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Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi
Minął miesiąc od wydania Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, który w trybie natychmiastowym
nakazał zamknięcie lokalnego wodociągu, ze względu na niewielką ilość
bakterii z grupy coli, które wykryto podczas rutynowego badania.
Uważam, że wyjaśnienie tej sprawy
jest ważne, dlatego pozwalam sobie
napisać o kilku szczegółach. Gdy 26
września wpłynęła Decyzja sanepidu do Urzędu Miasta, poprosiłem
o wstrzymanie wykonania Decyzji
o zakazie spożycia do momentu powtórnych wyników, ale lekarz sanitarny odmówił powołując się na
procedury. I byłoby to zrozumiałe,
gdyby nie to, że w moim przekonaniu procedury zostały naruszone.
Po pierwsze, nie powiadomiono
ani urzędu, ani eksploatatora podkowiańskiej sieci wodociągowej
o wykonywaniu badania, w związku z tym nikt „z miasta” nie był
obecny przy pobraniu próbki wody,
jak to miało miejsce dotychczas.
Po drugie woda została pobrana
w dniu 18 września tylko w jednym
punkcie – wewnątrz szkoły samorządowej z instalacji wewnętrznej,
a nie na sieci, co nie pozwala na
rzetelną ocenę stanu jakości wody
w naszych wodociągach. Już z tego
powodu wydania tak radykalnej
Decyzji było pochopne.
W żadnym stopniu nie jesteśmy
w stanie ocenić skąd w szkole została pobrana woda, wiemy natomiast, że zawór, który do tego służył był w stanie wskazującym na
nieużywanie go przez długi czas.
Ani też, czy pracownik Powiatowej
Stacji zachował wszystkie standardy przy poborze próbki. Mogło się
wydarzyć wszystko.
Kolejny zarzut jaki stawiam sanepidowi jest brak powiadomienia miasta o złych wynikach już

po 24 lub najpóźniej 48 godzinach
od momentu dostarczenia próbki do badań. O wynikach dowiedzieliśmy się po ośmiu dniach,
co oznacza, że przez te dni wszyscy mieszkańcy Podkowy Leśnej,
Żółwina i Owczarni pili wodę
skażoną. O wynikach badania nie
została poinformowana przez sanepid Gmina Brwinów, a powinna,
biorąc pod uwagę, że nasze wodociągi są połączone. Wcześniejsze
badanie wykonane przez miasto
w dniu 9 sierpnia nie wykazało
żadnych nieprawidłowości. Standardem dzisiaj jest informowanie
przez laboratoria o rezultatach

natychmiast, gdy w próbkach
wody zostaną wykryte bakterie
lub drobnoustroje. To zazwyczaj
wiadomo już po jednym dniu. Laboranci góra po 2 dniach są już
w stanie określić czy populacja
bakterii w wodzie rośnie i jak jest
duża. Normalnie, wtedy też zlecający jest powiadamiany telefonicznie o nieoficjalnych wynikach.
Tutaj nie ma żartów, wszak chodzi
o nasze zdrowie. Tymczasem, jak
usłyszałem podczas wyjaśnień
– laboratorium wojewódzkie powiadomiło Sanepid w Grodzisku
w piątek 22 września mailem, czyli
po 5 dniach, a grodziski Sanepid
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4 dni później powiadomił urząd
w Podkowie.
W Podkowie Leśnej reakcja i działania wyglądały zupełnie inaczej.
Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji sanepidu mieszkańcy zostali
poinformowani za pośrednictwem
strony internetowej, papierowych
ogłoszeń na słupach, portalu społecznościowego Facebook oraz
przez miejski system sms. Eksploatator sieci GeaNova, natychmiast
podjął działania polegające na
chlorowaniu wodociągu miejskiego
oraz przełączył wodę podkowiańską na wodę brwinowską.
Powtórne badania w kilku miejscach nie wykazały żadnego skażenia, co pozwoliło Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu na wydanie Decyzji dnia 5 października
zezwalającej na przywrócenie możliwości spożywania wody z naszej
sieci wodociągowej. Pismo wpłynęło do podkowiańskiego urzędu
16 października.
Decyzja Sanepidu o zamknięciu
wodociągu na terenie miasta była
pospieszna. Wywołała niepotrzebny chaos, zamęt i dezinformację,
narażając tym samym mieszkańców na ogromny niepokój. Dzisiaj, wiedząc dużo więcej o oko-
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licznościach poboru próbki mogę
z całą stanowczością napisać, że
nie byliśmy zagrożeni skażeniem
bakteriami typu coli. Czekam na
wyjaśnienie przez sanepid całej
sytuacji. Dotychczas w Podkowie woda jest badana w okresach
prawie 1,5 miesięcznych. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej w Grodzisku
Mazowieckim, pełniąca również
funkcję Powiatowego Inspektora
Sanitarnego będąc w Podkowie
Leśnej na Akacjowej, dwa dni po
całym zajściu zapewniła mnie, że
procedury powiadamiania zostaną
poprawione i o poborze będziemy
informowani. Mam też nadzieję, że
próbki wody będą pobierane z różnych miejsc w sposób wykluczający błędy. Zapewniam Państwa, że
woda dostarczana przez wodociąg
podkowiański do Waszych domów
jest smaczna, czysta i nadaje się do
picia prosto z kranu.
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Jest zielone
światło dla
światłowodów
W dniu 6 września 2017 r., Przedstawiciel Orange Polska oraz Burmistrz Podkowy Leśnej Pan Artur
Tusiński podpisali porozumienie,
które daje zielone światło dla budowy sieci światłowodowej.
Po wykonaniu projektu i budowie zostaną podłączone jednostki
oświatowe, kulturalne, instytucje
oraz mieszkańcy, którzy złożą deklaracje. Wszyscy, którzy zadeklarują chęć współpracy, powinni mieć
dostęp do Internetu o prędkości co
najmniej 100Mb/s.
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Do końca roku planowana jest akcja promocyjna zachęcająca mieszkańców do składania deklaracji. Inwestycja powinna się zakończyć do
roku 2020. Koszt przeprowadzenia
inwestycji poniesie właściciel światłowodów (czyli Orange) ze środków
własnych oraz pozyskanych z UE.
Marta Niedzieska
Ref. Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Pogoda na koniec lata nie
rozpieszczała, przez kilka
tygodni padał deszcz i
dzięki temu staw w Parku
Miejskim napełnił się
wodą. Normalnie byłby to
powód do radości, gdyby
nie to, że dwa ogłoszone
przetargi na jego częściową
rewitalizację zakończyły
się niepowodzeniem
– nie zgłosił się żaden
wykonawca.
Sytuacja na rynku wykonawców jest dramatyczna, brak rąk
do pracy. I jak tu nie płakać – są
pieniądze w budżecie, a nie ma
kto wykonać inwestycji. Mało
tego, w połowie października
dostaliśmy informację z WFOŚiGW o możliwości dofinansowania tego zadania w wysokości
660.000zł (wcześniej nasz złożony wniosek, ku naszej radości przeszedł ocenę formalną
i merytoryczną, ale ze względu
na liczbę chętnych znaleźliśmy
się na liście rezerwowej). Będę
ogłaszał trzeci przetarg, jeżeli
wykonawca się nie zgłosi, z dotacji będziemy musieli zrezygnować. Podobnie jak z dotacji
na remont rowów, gdzie trzykrotnie organizowane postępowanie przetargowe nie zostało
rozstrzygnięte.
W pierwszym etapie przewidziane są ciężkie prace budowlane związane z rozbiórką
przepustów oraz konstrukcji
betonowych, budowa przepustów oraz remont betonowych
schodków i tarasu.
Otrzymanie dofinansowania
pozwoliłoby nam na spokojne
kontynuowanie drugiego etapu
rewitalizacji stawu, ale też i całego parku. Także w tym roku
wykonaliśmy
kompleksowy

Co w stawie piszczy…
rys.1 wizualizacja

rys.2 koncepcja

rys.3 schemat obiegu wody

projekt oświetlenia wraz z kablowaniem napowietrznych linii energetycznych i projektem monitoringu wizyjnego na terenie parku.
Nie bez znaczenia było skupienie
się na znalezieniu możliwości technicznych pogodzenia oczekiwań
mieszkańców, czyli żeby w stawie
była stale czysta woda, a samo otoczenie i staw był miejscem rekreacji i odpoczynku mając na uwadze
charakter tego miejsca. Warunkami progowymi są ograniczenia
narzucone w pozwoleniach wodnoprawnych i budowlanych, które
posiadamy. Na ostatnim spotkaniu
z mieszkańcami 26 września przedstawiłem Państwu wypracowaną
koncepcję, która wydaje się, w dużej mierze spełnia większość oczekiwań i uwarunkowań. Rozwiązanie
oprócz uszczelnienia dna stawu zakłada zamknięty układ obiegu wody
z biologicznym filtrem czyszczącym
poprzez roślinność. Przepływająca
dziś sporadycznie podczas dużych
opadów woda zostanie skanalizowane specjalnym w tym celu wymyślonym bajpasem, tak aby z jednej
strony nie dopuszczać do każdorazowego zamulania i zaśmiecania
wody z rowów, a z drugiej, aby nie
było strat dla naszego środowiska
w dolnej części zlewni. Wiąże się
to z zamontowaniem odpowiednich
urządzeń technicznych co wymaga
pewnych zabiegów estetycznych.
Staw będzie podzielony na strefy
czystego zwierciadła wody i strefy
hydrobotaniczne, wyposażone w filtry mineralne oraz obsadzone wyselekcjonowaną roślinnością.
Całość inwestycji powinniśmy
zrealizować w przyszłym roku, pod
warunkiem, że pojawią się chętni
na jej wykonanie.
Kształt i forma elementów drewnianych na przedstawionej wizualizacji są propozycją, do której nie
należy się przywiązywać.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta
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Spotkanie Burmistrza Miasta
z Mieszkańcami
26 września 2017 r. w Zespole Szkół Samorządowych
odbyło się spotkanie Pana Burmistrza Artura
Tusińskiego z mieszkańcami, na którym przedstawiono
stan projektów dróg, sytuację na rynku wykonawców,
plany inwestycyjne, parkowanie oraz pomysł
wprowadzenia strefy płatnego parkowania
w centrum miasta.
Obecnie w trakcie realizacji są ulice: Główna, Storczyków i Cicha.
Drogi, na które urząd posiada dokumentacje wraz z pozwoleniami
na budowę: Bobrowa, Dębowa,
Głogów, Główna – odcinek ul.
Błońska – ul. Wiewiórek, Grabowa,
Kościelna, Kwiatowa – odcinek asfaltowy (projekt zamienny z uwagi
na kolizje z siecią energetyczną)
i Kwiatowa odcinek destruktowy,
Lipowa – część drogowa ( konieczność przebudowy sieci energii elektrycznej niskiego napięcia i napowietrznej sieci telekomunikacyjnej,
Mickiewicza, Modrzewiowa, Myśliwska – odcinek ul. Błońska – ul.
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Wiewiórek, Rysia, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Błońska – odcinek
ul. Słowicza – P&R. Uzgadniając
w/w projekty starostwo wycofało
się ze swoich wcześniejszych wytycznych: konieczności poszerzania ulic, trójkątów widoczności,
określonych szerokości podjazdów,
uznając, że przyjęta przez Urząd
Miasta klasyfikacja przebudowy
jest zasadna. Powiat odstąpił również od wymogu budowy chodnika
lub pobocza dla pieszych na wszystkich ulicach. Dwie sprawy swój finał
znalazły w sądzie.
Drogi, na które zostały zlecone projekty: Błońska, Ejsmon-

da – zaskarżona decyzja Starosty
i Wojewody, czekamy na rozprawę w WSA, Gołębia, Helenowska,
Iwaszkiewicza – końcówka ulicy,
brama wjazdowa MOK – WKD,
Jodłowa – odwołania dotyczące
stanu prawnego drogi, Kolejowa,
Kukułek, Sarnia, Sokola, Szpaków,
Świerkowa – na odcinku ul. Akacjowa – WKD, Warszawska, Wróbla,
Zachodnia.
Rys. 1 Drogi – stan projektów
Wartość kosztorysowa dokumentacji gotowych do realizacji (uzgodnionych) wynosi 13.280.000 zł.
Obok zestawienie statystyczne wydatków na drogi w ciągu ostatnich
czterech lat (2014-2017).
Rys. 2 Budżet – pieniądze wydane
i zakontraktowane
Kolejnym omówionym tematem
przez Burmistrza Miasta z obszaru
infrastruktury drogowej był problem
związany z parkowaniem w mieście.
Na terenie miasta jest 166 wyznaczonych miejsc parkingowych oraz

Rys. 1 Drogi
– stan projektów
realizowane inwestycje
do końca 2017 r.
dokumentacje przebudowy
dróg do realizacji
(posiadające pozwolenie na budowy
lub przyjęte zgłoszenia)

dokumentacja w trakcie opracowania

miejsca w centrum na prywatnej
nieruchomości pod galerią handlową (pomiędzy bankiem, apteką a Bazylią). Planuje się budowę docelowo
ok. 100 miejsc na Park&Ride i w centrum. W zależności od potrzeb
miasta można wyznaczyć obszar
płatnego parkowania z dokładnym
wyszczególnieniem miejsc, placów
czy ulic. Granice takich obszarów
powinny zostać odpowiednio oznakowane znakami drogowymi (D-44

i D-45) przewidzianymi w obowiązującej ustawie Prawo o ruchu drogowym. Zmiana stałej organizacji
ruchu musi być poprzedzona wykonaniem projektu organizacji ruchu,
który następnie należy zatwierdzić
w tarostwie Powiatu Grodziskiego.
Burmistrz Miasta poinformował
mieszkańców, iż będzie rekomendował Radzie Miasta wprowadzenie strefy płatnego parkowania
w centrum, zwolnienie z opłat na

Rys. 2 Budżet – pieniądze wydane i zakontraktowane

(rozstrzygnięte przetargi) w PLN
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Park&Ride. Miejsc objętych płatną
strefą byłoby ok. 80 z proponowanym cennikiem: pierwsza godzina
tzw. „zerowa” bezpłatna, pozostałe
płatne na poziomie: pierwsza godzina: 3 zł, druga godzina 3,60 zł, trzecia 4,20 zł, czwarta i kolejna po 3 zł.
Niektóre ulice zostałaby wyłączone
z możliwości parkowania z ograniczeniem czasu postoju do godziny.
O wprowadzeniu strefy płatnego
parkowania decyduje Rada Miasta.
Druga część spotkania dotyczyła
przyszłego funkcjonowania systemu odbierania odpadów. Informacje na ten temat zostały przedstawione w Biuletynie nr 3/77
z sierpnia 2017 r. Podczas trzeciej
części spotkania Pan Burmistrz
omówił wizualizację stawu w Parku
Miejskim. Ten temat został przedstawiony w oddzielnym artykule na
poprzednich stronach. Spotkanie
cieszyło się dużą frekwencją.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna

2016

2017
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Przebudowa
ulicy Głównej

Trwają prace przy przebudowie
ulicy Głównej. W ulicy wykonano już zasadnicze elementy takie
jak chodniki, zjazdy do posesji, nawierzchnię bitumiczną, miejsca postojowe z kostki betonowej. Pozostało do wykonanie skrzyżowanie
wyniesione z ul. Miejską, wprowadzenie stałej organizacji ruchu oraz
prace porządkowe. Przebudowa
ul. Głównej zakończona zostanie
do końca miesiąca października.

