www.podkowalesna.pl

nr 3/77 sierpień 2017

ISSN 2083-019X

Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi
Podkowa Leśna zajęła I miejsce w kraju w „Rankingu samorządów sprzyjających edukacji
2017” przeprowadzonym przez fundację badawczą Evidence Institute zajmującą się
oświatą. Przebadano 2462 samorządy prowadzące przedszkola, szkoły podstawowe
i gimnazja – zarówno publiczne jak i niepubliczne.
Wysoka
jakość
nauczania
w Podkowie jest dla władz samorządowych kwestią priorytetową.
Nie ma wątpliwości, że uczniowie z Podkowy mają też dobry
start, większość z nich uczęszcza
do przedszkoli, a na sprawdzianie
uzyskują najlepsze wyniki w kraju.
Przy tak wysokich wynikach miasto dba o wyrównywanie szans,
dzięki czemu względem nierówności gmina plasuje się nie tak daleko
od czołówki. Podkowa może też
się pochwalić znakomitym postępem uczniów w gimnazjum. EWD
należy do najwyższych w kraju.
To pokazuje, że nasze miasto dobrze wykorzystuje wysoki potencjał intelektualny młodzieży. Przy
czym należy podkreślić, że na
osiągniecia te składają się wyniki
wszystkich szkół w Podkowie –
publicznych i niepublicznych.
Szkoły w Podkowie mają luksus
pracowania z uzdolnioną i ambitną
młodzieżą, z drugiej strony muszą
się zmierzyć z niezwykle wysokimi
oczekiwaniami rodziców, którzy
spodziewają się nie tylko ponadprzeciętnych osiągnięć w nauce,
ale często również przejęcia przez
szkołę trudów wychowawczych.
Dzięki władzom szkół wraz z kadrą nauczycielską również we
współpracy z gminą, udaje się połączyć różne cele: z jednej strony
promować dzieci najzdolniejsze
poprzez zajęcia dodatkowe, konkursy czy nawet indywidualny tok

kształcenia, z drugiej zapobiegać
niezdrowej rywalizacji i marginalizacji uczniów słabszych, poprzez
zajęcia uzupełniające, korekcyjno-kompensacyjne, promowanie
sportów zespołowych, fachową
opiekę specjalistów i współpracę
z rodzicami. Od 2016r. uczniowie
i studenci, którzy nie ukończyli
25 roku otrzymują Stypendia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za
wybitne osiągnięcia edukacyjne,
sportowe lub artystyczne.
To że jest dobrze nie oznacza, że
nie może być lepiej, dlatego analizujemy narzędzia poprawiające
system zarządzania podkowiańską oświatą publiczną oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
Niestety nowa reforma edukacji
nie napawa optymizmem, do końca nie wiemy czym te zmiany się
skończą, cześć kompetencji gminom jest odbierana. Od 1 września 2017 r. rozpoczyna się okres
przejściowy: wkraczamy w fazę
wygaszania gimnazjów i wydłużania do ośmiu lat nauki w szkołach
podstawowych. Chcemy to zrobić
w sposób najkorzystniejszy dla
uczniów, bo oni są najważniejszym
podmiotem wszelkiej działalności szkół. Jednak na wiele rzeczy
wpływu nie mamy, chociażby programy nauczania. Niepokojące
jest to, że trudno będzie zachować
ich ciągłość dla uczniów poszczególnych klas ze względu na zmianę
podstawy programowej, która nie

będzie obowiązywała we wszystkich rocznikach. Z takimi i innymi
trudnościami będą musieli zmierzyć się nauczyciele już od września. Dlatego wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pracownikom
szkół i przedszkoli, dzieciom i ich
rodzicom życzę w nadchodzącym
nowym roku szkolnym wytrwałości, cierpliwości i wielkiej wiary
w to, że będzie dobrze, a może nawet lepiej.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Drogi

Absolutorium dla Burmistrza
przyjęte jednogłośnie
Na XXXVIII sesji w dniu 22 czerwca br. radni jednogłośnie
przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok
i udzieli absolutorium Burmistrzowi Miasta Arturowi
Tusińskiemu (głosowanie w składzie 13 radnych).

