła
protest samorządów znajdujących
się na linii trasy kolejki, organizacji
pozarządowych oraz samych mieszkańców. 3 listopada 2015 roku na
zaproszenie Burmistrza Miasta
Podkowa Leśna Artura Tusińskiego do Podkowy Leśnej przybyli
przedstawiciele samorządów zlokalizowanych wzdłuż kolejki WKD
celem wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie wycinki
drzew. Uchwalone stanowisko rad
gmin i powiatów oraz wspólne pismo podpisane przez wszystkich
burmistrzów, prezydentów oraz

starostów zostało przekazane do
Ministerstwa Infrastruktury oraz
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Głównym postulatem
była zmiana przepisów nakazujących nieuzasadnioną wycinkę drzew
oraz uwzględnienie podczas remontów uwarunkowań tras kolejowych
niskich prędkości.
Cieszymy się, że wspólnymi siłami
oraz zdecydowanemu sprzeciwowi
udało się dostosować polskie prawo do krajobrazu miast ogrodów,
a drzewa w dalszym ciągu będą
cieszyć mieszkańców oraz podróżnych korzystających w usług WKD.

››› Planowanie przestrzenne

Panel ekspertów w NIK
23 czerwca 2016 roku w siedzibie NIK w Warszawie odbył się
panel ekspercki pn. „Przestrzeń dobrem publicznym – potrzeba
nowych rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią”, w którym
udział wziął Burmistrz Miasta Artur Tusiński.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego, naukowcy, eksperci, osoby
zawodowo zajmujące się planowaniem przestrzennym. Kwestię, którą poruszał Burmistrz Miasta
podczas panelu dyskusyjnego, dotyczyła dzisiejszej infrastruktury
oraz jakości życia w przestrzeni publicznej.

Tegoroczne spotkanie ekspertów
NIK poświęcone było problematyce planowania oraz zagospodarowania przestrzennego w gminach.
Kwestia, która najbardziej nurtowała uczestników spotkania dotyczyła przede wszystkim braku skutecznej polityki przestrzennej oraz
racjonalnego systemu zarządzania
przestrzenią publiczną, co powo-

duje straty nie tylko krajobrazowe,
lecz również społeczne.
Zamierzeniem
organizatorów
oraz wszystkich uczestników spotkania było wypracowanie propozycji do dalszych działań Rządu
oraz Parlamentu.

Joanna Oracka
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Rada Miasta

Informacje

Rady
Miasta

Radni Podkowy Leśnej nie
mieli przerwy wakacyjnej
– w okresie letnim odbyły
się dwie sesje Rady Miasta,
a trzecia planowana jest na
koniec sierpnia.
Rada Miasta na sesji 13 lipca
2016 r. podjęła jednomyślnie
uchwałę intencyjną w sprawie sprawdzenia przez zespół prawny możliwości postawienia zarzutów karnych
i dochodzenia roszczeń
w stosunku do osób winnych niegospodarności przy
planowaniu i budowie sali
sportowej oraz rozbudowie
i modernizacji budynków
Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.
Uchwałę radni przygotowali
i podjęli na wniosek Komisji Rewizyjnej „po przeanalizowaniu audytu ,,Analiza
wniosków i zaleceń przedstawionych w audycie dotyczącym inwestycji – Budowa Sali
sportowej wraz z rozbudową
i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych
w Podkowie Leśnej’, wysłuchaniu wyjaśnień jego autorki
oraz po przeanalizowaniu dodatkowych dokumentów, które w sposób znaczący i istotny
powiązane są z omawianą inwestycją”.

Wykaz
podjętych
uchwał:
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XXVI sesja Rady Miasta – 23 czerwca 2016 r.
Uchwała Nr 142/XXVI/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2015 rok

Uchwała Nr 143/XXVI/2016

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

Uchwała Nr 144/XXVI/2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2016-2026

Uchwała Nr 145/XXVI/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa
Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 146/XXVI/2016

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Uchwała Nr 147/XXVI/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Podkowa
Leśna prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Uchwała Nr 148/XXVI/2016

w sprawie przyjęcia Regulaminu doraźnej Komisji Rady
Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta
Podkowa Leśna

Uchwała Nr 149/XXVI/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy doraźnej Komisji Rady
Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta
Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 150/XXVI/2016

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Inwentaryzacyjnej (Wojciech Żółtowski)

Uchwała Nr 151/XXVI/2016

w sprawie przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego w stosunku do Burmistrza Miasta
Podkowa Leśna w związku z pismem Wojewody
Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 152/XXVI/2016

w sprawie ustosunkowania się do zarzutów stawianych
przez Stowarzyszenie „Nova Podkova” w piśmie
datowanym na 22 maja 2016 r. i udzielenia odpowiedzi
Wojewodzie Mazowieckiemu

Uchwała Nr 153/XXVI/2016

w sprawie rozpatrzenia wniosków Stowarzyszenia
„Nova Podkova” sformułowanych w piśmie z dnia
22 maja 2016 r.

XXVII sesja Rady Miasta – 13 lipca 2016 r.
Uchwała Nr 154/XXVII/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa

Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 155/XXVII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia

samorządowych instytucji kultury – Miejskiego
Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej (nowy statut CKiIO)

Uchwała Nr 156/XXVII/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa
Leśna oraz określenia warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

I

XXVII sesja Rady Miasta – 13 lipca 2016 r.
Uchwała Nr 157/XXVII/2016

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 158/XXVII/2016

w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na
terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania

Uchwała Nr 159/XXVII/2016

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do
przeprowadzania postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 160/XXVII/2016

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 161/XXVII/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 162/XXVII/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w celu realizacji
porozumienia z Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku
Mazowieckim

Uchwała Nr 163/XXVII/2016

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

Uchwała Nr 164/XXVII/2016

w sprawie sprawdzenia przez zespół prawny możliwości postawienia zarzutów karnych
i dochodzenia roszczeń w stosunku do osób winnych niegospodarności przy planowaniu
i budowie sali sportowej oraz rozbudowie i modernizacji budynków Zespołu Szkół
Samorządowych w Podkowie Leśnej

Wszystkie uchwały dostępne są w Biurze Rady Miasta
i zamieszczone
w Biuletynie
Informacji
Publicznej
(bip.podkowalesna.pl).
i zamieszczone
w Biuletynie
Informacji
Publicznej
(bip.podkowaleMiło nam przekazać, że w ogólnopolskim rankingu wykształcenia radnych w gminach, Podkowa Leśna
– obok Przemyśla, Poznania i Sopotu, znalazła się na pierwszym
miejscu – wszyscy nasi radni posiadają wykształcenie wyższe.
Z danych GUS za 2015 rok wynika, że w ponad trzech czwartych
gmin (77,5%) więcej niż połowa
składu rady nie posiada wykształ-

cenia wyższego, a w 36 samorządach (1,5%) żaden z przedstawiali
lokalnych społeczności nie ukończył studiów. Wyższe wykształcenie posiada 85,7% radnych Brwinowa i 66,7% radnych Milanówka.
Przypominamy, że Radni zapraszają mieszkańców na swoje dyżury
(poniedziałki w godz. 17.00-18.00,
Urząd Miasta) oraz do udziału
w sesjach Rady Miasta i w posie-

dzeniach komisji merytorycznych.
Informacje o zaplanowanych spotkaniach publikowane są na stronie
internetowej miasta, zamieszczane
na miejskich tablicach informacyjnych i przekazywane poprzez system powiadamiania SMS.
RaBeata Krupa
Biuro Rady Miasta
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

›››
			
Konkurs na Najlepszego Sąsiada
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2016
Wieści z urzędu

Przypominamy o zgłaszaniu kandydatów do tytułu „Najlepszy Sąsiad
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
2016”, który będzie przyznawany
przez Kapitułę Konkursu za aktywną postawę sąsiedzką i bezinteresowne działanie na rzecz innych.
Konkurs jest adresowany do osób
pełnoletnich, których postępowanie względem innych członków
społeczności lokalnej zasługuje na
szczególne uznanie i wyróżnienie.
Kandydata (bądź dowolną liczbę
kandydatów) może zgłosić każdy

mieszkaniec miasta, organizacja
społeczna czy instytucja.
Na laureatów czekają nagrody.
Osoby pragnące zgłosić swojego kandydata muszą to zrobić do
30 września 2016 r.