Budowa parkingu P&R
Trwają prace przy budowie parkingu P&R. Wykonano chodnik na dojściu do parkingu, miejsca postojowe na rowery, budowana jest droga
manewrowa i miejsca postojowe
dla samochodów.

Lipowa trakt rowerowy
i ciąg pieszy

Zlecono wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na trakt
rowerowy i wydzielony ciąg pieszy
po północnej stronie ulicy. W ramach dokumentacji wykonane zostaną również projekty przebudowy
linii energetycznej N.N, linii telekomunikacyjnej oraz wykonane zostaną
projekty oświetlenia ulicy jak i trasy
rowerowej oraz ciągu pieszego.
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Dofinansowanie na pumptrack
Miasto otrzymało dofinansowanie na budowę toru rowerowego typu pumptrack w wysokości
104.866 zł, co daje 64% wartości
projektu. Projekt został złożony
w LGD „Zielone Sąsiedztwo”.
Nazwa pumptrack pochodzi od
„pompowania”, czyli techniki jazdy
na rowerze góra-dół bez pedałowania. Na przystosowanym do tego
torze można nabierać prędkości,

pokonując kolejne muldy i wyprofilowane zakręty. Pumptrack w zależności od powierzchni z jakiej jest wykonany może też służyć rolkarzom
i dzieciom (młodzieży) na hulajnogach. Budowa nowoczesnego toru
do pumptracku będzie znakomitym
urozmaiceniem sportowej oferty
w Podkowie Leśnej.

Tablica
przy WKD
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W ostatnim biuletynie informowaliśmy, że spółka WKD przeprowadziła remont toru nr 2 na
szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna. W związku z monitami mieszkańców dotyczącymi słabego komfortu przejazdu pojazdami
mechanicznymi przez stację WKD
Główna, Urząd Miasta podjął interwencję w tej sprawie w zarządzie
spółki. WKD we wrześniu ogłosiła
przetarg na wymianę nawierzchni
drogowej z płyt wielkogabarytowych CBP na płyty małogabarytowe
wraz z dostosowaniem przejazdu na
nowej nawierzchni przejazdów oraz
chodników dla pieszych na siedmiu
przejazdach linii WKD, w tym na
przejeździe Podkowa Leśna Główna i ul. Przejazdowej w Otrębusach
(na wylocie z Podkowy ul. Bukową).
10 października spółka unieważniła postępowanie przetargowe ze
względu na przekroczenie kwoty
przewidzianej na sfinansowanie zamówienia o 568.260 zł. Przetarg zostanie powtórzony.

Marcin Bzdyra
Urząd Miasta Podkowa Leśna

W związku z brakiem bezpiecznego przejścia i przejazdu na stacji
WKD Główna zostały podjęte kroki
mające na celu poprawę tej sytuacji.
Dzisiaj zarówno piesi jak i kierowy
mają problem z oceną, kiedy kolejka
rusza. Zaproponowano rozwiązanie
– ustawienie tablicy – semafora „Stój
pociąg”, która uruchamiana byłaby
przez maszynistę, wtedy kiedy kolejka ruszałaby ze stacji. Ponieważ jest
to patent, który nie jest regulowany
w przepisach kolejowych, to zostało wystosowane pismo do Urzędu
Transportu Kolejowego z prośbą
o odstępstwo w tym zakresie.
Marcin Bzdyra
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Przetarg na przebudowę
ul. Cichej i Storczyków

Dofinasowanie „Akademia
Otwartego Umysłu”
Dotacja w wysokości 838.479 zł dla samorządowej szkoły
podstawowej i gimnazjum na projekt edukacyjny, który
będzie trwał dwa lata. Jest to 95% dofinansowania całości
projektu o wartości 883.124,50zł
Jeszcze wiosną tego Urząd Miasta
nawiązał współpracę z Fundacją na
rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury
(STIWEK), dzięki której został złożony projekt pn „Akademia Otwartego Umysłu” do Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych o dofinansowanie ze środków unijnych. Partnerem projektu
i gwarantem jego przeprowadzenia
jest Miasto Podkowa Leśna. Projekt
został wysoko oceniony i znalazł się
na 4 miejscu.
Celem projektu jest podniesienie
poziomu kompetencji kluczowych
i właściwych postaw 350 uczniów
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Publicznego. Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań,
projektów edukacyjnych i warsztatów rozwijających postawy. Fundacja przygotowująca projekt, w tym
zakresie ściśle współpracowała ze
szkołą. Grupę docelową, zakres
i formę realizacji projektu opracowano na podstawie diagnozy
przeprowadzonej w obu szkołach
zatwierdzonych przez organ prowadzący i analizy zainteresowania
projektem nauczycieli, uczniów
i rodziców. Problem w opanowaniu
podstawy programowej w zakresie
kompetencji kluczowych powinny
rozwiązać dodatkowe zajęcia wy-

równawcze. Uczniowie osiągający
zadawalające, ale niższe niż ich potencjał wyniki, z niską motywacją do
nauki i uczniowie z dobrymi wyniki,
zainteresowani rozwojem kompetencji będą uczestniczyć w kołach
zainteresowań. W projekcie będą
rozwijane postawy przedsiębiorczości u uczniów, będą prowadzone
dodatkowe projekty edukacyjne dotyczące rozwoju postaw kreatywności i innowacyjności. Przewidziane
są zajęcia, gdzie dzieci i młodzież
nauczą się jak unikać zagrożeń związanych z aktywnością w internecie.
Szkoły zostaną doposażone w sprzęt
TIK, powstanie międzyszkolna pracownia informatyczna i biologiczna.
W ciągu 2 lat projektu uczniowie
powinni podnieść kompetencje kluczowe z matematyki, przedmiotów
przyrodniczych i kompetencje cyfrowe o 40% w stosunku do zdefiniowanego poziomu wyjściowego, rozwinąć umiejętność unikania zagrożeń
w sieci o 60%, wzmocnić postawy
przedsiębiorczości o 60%, a kreatywności, innowacyjności i pracy
zespołowej o 50%. Szkoła pozyska
wsparcie przedstawicieli biznesu
i nauki w rozwijaniu postaw przedsiębiorczych młodzieży – powstanie
Komitet ds. Rozwoju Przedsiębiorczości.
Marcin Bzdyra
Urząd Miasta Podko wa Leśna

W trakcie procedury przetargowej
na przebudowę ul. Cichej i Storczyków wyłoniono wykonawców przebudowy ulic. Ulicę Cichą przebuduje
firma MKL-BUD Michał Lulis z Warszawy natomiast ul. Storczyków przebuduje firma Zakład Ogólnobudowlany „MARBUDEX” Marek Kierlańczyk
ze Skierniewic. Prace zostały rozpoczęte w ramach przebudowy wykonane zostaną nowe nawierzchnie
bitumiczne, zjazdy do posesji z kostki
betonowej oraz odwodnienie.

Kwiatowa projekt
zamienny

Zlecono wykonanie projektu zamiennego na odcinku od skrzyżowania
ul. Kwiatowej z ul. Sasanek-Czeremchy do skrzyżowania z ul. Storczyków. Na przedmiotowym odcinku
wykonane zostaną przewężenia w nawierzchni celem ochrony istniejącego cennego drzewostanu jak również
spełnienia wymogów Konserwatora
Zabytków. Poprzednie rozwiązanie
czyli jednakowej 5m szerokości nawierzchni, które zostało wymuszone
przez Wydział Komunikacji Starostwa Grodziskiego spowodowałoby
konieczność wycinki drzew.

Przepust na ulicy
Modrzewiowej

Ulewne deszcze w lipcu spowodowały podmycie części przepustu
na ul. Modrzewiowej, w związku
z tym w ramach prac interwencyjnych przepust został wyremontowany. Do końca października zostaną zamontowane balustrady.

Stanisław Borkowski
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
7

››› Wieści z urzędu
W dniach 4-5 października b.r.
k/ Olsztyna odbyła się Konferencja
Smart Public & IoT Forum. Forum
zebrało zarówno przedstawicieli
administracji publicznej jak
i ekspertów rynku IoT (Internet
of Things – Internetem Rzeczy).
Spotkanie było szansą na wymianę
doświadczeń, przyjętych rozwiązań
oraz poznania nowych technologii.
Miasto Podkowa Leśna reprezentowane przez Pana Burmistrza Artura
Tusińskiego zostało przedstawione
podczas Forum jako miasto zmieniające swoje funkcjonowanie i wdrażające nowe technologie i innowacje.
Burmistrz Miasta Artur Tusiński wziął
również udział w Panelu Dyskusyjnym „Inteligentne Miasta Tu&Teraz, czyli dlaczego nie warto stać
w miejscu”, podczas którego dyskutowano nad efektywnym wdrożeniu
IoT, nowych rozwiązań w zarządzaniu
miastem i wśród jego mieszkańców.
Dzięki wykorzystywaniu nowych

Inteligentne miasta.
Panel dyskusyjny „Tu i Teraz”
technologii informacyjno-komunikacyjnych zwiększa się interaktywność
i wydajność infrastruktury miejskiej.
Choć stworzenie inteligentnego miasta z prawdziwego zdarzenia, odpowiadającego na potrzeby współczesnego społeczeństwa, nie jest proste
to należy pamiętać, że należy przyjmować nowe propozycje oferowane
przez współczesne formy rynku IoT.
Nie warto stać w miejscu. Rynek Internetu Rzeczy robi się coraz bardziej
aktywny. Aktywni na nim są zarówno
wielcy gracze z branży IT jak i małe,
innowacyjne firmy, często startupy,
które dzięki świeżym pomysłom notują szybki rozwój. Wdrażanie rozwiązań Internetu Rzeczy powinno odby-

wać się we współpracy z partnerami
posiadającymi doświadczenie nie tylko w konkretnej branży, ale także
mającymi nowe propozycje w zakresie technologii, sprzętu i rozwiązań
komunikacyjnych nowych na rynku.
W niedalekiej przyszłości rozwiązania
oparte na IoT staną się powszechne
w wielu branżach, od sektora publicznego, przez przemysł, po handel detaliczny czy sektor finansowy. Dlatego
też osiąganie lepszej efektywności
biznesu konkurencyjności oraz pozycji rynkowej zależy od Tu & Teraz.
A. Nowocień
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Wizyta studyjna w Norwegii

W dniach 11-15 września 2017 r.
w ramach projektu „Podnoszenie
kompetencji samorządów polskich
w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystania OZE
z użyciem technologii informatycznych, w oparciu o doświadczenie norweskie, odbył się wyjazd studyjny do
Norwegii. Projekt jest realizowany ze
środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2017 w ramach
Funduszu Współpracy dwustronnej
w ramach Operacyjnego Programu
PL04” „Oszczędność energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
Projekt został przygotowany w partnerstwie Związku Miast Polskich, Norweskiego Związku Władz Lokalnych
i Regionalnych, Stowarzyszenia Gmin
PNEC oraz Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Pan Burmistrz Artur Tusiński wraz
z 18 innymi przedstawicielami pol8

skich samorządów podczas wizyty
odwiedził gminy Frogn i Nes, spółki
komunalne Esval Miljopark i BrukaNes, klaster energetyczny w Lillestroem i jego oddział edukacyjny w Lindum
oraz stowarzyszenie Pomp Ciepła NOVAP w Oslo, a także Norweski Związek
Władz Lokalnych i Regionalnych.
Wizyta służyła wymianie poglądów
przedstawicieli samorządów mazowieckich z przedstawicielami partnerów norweskich w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), jak
również zaprezentowanie dobrych
praktyk stosowanych w Norwegii
w zakresie transformacji w kierunku
GOZ. Docelowo wdrożenie podobnego programu na Mazowszu, uwzgledniającego współpracę międzygminną
może przyczynić się do stałego i zrównoważonego rozwoju w perspektywie wieloletniej. Podczas spotkania
samorządowcy mieli okazję zobaczyć
norweskie rozwiązania w zakresie
realizacji idei gospodarki o obiegu
zamkniętym oraz poznać stosowanie wydajnych rozwiązań z zakresu
OZE w budynkach publicznych wraz
z zastosowaniem nowych technologii

informatycznych w tym zakresie.
Zgodnie z deklaracją w ramach udziału
w w/w projekcie zostanie zakupiony pojemnik na odpady elektroniczne, który
będzie usytuowany w Urzędzie Miasta
Podkowa Leśna. Pojemnik na odpady
elektroniczne będzie specjalnie zaprojektowanym pojemnikiem do którego
można dostarczać w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób, odpady
elektroniczne, codziennego użytku
zawierające różnego rodzaju dane informatyczne. Należy podkreślić, że zebrana elektronika może żyć w nowych
produktach, pozwalając zaoszczędzić
energię i surowce naturalne. A jest to
przecież istota gospodarki o obiegu zamkniętym Zachęcamy mieszkańców
naszego miasta do korzystania z nowego rozwiązania. Do pojemnika można
wrzucać: telefony komórkowe, tablety,
karty pamięci laptopy, pendrive czy nośniki cyfrowe CD, DVD itp. Pojemnik na
odpady elektroniczne będzie dostępny
w Urzędzie pod koniec listopada.
A. Pulkowska-Nowocień
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Brak chętnych wykonawców

fot. M. Biedrzycki, źródło: www.prezydent.pl

z”
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na remont rowów

W 2017 roku Urząd Miasta zaplanował do realizacji zadanie
pn. „Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego, polegającego
na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami
i zezwoleniami w zakresie niezbędnym do wykonania robót
budowlanych Etap I oraz wykonanie przebudowy rowu Etap II.”
Etap I obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnień na wykonanie
przebudowy
dwóch odcinków
rowu melioracyjnego:
a) d
 olnego odcinka rowu Rs 11/19
od strony ul. Myśliwskiej – początek przy końcu obecnego umocnienia, koniec przy ul. Jelenia i dalej do granicy terenu kolejowego
oraz rowu bocznego RS11/18
przy ulicy Bobrowej/Wilczej
w mieście Podkowa Leśna, oraz
b) odcinka od przepustu na ul. Myśliwskiej do przepustu na ul. Głównej.
Natomiast Etap II zakładał wykonanie przebudowy dolnego odcinka
rowu Rs 11/19 od strony ul. Myśliwskiej – tj. początek przy końcu obecnego umocnienia, koniec natomiast
przy ul. Jelenia i dalej do granicy
terenu kolejowego oraz rowu bocznego RS11/18 przy ulicy Bobrowej/
Wilczej w mieście Podkowa Leśna.
Przebudowa z założenia miała polegać na umocnieniu dna i skarp
rowu płytami betonowymi, w dostosowaniu do przekroju rowu.