Uchwała w sprawie absolutorium
podjęta została po zapoznaniu się
radnych z pozytywnymi opiniami
Regionalnej Izby Obrachunkowej nt.
sprawozdania finansowego z wyko-

nania budżetu miasta za rok 2016
oraz nt. wniosku absolutoryjnego
Komisji Rewizyjnej, a także po dyskusji dotyczącej realizacji budżetu
miasta za dany rok.

Procedura udzielania absolutorium
Absolutorium to akceptacja wykonania budżetu udzielana przez organ
kolegialny organowi wykonawczemu. Na szczeblu gminy absolutorium
Burmistrzowi udziela Rada Miasta.
Burmistrz zobowiązany jest przedstawić Radzie roczne sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta w terminie do 31 marca roku następnego. Sprawozdanie przedkładane jest
także Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wydaje opinię na temat
sprawozdania.
Przedłożone
Radzie
Miasta
sprawozdanie rozpatrywane jest
w pierwszej kolejności przez Komisję
Rewizyjną, która to opiniuje wykonanie budżetu oraz występuje z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie
udzielenia bądź nieudzielania absolutorium Burmistrzowi. Wniosek ten
także podlega zaopiniowaniu przez
Regionalną Izbę Obrachunkową.

Następnie sprawozdanie rozpatrują pozostałe komisje Rady Miasta
i wreszcie cała Rada na sesji absolutoryjnej, która winna się odbyć
w terminie do 30 czerwca. W trakcie sesji, przed podjęciem uchwały,
Rada Miasta zapoznaje się zwnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
o tymże wniosku. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje
bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady.
Ewentualna uchwała w sprawie
nieudzielania absolutorium mogłaby skutkować podjęciem inicjatywy
przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza. Udzielenie absolutorium jest
natomiast wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez gminę, czyli
akceptacją wykonania budżetu.

Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Ostatnie miesiące, razem z mieszkańcami walczyliśmy o nasze podkowiańskie drogi. Na spotkaniach
wspólnie dyskutowaliśmy nad ostatecznym kształtem naszych ulic.
W sumie na przełomie roku 2016
i 2017 odbyły się 4 spotkania dotyczące dróg, na których projektanci
przedstawili koncepcje przebudowy
16 naszych ulic. Kolejne miesiące
upłynęły pod znakiem zmagania
się projektantów i urzędu miasta
z grodziskim starostwem powiatowym, głównie z niezrozumiałym
podejściem do uwarunkowań jakie narzuca zabytkowy charakter
Podkowy Leśnej. W lutym Wydział
Komunikacji tego urzędu, wydał
negatywną opinię komunikacyjną
dotyczącą przebudowy ulic Mickiewicza, Sasanek, Grabowej, Storczyków, Sosnowej, Głogów, Cichej,
Warszawskiej, Wróblej, Kukułek,
Błońskiej, Helenowskiej, Sarniej.
Starostwo odmówiło przyjęcia
zgłoszenia przebudowy ulicy Kwiatowej i Ejsmonda. W marcu odbyło się spotkanie, w wyniku którego
mieszkańcy spontanicznie zainicjowali wniosek o odwołanie starosty
grodziskiego, pod którym podpisało się prawie 900 osób. W kwietniu, wielu z Państwa wraz ze mną
uczestniczyło w sesji Rady Powiatu
Grodziskiego, gdzie w konsekwencji braku zrozumienia dla naszych
problemów mieszkańcy ulic Cichej,
Storczyków i Sarniej oraz Głogów
(reprezentowani przez radnego)
złożyli na początku maja skargi na
działalność starosty. Równolegle
w maju odbyłem kilka spotkań z zarządem i kierownictwem starostwa
próbując przekonać ich do moich
racji i jednocześnie wypracować na
przyszłość rozwiązania korzystne
dla naszego miasta.
Z wielką przyjemnością chciałbym Państwa poinformować, iż
w dniu 14 czerwca 2017 r odebrałem przyjęte bez uwag zgłoszenie
na przebudowę ulicy Cichej i Storczyków, a 22 czerwca zgłoszenie
na przebudowę ulicy Kwiatowej
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Wyniki referendum gminnego
(po wcześniejszym skierowaniu
sprawy na drogę sądową). Do końca czerwca spłynęły jeszcze zgody
na przebudowę między innymi ulic
Bobrowej, Dębowej, Kościelnej
i Modrzewiowej. Do końca sierpnia
otrzymaliśmy potrzebne zgody na
przebudowę ul. Lipowej, Sosnowej
(od Bukowej do Kolejowej), Topolowej, Grabowej, Sasanek, Głogów,
Bobrowej i Rysiej. Na kolejne trzynaście dróg oczekujemy na projekty
i uzgodnienia. Brak przyjętego zgłoszenia na ulicę Ejsmonda, podobnie
jak w przypadku ul. Kwiatowej konsekwentnie kierujemy do sądu.
Chciałbym wszystkim którzy się
włączyli czynnie w pomoc i zbieranie podpisów oraz wspierali moje
działania tym samym dając mi kredyt
zaufania, bardzo serdecznie podziękować. To dzięki Państwa wsparciu,
po wielu latach udało się przekonać
starostwo w Grodzisku do naszych
rozwiązań. Moje słowa podziękowania kieruję szczególnie do tych,
którzy bezpośrednio zaangażowali
się w zbieranie podpisów i odwiedzili
wielu z Państwa w domach. Wiem,
że bez Waszej pomocy i determinacji
wspartej wiarą słuszności postulatów miasta pozostałaby mi tylko długa i kosztowna droga sądowa.
Na sesji 22.06.17 Rada Miasta
Podkowa Leśna jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową zmieniającą
budżet roku 2017, zabezpieczającą
kolejne środki finansowe na przebudowę ulic Storczyków i Cichej. W sumie w tym roku na samą przebudowę ulic w Podkowie Leśnej udało mi
się wygospodarować niebagatelną
kwotę ponad 4,6 miliona złotych.
Obiecuję też wszystkim z Państwa,
którzy muszą znosić nie tylko dziurawe, pełne błota i kałuż, ale też
potwornie pylące się nasze drogi, że
pracuję intensywnie nad możliwością zwiększenia tej kwoty. Choć będzie to trudne, ze względu na bardzo
duży skok cen robót budowlanych
nawet do 100%. O rezultatach będę
Państwa na bieżąco informował.
Artur Tusiński