Na zgłoszenia czekamy w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem.
Zgłoszenia można zostawiać
w sekretariacie Urzędu Miasta
bądź przesyłać drogą elektroniczną na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl.
Informacji
udziela
pracownik
sekretariatu Justyna
Cierniak
tel. (22) 759 21 01.
Justyna Cierniak
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Wydarzenia

Mieszkańcy Podkowy złożyli
10 wniosków do budżetu partycypacyjnego
Wydawać by się mogło, że pierwsza edycja budżetu
partycypacyjnego w Podkowie Leśnej okaże się klapą
i do ostatniej chwili nie było wiadomo czy ktokolwiek
jest zainteresowany zrobieniem czegoś pomysłowego
w mieście. Podkowianie jednak nie zawiedli.
W ostatnim dniu przewidzianym w regulaminie,
tj. 15 lipca, wpłynęło 10 wniosków.
Czego one konkretnie dotyczyły?
Podajemy pełną listę wniosków,
które następnie zostały poddane
weryfikacji formalnej:
B
 ezpieczeństwo podyktowane
rozpoznaniem i sanitarnym
wyrębie niebezpiecznych
egzemplarzy drzewostanu na
terenie Podkowy Leśnej.
N
 asadzenia drzew iglastych (np.
sosną, świerkiem) i krzewów
kwitnących (typu lilaki, bez)
w Podkowie Leśnej.
W
 iata na rowery na terenie
szkoły samorządowej.
W
 ymiana słupków
bezpieczeństwa oraz barier
ochronnych wg projektu
spójnego dla całego miasta.
M
 łodzieżowa strefa aktywności,
czyli dodatkowe urządzenia do
utworzenia strefy sportu na
terenie MOK.
H
 ot-Spot w Parku Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej i na polanie
przed Pałacykiem Kasyno.
D
 wa boiska do piłki siatkowej
plażowej.
P
 odkowa Leśna – Miasto
Ogród z duszą – zainstalowanie
w różnych częściach miasta
tabliczek z przysłowiami,
cytatami, sentencjami.
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K
 ule bule na skraju polanki
przed Pałacykiem Kasyno.
Ż
 ywa architektura w Mieście
Ogrodzie. Projekt przewiduje
ustawienie altan i tuneli
wykonanych z żywych roślin.
Czy dziesięć wniosków do budżetu
partycypacyjnego to dużo czy mało
musicie Państwo sami ocenić. Cieszymy się, że podkowianie wzięli
sprawy w swoje ręce i zgłosili swoje pomysły na przestrzeń miejską.
O pierwszej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy Podkowy
Leśnej dowiedzieli się w głównej
mierze z biuletynu, ulotki, którą
kolportowano do skrzynek mieszkańców oraz plakatów rozklejanych
na terenie miasta. Podczas Festiwalu Otwarte Ogrody w dniach
11-12.06.2016 r. Urząd Miasta Podkowa Leśna aktywnie uczestniczył
w promocji projektu i zorganizował
Ogród Partycypacyjny, cieszący się
niemałym zainteresowaniem. Podczas dwudniowej imprezy mieszkańcy tworzyli mapę pomysłów,
które chcieliby wdrożyć w Podkowie Leśnej, a przy partycypacyjnych krówkach opowiadali o swoich
oczekiwaniach oraz marzeniach, jakie pragnęliby spełnić w mieście.
Wnioski poddawane są weryfikacji,
która potrwa do 15 września. Podczas wstępnych oględzin stwierdzono, iż jeden z nich nie ma listy
poparcia, a drugi nie miał wystarczającej ilości osób popierających dany

projekt. Stąd oba zostały odrzucone. Kolejne przechodzą ocenę pod
względem merytorycznym.
Mieszkańcy będą mieli realny
wpływ na projekty podczas głosowania, które odbędzie się w dniach
1-9 października. 15 października
zostanie wyłoniony zwycięski pomysł (bądź pomysły). W tegorocznej
edycji budżetu partycypacyjnego
przewidziano do rozdysponowania
100 000 zł.
Justyna Cierniak
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Pomoc społeczna

„W dorosłość bez przemocy”
– seria warsztatów

Podkowiański Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej na realizację działań w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie
Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej zapraszamy na serię
warsztatów, które odbywać się
będą pod hasłem „W dorosłość
bez przemocy”.
Warsztaty
„Szkoła dla
Rodziców
i Wychowawców”

Warsztaty
„Bez klapsa.
Jak z miłością
i szacunkiem
wyznaczać
dziecku
granice”

Grupa wsparcia
dla rodziców
i mieszkańców

Warsztaty zaplanowane są od
września do grudnia, a zapisy na
nie prowadzi Ośrodek Pomocy
Społecznej w Podkowie Leśnej
(tel. 22 729 10 82)

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań
dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych
i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego
głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi
i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania
się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana
doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka
dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.
Motto warsztatów: „Jeśli czujesz, że tracisz cierpliwość
do swojego dziecka; coraz częściej musisz trzymać nerwy
na wodzy lub może zdarzyło Ci się dać dziecku klapsa;
masz obawy czy będziesz w stanie nad sobą zapanować
w sytuacji konfliktu z dzieckiem; nie chcesz karać swojego
dziecka, a brakuje Ci innych sposobów wychowawczych”.
Dzięki udziałowi w zajęciach rodzice będą mieli możliwość poszerzyć swoje umiejętności wychowawcze,
zdobyć umiejętność rozpoznawania własnych emocji i ich kontroli, lepiej rozpoznawać motywy swoich
działań i zachowań dziecka, poznać i poćwiczyć nowe
wzorce zachowań – bardziej sprzyjających dziecku, nauczyć się świadomości swoich uczuć, myśli, przekonań,
potrzeb.
Grupa wsparcia ma na celu pomoc i zdobycie wiedzy
w rozwiązywaniu codziennych problemów w domu,
podczas podejmowania trudnych życiowych decyzji.
Udział w grupie wsparcia z elementami edukacyjnymi
pomoże w odkrywaniu i realizowaniu potrzeb własnych
i rodziny. Zachęci do dbania o siebie i życie rodzinne.
Spowoduje poprawę jakości życia, zaszczepi nadzieję,
zwalczy własną bezradność, wprowadzi wewnętrzny
spokój i nauczy nowych umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach konfliktowych bądź zdrowotnych, które
zaburzają funkcjonowanie w życiu codziennym.