Do umocnienia przyjęto płyty betonowe, ułożone na podsypce żwirowej
z zabezpieczeniem geowłókniną.
Urząd Miasta trzykrotnie ogłaszał
przetarg nieograniczony na realizacje wskazanego zadania. Firmy
melioracyjne funkcjonujące na
rynku nie podjęły tego tematu i nie
złożyły korzystnej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Jedyna oferta, która
została złożona w prowadzonych
postępowaniach trzykrotnie przewyższała środki zaplanowane na
realizację. Wobec powyższego tj.
braku wykonawców starających
się o zawarcie umowy oraz chociaż
jednej oferty mieszczącej się w zaplanowanych środkach żadne z prowadzonych postępowań nie został
zakończone zawarciem umowy.
Mając na uwadze potrzebę poprawy stanu miejskich rowów w 2018r.
planujemy ponownie przystąpić do
realizacji zadania.
Joanna Kacprowicz
Kierownik Ref.
Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

„Wspólnie
o Konstytucji,
wspólnie
o samorządzie”.
11 października 2017 roku na
zaproszenie Prezydenta RP
Andrzeja Dudy, Burmistrz Miasta Pan Artur Tusiński jako
przedstawiciel korporacji samorządowej Unii Miasteczek Polskich wziął udział w konferencji
„Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”.
Konferencja odbyła się w Pałacu
Prezydenckim i była zorganizowana zgodnie z informacją kancelarii
w ramach kampanii społecznoinformacyjnej przed referendum
dotyczącym nowej Konstytucji.
Oprócz Prezydenta RP Andrzeja
Dudy głos w dyskusji zabrali Paweł
Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, dr hab. Marek
Dobrowolski, konstytucjonalista z
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. Krystian M. Ziemski z
Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, ekspert prawny Związku Gmin Wiejskich RP, Marcin Witko – Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, członek Narodowej
Rady Rozwoju i Zespołu do spraw
wypracowania zmian w przepisach
dotyczących działalności samorządu terytorialnego.
Tuż przed konferencją odbyło się
spotkanie przedstawicieli korporacji samorządowych z Prezydentem,
które zainaugurowało działalność
zespołu ds. przeglądu prawa samorządowego.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Konsultujemy

Studium

Po wakacjach do skrzynek
mieszkańców trafiły
broszury informacyjne, które
stanowiły kompendium
wiedzy umożliwiającej
rozpoczęcie dyskusji.
W drugiej połowie września
zaprosiliśmy mieszkańców
do wspólnej rozmowy.
W dniach od 21 do 27 września
w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej działał terenowy punkt konsultacyjny. Osoby obsługujące punkt
odpowiadały na pytania, zachęcały
do uczestnictwa w badaniu ankietowym oraz angażowały w dyskusję
na temat aktualnego i przyszłego
funkcjonowania miasta. Codziennie
powstawała mapa Podkowy, na której kolorowymi pinezkami zainteresowani zaznaczali miejsca, które ich
zdaniem są najbardziej wartościowe
i warte zachowania w praktycznie
niezmienionym kształcie oraz te
obszary, które nie wykorzystują
swojego potencjału, są problemowe
bądź wymagają interwencji. Okazało się, że postrzeganie poszczególnych przestrzeni miejskich nie
jest jednoznaczne – odmienne są
również wizje ich przyszłego wyko-

››› Wieści z urzędu
W ostatnim biuletynie Nr 3/77
z sierpnia pisaliśmy o decyzji sprzedaży dwóch działek miejskich na ulicy Bażantów 13 i ulicy Helenowskiej
23. Helenowska 23, pow. 1424m2.
Cena wywoławcza 656.000zł. (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od
towarów i usług VAT 23%. Przetarg
odbędzie się w dniu 9 listopada 2017
r. o godzinie 10.00 w sali ślubów
Urzędu Miasta. Wadium w wysokości 65.600 zł należy wpłacić do dnia
6 listopada 2017 r.
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rzystania. Różnorodność opinii dała
swój wyraz w długich dyskusjach
prowadzonych nad mapą.
W ostatni piątek września odbył się
objazd architektoniczno-historyczny miasta, któremu przewodził Pan
Oskar Koszutski. Uczestnicy konsultacji mogli spojrzeć na Podkowę
z innej, nowej perspektywy. Podczas
wycieczki moderator/przewodnik zabrał uczestników w charakterystyczne dla przestrzeni publicznej i idei
miasta ogrodu miejsca. Punkty spaceru zostały dobrane przez moderatora wg klucza dobrze funkcjonującej
przestrzeni publicznej z tą, która dzisiaj nie jest miastotwórcza, nie tworzy charakteru miasta. Na 18 paź-

dziernika został zaplanowany panel
ekspercki, w którym uczestniczyli:
prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir
Gzell, dr Janusz Radziejowski, mgr
inż. arch. Grzegorz Chojnacki, mgr
inż. arch. Ewa Jaśkowiak-Leszczyńska
oraz Burmistrz Miasta Artur Tusiński.
Panel prowadził dr Waldemar Siemiński z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
Konsultacje są procesem wymiany
wiedzy pomiędzy władzami miasta
a mieszkańcami. Społeczność podkowiańska pokazała, że chce aktywnie
uczestniczyć w kształtowaniu dokumentu wyznaczającego przyszłe
kierunki przestrzennego rozwoju
miasta. Zgłoszone wnioski oraz wyrażone opinie stanowią cenny głos
doradczy w procesie planistycznym.
Szczegółowe podsumowanie poszczególnych technik i form konsultacji znajdzie się na przygotowywanej
obecnie stronie www.konsultacje.
podkowalesna.pl.
Joanna Oracka
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Przetarg na działki miejskie
Bażantów 13, pow. 2863m2. Działka położona jest pomiędzy ulicą Bażantów i Kukułek i ze względu na
ukształtowanie terenu, wjazd na nieruchomość znajduje się od ulicy Kukułek 24. Cena wywoławcza wynosi
1 049 000 zł. (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) Do ceny
wylicytowanej w przetargu zostanie
doliczony podatek od towarów i usług
VAT 23%. Przetarg odbędzie się
w dniu 12 grudnia 2017 r. o godzinie
10.00 w sali ślubów Urzędu Miasta.

Wadium w wysokości 104 900 zł należy wpłacić do dnia 7 grudnia 2017 r.
Więcej informacji na temat przetargów znajdziecie Państwo na stronie BIP urzędu w zakładce „Przetargi
w ramach u.g.n. (ustawy o gospodarce nieruchomościami). Bliższych informacji udziela Referat Infrastruktury Komunalnej, Justyna Cierniak,
pok.16, tel. 759 21 19
Justyna Cierniak
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Audyt oświatowy
W obliczu zmian demograficznych, społecznych
i gospodarczych oraz biorąc pod uwagę duże wydatki Miasta
na oświatę, mało optymistyczne dane demograficzne,
niestabilną politykę państwa w zakresie edukacji oraz nieznane
jeszcze skutki reformy oświatowej niezbędne było opracowanie
dokumentu określającego kształt organizacyjny i kierunki
działań w sferze naszej oświaty.
Mając powyższe na uwadze zlecono Fundacji Rozwoju i Demokracji
Lokalnej wykonanie Analizy finansowo – organizacyjnej sieci szkół
i placówek oświatowych w Mieście
Podkowa Leśna, której celem było
zbadanie różnych aspektów organizacji i finansowania zadań oświatowych w naszym mieście. Dokument ten przedstawia niezależne,
eksperckie odpowiedzi na pytania,
w jakim kierunku zmierza obecny
model organizacji systemu oświaty i jakie zmiany są niezbędne, by
zracjonalizować finansowanie placówek oświatowych w Podkowie
Leśnej. W dokumencie szczegółowo przeanalizowano m.in. aspekty
finansowe naszej oświaty za 2015 –
2017, wydatki poszczególnych placówek oświatowych, średni koszt
utrzymania jednego ucznia, strukturę zatrudnienia w placówkach
publicznych, arkusze organizacyjne itd.. Analizę finansowo-organizacyjną podsumowują propozycje
rozwiązań w tym cztery rekomendacje (wzorcowe rozwiązania), które należy dopasować do uwarunkowań naszego Miasta. Możliwe jest
również łączenie rozwiązań z poszczególnych rekomendacji.
W podsumowaniu proponowanych zmian organizacyjnych w zakresie oświaty Miasta Podkowa
Leśna wskazano m.in: „Największe
oszczędności w zakresie oświaty przynosi redukcja etatów nauczycielskich.
Coroczna, dogłębna analiza arkuszy
organizacyjnych przed ich zatwierdzeniem jest więc czynnością niezbędną …
Łatwym, a przynoszącym stosunkowo
duże oszczędności rozwiązaniem jest
obniżenie dodatku mieszkaniowego. Zaoszczędzoną kwotę można przeznaczyć
na inny cel (wg. uznania Rady Miasta)

np. inne dodatek do wynagrodzeń wliczający się w średnie wynagrodzenie –
motywacyjny, za wychowanie klas itp.
… W związku ze znaczną liczbą zatrudnionych pracowników administracyjno
– obsługowych (ponad 25 etatów) w
placówkach prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna należy rozważyć zlecenie usług ochroniarskich i cateringowych (przedszkole) zewnętrznej firmie
w ramach zamówienia publicznego. Rekomenduje się również włączenie CUW
do struktury Urzędu Miasta. Poprawa
sytuacji finansowej jest możliwa tylko
dzięki obniżeniu wydatków lub zwiększeniu dochodów. W celu zwiększenia
dochodów związanych z prowadzeniem
placówek oświatowych – subwencji
oświatowej proponuje się utworzenie
na bazie istniejącej infrastruktury klas
sportowych, szkoły mistrzostwa sportowego czy muzycznej. Zwiększenie
subwencji może nastąpić również dzięki
zwiększeniu ilości uczniów …”.
Pełna Analizy finansowo-organizacyjna sieci szkół i placówek
oświatowych w Mieście Podkowa
Leśna dostępna jest w bip.podkowaleśna”
http://bip.podkowalesna.pl/
wp-content/uploads/2012/02/
analiza-finansowo-organizacyjna
-oswiaty-w-miescie-podkowa-lesna_poprawiona.pdf
Maria Górska
Sekretarz Miasta

››› Wieści z urzędu

Miasto wydzierżawi

działkę

W ramach prowadzonego we wrześniu punktu konsultacyjnego dotyczącego zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
mieszkańcy Podkowy Leśnej wielokrotnie zgłaszali potrzebę określenia
funkcji i zagospodarowania terenu
przy ul. Brwinowskiej 30. Działka przy
wjeździe do miasta ma powierzchnię
9 660 m² i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem U, ZL, Zn1, Zn2.
Przeznaczona jest pod usługi gastronomii, rozrywki, handlu, biur oraz rozwój funkcji mieszkalnictwa zbiorowego
z zakresu zajazdów, moteli i pensjonatów. Miejscowy plan dopuszcza również lokalizowanie funkcji usługowych
z zakresu administracji, kultury, obsługi
finansowej oraz służby zdrowia.
W 2010 roku Rada Miasta Podkowy Leśnej wyraziła zgodę na wydzierżawienie
przedmiotowej nieruchomości na okres
30 lat. Jednak w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie zgłosili
się chętni, którzy mieliby pomysł na zagospodarowanie tej nieruchomości.
W chwili obecnej nieruchomość przeznaczona jest na składowanie materiałów wykorzystywanych podczas bieżących remontów dróg w Podkowie Leśnej.
Mieszkańcy wielokrotnie podkreślali
fakt, że przez gromadzenie materiałów
drogowych na tej nieruchomości powoduje jej oszpecenie. Działka przy ul. Brwinowskiej 30 powinna przyciągać inwestorów z racji jej atrakcyjnego położenia
w sąsiedztwie trasy 719. Dlatego Urząd
Miasta podjął kolejną próbę wydzierżawienia terenu i zagospodarowania go we
właściwy, estetyczny sposób. Przetarg
pisemny nieograniczony zostanie rozstrzygnięty w połowie grudnia b.r. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta
z dnia 6 października 2017 roku wywoławcza miesięczna wartość czynszu
dzierżawnego będzie wynosiła 3 864 zł
(netto). Więcej informacji na temat aktualnych przetargów znajdziecie Państwo
na stronie BIP urzędu w zakładce „Przetargi w ramach u.g.n. (ustawy o gospodarce nieruchomościami).
Justyna Cierniak
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Wieści z urzędu
Do końca września mieszkańcy mogli zgłaszać swoje wnioski do budżetu na rok 2018. Kilkudziesięciu
mieszkańców wnioskowało o przebudowę i remont dróg: Topolowej,
Modrzewiowej, Głogów, Sarniej,
Orlej (od Jaskółczej do Parowu Sójek), Sosnowej, Dębowej (Bukowa
– Kolejowa) i Grabowej oraz wykonanie projektu na ulicę Irysową.
Spoza obszaru infrastruktury drogowej wpłynęły wnioski o zabezpieczenie środków finansowych na:
  Kontynuowanie zagospodarowanie
działek miejskich na ulicy Jeleniej
  Wyczyszczenie skweru (zadbanie o zieleń) na rogu ulicy Sarniej
i Głównej
  Budowę trasy do ćwiczeń na
świeżym powietrzu (ścieżki zdrowia) oraz urządzeń umożliwiających gimnastykę dla seniorów
(z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej) – z uwzględnieniem
 Zagospodarowanie placów i skwerów w różnych częściach miasta
elementami małej architektury,
które będą służyły aktywnościom
sportowym, wypoczynkowi i in-

Wnioski mieszkańców

złożone do budżetu na rok 2018
tegracji rodzinnej, społecznej
i międzypokoleniowej (skwerek
ks. Kolasińskiego, skwerek na ulicy Głównej, skwer u zbiegu ronda
przy Topolowej oraz placyki na ul.
Storczyków oraz Wrzosowej)
  Zwiększenie kwoty dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej
  Profilaktykę wad postawy dzieci
i młodzieży
  Ustawienie stołów do tenisa
ziemnego na terenie miasta, które urozmaiciłyby ofertę sportową
  Budowę małego boiska (stadionu wraz trybunami na ok. 100
osób) do gry w piłkę 105mx68m
nożną na terenie ośrodka Adwentystów (w Żółwinie)
O
 rganizację koncertu, wystaw i in.
w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości
Wpłynął również wniosek o możliwość przeorganizowania stołówki
przedszkolnej. Swoje pisma złożyły

››› Wieści z urzędu

Remont Posterunku Policji

Bardzo ucieszyła nas
informacja, że Komenda
Stołeczna Policji zdecydowała się na przeprowadzenie niezbędnych prac
remontowych
budynku
podkowiańskiego Posterunku Policji. W ciągu
12

ostatnich dwóch miesięcy
zostało zmienione pokrycie
dachowe wraz z wymianą
obróbek blacharskich i wykonaniem nowej instalacji
odgromowej. Została również pomalowana elewacja
budynku. W czerwcu miasto dofinansowało zakup
samochodu dla Komendy
Powiatowej w wysokości 22.500 zł jak również
finansujemy
dodatkowe
ponadnormatywne służby
prewencyjne. Koszt remontu to 120.445 zł. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
INGO z Warszawy.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna

również Rada Rodziców i Rada Szkoły,
Komisje Rady Miasta i jednostki organizacyjne.
Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz Miasta, który przedkłada go Radzie Miasta najpóźniej do 15 listopada
roku poprzedzającego rok budżetowy. Następnie przewodniczący Rady
Miasta przekazuje do zaopiniowania
wszystkimi komisjom stałymi rady.
Komisje Rady Miasta formułują opinie o projekcie budżetu, również mogą
zgłaszać propozycje wprowadzenia do
budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku już przewidzianego
w projekcie, jednocześnie wskazując
źródło jego finansowania, a także mogą
obniżyć wielkość proponowanych wydatków. Opinie poszczególnych komisji
są podstawą do sformułowania ostatecznej wersji projektu budżetu przez
Burmistrza Miasta. Uchwała budżetowa powinna zostać uchwalona przed
rozpoczęciem roku budżetowego (czyli do końca roku).
Agnieszka Czarnecka
Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

››› Edukacja
		
Wieści
z budowy Szkoły św. Teresy
Mimo zmiennej pogody
prace przy rozbudowie
Szkoły św. Teresy postępują systematycznie.
W lipcu rozpoczęto roboty ziemne. W sierpniu
wykonano wykop pod
fundamenty, zbrojenie
i wylanie płyty fundamentowej. Wykonano
też przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne.
Zbrojenie i betonowanie ścian podziemia to
sierpień. Zbrojenie i betonowanie stropu nad

piwnicami
wykonano
w 1. poł. września, natomiast w październiku
zakończono zbrojenie
i betonownie stropu nad
parterem.
Harmonogram robót przewiduje
zakończenie
budowy
w lipcu 2018 r. Jak na
niepełne cztery miesiące
prac efekt jest znaczący.
Grzegorz Dąbrowski
Dyrektor Szkoły św. Teresy i
Gimnazjum św. Hieronima w
Podkowie Leśnej

››› Wieści z urzędu

››› Wieści z urzędu

Z notatnika policjanta
Jesień to niebezpieczny czas dla użytkowników dróg.
Do największej liczby zdarzeń drogowych dochodzi
właśnie o tej porze roku.