Warsztaty będą odbywały się
przez kolejne 10 tygodni, w każdy
czwartek, po 3 godziny zegarowe.
Miejsce: Przedszkole Miejskie
w Podkowie Leśnej, ul. Miejska 7
Termin: 22.09.2016 r. godz. 18:00
Grupa: max 15 osób
Warsztaty będzie prowadzić
pani Agnieszka Laus-Rzepecka
(psycholog)

„Bez klapsa” to cykl 12 godzinnych warsztatów, podzielonych
na 6 dwugodzinnych spotkań raz
w tygodniu.
Miejsce: Przedszkole Miejskie
w Podkowie Leśnej, ul. Miejska 7
Termin: 3 października 2016 r.
godz. 18:00
Warsztaty będzie prowadziła pani
Katarzyna Krawczyk (psycholog,
wieloletni pracownik Fundacji
Dzieci Niczyje)

Miejsce: sala konferencyjna
w Zespole Szkół Samorządowych,
ul. Jana Pawła II 20
Termin: od października do końca
grudnia w godz. 18:30–20:30
Udział w zajęciach nie wymaga
zapisów
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››› Pomoc społeczna

Podsumowanie rocznej działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej
(lipiec 2015 – lipiec 2016)
Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest rozpoznawanie i zaspakajanie
niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są
w stanie pokonać trudności życiowych. Podkowiański OPS realizuje zadania
z zakresu polityki społecznej na podstawie swojego statutu.
OPS w Podkowie Leśnej realizuje także pomoc w formie usług
opiekuńczych dla potrzebujących
pomocy mieszkańców: realizuje
gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar
przemocy oraz program wspierania
rodziny. Od września b.r. będziemy
realizować stypendia – pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych
na terenie miasta.
OPS zajmuje się wypłacaniem
świadczeń rodzinnych. Od lipca
2015 r. (do lipca 2016) dla dwukrotnie większej liczby osób zwiększono wypłatę świadczeń rodzinnych, niż miało to miejsce do końca
czerwca 2015 r. Obecnie jest złożonych 70 takich wniosków. Zwiększenie puli osób uprawnionych do
świadczeń wynika z aktywności
podejmowanej przez nowych pracowników OPS w dotarciu do osób
potrzebujących. Wypłacono świadczenia rodzinne w okresie styczeń
– lipiec 2015 r. na kwotę 86.947 zł,
a w analogicznym okresie styczeń
– lipiec 2016 r. już 140.000 zł.
OPS w Podkowie Leśnej opłaca
także posiłki obiadowe, śniadania
i podwieczorki dla dzieci i posiłki obiadowe dla osób dorosłych,
zgodnie z programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”. Z powyższej pomocy do czerwca 2015 r. korzystało 7 dzieci, obecnie do czerwca
2016 r. udało się objąć pomocą
22 dzieci i 2 osoby dorosłe.
16

W ramach programu przyznawane są również świadczenia pieniężne na zakup żywności, które w 60%
są dodawane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: do grudnia 2015 r. dotowane
były 2 świadczenia, do czerwca
2016 r. dotowanych już jest 9 takich świadczeń. W 2015 r. plan dotacji wynosił 4.000 zł, jednakże
na prośby OPS w bieżącym roku
został zwiększony do 9.000 zł,
a docelowo ma być zwiększony do
kwoty 12.000 zł.
Od lipca 2015 r. do marca 2016 r.
po raz pierwszy realizowaliśmy
program pomocy unijnej Fundusz
Europejski Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (FEAD). Z pomocy w ramach programu korzystało
77 mieszkańców Podkowy Leśnej.
Żywność z PCK w Grodzisku Mazowieckim była przywożona do OPS
w Podkowie Leśnej średnio 2 razy
w miesiącu. Od sierpnia 2016 r. do
kwietnia 2017 r. także przystąpiliśmy do realizacji tego programu. Na
chwilę obecną zakwalifikowało się
80 osób.
Od grudnia 2015 r. do OPS są
dostarczane jabłka – 2 tony co

2 tygodnie. Jabłka mogą odbierać
mieszkańcy z OPS, poza tym są dostarczane do Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, Przedszkola Miejskiego, CKiIO, podkowiańskiego LO.
Aktywnie realizujemy również
szeroko rozumianą środowiskową
pracę socjalną. Wszystkie poniżej
przytoczone działania są nowymi
inicjatywami OPS. Od listopada
2015 r. zrealizowaliśmy:
 a kcja „Podziel się z sąsiadem”
– przed świętami Bożego Naro
dzenia i Wielkiej Nocy przeprowadziliśmy akcję zbiórki
żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Podkowy
Leśnej. Z zebranych produktów
zostały zrobione paczki żywnościowe i przekazane podopiecznym OPS w Podkowie Leśnej.
Akcje będą odbywały się przed
każdymi z w/w świąt,
 zorganizowaliśmy spotkanie bożonarodzeniowe i wielkanocne
dla mieszkańców naszego miasta,
 z organizowaliśmy „Podkowiańskie Mikołajki” w których uczestniczyło 140 dzieci; w ramach akcji pozyskaliśmy sponsora, który
ufundował paczki dla dzieci,
 od 19.XI-17.XII.2015 r. we
współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Podkowie Leśnej
zrealizowaliśmy cykl bezpłatnych „Warsztatów dobrego samopoczucia” skierowanych do
mieszkańców Podkowy Leśnej
(podczas warsztatów można
było nauczyć się uwalniania od
codziennego stresu i lęków, innego stylu życia),

nizowaliśmy w sierpniu b.r. obóz
młodzieżowy do Bułgarii,
 w sierpniu we współpracy z Fundacją Krzewienia Kultury i Nauki
„PROMOTOR” organizowaliśmy
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej półkolonie dla podkowiańskich dzieci.
Od stycznia 2016 r. wdrożyliśmy
w OPS narzędzie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy OPS – prace
społecznie użyteczne. Od stycznia
do lipca 2016 r. prace te realizowało
13 osób.
 we współpracy z Przedszkolem
Miejskim odbył się cykl warsztatów dla rodziców: „Bez klapsa. Jak z miłością i szacunkiem
wyznaczać dziecku granice”,
„Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
 w listopadzie 2015 r. został
wprowadzony do Podkowy Leśnej program profilaktyczno-edukacyjny Komendy Głównej
Policji „Profilaktyka a Ty”, w ramach którego odbył się I Miejski
Przystanek PaT. W akcji wzięło
udział około 600 młodych ludzi (w tym 50 osobowa grupa
młodzieży z Podkowy Leśnej).
Program miał na celu promocję
mody na życie wolne od uzależnień, przemocy i agresji,
 w lutym 2016 r. zorganizowaliśmy zimowisko dla dzieci do miejscowości Murzasichle, w których uczestniczyło 35 dzieci,
 od maja 2016 r. w Zespole Szkół
w Podkowie Leśnej jest prowadzona dla mieszkańców „grupa
wsparcia połączona z klubem
jogi”,
 we współpracy z Zespołem
Szkół w Podkowie Leśnej powstał „Klub wolontariusza”,
 w 2016 r. zorganizowaliśmy
„Podkowiański dzień dziecka”
(przy wsparciu wolontariuszy)
w którym uczestniczyło około
250 dzieci,
 podczas tegorocznego Festiwalu „Otwarte Ogrody” OPS zorganizował warsztat „Klub jogi
śmiechu”,
 we współpracy z Zespołem
Szkół w Podkowie Leśnej zorga-

Z PCK otrzymaliśmy bezpłatnie
6 rowerów trójkołowych, które
przekazaliśmy niepełnosprawnym
mieszkańcom miasta. Podjęliśmy
starania o kolejne 10 sztuk (prawdopodobnie otrzymamy je na przełomie XI/XII 2016 r.).
OPS prowadzi także zbiórkę nowej i używanej odzieży, którą rozdajmy potrzebującym mieszkańcom
naszego miasta. Pośredniczymy także w przekazaniu nadających się do
użytkowania mebli, sprzętu agd i rtv.
Od lipca 2016 r. został wprowadzony asystent rodziny, którego
zadaniem jest wsparcie rodzin, prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców i zajęć edukacyjnych dla dzieci
w placówkach oświatowych na terenie miasta. Na ten cel wystąpiliśmy
o dotację ze środków zewnętrznych
i otrzymaliśmy ją.
Od kwietnia 2016 r. OPS został wyznaczony przez Burmistrza Miasta do
realizacji zadań wynikających z ustawy „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”, tzw. 500+. W okresie od
1.IV.-31.VII.2016 r. wydano 217 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie 500+ na 280 dzieci.
W OPS Podkowa Leśna jest aktywnie prowadzona praca nie tylko
socjalna, ale też społeczna na rzecz
wszystkich mieszkańców. Osoby
potrzebujące pomocy w załatwieniu spraw rodzinnych, socjalnych,
bytowych mogą zgłaszać się do pracowników z prośbą o pomoc w rozwiązaniu swoich spraw.
Ewa Zalewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej

››› Wydarzenia

29. Podkowiańska
Pielgrzymka Piesza
do Rokitna

W niedzielę 11 września b.r. odbędzie się 29. 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 z inicjatywy
Bractwa Trzeźwości działającego
wtedy przy parafii i za zgodą ówczesnego proboszcza ks. Leona
Kantorskiego.
W Rokitnie uczczony jest cudowny obraz Matki Bożej Rokitniańskiej w 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 godzinie 7.50 przed kościołem św. Krzysztofa w Podkowie
Leśnej. Powrót autokarem ok. godziny 13.00.
Organizatorzy pielgrzymki zapraszają dzieci, młodzież, ministrantów, harcerzy i rodziny do
udziału w pielgrzymce u progu nowego roku szkolnego.
W pierwszych pielgrzymkach
uczestniczyło po kilkadziesiąt osób.
Ostatnio liczba uczestników pielgrzymki wynosi około 250 osób.
Ks. Wojciech Osial
Proboszcz Rzymsko-Katolickiej Parafii
św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej
17
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Relacja z programu
wakacyjnego
Tegoroczna oferta wakacyjna dla młodszych
mieszkańców Podkowy Leśnej była wyjątkowo
bogata i obfitowała w mnóstwo wydarzeń.
W organizację zajęć dla dzieci i młodzieży, którzy spędzali lato w mieście,
włączył się podkowiański samorząd,
placówki kulturalne, oświatowe,
społeczne, podmioty zewnętrzne
oraz parafia Św. Krzysztofa.
W dniach 27 czerwca – 22 lipca
w CKiIO odbyły się ARTWAKACJE
dla dzieci w wieku 7-12 lat. W programie przewidziano m.in. zabawę w rycerzy oraz poznanie średniowiecznych obyczajów. Poprzez zabawę
dzieci zaznajomiły się z historią, sztuką, mogły nakręcić film, poznać tajniki scenografii i wziąć udział w przedstawieniu. Nie zabrakło spacerów po
Podkowie, w trakcie których dzieci
rozmawiały z mieszkańcami i poznawały ważne dla miasta miejsca.
ARTWAKACJE obfitowały w gry
i zabawy oraz inne atrakcje, które na
bieżąco wymyślali uczestnicy i wychowawcy. Udział w ARTWAKACJACH został zapewniony również
dla trójki dzieci z Dębaka, w którego
organizację, na prośbę Burmistrza
Miasta, włączył się Urząd do Spraw
Cudzoziemców w Warszawie.
Przez cały okres wakacyjny na
młodszą część podkowian czekały
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zajęcia zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Poli
Gojawiczyńskiej. W Klubie pod Mądrym Smokiem dzieci uczestniczyły
w biblioterapeutycznym głośnym
czytaniu tekstów połączonym z interaktywnymi zabawami ruchowymi. W trakcie zajęć prezentowany
był japoński teatrzyk Kamishibai.
W organizację zajęć dla dzieci
włączyła się również podkowiańska
szkoła samorządowa we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowej.
W dniach 7-30 sierpnia odbyły się
półkolonie dla dzieci w wieku 6-13
lat, które obfitowały w szereg atrakcji m.in. zajęcia sportowe, karaoke,
wyjazdy na basen, plac wodny i do
kina. Zapewniono wycieczki „szlakiem bobrów”, ognisko z kiełbaskami, zajęcia artystyczne i wiele innych
atrakcji. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował także kolonie dla
dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat
do Złotych Piasków w Bułgarii, gdzie
czekała plaża, słońce oraz aktywny
wypoczynek.
Dla nieco starszej młodzieży parafia św. Krzysztofa w Podkowie Le-

śnej przygotowała wyjazd do Augustowa, podczas którego odbywały
się spływy kajakowe oraz wycieczki
rowerowe.
Podczas tegorocznych wakacji nie
zabrakło akcentów międzynarodowych. W dniach 4 lipca – 4 sierpnia
na terenie Zespołu Szkół Samorządowych gościła Międzynarodowa
Letnia Wioska Dziecięca, zorganizowana przez warszawski oddział Children’s International Summer Villages.
W Podkowie Leśnej gościliśmy dzieci
z: Austrii, Brazylii, Egiptu, Izraela,
Japonii, Kanady, Korei, Kostaryki,
Norwegii, Szwecji, USA i oczywiście
Polski. Jest to najstarszy międzynarodowy program, inspirujący dzieci
do wyobrażenia sobie Ziemi, na której ogólnoświatowy pokój jest realny.
Mamy nadzieję, że tegoroczna
oferta wakacyjna spełniła oczekiwania najmłodszych mieszkańców
Podkowy Leśnej, a udział w tak różnorodnych zajęciach przyniósł wiele
nauki, wrażeń i pozytywnych emocji.
Justyna Cierniak
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Światowe
dni młodzieży
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Podkowa Leśna
pamięta
Jak co roku, 1 sierpnia, punktualnie o godzinie „W” w całym kraju zawyły syreny upamiętniające heroiczną walkę
o niepodległość bohaterów
Powstania Warszawskiego.

Główne obchody Światowych Dni Młodzieży odbyły się
w ostatnich dniach lipca w Krakowie – to tam odbyły się
spotkania młodzieży z papieżem Franciszkiem.

Tydzień wcześniej zorganizowane
zostały Dni w Diecezjach w całej Polsce. W Podkowie Leśnej
gościliśmy mieszkańców Calgary
z Kanady. Była to świetna okazja do promocji naszego miasta
wśród obcokrajowców. Głównym
organizatorem była Parafia św.
Krzysztofa w Podkowie Leśnej,
zaś w pomoc przy organizacji włączył się Urząd Miasta i CKIiO.
I tak w niedzielę 24.07 o godz.
19:00 na scenie przy Świerkowej 1 (MOK) wystąpił młody
i zdolny pianista Łukasz Pawlik
wraz ze swoim projektem Lonely Journey. Koncert cieszył się