Informacja o pracach
konserwatorskich
przed zimą w budynkach
należących do miasta
Podkowa Leśna
Miasto Podkowa Leśna wykonało szereg prac remontowych w budynkach
użyteczności publicznej. Jak każdy
dobry gospodarz przed okresem zimowym, dokonano przeglądu technicznego budynków komunalnych w naszej
Gminie. Zlecono remont dachów w budynku Pałacyku Kasyno przy ul. Lilpopa 18 i hali sportowej Zespołu Szkół
Samorządowych przy ul. Jana Pawła II
20, oraz obróbki dekarskie w Bibliotece Miejskiej przy ul. Błońskiej 50. Ponadto wykonano naprawy dekarskie
w dwóch budynkach wielorodzinnych
przy ul. Jaskółczej 20/22 i ul. Orlej 4.
Zostały wyremontowane kominy
w budynku komunalnym przy ul. Jana
Pawła II 29. Wykonano przeglądy kominiarskie i gazowe we wszystkich
budynkach należących do Gminy. Wymieniono drzwi wejściowe do budynku księgarni przy ul. Jana Pawła II 5.
Miasto Podkowa Leśna jest w trakcie
realizacji podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta
przy ul. Akacjowej 39/41.
Elżbieta Siedlecka
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Komunikat
Z informacji, które otrzymujemy od
mieszkańców, po Podkowie Leśnej
kręcą się osoby podające się za pracowników gazowni. Pracownicy
PGNiG S.A. nie przychodzą do państwa domów i nie oferują podpisania umów, aneksów i zmian w umowie. Nie proponują również zmiany
sprzedawcy paliwa gazowego. Prosimy bardzo o czujność, a w razie wątpliwości o kontakt z gazownią (22 637
46 04) albo z Urzędem Miasta (22 759
21 00) w celu weryfikacji.

W naszym mieście odnotowano
4 kolizje w miesiącu wrześniu bieżącego roku oraz aż, bo 7 kolizji w miesiącu październiku (stan na dzień
12.10.2017 r.). Analizowane zdarzenia drogowe miały miejsce na ulicach:
Brwinowska, Słowicza, trasa 719,
Gołębia, Al. Jana Pawła II, Akacjowa,
Lotnicza, Królicza. Niepokojąca jest
reakcja kierowców, którzy z różnych
przyczyn powodują kolizje, a następnie bezzwłocznie oddalają się z miejsca zdarzenia. Takie zdarzenia miały
miejsce na parkingach i miejscach
parkingowych. Nikt nie chciałby znaleźć się na miejscu pokrzywdzonego
w takiej sytuacji. A wystarczy przecież umieścić za wycieraczką auta
karteczkę z krótką informacją: „Przepraszam, uderzyłem w tylny prawy
błotnik, pana/pani samochodu. Proszę o telefon: xxx-xxx-xxx”.
Najwięcej zgłoszeń od Państwa
otrzymujemy w kwestii nieprawidłowego parkowania na terenie Podkowy Leśnej na ulicach:
Al. J. Pawła II, Akacjowa, Modrzewiowa, Kościelna, Rejmonta, Bluszczowa, Wschodnia. Najczęściej są to
zgłoszenia potwierdzone.
PAMIĘTAJMY: parkując w miejscach nie wyznaczonych, nie zachowując odległości 10 metrów przed
znakami drogowymi, niestosując
się do znaków drogowych, parkując
na chodniku dla pieszych nie tylko
tamujemy ruch kołowy, ale przede
wszystkim utrudniamy ruch pieszym. Nie wolno również parkować
na terenach zielonych. Do placówek
szkolnych na Al. J. Pawła II i ul. Modrzewiową uczęszczają dzieci, które
drogę do i ze szkoły pokonują pieszo.
Często mają ją utrudnioną poprzez
zastawione auta. Muszę również
przypomnieć, że Kodeks ruchu drogowego nie zezwala na nieprawidłowe parkowanie w niedziele i święta –
co zdarza się mieć miejsce w obrębie
podkowiańskiego kościoła.
W dniu 28 września 2017 roku
w Pałacyku Kasyno w Podkowie Leśnej odbyła się debata społeczna pn.:

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
– możesz mieć na nie wpływ”. W spotkaniu wziął udział I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim – podinspektor
Wojciech Bogiel oraz policjanci Posterunku Policji i Komendy Powiatowej, a także Burmistrz Podkowy Leśnej – Artur Tusiński i zainteresowani
bezpieczeństwem mieszkańcy miasta. Podczas debaty przedstawiłam
Państwu prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie miasta,
działanie Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa i sposób posługiwania się nią. Zapoznałam Państwa
z zagrożeniami zgłaszanymi za pośrednictwem Mapy, a także przedstawiłam program „Dzielnicowy bliżej
nas” i aplikację „Moja Komenda”. Jeśli
ktoś z Państwa nie mógł uczestniczyć
w debacie, a chciałby bezpośrednio
zapoznać się z w/w programem, aplikacją czy stanem bezpieczeństwa na
terenie Miasta Podkowa Leśna – pomocą i radą służą:
Dzielnicowy
st.asp. Jakub ZIÓŁEK
tel. 600 997 544
e-mail: dzielnicowy.
podkowalesna1@ksp.policja.gov.pl
Dzielnicowy opiekuje się terenem
miasta Podkowa Leśna położonym
po południowej stronie torów WKD
(ul. Brwinowska)

Dzielnicowy
mł.asp. Krzysztof
KOMÓR
tel. 600 997 673
e-mail: dzielnicowy.podkowalesna2@ksp.policja.gov.pl
Dzielnicowy opiekuje się terenem
miasta Podkowa Leśna położonym
po północnej stronie torów WKD
(Al. Jana Pawła II)
asp.szt. Małgorzata Witkowska
Kierownik Posterunku Policji
w Podkowie Leśnej
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››› Rada Miasta

Informacje Rady Miasta

Wykaz podjętych uchwał

Sesja XXXIX – 31 sierpnia 2017 r.
Uchwała Nr 254/XXXIX/2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy, powiat chojnicki,
województwo pomorskie

Uchwała Nr 255/XXXIX/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 256/XXXIX/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 257/XXXIX/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady
Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 258/XXXIX/2017

uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do ustalenia opłat za
korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej

Sesja XL – 28 września 2017 r.
Uchwała Nr 259/XL/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

Uchwała Nr 260/XL/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 226/XXXV/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem
Podkowa Leśna a Miastem Ząbki dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji
publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (oś Priorytetowa II Wzrostu
e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-Usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla
Mazowsza w ramach ZIT)

Uchwała Nr 262/XL/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, w skład
którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy i Publiczne
Gimnazjum im. Profesora Kazimierza Michałowskiego w Szkołę Podstawową im.
Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 263/XL/2017

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta
Podkowa Leśna

Uchwała Nr 264/XL/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Podkowie Leśnej oraz Burmistrza Miasta Podkowa Leśna jako
sprawującego nadzór

Uchwała Nr 265/XL/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Podkowie Leśnej

dyżury
radnych
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Radni zapraszają mieszkańców na swoje dyżury (poniedziałki w godzinach 17.0018.00, Urząd Miasta) oraz
do udziału w sesjach Rady
Miasta i w posiedzeniach komisji merytorycznych. Informacje o zaplanowanych spotkaniach publikowane są na

stronie internetowej miasta,
zamieszczane na miejskich tablicach informacyjnych i przekazywane poprzez system
powiadamiania SMS.
Beata Krupa
Ref. Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Wszystkie uchwały
dostępne są w Biurze
Rady Miasta
i zamieszczone
w Biuletynie
Informacji Publicznej
(bip.podkowalesna.pl).

››› Inwestycje

Podkowa Leśna w finale

konkursu „Modernizacja roku”
Podkowa Leśna znalazła się
wśród trójki finalistów ogólnopolskiej XXI edycji konkursu „Modernizacja Roku 2016”
w kategorii „Obiekty przemy-

››› Inwestycje

słowo-inżynieryjne” za projekt
modernizacji oświetlenia elektrycznego. W poszukiwaniu energooszczędnych rozwiązań, Urząd
Miasta przez ponad rok pracował
nad analizą oświetlenia w mieście,
czego w efekcie była wymiana
wszystkich opraw lamp. Inwestycja w energooszczędne oświetlenie LED była najbardziej opłacalna
ekonomiczne i ekologiczne. Oznacza to mniejsze wydatki ponoszone
na oświetlenie ulic i miejsc publicznych, a dla środowiska – mniejszą
emisję zanieczyszczeń. Dyplom
odebrał Burmistrz Miasta Pan Artur Tusiński, na uroczystej Gali,

która odbyła się 24 sierpnia
br., w Zamku Królewskim.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

Ranking wydatków Bezpłatny system
powiadamiania sms
inwestycyjnych
w Podkowie Leśnej dla mieszkańców Podkowy Leśnej

Czasopismo „Wspólnota” przedstawiło ranking wydatków inwestycyjnych, w którym w kategorii
gmin miejskich i miejsko-wiejskich Podkowa Leśna zajęła 34
pozycję w Polsce, a 5 w województwie mazowieckim z kwotą
wydatku 1055,31 zł per capita
(dochód na jednego mieszkańca). W stosunku do zeszłego
roku awansowaliśmy z 38 miejsca w Polsce i 7 w województwie
mazowieckim.
Dziennikarze
„Wspólnoty”
biorą pod uwagę średnie wydatki inwestycyjne samorządów
z ostatnich trzech lat w przeliczeniu na mieszkańca. Tegoroczny
ranking bazuje na danych z lat
2014-2016.

Przypominamy o możliwości bezpłatnego otrzymywania komunikatów
SMS m.in. o wydarzeniach
kulturalnych, sportowych
i edukacyjnych organizowanych na terenie naszego miasta, jak również
o odbiorze odpadów komunalnych, utrudnieniach
na drodze, planowanych
wyłączeniach prądu oraz
w innych ważnych sprawach. Zachęcamy do ko-

rzystania z proponowanej
usługi. Formularz rejestracyjny dostępny jest
w Urzędzie Miasta lub na
stronie www.podkowalesna.pl. Więcej informacji
w tej sprawie uzyskacie
Państwo w Dziale Promocji pod numerem telefonu
(22) 759 21 24 .
Marta Niedzieska
Ref. Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa

Andrzejowi Kościelnemu

Panu
Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna w latach 2002-2010
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia
z powodu śmieci

Żony
przekazują

Grzegorz Smoliński 			
Przewodniczący Rady Miasta		

Artur Tusiński

Burmistrz Miasta
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Podkowa Leśna z tytułem „Gmina
Przyjazna Rowerzystom”
Kolejne wyróżnienie dla Podkowy Leśnej. 21 września
br., Burmistrz Pan Artur Tusiński odebrał statuetkę i certyfikat
w ogólnopolskim konkursie „Gmina Przyjazna Rowerzystom”.
Tego typu nagrody otrzymuje się za
twórczy wkład w rozwój turystyki
rowerowej. Od 2012 r. wydarzenie to
organizuje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
Podkowa Leśna została wyróżniona przede wszystkim za skuteczne
działania w zakresie pozyskiwania
środków na budowę infrastruktury,
czyli ścieżek rowerowych. Jest to
2,7 mln złotych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co daje blisko 10% całości budżetu miasta! Inwestycja realizowana
będzie w latach 2017-2018. Obecnie
wyłoniony w przetargu wykonawca wszedł na teren budowy. Część
elementów infrastruktury towarzyszącej już została zrealizowana, to są
stojaki na rowery, wiata rowerowa
– kolejne będą wybudowane w najbliższych miesiącach – za pozyskane
unijne środki. Starania miasta doceniła nas Fundacja Allegro All For Planet
w ramach kampanii społecznej „Kręć
Kilometry” fundując miastu stojaki.
W tym roku też podpisaliśmy drugie

porozumienie międzygminne, tak aby
móc kontynuować dobra passę pozyskiwania środków i inwestowania
w infrastrukturę rowerową.
Podejmowaliśmy mnóstwo działań
miękkich, jak organizowanie wycieczek rowerowych, wyścigi rowerowe,
miasteczka ruchu rowerowego dla
dzieci i młodzieży – które mają pomóc
małoletnim oswoić się z jazdą po ulicach, uczyć bezpiecznego poruszania
po drogach czy ułatwić przygotowania do egzaminu na kartę rowerową.
Zarówno wycieczki, jak i miasteczko
ruchu rowerowego zawsze cieszyły
się dużą frekwencją.
Zorganizowaliśmy
Konferencję
„Przesiądź się na rower”, w której brali udział eksperci. Prelegenci poruszyli tematy bezpieczeństwa rowerzystów na drogach, infrastruktury oraz
promocji regionu jako przyjaznego
rowerzystom. Promujemy akcje edukacyjne i promocyjne środka transportu jakim jest rower – organizując
darmowe przeglądy dla mieszkańców
oraz znakowanie rowerów przez poli-

cję. Akcję znakowania musieliśmy powtórzyć ze względu na bardzo duże
zainteresowanie mieszkańców.
Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo rowerzystów na drogach, popularyzując bezpieczne zachowania
komunikacyjne wśród kierowców,
wprowadzając pas zalecany - czyli
malując znaki rowerowe na drogach
tam, gdzie nie ma miejsca na separowanie ruchu (kierowców, pieszych
i rowerzystów).
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

Europa zmienia metropolię warszawską 2017

W dniach 9-10 września w godz.
10:00-18:00 na Polu Mokotowskim
odbyła się 8. edycja europejskiego
pikniku rodzinnego pn. „Europa
zmienia metropolię warszawską”.
W pikniku wzięło udział ponad
60 instytucji, które zaprezentowa-
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ły projekty dofinansowane z funduszy europejskich, a także inne
działania realizowane w swoim obszarze dotyczące tematyki unijnej.
Podczas tegorocznej edycji po raz
pierwszy brali udział przedstawiciele 18 gmin i powiatów, należących do
Warszawskiego Obszary Metropolitalnego – w tym Miasta Podkowa Leśna.
W sobotę, 9 września w naszym
namiocie mieszkańcy stolicy i okolicznych gmin jak również turyści chętnie
korzystali z przygotowanych przez nas
materiałów informacyjnych. Na ekranie monitora prezentowaliśmy film z
tegorocznej edycji Festiwalu Otwarte
Ogrody oraz zdjęcia z wydarzeń, które

cieszyły się dużym zainteresowaniem
zwłaszcza najmłodszych. Staraliśmy
się również przybliżyć walory przyrodnicze naszego pięknego miasta.
Wielu starszych gości ciepło
wspominało swoje podróże WKD-ką
do Miasta Ogrodu, które leżąc niedaleko stolicy posiadało swój wyjątkowy klimat.
Ponadto udostępniliśmy ciekawe
materiały informacyjne oraz Biuletyn
Miasta, zachęcając odwiedzających
do zapoznawania się z nasza ofertą
i zrealizowanymi projektami.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Kultura

„Marsz Pamięci Więźniów Obozu
Dulag 121 i Niosących Im Pomoc”.

Większość z nich, szacuje się, że nawet
do 650 tysięcy osób, trafiła do obozu
przejściowego w Pruszkowie, skąd
wywożeni byli na teren Generalnego
Gubernatorstwa, do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty
na terenie III Rzeszy. W tym trudnym
czasie nie zostali jednak pozostawieni
sami. Z pomocą wypędzonym ruszyli
mieszkańcy nie tylko Pruszkowa, ale
i okolicznych miejscowości: Podkowy
Leśnej, Milanówka, Brwinowa, Grodziska Mazowieckiego, Łowicza i Błonia. Tysiące osób ofiarnie udzielało
wówczas wsparcia więźniom obozu,
organizując pomoc medyczną, finansową i żywnościową na terenie obozu
i poza jego murami.
W czasie Powstania Warszawskiego, ale też po jego upadku Podkowa
Leśna przyjęła tysiące warszawskich
wygnańców. O skali udzielonej pomocy świadczy chociażby liczba mieszkańców Podkowy Leśnej. Przed wojną
Podkowa liczyła 1700 mieszkańców,
po powstaniu ta liczba wynosiła
20 tysięcy, choć niektórzy twierdzą,
że w czasie największego napływu
warszawiaków nawet dochodziła do
kilkudziesięciu tysięcy. Podkowa Leśna stała się jedną z najbardziej przeciążonych uchodźcami miejscowości.
W Podkowie od 12 sierpnia 1944
roku do września 1945 roku w Pałacyku Kasyno, a od 16 sierpnia 1944
roku do marca 1945 roku także w willi
„Krychów” funkcjonowała filia Szpitala Wolskiego, do którego przywożono chorych z Warszawy i z obozu
w Pruszkowie. Wielu mieszkańców
spontanicznie angażowało się też do

2 października obchodzimy Dzień Pamięci o Cywilnej
Ludności Powstańczej Warszawy – mieszkańcach stolicy,
którzy między sierpniem a październikiem 1944 roku zginęli
w masowych egzekucjach i bombardowaniach bądź przeżyli
gehennę wypędzenia z burzonego przez okupanta miasta.
pracy w obozie pruszkowskim. Okres
ten to piękna karta w historii miasta
i jego mieszkańców.
W związku z obchodami Dnia
Pamięci, w niedzielę 1 października 2017 r. ulicami Warszawy oraz
Pruszkowa przeszedł „Marsz Pamięci
Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc”.
Warszawska część Marszu – pochód przebranych za powstańców
oraz wypędzonych warszawiaków
rekonstruktorów ruszył ulicami Warszawy o godzinie 10:00. Trasa nawiązywała symbolicznie do dróg, którymi
między początkiem sierpnia a połową
października podążały kolumny wypędzonych z domów mieszkańców

stolicy. Następnie pochód przejechał
do Pruszkowa, gdzie o godzinie 14.00
rozpoczęły się kolejne uroczystości.
Marsz już w Pruszkowie wyruszył
spod kościoła św. Kazimierza i ulicami Kraszewskiego, Prusa, Poznańską, Polskiej Organizacji Wojskowej
i 3 Maja przeszedł do pomnika „Tędy
Przeszła Warszawa” na terenie dawnego obozu Dulag 121, gdzie odbyła
się główna część inscenizacji, a po jej
zakończeniu uroczyste złożenie kwiatów i wręczenie medali Pro Patria
osobom zasłużonym dla upamiętnienia historii obozu.
W inscenizacji wzięła udział młodzież z podkowiańskiego liceum
na Wiewiórek. W uroczystościach
uczestniczyli Burmistrz Miasta Artur
Tusiński, wicedyrektor i nauczyciel
historii podkowiańskiego LO nr 60 na
Wiewiórek Paweł Włoczewski oraz
wielu mieszkańców Podkowy Leśnej.
Wydarzenie odbyło się dzięki inicjatywie Starostwa Powiatowego
w Pruszkowie, Muzeum Dulag 121
oraz Fundacji Edukacji Historycznej
w Warszawie.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna
W artykule wykorzystano materiały źródłowe:
S. Dygat, Pożegnania
Domański, Podkowa Leśna 1939-1948, Podkowa
Leśna 2007, za „Zeszyty Muzeum Dulag 121”, 2015, nr 1
www, dulag121.pl
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››› Kultura

Europejski Tydzień

Zrównoważonego Transportu

w Podkowie Leśnej

W dniach 16-22 września obchodziliśmy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu,
którego celem jest promocja alternatywnych dla samochodu środków transportu
w mieście, szczególnie komunikacji miejskiej, rowerów i poruszania się pieszo.
Idea wydarzenia narodziła się
w 1998 roku we Francji, kiedy to po
raz pierwszy wprowadzono „Dzień
bez samochodu”. Jednak jedna doba
okazała się zbyt krótka i kilka lat
później, Komisja Europejska wprowadziła Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, który jest
obchodzony w większości europejskich miast, a od 2007 roku – także
w Chinach.
Miasto Podkowa Leśna po raz drugi przystąpiło do kampanii.
W naszym mieście Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
rozpoczęliśmy wspólnym spacerem
z Polskim Towarzystwem Dendrologicznym pt. „Drzewa w Podkowie Leśnej”, który organizowany był w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
Przygotowaliśmy wiele atrakcji
które spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców.
Przez dwa dni na terenie Zespołu
Szkół Samorządowych, ustawiona była bezpłatna stacja naprawy
rowerów, gdzie można było zrobić
przegląd i wyregulować swój rower
przed jesiennymi wycieczkami.

Dla podróżujących Warszawską
Kolejką Dojazdową rozdawaliśmy
jabłka na drogę. Kulminacyjnym
punktem kampanii jest organizowany 22 września „Dzień bez Samochodu”. W tym dniu oprócz darmowych
przejazdów brwinowską komunikacją miejską na trasie Podkowa Leśna
– Żółwin – Owczarnia – Brwinów,
zorganizowaliśmy wieczorną wycieczkę rowerową, która mimo niesprzyjającej pogody nie zniechęciła
miłośników dwóch kółek do wspólnej wyprawy.
Kampania pokazuje różnorodne
korzyści zrównoważonego transportu, takie jak oszczędność pieniędzy i czasu, poprawę zdrowia

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Podkowiańskich Placówek Oświatowych,
Nauczyciele i Wychowawcy,
Członkowie Rad Pedagogicznych,
Pracownicy Administracyjni Oświaty!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym
złożyć Państwu najserdeczniejsze podziękowania
i słowa uznania za starania i odpowiedzialną pracę
na rzecz kształtowania umysłów i serc młodego
pokolenia uczniów.
Gorąco dziękuję Państwu, za zaangażowanie
w pracę oświatową.
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i bezpieczeństwa na drogach, dostępność komunikacyjną dla wszystkich mieszkańców, w tym dla osób
z niepełnosprawnością i seniorów.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Dziś w Dniu Waszego Święta, życzę dużo
satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą i kolejnych
sukcesów Państwa podopiecznych. Niech będą one
dla Państwa dodatkową nagrodą i motywacją
do dalszych działań podejmowanych
na rzecz rozwoju edukacji w naszym Mieście.
Wszystkim Nauczycielom, pracownikom
administracji i obsługi oraz emerytom życzę wszelkiej
pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy
zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych
trudów oraz samych dobrych dni w roku szkolnym.
			 Artur Tusiński
		
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

Pchli targ – podsumowanie
30 września b.r. na terenie działki miejskiej przy ul. Jeleniej 19/21
odbył się pchli targ zorganizowany przez Urząd Miasta Podkowa
Leśna. Przedmiotem sprzedaży
był majątek ruchomy, który gmina
odziedziczyła po osobie fizycznej na
podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny. Pchli targ
cieszył się dużym zainteresowaniem
mieszkańców Podkowy Leśnej, którzy licznie przybyli na to wydarzenie.
W godzinach 10-15 można było zakupić meble, artykuły gospodarstwa
domowego, książki, artykuły dekoracyjne oraz inne przedmioty osobi-

ste. Kwota uzyskana z pchlego targu
wyniosła 4 117 zł. Rzeczy, które komisja zakwalifikowała do sprzedaży,
a których nie sprzedano w tym dniu
zostaną przekazane na cele charytatywne, a te, które nie nadają się do
dalszego użytku, zostaną komisyjnie
zniszczone.
Majątek ruchomy, który został odziedziczony po osobie fizycznej, gmina
przejęła w 2016 roku. Były to składniki, które nie są i nie będą mogły być
wykorzystane w realizacji zadań.

››› Wieści z urzędu

Palenie w piecach

szkodzi środowisku

Urząd Miasta informuje, że punkt
czerpalny wody na zbiegu ul. Akacjowej i ul. Kościelnej (obok urzędu) nie
jest studnią oligoceńską. Studnia zaopatrywana jest w wodę z ujęcia miejskiego, tę samą, którą mieszkańcy piją
w domach. Taka sama woda płynie
również w ujęciu na cmentarzu.

Rozpoczął się sezon grzewczy.
Urząd Miasta w Podkowie Leśnej
przypomina, że palenie liści i mokrych gałęzi, a także śmieci jest
niedozwolone. Tlące się ogniska
i paleniska są uciążliwe dla sąsiadów, powodując zadymienie okolicy. Podczas palenia śmieci do atmosfery przedostają się szkodliwe
substancje, które przyczyniają się
do powstawania wielu chorób, np.
raka płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc czy chorób układu krążenia. W piecach nie można
palić ani drewna meblowego, ani
toreb z polietylenu, gdyż powoduje to powstanie dioksyn i furanów
– związków chemicznych groźnych
dla zdrowia ludzi. Każdy, kto widzi,
że ktoś pali odpady w urządzeniach
nieprzystosowanych do tego, ma
prawo zareagować. Gdy zwrócenie
uwagi nie pomoże, może zgłosić
problem policji pod nr 112. Wysokość mandatu wynosi do 500 zł,
a sąd może orzec grzywnę w wysokości nawet 5000 zł. Dbajmy Wszyscy o czyste powietrze i otoczenie
w Podkowie Leśnej!

Artur Twarowski
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Artur Twarowski
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Justyna Cierniak
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

Informacja o studni

Obowiązek oznakowania posesji
››› Wieści z urzędu

◆ T abliczka powinna być
oświetlona w nocy;
◆ S ama tabliczka na ogrodzeniu
jest niewystarczająca.
◆ J eśli nieruchomość oznaczona

Przypominamy mieszkańcom Podkowy Leśnej o obowiązku umieszczania
numerów porządkowych wraz z nazwą ulicy. Kwestie oznakowania posesji uregulowane są m.in. w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia
17 maja 1989 roku i wskazują, że:
Każda nieruchomość powinna
posiadać tabliczkę informacyjną
z numerem porządkowym na
głównej, frontowej ścianie;
N
 a tabliczce informacyjnej powinien
znaleźć się zarówno numer
nieruchomości jak i nazwa ulicy;

Każdy właściciel nieruchomości zabudowanej ma obowiązek umieszczenia
tabliczki z numerem porządkowym
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o ustaleniu numeru
porządkowego. Numer porządkowy
nadawany jest na wniosek złożony do
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
Załącznikiem do wniosku jest mapa
z naniesionym budynkiem. Zakupu tabliczki dokonuje właściciel na własny
koszt i we własnym zakresie. Warto

◆
◆

tabliczką stoi dalej od drogi
– należy powtórzyć tabliczkę
na ogrodzeniu.

dostosować kolorystykę tabliczek do
tych obowiązujących w Systemie Informacji Miasta. Oświetlenie tabliczki jest o tyle ważne, aby po zmroku
służby ratunkowe mogły dotrzeć do
miejsca wypadku na czas. Dzięki prawidłowemu oznaczeniu nieruchomości w najkrótszym możliwym czasie
jest w stanie dotrzeć do nas karetka
pogotowia, straż pożarna, policja, korespondencja pocztowa lub kurierska
czy nawet firma odbierająca odpady
z naszej posesji.
Przypominamy, że tabliczki powinny
być wykonane zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej. Informacje na temat
wzoru i kolorystyki są dostępne w Referacie Infrastruktury Komunalnej.
Justyna Cierniak
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Środowisko
Jesienią pojawia się dużo
wątpliwości i pytań dotyczących jeży, dlatego Fundacja
Primum – opiekująca się tymi
zwierzątkami przekazała
garść ważnych informacji:
1. Powinniśmy pomagać jeżom, ale
tylko wtedy kiedy to absolutnie
konieczne. Pomagamy, gdy zwierzę
jest ranne lub chore tzn. ma widoczne problemy z poruszaniem, jest wychłodzone, ma widoczne zmiany na
kolcach lub skórze albo nienaturalnie
wydłużony kształt ciała ( przeważnie
jest to objawem wyniszczenia i odwodnienia organizmu).
2. Jeż europejski jest dziko żyjącym
gatunkiem chronionym. Oznacza to,
że przenoszenie jeża w inne miejsce
jest sprzeczne z prawem. Często możecie napotkać jeże w miastach – to
jest także ich naturalne środowisko.
Wiele osób stara się pomóc miejskiemu jeżowi przewożąc go do lasu.
Przenosiny w trudnym jesiennym
okresie to dla jeża wątpliwa przysługa. Dorosły jeż musiał przeżyć w mieście całe swoje życie i jeśli dotąd
sobie radził, poradzi sobie również
w przyszłości.
3. Jeże hibernują czyli potocznie
mówiąc zapadają w sen zimowy.
Nie ma dokładnej daty od której jeże
hibernują. Hibernacja zależy od kilku
czynników, z których najważniejsze
to długość dnia i temperatura otoczenia. Większość jeży rozpoczyna hibernację w listopadzie, ale hibernują-

Jeże jesienią
cy jeż w październiku nie jest niczym
zaskakującym. Z drugiej strony, kiedy
mamy ciepłą jesień, można spotkać
aktywne jeże nawet w grudniu.
4. Hibernacja choć jest dla jeży stanem naturalnym, jest dla nich niełatwa. Niektóre jeże nie są w stanie się
wybudzić, inne mogą obudzić się zbyt
wcześnie. Aby przetrwać hibernację,
jeż musi zgromadzić w swoim organizmie odpowiednie zasoby energetyczne. Jest to trudne zwłaszcza dla
młodych, późno urodzonych osobników – jeże z późnych miotów rodzą
się jeszcze we wrześniu.
5. Warto dokarmiać jeże jesienią,
aby pomóc im w przygotowaniach
do zimy. Dzięki dokarmianiu rosną
ich szanse na przetrwanie hibernacji.
Jeśli wiemy, że w okolicy mieszka jeż,
co wieczór wystawiajmy miseczkę
z jedzeniem np. z mielonym mięsem.
6. Jeśli mamy jeża w ogrodzie lub
na podwórku, możemy spróbować
przekonać go do hibernacji w wa-

››› Zdrowie
		
Szczepienia ochronne
przeciw grypie dla wszystkich
mieszkańców w wieku 60+
Szczepienia ochronne przeciw grypie, które są wykonywane w NZOZ
„BASIS” przy ul. Błońskiej 46/48
zostały rozszerzone dla mężczyzn
powyżej 60 roku życia. W związku
z sygnałami od mieszkańców, popartymi wnioskiem Komisji Kultury,
Oświaty, Sportu Spraw Społecznych
Burmistrz Miasta podjął decyzję
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o zrównaniu wieku uprawnionych
do szczepień. W związku z tym Panowie urodzeni w roku 1957 i wcześniej mogą skorzystać z bezpłatnego szczepienia.
Małgorzata Niewiadomska
Ref. Organizacji i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

runkach kontrolowanych. Budujemy
domek hibernacyjny lub udostępniamy jeżowi nieogrzewaną komórkę,
garaż, piwnicę itd. Gdy jeż obudzi się
zbyt wcześnie albo w złej formie, będziemy mogli udzielić mu pomocy.
7. Jeże budzą się z hibernacji z reguły
na przełomie marca i kwietnia. Zdarza się jednak, że robią się aktywne
już w pierwszej dekadzie marca lub
dla odmiany nawet w drugiej połowie
kwietnia. Wybudzony z hibernacji
jeż jest z reguły bardzo odwodniony
i wychudzony. Również wtedy warto
mu pomóc. Odwdzięczy nam się późną wiosną i w lecie regulując populację owadów, ślimaków i gryzoni.
Źródło: Fundacja Primum
Biuro Fundacji ul. Królowej Jadwigi 8H/1
01-986 Warszawa
Ośrodki Rehabilitacji ORJ
Jeżurkowo ul. Orla 4 05-101 Skierdy
telefon: 606-950-949
ORJ Jerzy dla Jeży
ul. Lutycka 14a/2 57-300 Kłodzko
telefon: 505-140-960

Komunikat
Urząd Miasta Podkowa Leśna poszukuje osoby na stanowisko pracownika
gospodarczego, do prac porządkowych
na terenie miasta. Prace fizyczne na wolnym powietrzu min: koszenie, grabienie,
sprzątanie, malowanie, majsterkowanie i inne. Oferujemy: gwarantowaną
wypłatę, umowę o pracę, ciepły posiłek
w okresie zimowym. Oczekiwania: chęć
do pracy i uczciwość.
Zainteresowane osoby proszone są
o kontakt przez sekretariat Urzędu Miasta pod numerem telefonu 22 759 21 00.