znakomitą frekwencją i wieloma
bisami.
Zaś po koncercie przy Pałacyku
Kasyno w Parku Miejskim odbył
się piknik integracyjny dla mieszkańców i gości. Poza Kanadyjczykami przybyli Brazylijczycy
z sąsiedniego Brwinowa i dzieci
z różnych krajów z Wioski Dziecięcej rezydującej w podkowiańskiej
szkole. Przy muzyce i poczęstunku przybyli goście mogli radować
się, tańczyć i nawiązywać relacje.
Kulminacyjnym momentem było
odtańczenie poloneza przez kilkaset zgromadzonych osób na łączce
przed Pałacykiem. Burmistrz Miasta Artur Tusiński podziękował
wolontariuszom, którzy pracowali
przy organizacji ŚDM w ramach
naszej parafii oraz wręczył gościom z Kanady na pamiątkę pobytu w Podkowie Leśnej książki
o Podkowie oraz podkowiańską
grafikę.
Justyna Cierniak
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Podkowianie tradycyjnie spotkali
się na Cmentarzu Miejskim, by przy
dźwięku syreny oddać hołd wszystkim tym, którzy stracili życie w obronie Warszawy i honoru wszystkich
Polaków. Chwilę po godzinie 17:00,
Burmistrz Miasta Artur Tusiński
oraz Przewodniczący Rady Miasta
Grzegorz Smoliński złożyli kwiaty
na grobach poległych. Nie zabrakło
również zniczy, które zapalili przedstawiciele jednostek miasta, przedstawiciele szkół, uczniowie oraz
sami mieszkańcy. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Paweł
Włoczewski, historyk oraz Zastępca
Dyrektora Podkowiańskiego Liceum
Ogólnokształcącego. W niezwykłą
podróż w czasie zabrała wszystkich zgromadzonych pani Stefania
Stępień, podkowianka, wcześniej
mieszkanka Warszawy, która brała
udział w Powstaniu Warszawskim
i która przypomniała wszystkim
o znaczeniu tego bezprecedensowego zrywu narodowościowego. Na
zakończenie uroczystości Burmistrz
Miasta podziękował mieszkańcom
za tak liczne przybycie i zaapelował,
by pamięć o Powstaniu Warszawskim zawsze trwała.
Justyna Cierniak
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Jak wykorzystać liście,
które spadły z drzew?
Jesień w ogrodzie to dla wielu mieszkańców
Podkowy Leśnej najbardziej wymagająca
pora, kojarząca się przede wszystkim
z ciągłym grabieniem i porządkowaniem
liści opadających z drzew.
Zwiększona liczba worków zawierających odpady zielone to również
coroczny problem władz miasta,
które muszą rozliczać się z każdego
kilograma liści z firmą odbierającą
gminne odpady. Co zatem robić, aby
maksymalnie ograniczać wystawianie worków z liści przed naszymi domami? Trzeba pamiętać, że grabienie
jest bardzo istotną czynnością, ponieważ gruba warstwa mokrych liści,
pozostawiona na trawniku, może powodować gnicie traw.
Przykładem ekologicznego wykorzystania
liści
zgrabionych
z trawników jest ich kompostowanie. Wystarczy je wrzucić do skrzyni z drewna lub z siatki wraz z innymi resztkami organicznymi, by
w następnym sezonie cieszyć się
z użycia ich jako nawozu. Taki kompost jest bogatym źródłem próchnicy. Należy pamiętać, żeby do
kompostownika nie wrzucać liści
porażonych przez choroby i zaata-

kowanych przez szkodnika. Liście
orzecha włoskiego także należy
pominąć w tym procesie, ponieważ
zawierają substancje, które hamują
wzrost innych roślin.
Innym sposobem wykorzystania
suchych liści jest użycie ich jako
materiału do ochrony roślin przed
mrozem. Można taką „pierzynką”
przykryć kwietne rabaty, ziemię
pod żywopłotem czy pod krzewami. Żeby wiatr jej nie rozdmuchał,
należy wpierw przysypać ją warstwą ziemi. Wiosną powinno się
jednak usunąć resztki, które się nie
rozłożyły. W tym przypadku także
pomijamy liście orzecha włoskiego.

ogrodu przed jesiennym chłodem
i mrozem.
Zalegające na naszych trawnikach
liście niech nie stanowią przykrego
problemu i niemiłego obowiązku.
Wykorzystajmy je w ekologicznych
sposób. Przypominamy z tej okazji
wszystkim mieszkańcom, że na terenie Podkowy Leśnej obowiązuje
całkowity zakaz palenia liści.
Justyna Cimochowska
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Unikalną metodą postępowania
z liśćmi na miarę Miasta Ogrodu
jest wyznaczenie strefy wśród niskich drzew lub krzewów, gdzie
opadnięte liście stanowią schronienie np. dla jeży. Taka strefa chroni małych mieszkańców naszego
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Rdestowiec – zagrożenie dla środowiska
Rdestowiec jest gatunkiem inwazyjnym, bardzo ekspansywnym. Obecnie występuje dość pospolicie w całej
Polsce i coraz bardziej rozprzestrzenia się w Podkowie Leśnej. Uważany
jest za gatunek niepożądany w środowisku naturalnym, gdyż wypiera
rodzime gatunki, zalecane jest usu-

wanie go przed okresem kwitnienia
i późniejsze niszczenie mechaniczne
(łatwo odrasta). Jego wprowadzanie
do środowiska lub przemieszczanie
w środowisku przyrodniczym jest
zabronione przez Ustawę o ochronie
przyrody z 2004 roku. Bezwzględnie
powinien być usuwany z obszarów
chronionej przyrody. Pracownicy
urzędu w miarę możliwości starają
się go wycinać z pasów drogowych,
mieszkańców zachęcamy do wypleniania go ze swoich ogrodów.
Beata Piotrowska
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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„Wyprawka szkolna”

– dofinansowanie zakupu podręczników
Na podstawie rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”
Pomoc skierowana jest dla
uczniów:
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy
jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona
w pkt 1–7
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku
szkolnym 2016/2017 do szkół dla
dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły
podstawowej, klasy III gimnazjum, liceum ogólnokształcącego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku
gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, uczęszczających w roku
szkolnym 2016/2017 do szkół dla
dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI
szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje
również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3
pkt 24 ustawy – w przypadku, gdy
uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,
przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania,
o którym mowa w art. 22ad ust. 1
ustawy.

SKŁADANIE WNIOSKÓW
– terminy i wymagania

Pomoc w formie dofinansowania
zakupu podręczników przyznaje się
na wniosek rodziców ucznia albo
pełnoletniego ucznia lub na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą
rodziców ucznia albo pełnoletniego
ucznia. Wniosek – załącznik nr 1 –
składa się w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017.
Do wniosku o udzielenie pomocy
w formie dofinansowania zakupu
podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Termin składania wniosków
o przyznanie pomocy do 12 września 2016 r.
Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu:
a) w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu

podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica
zastępczego, osobę prowadzącą
rodzinny dom dziecka) rachunek,
paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub
materiałów edukacyjnych. Jeżeli
składane jest oświadczenie, należy
dołączyć informację o rozliczeniu
wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”;
b) w przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów koszty zakupu zwracane są rodzicom
uczniów (prawnym opiekunom,
rodzicom zastępczym, osobom
prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom
po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, nazwę
i adres szkoły, klasę, do której uczeń
będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów
edukacyjnych, kwotę zakupu, datę
zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie
wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów,
dla których zakupiono podręczniki
lub materiały edukacyjne.
Zwrot kosztu zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych, do
wysokości wartości pomocy, nastąpi w terminie do dnia 18 listopada 2016 r.
Anna Markowicz
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Zespołu Szkół Samorządowych
w Podkowie Leśnej
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach 18-20 kwietnia 2016 roku.
Składał się z trzech części. W pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali
zadania z historii i z wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego, a w drugiej części
– matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii,
chemii, fizyki i geografii oraz matematyki. W ostatniej części gimnazjaliści rozwiązywali
zadania z wybranego języka obcego nowożytnego (albo na tylko poziomie
podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym).

Wyniki egzaminu na zakończenie gimnazjum
J. polski

Historia
WOS

Matematyka

Przyroda

69%

56%

49%

51%

64%

45%

Woj. Mazowieckie

72,6%

58,7%

52,1%

57,9%

67,8%

49,4%

Powiat grodziski

76,1%

61,8%

57,0%

57,9%

74,5%

58,1%

Miasto Podkowa Leśna

82,0%

67%

74,5%

67,7%

90,3%

79,9%

Publiczne Gimnazjum im. Profesora
Kazimierza Michałowskiego

79,4%

62%

67,1%

58,1%

86,4%

73%

Gimnazjum św. Hieronima

84,8%

72,6%

82,5%

78,0%

94,6%

87,4%

Kraj

J. angielski J. angielski
podst.
rozszerz.

Średnie wyniki szkoły samorządowej w poszczególnych częściach egzaminu mieszczą się w 8 staninie
dziewięciostopniowej skali wyników (język polski, matematyka i obie części języka angielskiego) i 7 staninie
tej skali (historia + WOS i przedmioty przyrodnicze).
Dziesięcioro uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Profesora Kazimierza Michałowskiego uzyskało 100% punktów
i zostało nagrodzonych „piórami
Burmistrza”: Kamil Jonak, Weronika Piotrowska, Elias Chaibedra, Marianna Glonek, Anna
Krawczyk, Weronika Piotrowska, Zuzanna Potyrała, Balbina
Sobieszek, Ryszard Świtkiewicz,
Angelika Kałdus.
Ze Szkoły św. Teresy 14 śuczniów otrzyma „Pióra św. Teresy” (Karolina Ratajczyk, Mikołaj
Syska, Jan Pepliński, Maria Kowalska, Krzysztof Król, Agata
Rączkowska, Maria Rzepka, Aga-
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ta Barcińska, Jasper Batty, Jan
Ginał, Edyta Korach, Daniel Mazanek, Zofia Pohrybieniuk, Marcin Wojtkowski), a 18 uczniów
z Gimnazjum św. Hieronima
otrzyma „Pióra św. Hieronima”
(Krzysztof Laskowski, Aleksandra Misarko, Władysław Pałucki,
Dawid Mazanek, Gustaw Perka, Katarzyna Gebel, Zuzanna
Kasztelanic, Maria Gmaj, Witold
Marynowski, Jerzy Piechowiak,
Anna Wojtkowska, Krzysztof Sobol, Piotr Świdziński, Michał Marynowski, Krzysztof Kowalski,
Maria Łajeczko, Jakub Winiarz,
Julia Woźniak).
Gratulujemy wszystkim ucz
niom i ich rodzicom indywidu-

alnych wyników i dziękujemy
nauczycielom za pracę włożoną
w przygotowanie uczniów do
sprawdzianu i egzaminu.
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 otrzymają 1 września w dniu
rozpoczęcia roku szkolnego.

››› Kultura

XVII Festiwal Muzyczne Konfrontacje
25 września – 23 października 2016

Festiwal Muzyczne Konfrontacje wpisał się w tradycję kulturalną
Podkowy Leśnej; posiada z pewnością rangę wydarzenia ogólnopolskiego. Odbywa się corocznie od
16 lat, każdorazowo pod innym hasłem, związanym z problematyką,
którą podejmuje (konfrontacje ważnych zjawisk w historii muzyki, dzieł
wybitnych kompozytorów, stylów
wykonawczych). Hasło tegorocznej edycji to Inspiracja – inwencja
– interpretacja. Ideą jest zwrócenie
uwagi na często pomijany, niekiedy
wręcz dyskredytowany problem
inspiracji i inwencji w muzyce polskiej, konfrontacja wybranych dzieł
kompozytorów minionych epok,
także uznanych mistrzów XX i XXI
wieku z utworami powstającymi
współcześnie.

Festiwal stanowić będzie konfrontację muzycznych interpretacji wybitnych polskich artystów (laureatów
prestiżowych nagród na międzynarodowych konkursach muzycznych
i festiwalach, zdobywców „Fryderyków”), specjalizujących się w wykonawstwie muzyki różnych epok i stylów. Wystąpią m. in. Jadwiga Rappe,
Krzysztof Herdzin, Piotr Paleczny,
Włodek Pawlik, Marek Bałata, Raphael Rogiński, a także zespoły: sekstet
wokalny proMODERN, Weezdob
Collective, kwartet Camerata, Opium
String Quartet, kwartet Prima Vista.
Wydarzeniem inaugurującym festiwal będzie koncert Włodka Pawlika w dniu 25 września 2016 roku
o godzinie 19.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy
ul. Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej.

Organizatorem XVII Festiwalu jest
po raz pierwszy Fundacja Spotkania
Muzyczne, działająca przy Związku
Kompozytorów Polskich; Współorganizatorami – Miasto Podkowa Leśna,
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej oraz Polskie Wydawnictwo
Muzyczne w Warszawie.
Burmistrz Artur Tusiński objął honorowy patronat nad tym wydarzeniem.
W imieniu Organizatorów i Współorganizatorów serdecznie zapraszam na
wszystkie festiwalowe koncerty i spotkania.

W tym dniu przed Liceum, będą
czekać na was stoliki z historycznymi grami planszowymi (m.in.
Kolejka, 111) i karcianymi, które
obsługiwać będą nasi przeszkoleni
instruktorzy. Wydarzenie można

śledzić na naszej stronie www.wiewiory.edu.pl (zakładka projekty)
oraz na Facebooku. Zapraszamy.

Alicja Matracka-Kościelny
dyrektor Festiwalu Muzyczne
Konfrontacje
wiceprezes Związku Kompozytorów
Polskich

››› Wydarzenia
16 września 2016 (piątek)
w godzinach 13.00-18.00
Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące nr 60
zaprasza na drugi Podkowiański Festiwal Historycznych
Gier Planszowych
Zabawę organizujemy dla mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic.
Zapraszamy reprezentacje szkół
(podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne), oraz wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny.

Paweł Włoczewski
Z-ca Dyrektora Podkowiańskiego
Liceum Ogólnokształcącego nr 60

››› Wieści z urzędu

Szczepienia ochronne przeciwko grypie
Uprzejmie informujemy mieszkańców Podkowy Leśnej (zameldowanych lub wpisanych do rejestru wyborców), że wzorem lat ubiegłych
NZOZ BASIS w Podkowie Leśnej
przy ul. Błońskiej 46/48 od 1 września 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.
wykonuje szczepienia ochronne
przeciwko grypie dla kobiet powyżej 60 roku życia i mężczyzn
powyżej 65 roku życia. W ramach

bezpłatnego szczepienia – wstępna kwalifikacja lekarza w NZOZ
BASIS. Na szczepienia uprawnione
osoby mogą zgłosić się bezpośrednio do przychodni. Akcja finansowana jest ze środków Miasta Podkowa Leśna.
Małgorzata Niewiadomska
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Wieści z urzędu

Dzień Walki z Rakiem Piersi
i Dzień Prostaty w Podkowie Leśnej
Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi – ustanowiony na 17 października podczas
Światowego Szczytu Walki z Rakiem w lutym 2000 roku w Paryżu.
Światowy Dzień Prostaty – obchodzony został po raz pierwszy w 2006 roku,
a ustanowiony przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne na 15 września.
Najlepsza jest profilaktyka, to
wiemy wszyscy, ale... tak trudno jest
się zmobilizować. Dlatego Miasto
Podkowa Leśna, po zeszłorocznych
badaniach w kierunku wykrywania
nowotworów złośliwych u mieszkańców powyżej 40 lat, z których
skorzystało 285 osób, proponuje
mieszkańcom badania w kierunku
wykluczenia nowotworów piersi
i prostaty.
Badania dla mieszkańców Podkowy Leśnej (zameldowanych lub
wpisanych do rejestru wyborców)
– badania piersi: mammografię dla
Pań w wieku 40 do 75 lat albo USG
dla Pań w wieku 40 do 50 lat, oraz
dla Panów w wieku 40 do 50 lat:
USG prostaty (gruczołu krokowego).
Badania mammograficzne zostaną wykonane dnia 2 października
2016 r. (niedziela) od godz. 9 do 16
w mammobusie LUX MED ustawionym na parkingu przy budynku
Urzędu Miasta Podkowa Leśna (od
strony ul. Kościelnej).
Badanie mammograficzne w ramach programu profilaktycznego
NFZ dla kobiet w wieku 50 do 69
lat jest bezpłatne, refundowane co
2 lata. Od tych Pań nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Program