››› Zdrowie

Badanie przesiewowe
słuchu dla uczniów szkół
Uprzejmie informujemy, że w Szkołach Podstawowych w Podkowie
Leśnej, Instytut Fizjologii i Patologii
Słuchu planuje realizację Programu badań przesiewowych słuchu
dla uczniów klas pierwszych szkół
podstawowych. Celem Programu jest wczesne wykrycie u dzieci przystępujących do obowiązku
szkolnego, zaburzeń słuchu, które
mogą niekorzystnie wpływać na
proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego
rozwój. Realizacja bezpłatnych
i dobrowolnych badań ma odbyć

się w dwóch edycjach w okresie od
października 2017 r. do czerwca
2018 r. oraz od września 2018 r.
do grudnia 2018 r. Zachęcamy do
skorzystania z możliwości przeprowadzenia bezpłatnych badań
przesiewowych słuchu u Państwa
dziecka. Zgłoszenie chęci udziału
w powyższym Programie prosimy
kierować bezpośrednio do szkoły
do której uczęszcza dziecko.
Bliższe informacje na temat
Programu znajdziecie Państwo
na stronie internetowej:
www.przesiewy-mazowsze.ifps.org.pl/

		 W naszym mieście
powstają zdjęcia do nowych
odcinków serialu „Wojenne dziewczyny”

››› Kultura

Podkowa Leśna
nie pierwszy raz stała się
częścią pleneru filmowego.
W naszym mieście
powstawały zdjęcia do
nowych odcinków serialu
„Wojenne dziewczyny”.

Podkowa Leśna ze względu na swój
niepowtarzalny klimat stała się
inspiracją i tłem do kolejnej dużej
produkcji. Sceny do serialu kręcone
były na ul. Lilpopa. Serial opowiada o losach trzech młodych kobiet
w czasie II wojny światowej: Ewce,
Irce i Marysi. Pierwsze odcinki tego
serialu pojawiły się na ekranach

telewizyjnych w marcu tego roku
i od razu przypadł widzom. Podczas
realizacji filmu reżyser Michał Rogalski i jego ekipa wykorzystali również krajobrazy i wnętrza przedwojennych willi.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› List

List Sióstr Terezjanek

ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka
Jezus (Podkowa Leśna, ul. Ejsmonda 17),

które wyjechały do pracy
misyjnej w Boliwii
Drodzy Mieszkańcy Podkowy Leśnej!
Pozdrawiamy Was serdecznie
i przesyłamy ciepłe pozdrowienia,
bowiem u nas z każdym dniem coraz cieplej, wielkimi krokami zbliża się lato.
Bardzo dziękujemy za każdy objaw pamięci względem naszej misji
tu w Boliwii. Dziękujemy za wsparcie materialne, ale przede wszystkim za te duchowe. Wielu z Was
kontaktuje się z nami by nas duchowo wesprzeć, co jest dla nas ogromna pomocą i radością.
Zaaklimatyzowałyśmy się dobrze,
więc tylko czasami daje się odczuć,
że żyjemy prawie na 4000 metrów
nad poziomem morza. Inną sprawą
jest proces przyzwyczajania się do
tutejszych zwyczajów żywieniowych. Nie to jest jednak centrum
naszej misji.
W naszym domu, który jest ogromny, wraz z tutejszym Ks. Biskupem
Krzysztofem Białasikiem na dobry
początek podjęliśmy decyzję utworzenia Centrum Dzieci i Młodzieży św. Teresy od Dzieciatka Jezus.
Chcemy, by to miejsce służyło tym
wszystkim którzy nie mają się gdzie
podziać, a takich nie brakuje. Szczególnie można zaobserwować tę sytuację wśród dzieci, które całe dnie pozostawione są na ulicy, bez posiłku,
na czas ciężkiej pracy swoich rodziców. Wiadomo, jak wszystko wymaga czasu i finansów, ale poco a poco
(czytaj. poko a poko) jak mówią Boliwijczycy, czyli troszkę po troszku.
Nie poddajemy się. Szukamy pomocy, możliwości składania projektów
i oczywiście dobrych ludzi.
W obecnej chwili w naszym domu
w każdą środę spotykamy się od dni
Nowenny do św. Teresy od Dzieciątka Jezus z grupą, św. Teresy.
Modlimy się wspólnie w intencjach,
które przynoszą ludzie, czytamy
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Dzieje Duszy, by lepiej poznać nasza Patronkę i zawsze jak w Boliwii,
spotkanie kończy się wspólnym
jedzeniem. Także mamy okazję
współpracować z grupą ewangelizacyjną, która prężnie działa w całej Ameryce Południowej o nazwie
De Colores, której towarzyszymy

w ich spotkaniach formacyjnych.
Udało nam się też znaleźć drobne
zajęcia, które wypełniają nam czas
i pozwalają troszkę zarobić na chleb.
S. Elżbieta pracuje jako zakrystianka
w Katedrze w Oruro. S. Joanna zajmuje się formacją katechistów, oraz
współpracuje z Radą Diecezjalną do
spraw Biblii i Katechezy. Dużo ludzi
świeckich jest zaangażowanych we
wzajemną formację, na co miło popatrzeć, ale potrzeby są ogromne.
Diecezja Oruro z pewnością jest
dwa razy większa niż diecezja Warszawska, a mamy tylko 36 kapłanów.
Jeszcze raz pozdrawiamy Wszystkich serdecznie i zapewniamy Was
o swojej modlitwie i o tę modlitwę
Was prosimy. Niech Pan Bóg Wam
błogosławi!
Siostry Terezjanki
s. Joanna od Krzyża i s. Elżbieta od
Najwyższej Miłości

››› Pomoc społeczna

Wolontariat w Podkowie Leśnej
Od października 2017 r. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Podkowie
Leśnej realizuje projekt socjalny
„Wolontariat w Podkowie Leśnej”.
W ramach powyższego projektu
powstaje w naszym mieście „Klub
Wolontariusza”, który będzie działał
przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej pod nadzorem
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej – Ewy Zalewskiej.
Klub Wolontariusza będzie to miejsce skupiające wolontariuszy w Podkowie Leśnej. Członkiem Klubu może
zostać każdy, kto włączy się w pracę
wolontarystyczną na terenie miasta Podkowa Leśna. Uczestnictwo
w Klubie jest równoczesne z akcep-

tacją regulaminu. W przypadku osób
poniżej 18 roku życia niezbędna jest
pisemna zgoda rodzica.
Klub będzie miejscem spotkań wolontariuszy, wymiany doświadczeń,
spostrzeżeń. Miejscem, które ma
służyć integracji oraz rozwojowi idei
wolontariatu, pomocniczości i olidarności. Spotkania mają na celu
pobudzanie aktywności, poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności
uczestników spotkań.
Adrianna Rozpończyk
pracownik socjalny OPS Podkowa Leśna
Koordynator Klubu Wolontariusza
w Podkowie Leśnej

››› Kultura

„Wesele” w trzech aktach
W pierwszą sobotę września br.
Dyrektor Biblioteki, Dorota Skotnicka zaprosiła mieszkańców Podkowy Leśnej ( i nie tylko) na spotkanie z „Weselem” Stanisława
Wyspiańskiego. Narodowe Czytanie tym razem nie odbyło się w
plenerze, a we wnętrzu Biblioteki,
która zastąpiła bronowicką chatę.
Wbrew oczekiwaniom niektórych
nie była to „ roztańczona i rozśpiewana izba”, choć z muzyką ludową
w tle. W samo południe goście usiedli za stołem, by skosztować głównego menu – literackiego tekstu
wybitnego symbolisty. Na koronkowej serwecie, obok glinianych
dzbanów z kłosami zbóż i słonecznikami, nieopodal ozdobnego, pięcioramiennego, płonącego świecznika
leżały rozłożone kartki z podziałem
na akty i sceny, jak w oryginale. Dyrektor Biblioteki czuwała, by wszyscy uczestnicy spotkania mogli
przeczytać wybraną lub na gorąco
wyznaczoną rolę: Panny Młodej,
Pana Młodego, Gospodarza, Poety, Racheli, Czepca, Dziennikarza,
Wernyhory, Chochoła… itd.

Tegoroczna Ogólnopolska Akcja
Narodowego Czytania ( jak podawały media, o zasięgu międzynarodowym) w Podkowie Leśnej, inaczej niż w wielu miastach i wsiach,
miała charakter spontaniczny,
w każdej chwili istniała możliwość
dołączenia do grupy lub po angielsku, opuszczenia sali. Czytać mógł
każdy, kto chciał, bez uprzedniego
zgłoszenia. Młodzi i starzy, wykształceni i prości, znający utwór
lub stykający się z nim po raz
pierwszy, biegle władający gwarą
bądź łamiący sobie język nad jej zawiłościami udowodnili, że wspólne
czytanie to hołd złożony Wyspiańskiemu. Przypominając dramat,
wsłuchiwali się w dialogi poważne
i dowcipne, cięte riposty, wypowiedzi liryczne i rubaszne, zdania pełne gorzkiej prawdy o…” tym, co się
w duszy komu gra, co kto w swoich
widzi snach”. Warto było posłuchać amatorskich indywidualnych
interpretacji głosowych, a także
zwrócić uwagę na charakterystyczne cytaty mogące się przydać
w różnych sytuacjach życiowych: „

Weź pan sobie zonę z prosta, duzo
sceścia, małe kosta”, „ Pan polityk!”, „ Ptak ptakowi nie jednaki”,
„ A kaz tyz ta Polska, a kaz ta? Pon
wiedzą?”, „A to Polska właśnie!”.
Powtórka z Wyspiańskiego dotyczyła nie tylko symbolicznych
postaci, ale i znaczących przedmiotów, m.in. takich, jak złoty róg
czy złota podkowa. Kto wie, czy
krakowski Artysta nie ma związku
z nazwą Podkowy Leśnej, bo z jej
historią na pewno.
Teresa Zabłocka

››› Pomoc społeczna

Powstał Klub Seniora „Podkowa”
Klub Seniora „Podkowa” to:

miejsce gdzie osoby starsze,
samotne mogą się spotkać,
porozmawiać, poznać,
wspólnie spędzić czas w miłej
atmosferze, zintegrować,
zapoznać nowe osoby.
Jak można zostać członkiem
Klubu Seniora?
Zapraszamy osoby w wieku 50+ mieszkające na terenie Podkowy Leśnej.
Aby stać się członkiem Klubu należy
zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej lub przyjść
na spotkanie Klubu, które odbywa się
w każdy poniedziałek w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Błońskiej
50 w Podkowie Leśnej i wypełnić deklarację uczestnictwa.

Co można zyskać zapisując się do
Klubu Seniora?
Przynależność do Klubu daje przede
wszystkim możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, rozwijania
zainteresowań i zdolności. Klubowicze odkrywają uroki życia teatralnego
oraz świata kina, wyjeżdżając na spektakle, seanse filmowe. W ramach Klubu w każdy poniedziałek w godzinach
17.00-18.00 w Bibliotece Publicznej
w Podkowie Leśnej odbywają się spotkania przy kawie i herbacie, podczas
których poruszane są tematy dotyczące działań Klubu i tematy inicjowane
przez samych uczestników. Dla Klubowiczów prowadzone są zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające, dostosowane do ich kondycji i stanu zdrowia.
Klubowicze razem ćwiczą i aktywnie
spędzają czas także na basenie.

W październiku dla członków Klubu
Seniora była zorganizowana wycieczka do Torunia, w ramach której nasi
podróżnicy zwiedzali planetarium,
byli na warsztatach wypiekania pierników, zwiedzali z przewodnikiem Toruński rynek i atrakcje miasta.
UCZESTNICTWO W KLUBIE
JEST BEZPŁATNE.
ZAPRASZAMY, WYSTARCZĄ
DOBRE CHĘCI I ODROBINA
ODWAGI.
20 października odbył się Bal dla
„Mieszkańców 50+”, z którego relację zdamy w następnym biuletynie.
Karolina Błeszyńska
specjalista pracy socjalnej
OPS Podkowa Leśna

Koordynator Klubu Seniora „Podkowa”
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››› Pomoc społeczna

III Podkowiańskie
Mikołajki już 2.XII.2017 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej serdecznie zaprasza
wszystkie dzieci mieszkające i uczące
się w szkołach w Podkowie Leśnej na
ZABAWĘ MIKOŁAJKOWĄ, która odbędzie się w dn. 2.XII.2017 r. od godz.
11.00 do godz. 14.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

W programie: muzyczne zabawy,
konkursy i……… odwiedziny Św. Mikołaja z prezentami!!!
Zapisy na Mikołajki prowadzi
do dnia 24.XI.2017 r. do godz. 14.00
Ośrodek Pomocy Społecznej,
tel. (22) 729 10 82.
Ewa Zalewska
Kierownik OPS Podkowa Leśna

Filmowe Nowe Horyzonty
dla podkowiańskich uczniów
››› Kultura

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to
ogólnopolski program adresowany do
szkół. Pod hasłem „Więcej niż lekcja,
więcej niż kino” kryją się comiesięczne
seanse wartościowego i atrakcyjnego
dla młodego widza kina poprzedzone
prelekcją. Taki program w roku szkolnym 2017/2018 Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich zrealizuje
we współpracy z Samorządową Szkołą Podstawową im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej oraz Szkołą
Podstawową nr 2 im. św. Teresy od
Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej.
Podkowiańscy uczniowie będą mieli
okazję zapoznać się m.in. z serią „Świat
filmu”, która przybliży im podstawy
wiedzy o filmie i etapy jego powstawania. Pokaże im ona zadania jakie mają

››› Kultura

Szanowni Mieszkańcy już po raz czwarty Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej organizuje akcję „Podziel
się z sąsiadem” – zbiórki żywości dla
najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Akacja jest prowadzona zawsze przed Świętami Bożego
Narodzenia i Świętami Wielkiej Nocy.
W ramach akcji w sklepach na terenie
miasta będą ustawione oznaczone pojemnik, do których mieszkańcy i kupujący mogą wkładać artykuły spożywcze,
środki chemiczne i czystości.
Akcja będzie trwała od 6-20 XII 2017 r.
Ponadto 16 grudnia 2017 r. w godz.
10.00-15.00 będzie prowadzana również zbiórka żywności przez naszych
wolontariuszy w sklepie Carrefour Market w Galerii Podkowa.
Zwracamy się z serdeczną prośbą
o wsparcie naszej inicjatywy. Dzięki połączeniu wspólnych sił i życzliwości będziemy wszyscy mogli wspomóc na Święta
Bożego Narodzenia najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta.
Organizatorem przedświątecznej zbiorki żywności jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, ul. Błońska
46/48. Koordynatorem akcji są pracownicy socjalni OPS Podkowa Leśna: Joanna Ratyńska i Adrianna Rozpończyk,
tel. (22) 720 10 82.