skierowany jest do kobiet zdrowych,
które nie chorowały wcześniej na
raka piersi.
Dla kobiet w wieku 40 – 49 lat
oraz 70 – 75 lat zostaną wykonane
bezpłatne badania objęte Projektem „Poprawa dostępności i jakości
usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego. Dla tej
grupy wiekowej Pań wymagane jest
jednak skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej informacji i wzór skierowania na
www.fundusze.mammo.pl
ZAPISY od dnia ukazania się biuletynu przyjmowane są przez wykonawcę badań LUX MED pod
nr telefonów: 58 666 24 44 lub
801 080 007 (jednakowy koszt
połączenia).
Otrzymywany wynik badania to
zdjęcia rentgenowskie piersi ocenione przez dwóch lekarzy specjalistów,
z krótką informacją o ewentualnym
dalszym diagnozowaniu w razie wykrycia nieprawidłowości.
Także w październiku 2016 r.
Miasto Podkowa Leśna proponuje

przeprowadzenie bezpłatnych badań
USG dla mieszkańców Podkowy
Leśnej (zameldowanych lub wpisanych do rejestru wyborców):
– piersi dla kobiet 40 – 50 lat, które nie mogą skorzystać z mammografii
– prostaty (gruczołu krokowego)
dla mężczyzn w wielu 40 – 50 lat.
Na badania USG nie są wymagane skierowania od lekarza.
Nowotwór prostaty jest jednym
z najczęściej diagnozowanych nowotworów u mężczyzn, a brak jest
programu profilaktycznego, który
umożliwiłby skorzystanie z bezpłatnych badań w tym kierunku. Dla poprawności wykonanego USG Panowie MUSZĄ przygotować się w ten
sposób, by na badanie zgłosić się
z wypełnionym pęcherzem (powinno się wypić co najmniej 2 szklanki wody – bez wypróżniania). USG
prostaty polega na dwukrotnym
badaniu, wykonywanym przed i po
wypróżnieniu pęcherza.
Badania USG piersi i prostaty
zostaną wykonane przez specjalistę radiologa p. Joannę Wiśniewską w NZOZ „BASIS” w Owczarni
ul. Kazimierzowska 33D we wszystkie soboty października 2016 r. (tj.
1, 8, 15, 22 i 29) w godz. 9–13.
Zapisy na badania USG: osobiście
w Urzędzie Miasta pok. nr 7 lub telefoniczne pod nr tel.: 22 759 21 16
(w godz. pracy Urzędu) od dnia ukazania się biuletynu do zakończenia
akcji lub wyczerpania limitu finansowego przeznaczonego na ochronę zdrowia na 2016 r.
Małgorzata Niewiadomska
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Kultura

„Iwaszkiewicz w filmach Wajdy”

– festiwal filmowy w Stawisku (30-31.07.2016)
Festiwal filmów Andrzeja Wajdy w Stawisku odbył się w ostatni weekend lipca,
zgromadził wielu czytelników prozy Jarosława Iwaszkiewicza i miłośników filmów
reżysera. W sobotę gościem wieczoru był Andrzej Wajda z żoną Krystyną Zachwatowicz.
W czasie spotkania reżyser mówił
o znajomości z pisarzem, o tym dlaczego proza Iwaszkiewicza, to dobry
materiał dla filmowców i że filmowcy również dziś, chętnie sięgają do
Iwaszkiewicza filmując jego utwory.
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi bardzo podobały się ekranizacje oparte
na jego prozie. I często powtarzał, że
są wierne duchowi Iwaszkiewicza.
A oto fragment listu Iwaszkiewicza
do Andrzeja Wajdy, w którym, po sukcesach Brzeziny pisał tak: „dla mnie
to wielka radość, bo specjalnie lubię to
opowiadanie i że tak pięknie to zrobi-

łeś… Bardzo ci jestem za to wdzięczny
i niezmiernie podziwiam twoją intuicję,
twoją twórczość, wszystko to, co sprawiło, że moje opowiadanie stało się
twoim filmem”.
Andrzej Wajda chętnie odpowiadał na wszystkie pytania, a po spotkaniu podpisywał książkę, „Jarosław Iwaszkiewicz, Andrzej Wajda.
Korespondencja”, którą opublikowały w 2014 roku Zeszyty Literackie. Po spotkaniu odbył się pokaz
filmów, podczas którego zaprezentowano „Panny z Wilka”, a następnie „Tatarak”.

Kolejnego dnia trwania festiwalu –
w niedzielę 31 lipca – zaprezentowano film „Brzezina”. Po projekcji odbyło
się spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem, wcielającym się w rolę Stanisława – brata, który, chory przyjeżdża w
odwiedziny do Bolesława. Tego dnia
można było jeszcze obejrzeć widowisko teatralne Andrzeja Wajdy „Noc
czerwcowa”.
Spotkanie prowadziła Beata Zybała i Mariusz Olbromski, dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów.
Festiwal filmów Andrzeja Wajdy
w Stawisku zatytułowany „Iwaszkiewicz w filmach Wajdy” był pierwszym
spotkaniem z cyklu, który będziemy
w najbliższym czasie realizować
i który nosi tytuł „Iwaszkiewicz jako
inspiracja dla twórców”. W tym cyklu chcielibyśmy prezentować artystów, twórców różnych profesji,
dla których twórczość Jarosława
Iwaszkiewicza była i jest inspiracją.
Beata Zybała
Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewicza w Stawisku
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››› Kultura

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2016

w Podkowie Leśnej 17-18 września
„Jan Henryk Rosen w kościele św. Krzysztofa
w Podkowie Leśnej i w katedrze ormiańskiej we Lwowie”
Organizatorzy: Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku,
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie
Leśnej, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej.
Nawiązując do przewodniego hasła
tegorocznej edycji Europejskich Dni
Dziedzictwa w Polsce „Gdzie duch
spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”, pragniemy
przybliżyć Państwu postać Jana
Henryka Rosena – malarza, twórcy witraży i fresków oraz autora
licznych dzieł o tematyce religijnej
i historycznej, którego prace znajdują się w prezbiterium naszego kościoła. Celem projektu jest ukazanie podkowiańskiego dzieła Rosena
w szerszym kontekście dorobku artysty oraz historii kościoła ogrodu
w Podkowie Leśnej.

Sobota 17 września
Godz. 16.00: wizyta studyjna w kościele św. Krzysztofa połączona
z wprowadzeniem do historii jego
budowy i dekoracji wnętrz.
Godz. 17.00: sesja popularno-naukowa w Muzeum im. Anny
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku poświęcona dorobkowi Jana
Henryka Rosena
Niedziela 18 września
Godz. 15.00-18.30: warsztaty dla
dzieci i młodzieży w wieku od 8 do
16 lat, pt. „Sztuka światła i koloru:
w pracowni witrażysty”. Zapisy na
bezpłatne zajęcia w Pałacyku Kasyno prowadzone przez Szklaną
Pracownię Lidii Kostrzyńskiej, prosimy zgłaszać do sekretariatu CKiIO,
tel. 22 7291384 wew. 22. Liczba
miejsc ograniczona.
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Godz. 16.00: otwarcie wystawy
fotograficznej Jan Henryk Rosen
w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej i w katedrze ormiańskiej we
Lwowie. Na wystawie w Pałacyku
Kasyno zaprezentowane zostaną
m.in. archiwalne przedwojenne fotografie ze zbiorów Narodowego
Archiwum Cyfrowego, ilustrujące
historię powstawania podkowiańskich witraży w krakowskim zakładzie witrażowniczym Żeleńskich
oraz zdjęcia uczestników podkowiańskiej pielgrzymki do Lwowa.
Gościem specjalnym będzie dr Joanna Wolańska z Krakowa, autorka
monograficznego opracowania Katedra ormiańska we Lwowie w latach
1902-1938. Przemiany architektoniczne i dekoracja wnętrza, która przedstawi twórczość Jana Henryka Rosena.
Edyta Barucka
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich

››› Kultura

Rozmowy o Dobrym Mieście
W sobotę 15 października zainaugurujemy cykl spotkań seminaryjnych
pt. ROZMOWY O DOBRYM MIEŚCIE.
Idea rozmów poświęconych konkretnym problemom i wyzwaniom,
które łączą się z życiem w miastach,
małych i większych, wywodzi się
z I Kongresu Polskich Miast Ogrodów, który odbył się w ubiegłym
roku w Podkowie Leśnej i którego
tematem przewodnim były Miasta
Ogrody w XXI wieku. Celem ROZMÓW jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami, w tym samorządowymi,
akademickimi i organizacji pozarządowych. Tematem kolejnych spotkań, które chcemy organizować
przynajmniej dwa razy w roku będą,
między innymi, inicjatywy oddolne
i ich znaczenie dla życia, zagadnienia

bioróżnorodności, dobre praktyki
w rozwiązaniach komunikacyjnych,
zwłaszcza znaczenie ścieżek pieszych i rowerowych, znaczenia i treści symboliczne, których nośnikiem
jest miasto. Oczekujemy również na
Państwa sugestie i propozycje.
Seminarium #1: Jakość przestrzeni
miejskiej
Pałacyk Kasyno,
sobota 15 października,
godz. 11.00-17.00
O jakości przestrzeni miejskiej decyduje wiele czynników, takich jak
istniejące przepisy, plany urbanistyczne, dobra lub słaba architektura, obecność publicznych prze-

strzeni otwartych i zielonych, czy
ład i harmonia wizualna, żeby wymienić tylko kilka. Podczas planowanego na październik br. spotkania,
w nawiązaniu do początków miast
ogrodów chcemy skupić się na znaczeniu parków i skwerów w przestrzeni miejskiej, a także poruszyć
współcześnie palące problemy, takie
jak obecność reklam czy charakter
małej architektury. Rozmowom towarzyszyć będzie wystawa „Rus in
urbe: miasta ogrody, parki miejskie
i ogrody botaniczne”.
Edyta Barucka
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich

››› Kultura

NARODOWE CZYTANIE

I podkowiański
maraton czytelniczy
Biblioteka podkowiańska zaprasza 3 września 2016 r. (w sobotę) – początek
o godz. 12.00 – do Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, gdzie rozpoczniemy
I Podkowiański maraton czytelniczy, który odbędzie się w ramach
akcji Narodowe Czytanie. Specjalnie na tegoroczną edycję Narodowego Czytania adaptację powieści
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza
przygotował Tomasz Burek, krytyk
literacki, literaturoznawca i eseista.
Dzięki temu powieść będzie można
przeczytać w ciągu jednego dnia.
Pozwoli to także wybrać konkretne
rozdziały, które mogą być czytane
niezależnie od pozostałych.
Głośne czytanie poprzedzone
będzie inscenizacją opartą na fragmencie powieści. Spiritus movens
przedsięwzięcia będzie wolontariuszka Biblioteki podkowiańskiej
Alicja Wolniewicz.

Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została
zainicjowana wspólną lekturą „Pana
Tadeusza” Adama Mickiewicza.
W 2013 roku w całej Polsce odbyło
się czytanie dzieł Aleksandra Fredry,
następnie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, a w rok później „Lalki” Bolesława Prusa. W tym roku będzie to „Quo
vadis” Henryka Sienkiewicza.
„Quo vadis” – powieść historyczna Henryka Sienkiewicza – została
opublikowana w latach 1895-1896
w odcinkach w warszawskiej „Gazecie Polskiej” oraz w krakowskim
dzienniku „Czas” i „Dzienniku Poznańskim”. Następnie wydano ją
w formie książkowej. Pierwsze
wydanie „Quo vadis” ukazało się

w Krakowie w 1896 r. Powieść odniosła światowy sukces i została
przetłumaczona na ponad pięćdziesiąt języków.
Henryk Sienkiewicz (1846-1916)
– powieściopisarz i publicysta, laureat Nagrody Nobla (1905) w dziedzinie literatury za całokształt
twórczości, jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy.
Więcej informacji na stronie miasta www.podkowalesna.pl i Biblioteki www.mbp-podkowalesna.pl.
Serdecznie zapraszam

Dorota Skotnicka
Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej
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Ważne adresy i telefony
Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00, fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Godziny pracy Urzędu:
pon. 8.00–18.00, wt.- czw. 8.00–16.00,
pt. 8.00–14.00.
Burmistrz Miasta:
Artur Tusiński
e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, a w sprawach
skarg i wniosków – w poniedziałki w godz.
12.00–18.00. Zapisy bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie 22 759 21 01 lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail: 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. 22 759 21 15; e-mail: usc@podkowalesna.pl
Ewidencja ludności i działalności
gospodarczej – tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Referat Finansowy
Skarbnik Miasta
Agnieszka Czarnecka
tel. 22 759 21 05
Podatki: tel. 22 759 21 07
Opłaty za wodę, kanalizację i odpady
komunalne: tel. 22 759 21 27
Księgowość: tel. 22 759 21 09
Referat Infrastruktury Komunalnej
– 22 759 21 22
e-mail: gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
Ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie – 22 759 21 21
zieleń – 22 759 21 25
e-mail: gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
drogi – 22 759 21 23
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
nieruchomości –22 759 21 17
geodezja – 22 759 21 19
nieruchomosci@podkowalesna.pl
awarie lamp ulicznych – 22 758 68 33
(firma „Święcki” z Pruszkowa)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta – tel. 22 759 21 24
e-mail: promocja@podkowalesna.pl

www.podkowalesna.pl
Rada Miasta Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
Adresy e-mailowe radnych
Andrzej Porowski
andrzej.porowski@podkowalesna.pl
Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda
katarzyna.niezgoda@podkowalesna.pl
Olga Jarco
olga.jarco@podkowalesna.pl
Emilia Drzewicka
emilia.drzewicka@podkowalesna.pl
Małgorzata Janus
malgorzata.janus@podkowalesna.pl
Joanna Przybysz
joanna.przybysz@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Zbigniew Habierski
zbigniew.habierski@podkowalesna.pl
Małgorzata Horban
malgorzata.horban@podkowalesna.pl
Sylwia Dąbrówka
sylwia.dabrowka@podkowalesna.pl
Marcin Kaliński
marcin.kalinski@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Renata Gabryszuk
renata.gabryszuk@podkowalesna.pl
Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska
malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja – Podkowa Leśna: tel. 22 758 91 10
Dzielnicowy Posterunku Policji w Podkowie
Leśnej (dla całej Podkowy Leśnej)
Mł. Asp. Krzysztof Komór, 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
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Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992
Rozdzielna gazu:
PGNiG Biuro Obsługi Klienta Pruszków
pn.–pt. 8.00–17.00, tel. 22 637 46 04
Przychodnie lekarskie:
\NZOZ „Basis”: tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus”: tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska, tel. 22 729 19 16
Apteka Główna, tel. 22 758 91 66
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
\Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-Nova Sp. z o.o.
697 229 002 (alarmowy)
663 203 807 (dział eksploatacji)
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