Anna Strząska
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Nagroda dla Kiosku Ruchu

Grupa teatralna Kiosk Ruchu działająca przy CKiIO została zakwalifikowana do prezentacji swojego spektaklu
na XVI Ogólnopolskim Przeglądzie
Teatrów Niesfornych – Galimatias
2017 organizowanym przez Teresiński Ośrodek Kultury.
Do Teresina pojechaliśmy ze spektaklem „KOŁO”, który podkowianie
mogli obejrzeć podczas Otwartych
Ogrodów w czerwcu 2016 r. Zebraliśmy bardzo pozytywne opinie i od
jury i od młodych widzów. Zostaliśmy
nagrodzeni za „teatr wychodzący poza
teatr”. Z wielką satysfakcją i wiatrem
w żaglach szykujemy kolejny spektakl!
Aleksandra Zdunek
Choreograf
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do spełnienia poszczególne osoby pracujące przy produkcji oraz uzmysłowi,
że każdy element ma wpływ na efekt
końcowy filmu. Cykle „Młodzi w obiektywie” i „Filmowi bohaterowie” to spotkania z bohaterami, którzy są bliscy
młodemu odbiorcy, mogą stanowić
punkt odniesienia, inspirację, a nawet
wzór dla widza. Rówieśnicy na ekranie
stają w obliczu wyzwań i problemów
nieobcych dzieciom, a konfrontacja
z nimi nie tylko uwrażliwia, ale także
pokazuje jak radzić sobie z trudnościami w codziennym życiu.
Program Nowe Horyzonty Edukacji
Filmowej realizowany będzie od października 2017 r. do czerwca 2018 r.

AKCJA „Podziel się
z sąsiadem”

Joanna Ratyńska
specjalista pracy socjalnej
OPS Podkowa Leśna

››› Kultura

fot. Agencja ArsVerbum

11 listopada to data, które
sprzyja refleksjom nad polskim
losem. W 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
zapraszamy o godz. 18.00 na
spektakl pt. „Was na to zdieś
priwiezli, sztob wy podochli”
w reż. Jolanty Fijałkowskiej.

Narodowe Święto Niepodległości
– wśród Sybiraków i w pieśniach Moniuszki
Warszawski Teatr Fantazja przedstawi na scenie przy Świerkowej
dramatyczne losy Rodziny Jonkajtysów, która w kwietniu 1940 r. została deportowana do północnego
Kazachstanu i przez sześć lat zesłania doświadczała sowieckiego totalitaryzmu dążącego do pozbawienia
jej tożsamości narodowej, godności i człowieczeństwa. Za kanwę
przedstawienia posłużyły wiersze
wywiezionego jako dziecko Mariana Jonkajtysa, założyciela Teatru
na Targówku. W efekcie powstał
przejmujący obraz codziennej walki
o przetrwanie na „nieludzkiej ziemi”.

Koniec roku w Galerii Kasyno
upłynie pod znakiem dwóch
ciekawych wystaw malarstwa.
W sobotę 21 października odbył się wernisaż wystawy
Z natury Ewy Mitery.

Obok innych wykonawców zobaczymy m.in. Joannę Cichoń – reżyserkę
spektakli Teatru Otwartego działającego w CKIO, a oprawę wydarzenia
stworzy muzyka na akordeon.
Zwieńczenie obchodów Narodowego Święta Niepodległości stanowić będzie w niedzielę 12 listopada o
godz. 17.00 koncert pieśni Stanisława Moniuszki, kompozytora, którego twórczość nierozerwalnie kojarzy
się z polskością. Podczas koncertu w
Pałacyku Kasyno zabrzmią utwory
w wykonaniu młodych śpiewaków:
Michała Dembińskiego (bas), Karoliny Kowalczyk (sopran) i gościa z Chin

Qu Donghao (baryton). Towarzyszyć
im będzie na fortepianie podkowiańska pianistka Jolanta Pszczółkowska-Pawlik. Wśród prezentowanych
pieśni znajdą się najbardziej znane,
śpiewane przez kolejne pokolenia
Polaków, jak Trzech budrysów, Prząśniczka czy Dziad i baba oraz wiele innych, poświęconych tematowi wojny
i żołnierskiego rzemiosła.
Na oba wydarzenia wstęp jest wolny. Zapraszamy do wspólnego świętowania!
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich

››› Kultura

Podkowiańskie artystki
w Galerii Kasyno
Inspirację do powstania barwnych,
wielkoformatowych obrazów stanowią dla artystki zjawiska przyrodnicze, zmiany aury, obserwacja natury
i żywiołów nią rządzących. Eva Mitera jest absolwentką Europejskiej
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego,
gdzie ukończyła historię sztuki oraz
studiów artystycznych na Uniwersytecie w Edynburgu. Czynnie bierze udział w projektach, wystawach
i biennale, zarówno w Polsce, jak i za
granicą.
Joanna Jarco – autorka drugiej
wystawy, której wernisaż odbędzie
się w sobotę 2 grudnia, jest absol-

wentką Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie; zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficznym,
ilustratorstwem oraz ceramiką. Tematy jej prac malarskich podążają za
wewnętrznym rozwojem człowieka.
Odwrotnie do wyobrażeń o błogim,
radosnym dzieciństwie artystka pokazuje dziecko wyalienowane z bezpiecznego otoczenia. Jej obrazy
dotykają również trudnej sztuki nawiązywania relacji z ludźmi. W swoich najnowszych pracach Joanna
Jarco podejmuje temat rywalizacji
i walki oraz kobiecej zmysłowości.
Zapraszamy!
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich
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III Podkowiański Festiwal Historycznych
Gier Planszowych – Podkowa Leśna
W dniu 15 września 2017 roku
w ogrodzie Podkowiańskiego
Liceum Ogólnokształcącego nr 60
po raz trzeci został zorganizowany
Podkowiański Festiwal
Historycznych Gier Planszowych
pod patronatem honorowym
Instytutu Pamięci Narodowej
i Starosty powiatu Grodziskiego.
Organizatorzy Festiwalu (Podkowiańskie Liceum nr 60) za cel postawili sobie popularyzację historii poprzez zabawę i tak było w tym roku.
Z okazji stulecia utworzenia Armii
Polskiej we Francji (Błękitnej Armii),
80. rocznicy podniesienia bandery
na legendarnym niszczycielu ORP
„Błyskawica” oraz 75. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej
w Armię Krajową, dla uczestników
przygotowane zostały w/w materiały nawiązujące do w.w rocznic np.
niebieskie tło kartki festiwalowej,
czy broszury o Armii gen. Józefa Hallera przekazane przez Instytut Pamięci Narodowej.
Przed liceum na graczy czekały
stoliki z historycznymi grami planszowymi i karcianymi m.in. Awans,

111, 303, Znaj Znak, Znaj Znak
Monte Cassino, Znaj Znak Sport,
Kolejka, Reglamentacja, które obsługiwali przeszkoleni przez autorów
gier instruktorzy. Ogólnie w Festiwalu wzięło udział 158 osób. Były
to reprezentacje szkół podstawowych, i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i mieszkańcy miasta.
Uczestnicy otrzymali za wygrane
partie nagrody, ufundowane przez
Instytut Pamięci Narodowej, Starostę powiatu Grodziskiego oraz Urząd
Miasta Podkowa Leśna. Dodatkowo
podczas Festiwalu można było obej-

rzeć wystawę IPN delegatura Łódź:
„Jarocin w obiektywie bezpieki” oraz
film: „Niezwyciężeni”, którego premiera przypadła na dzień Festiwalu,
oraz wziąć udział w konsultacjach
Urzędu Miasta. Warto zaznaczyć, że
wydarzenie wsparte zostało przez
różne instytucje m.in. Warszawską
Kolej Dojazdową, portal historyczny
pamięc.pl, Bibliotekę Publiczną im.
Poli Gojawiczyńskiej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Urząd
Miasta w Podkowie Leśnej oraz placówki edukacyjne.
Zapraszamy za rok.
Paweł Włoczewski
Wicedyrektor Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące nr 60

Informujemy, że wystawa Instytutu Pamięci Narodowej
oddziału Łódź „Jarocin w obiektywie bezpieki” eksponowana
w Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym nr 60 podczas
III Podkowiańskiego Festiwalu
Gier, została przeniesiona do
budynku Zespołu Szkół.
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Udział uczniów w badaniach
Rzecznika Praw Obywatelskich
W ubiegłym roku Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące
nr 60 jako jedna z szesnastu szkół w Polsce (jedna szkoła
jedno województwo), wzięło udział w badaniu Rzecznika Praw
Obywatelskich „Różnić się nie oznacza nienawidzić się. Mniej
wrogości poprzez wiedzę o prawach człowieka i dialog”.
Uczniowie w trakcie dwóch godzin
lekcyjnych dyskutowali z pracownikami Rzecznika Praw Obywatelskich i Collegium Civitas m.in.:
o tym, skąd czerpią informacje i jak
oceniają życie w Polsce, kim jest
współczesny patriota, jakie są najważniejsze wartości w ich życiu.
Przeprowadzona została debata

oxfordzka, dotycząca polityki migracyjnej. W dopiero co opublikowanym raporcie czytamy m.in.:
„[…]Jedną z najciekawszych ilustracji
tego jak kluczową rolę w przyjmowaniu otwartej i tolerancyjnej postawy
wobec obcych odgrywa próba nawiązania kontaktu – to przykład ucznia

z Podkowy Leśnej, gdzie znajduje się
Ośrodek dla Uchodźców. W ramach
naszej dyskusji uczeń przedstawił
swoje doświadczenie. Wpierw nie nawiązując kontaktu z grupą młodych
uchodźców z Czeczeni, czuł w ich
obecności dyskomfort i nie pałał do
nich sympatią. Dopiero kiedy w pociągu grupka ta zaprosiła go do rozmowy,
mógł się przekonać, że są sympatyczni
i nabrał śmiałości w kontakcie z nimi.
Docenił, że czuł się z nimi dobrze bezpiecznie nawet w sytuacji, w której to
oni jak raz byli z większości”. Wnioski
i rekomendacje oraz szczegółowy
raport, można pobrać ze strony
Rzecznika Praw Obywatelskich lub
Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60.
Paweł Włoczewski
Wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące nr 60
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Poświęcenie
sztandaru
szkoły

Sztandar buduje tradycję szkoły.
Po ponad 27. latach doczekaliśmy
się tej ważnej uroczystości.
W obecności Biskupa Michała Janochy w piątek, 27 października
został poświęcony sztandar Szkoły
św. Teresy. Jedna jego strona to
godło państwowe i nazwa szkoły,
a druga zawiera logo szkoły z głów-

nym atrybutem Patronki św. Teresy od Dzieciątka Jezus – różą. Trzy
gwiazdy nawiązują do wspomnienia Świętej, kiedy w czasie wieczornej wędrówki z ojcem wskazała na
gwiazdozbiór Oriona, widząc utwo-

rzoną tam literę T i mówiąc: Tatusiu,
spójrz! Na niebie jest zapisane moje
imię!

Grzegorz Dąbrowski
Dyrektor Szkoły św. Teresy
i Gimnazjum św. Hieronima
w Podkowie Leśnej

Wiata rowerowa
Przed rozpoczęciem roku
szkolnego na terenie Szkoły Samorządowej została postawiona wiata rowerowa. Z zadaszeniem z poliwęglanu i profilami
aluminiowymi na konstrukcji
stalowej malowanej proszkowo. Mieści się pod nią 60 rowe-

rów z systemie obustronnego
ustawienia. Wiata rowerowa
jest kolejnym ze zrealizowanych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego 2017.
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Narodowy Dzień Sportu
W sobotę, 7 października w Podkowie Leśnej mieliśmy
kolejną edycję Narodowego Dnia Sportu. Organizatorem
ogólnopolskiego NDS jest fundacja Zwalcz Nudę.
W tym roku była to już piąta edycja.
W tym roku w Podkowie Leśnej została zorganizowana trzecia edycja przez Podkowę Sportową wraz
z Urzędem Miasta, Podkowiańskim
Towarzystwem Biegowym oraz Klubem Jeździeckim Podkowa Leśna.
Sponsorem głównym imprezy i fundatorem części nagród rzeczowych
była firma MPM z Milanówka. Impreza odbyła się w podkowiańskiej szkole
podstawowej i stajni KJPL. W szkole
wiodącą dyscypliną była piłka ręczna.
Rozegrane zostały cztery mecze pomiędzy uczennicami i uczniami Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Warszawy oraz Szkołą Podstawową im. św.
Teresy oraz Gimnzjum św. Hieronima
– szkołami KIK. Mecze sędziowane
były przez p. Filipa Osmólskiego oraz
Piotra Tyborę.
Pierwszy: pomiędzy uczennicami
szkół podstawowych – mecz ten wygrały dziewczęta szkoły samorządowej wynikiem 8:4 w składzie: Tamara
Sygut-Mirek, Tosia Burlewicz, Asia Krzyżanowska, Emilka Sikora, Emilka Chojnacka, Sophia Neumann, Olga Ostaszewicz.
W kategorii chłopców młodszych
wygrała drużyna ze Szkoły Pod-
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stawowej im. św. Teresy wynikiem
16:7, w składzie: Michał Świtkiewicz, Kornel Siwek, Hubert Stajniak,
Tymek Jaworski, Marcel de Virion,
Tymek Majchrzak, Iwo Bieniasz, Jeremi Bieniasz.
W kategorii dziewcząt starszych
wygrała drużyna szkoły samorządowej wynikiem 6:5 , w składzie: Oliwia
Wildeman, Marysia Wasilewska, Natalia Wasilewska, Karina Meyer, Patrycja
Pazio, Maja Krzyżanowska, Oliwia Łukaszewicz, Karolina Pańczyk.
W kategorii chłopcy starsi wygrał
zespół Gimnazjum św. Hieronima
wynikiem 11:8, w składzie: Maciej
Kowalski, Patryk Jankowicz, Filip Kubicki, Jan Ginowt, Michał Zbucki, Michał
Jedynak, Michał Łopaciuk, Wojtek Gawałkowicz, Kosma Stajewski, Krzysztof
Król, Aleksander Jarzyna, Paweł Matacz, Filip Parobczyk.
Wynik remisowy, w wygranych
meczach, wymagał dogrywki na
karne. Specjalnie przygotowanej
konkurencji „hokejowy rzut karny
z 9m.”. Ta rywalizacja zakończyła
się wynikiem 3-2 dla uczniów szkół
KiK i to właśnie oni sięgnęli po prze-

chodni puchar Narodowego Dnia
Sportu w Podkowie Leśnej.
Wszyscy zawodnicy otrzymali
dyplomy oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez sponsora i Urząd
Miasta.
W czasie naszego dnia sportu
odbyły się również warsztaty łucznictwa, rozpoczęte imponującym
pokazem w wykonani Pawła Ściechowskiego – instruktora miejskiej
sekcji łucznictwa, warsztaty karate
przeprowadzone przez trenerów
Stowarzyszenia „Smok” również
rozpoczęte bardzo widowiskowym
pokazem.
Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe zapewniło mieszkańcom naszego miasta profesjonalny trening
Nordic Walking zachęcając do wykorzystywania kijków w codziennych spacerach po Podkowie Leśnej.
Początkujący biegacze mogli też
skorzystać z doświadczenia bardziej
zaawansowanych zawodników PTB.
Trasa treningowego spaceru miała
swój koniec w Stajni KJPL na ul. Głogów 11, gdzie toczyły się zawody
konne w skokach i ujeżdżaniu.
Pierwsze odbyły się konkursy ujeżdżeniowe (kolejno ujeżdżenie na brązową odznakę, na srebrną, konkursy
klasy L i P), potem tzw. konkurs dla
debiutantów (podobny do konkursów ujeżdżeniowych, gdzie na czwo-

roboku debiutanci mieli pokonać
dodatkowo slalom, drążki w kłusie,
zaprezentować woltę w różnych rodzajach dosiadu, zagalopować itp.).
W drugiej części przenieśliśmy się
na parkur, gdzie odbyły się konkursy
40 cm dokładności, 60 cm dokładności z trafieniem w normę czasu,
70/80 cm zwykły – 90 cm zwykły.
Wyniki zawodów:
Brązowa odznaka:
Maja Felczak – Nurek
Natalia Suchojad – Bumcyk
Amelka Zięba – Niemen
Sara Knothe – Niemen
Franek Frączek – Kaprys

Olga Szulewska – WuWu
Kinga Nawrocka – Zefir
Klaudia Kowalska – Eljam
Kamila Siudym – Dior
Natalia Ostaszewska – Bajka
Srebrna odznaka:
Oliwka Baranowska – Klarysa
Paulina Kowalska – Jazon
Matylda Mroczkowska – Piękna
Klasa L:
Zuzia Sikorska – Szafir
Matylda Mroczkowska – Piękna
Helenka Piekarczyk – Sonia
Aleks Mitroo – Camargo
Paulina Godlewska – Faraon
Patrycja Buza – Camargo
Aleksander Pakuła – Classic Dream
Klasa P3:
Michasia Nowak – Nurek
Aleksander Pakuła – Classic Dream
Debiuty:
Janka Gołecka – Nurek
Ula Kruszewska – Kaprys
Maja Tafiłowska – Nurek
Ala Bogdańska – Kaprys
Michasia Kursa – Kaprys
Helenka Likhtarovich – Nurek
Natalia Ostaszewska – Bajka
Pola Lisiecka – Klarysa
Patrycja Heleniak – Niemen
Klaudia Kowalska – Eljam
Olga Ostaszewicz – Kaprys
40 cm.:
1-7 Klara Ohme – Klarysa
Marysia Wysmułek – Niemen
Iza Imms – Nurek
Daria Surala – Albakor

Alicja Zambrzuska – Bajka
Kinga Nawrocka – Zefir
Ola Wołowiec – Niemen
8-10 Matylda Mroczkowska – Piękna
Jerzy Ziaja - Pirek
Natalia Suchojad - Bumcyk
11-15 Zuzia Tomaszewska – Faraon
Kamila Siudym – Dior
Olga Ostaszewicz– Klarysa
Olga Szulewska – WuWu
Natalia Suchojad – Bumcyk
60 cm.:
Zuzia Tataj – Kapsel
Oliwka Baranowska – Kozak
Katarzyna Wójcik – Karina
Magda Głazek – WuWu
Julia Kula – Kapsel
Paulina Mokrogulska – Pirek
Paulina Godlewska – Filozofia
Julia Margas – Klarysa
Klaudia Burzyńska– Dior
Daria Surala – Albakor
Gosia Ruta – Szafir
Sara Knothe – Szafir
Paulina Puźniak – Pirek
Agata Banaszczak – Nurek
Justyna Pleskot – Faraon
Marysia Wysmułek – Kozak
Alicja Zambrzuska – Bajka
Jerzy Ziaja – Pirek
Aleks Mitroo – Camargo
80 cm.:
Krysia Piątkowska – Szafir
Oliwia Kamińska – Filozofia
Weronika Buchar – Aspen
Julia Margas – Klarysa
Ola Guzik – Filozofia
Oliwka Baranowska – Kozak
Paulina Kowalska – Jazon
Klaudia Burzyńska – Dior
Kasia Booth – Kapsel
90 cm.:
Weronika Buchar – Aspen
Paulina Kowalska – Jazon
Krysia Piątkowska – Szafir
Ola Guzik – Filozofia
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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W sobotę 30 września odbyły się
Pierwsze Mistrzostwa Podkowy Leśnej w Szabli Dziewcząt i Chłopców
pod patronatem Pana Burmistrza Artura Tusińskiego. W turnieju wzięło
udział 55 zawodniczek i zawodników
z klubów szablowych z terenu Ma-

››› Sport

zowsza, a wśród nich kilku uczniów
naszej szkoły na co dzień trenujących
w Grodziskim Klubie Szermierczym.
W zorganizowanych równolegle grach/zabawach szermierczych
uczestniczyło kilkadziesiąt dzieci,
które przez takie zabawy może rozpoczną przygodę z tym sportem.
Emocji nie brakowało – była wielka radość, sportowa złość, lęk i niepewność przed pierwszym startem
w zawodach, a także smutek a czasem rozpacz po porażce. Gratulacje
dla wszystkich zawodników za zaangażowanie i waleczną postawę!!!

Biegniemy w Stawisku

4 listopada 2017 odbędzie się
V Noc STO-nogi Milanówek.
Impreza sportowa o unikalnym
charakterze „biegu otwartego”.
Bieg w pętli około 1700 m, każdy
biegnie ile chce – trasa otwarta jest
przez 4 godziny. Początek tuż przed
zmrokiem, koniec w kompletnych
ciemnościach, dlatego niezbędne
są czołówki.
Zapisy: www.e-gepard.eu/pl/
show-contest/418
Zwycięzcą jest ten, kto pokona
najwięcej okrążeń. W czasie biegu
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można zejść z trasy, napić się herbaty, zjeść kiełbaskę i ogrzać się
przy ognisku, a następnie wrócić
na trasę.
Organizatorzy: STO-nogi Milanówek, czyli Społeczne Liceum
Ogólnokształcące Nr 5 STO w Milanówku i Społeczne Towarzystwo
Oświatowe w Milanówku
Współorganizator: Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe,
Wsparcie: Milanowskie Centrum
Kultury i Miasto Podkowa Leśna.
Zapraszamy!

Młodym szermierzom kibicował
Prezes Polskiego Związku Szermierczego Pan Adam Konopka
i Burmistrz Podkowy Leśnej Artur
Tusiński, którzy wspólnie dokonali
dekoracji zwycięzców.
Szczególne podziękowania dla rodziców i naszych wolontariuszy oraz
dyrekcji samorządowej szkoły podstawowej za obecność, kibicowanie
i ogromną pomoc w organizacji zawodów.
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Badminton
w Podkowie
››› Sport

Podkowa Sportowa zaprasza 18 listopada tym razem do Szkoły
Podstawowej KIK przy ulicy Modrzewiowej. O godzinie 12-stej zaczynamy trzeci już Turniej Badmintona im. św. Teresy.
Atrakcją Turnieju są mecze rodzic
– dziecko oraz mecz główny pomiędzy dyrekcjami obu podkowiańskich szkół.
Zapisy przyjmowane są u nauczycieli w-f w obu podkowiańskich
szkołach lub na adres mailowy:
skarbnik@podkowasportowa.pl
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Program semestru XXIV (jesiennego) 2017/2018
Data

Wykładowca

Tytuł

Październik
prof. Bohdan Szklarski
politolog, UW (współpraca: Uniwersytet
Otwarty UW)
prof. Wojciech Nowakowski
elektronik, Instytut Maszyn Matematycznych

akich przywódców potrzebuje świat
w XXI wieku

1

4.10.17 środa g.11.00

2

11.10.17 środa g.11.00

3

18. 10.17 środa g.11.00

dr Maciej Andrzej Zarębski
lekarz, podróżnik

Kierunek Alaska – okiem globtrotera

21.10.17 sobota g. 8.30

Wycieczka do Mazowieckiego Centrum Sztuki
Współczesnej w Radomiu
„Elektrownia”

Zwiedzanie wystawy „Od Malewicza
do Strzemińskiego” oraz krótki spacer po Radomiu

25.10.17 środa g. 11.00

Wykład słuchaczy z elementami warsztatowymi
współpraca: Fundacja Ziemia i Ludzie

Myśl globalnie, działaj lokalnie

26.10.17 czwartek g.18.00

KLUB PODRÓŻNIKA
Karolina Likhtarovich

Morawy - wino, urokliwe miasteczka i rowery

4

Internet rzeczy. To nie jest wojna światów!

Listopad
Igor Pogorzelski
muzykolog, reżyser dźwięku
Aleksandra Kacprowicz
ekolog
współpraca: Fundacja Ziemia i Ludzie

„W żółtych płomieniach liści” – Agnieszka Osiecka
i jej piosenki

Muzeum Warszawy

5

8.11.17 środa g. 11.00

6

15.11.17 środa g.11.00

7

22.11.17 środa g.11.00

Wykład wyjazdowy

23.11.17 czwartek g. 18.00

KLUB PODRÓŻNIKA

29.11.17 środa g. 11.00

Małgorzata Czyńska
historyk sztuki, pisarka, dziennikarka

8

Partycypacja obywatelska na rzecz ochrony
środowiska i lokalnych społeczności

Katarzyna Kobro otwiera rzeźbę

grudzień
9

6.12.16 środa g.11.00

10 13.12.17 środa g. 11.00
14.12.17 czwartek, g. 18.00
11 20.12.17 środa g. 11.00

Wykład wyjazdowy

Muzeum Archidiecezji

Prof. Paweł Stępień
literaturoznawca, UW

Kiedy przyjdzie wyzwanie, czyli czego uczy nas
Joseph Conrad?

KLUB PODRÓŻNIKA

Wystawa: Zakopane dla Warszawy

Józef Koline
muzyk, kwartet Prima Vista

Wykład muzyczny

styczeń
12 3.01.18 środa, g. 11.00

Wykład wyjazdowy

Zwiedzanie wystawy „Frida Kahlo i Diego Riviera.
Polski kontekst”

13 10.01.18 środa g. 11.00

dr Albert Jawłowski
socjolog, antropolog kultury, UW

Buriacja. Rosyjsko-mongolskie pogranicze
kulturowe

14 17.01.18 środa g. 11.00

Michał Pieńkowski
filmoznawca, Filmoteka Narodowa

Wokół płyty gramofonowej. Polska fonografia
przed wojną

18.01.18 czwartek, g. 18.00
15 24.01.18 środa, g. 15.00
27.01.18 sobota g. 17.00

KLUB PODRÓŻNIKA
Zwolnij! Życie (prawdopodobnie) masz tylko jedno

dr Monika Gromadzka
pedagog, UW
Zakończenie XXIV semestru

Zajęcia dodatkowe
poniedziałek

wtorek

g. 12.00-13.30
tańce integracyjne

g. 11.00-12.00
Gimnastyka „60+”*
g. 16.00-20.00
klub brydżowy**

ul. Świerkowa 1

*ul. Świerkowa 1
**ul. Lilpopa 18

środa

czwartek

piątek

g. 11.00 wykłady
12.30-13.30 j. angielski

g. 10.30
nordic walking

ul. Lilpopa 18

ul. Świerkowa 1

Więcej informacji: 22 758 94 41, 22 729 13 84 uniwersytet@ckiopodkowa.pl, www.ckiopodkowa.pl
Czesne semestralne: 70 zł, wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł, jednorazowy udział w wykładzie 8 zł.
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Ważne adresy i telefony
Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00, fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Godziny pracy Urzędu:
pon. 8.00–18.00, wt.- czw. 8.00–16.00,
pt. 8.00–14.00.
Burmistrz Miasta:
Artur Tusiński
e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach
ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, a w sprawach skarg i wniosków
– w poniedziałki w godz. 12.00–18.00. Zapisy
bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie
22 759 21 01 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej
urzadmiasta@podkowalesna.pl.
Sekretarz Miasta:
Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
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
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 07
Referat Infrastruktury Komunalnej
tel. 22 759 21 22
e-mail:infrastrukturakomunalna@podkowalesna.pl
Ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie – 22 759 21 21
zieleń – 22 759 21 25
e-mail: infrastrukturakomunalna@podkowalesna.pl
drogi – 22 759 21 23
e-mail: infrastrukturakomunalna@podkowalesna.pl
nieruchomości –22 759 21 17
geodezja – 22 759 21 19
e-mail: infrastrukturakomunalna@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta – tel. 22 759 21 24
e-mail: promocja@podkowalesna.pl
Rada Miasta Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl

www.podkowalesna.pl
Adresy e-mailowe radnych
Andrzej Porowski
andrzej.porowski@podkowalesna.pl
Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda
katarzyna.niezgoda@podkowalesna.pl
Olga Jarco
olga.jarco@podkowalesna.pl
Emilia Drzewicka
emilia.drzewicka@podkowalesna.pl
Małgorzata 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.
St. Asp. Jakub ZIÓŁEK, tel. 600 997 544
(część po południowej stronie torów WKD ul. Brwinowska)

Mł. Asp. Krzysztof KOMÓR, tel. 600 997 673
(część po północnej stronie torów WKD Al. Jana Pawła II)

Dzielnicowi odbierają telefony służbowe
w godzinach pełnienia czynności służbowych.
W sprawach pilnych – całodobowo tel. 112
Komenda Powiatowa Policji:
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14
Straż Pożarna:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998, 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 00
Posterunek energetyczny Grodzisk
Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992

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.
tel. 697 229 002 (alarmowy),
tel. 663 203 907 (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 8-18,
wtorek-czwartek 8-16, piątek 8-14
Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 20 61
Zespół Szkół Samorządowych:
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna,
tel. 22 758 95 67
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały:
ul. Miejska 7, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 95 46
Szkoły Klubu Inteligencji Katolickiej:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Modrzewiowa 41, tel. 22 729 12 81
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Wiewiórek 2/4, tel./fax 22 729 10 80
Miejska Biblioteka Publiczna
im Poli Gojawiczyńskiej:
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48
www.mbp-podkowalesna.pl
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa 18, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Urząd Pocztowy: tel. 22 758 93 28
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie w godz.:
9.00–10.00 oraz 16.30–17.30
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