4 czerwca 2017 r. w Podsięgiem miała objąć WarszaFrekwencja wę oraz ponad 30 otaczająkowie Leśnej przeprowa42.3% cych ją gminy.
dzone zostało referendum
gminne.
Uprawnionych
Przypomnijmy, że refedo głosowania było 3206
rendum przeprowadzono z
osób. Głosy oddało 1356
inicjatywy mieszkańców. Po
osób, co stanowi 42,3%
unieważnieniu przez Wojewouprawnionych do głosowania.
dę Mazowieckiego uchwały Rady
Jednocześnie przekroczony został Miasta z dnia 7 lutego 2017 r. w sprapróg 30% uprawnionych do gło- wie referendum wyznaczonego na
sowania, który stanowi o ważności 2 kwietnia 2017 r., mieszkańcy wzięli
referendum.
sprawę w swoje ręce i w dniu 30 marca
W referendum postawiono dwa br. na ręce Burmistrza złożyli wniosek
pytania:
poparty ponad tysiącem (zebranych
1. Czy jesteś za utrzymaniem sa- w ciągu zaledwie kilku dni) podpisów.
modzielności Podkowy Leśnej jako Po zbadaniu i zaopiniowaniu wniosku
odrębnej jednostki samorządu te- przez specjalnie powołaną w tym celu
rytorialnego z dotychczasowymi komisję, Rada Miasta w dniu 20 kwietkompetencjami samorządowymi?
nia br. jednogłośnie podjęła uchwałę
Liczba odpowiedzi pozytywnych o przeprowadzeniu referendum z iniTAK: 1312 (98,28%).
cjatywy mieszkańców wyznaczając
Liczba odpowiedzi negatywnych jego datę na 4 czerwca 2017 r. Zgodnie
NIE: 23 (1,72%).
z przepisami na barkach grupy inicja2. Czy jesteś za tym, aby Pod- tywnej referendum spoczywał także
kowa Leśna na zasadzie dobro- ciężar przeprowadzenia kampanii refewolności zacieśniała w interesie rendalnej, która sfinansowana została
mieszkańców współpracę z samo- z prywatnych środków mieszkańców.
rządami Warszawy i otaczających
Inicjatorzy referendum podkreślali, że
ją gmin?
postawione w referendum pytania nie
Liczba odpowiedzi pozytywnych odnoszą się bezpośrednio, do projektu
TAK: 1264 (95,69%).
ustawy metropolitalnej, lecz są uniwerLiczba odpowiedzi negatywnych salne – zostały tak sformułowane, aby
NIE: 57 (4,31%).
obecnym i przyszłym władzom miasta
pomóc określać kierunki działań oraz
Liczba odpowiedzi: TAK i NIE
dać im możliwość szybkiej reakcji na
inne pomysły, którymi władze państwa
Pytanie 1.
Pytanie 2.
mogą nas w przyszłości zaskoczyć.
Gratulujemy mieszkańcom i dzięku1312
1264
jemy za inicjatywę, sprawność działań,
współpracę i oddanie głosów. Wynik
referendum – wskazujący na niemalże
pełną jednomyślność mieszkańców dowodzi, że podkowianie świadomi
są roli samorządności, czyli przywi57
23
leju samodecydowania, posiadania
i wyboru lokalnych władz, kreowania
Proporcje odpowiedzi wskazują, że własnego budżetu i dobrowolności
mieszkańcy opowiedzieli się za utrzy- w sposobie rozwiązywania lokalnych
maniem samodzielności Podkowy problemów. Sama inicjatywa refeLeśnej oraz za zacieśnianiem współ- rendalna świadczy natomiast o dojpracy z innymi samorządami na zasa- rzałości obywatelskiej mieszkańców
dzie dobrowolności, a co za tym idzie Podkowy Leśnej, którzy potrafią zjedodrzucono odgórną próbę narzuce- noczyć się i zabrać głos wykorzystunia przez władze państwa pomysłu jąc do tego najlepsze narzędzie, jakie
stworzenia tzw. wielkiej Warszawy, daje nam demokracja – referendum.
Beata Krupa
która zgodnie z projektem ustawy
Urzędnik Wyborczy Miasta
o ustroju m. st. Warszawy swoim za1400
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Wieści z sesji Rady Powiatu

Uprzejmie informujemy, że porządek sesji Rady Powiatu 27 kwietnia nie przewidywał wniesienia
wniosku 784 mieszkańców do radnych powiatu w sprawie przyjęcia
uchwały o odwołanie Starosty Powiatu Grodziskiego Pana Marka
Wieżbickiego pod obrady. Na sesję
przybył Burmistrz i Radni Miasta
oraz kilkudziesięciu mieszkańców
Podkowy Leśnej. Przewodniczący Rady Powiatu odczytał opinię prawną dotyczącą złożonego
wniosku, która zdaniem mieszkańców była nie na temat. Wniosek
nie został procedowany, nie został
omówiony także problem, z jakim
borykają się mieszkańcy, bowiem
nie udzielono głosu podkowianom
oraz nie wyrażono zgody na wyświetlenie przygotowanej przez
Pana Burmistrza Artura Tusińskie-

go prezentacji dotyczącej podkowiańskiej infrastruktury drogowej,
w kontekście miasta będącego pod
ochroną konserwatora zabytków.
Mieszkańcy zareagowali pokazując
czerwoną kartkę panu Staroście.
Na wiosek formalny radnej powiatu Zofii Owczarek, przewodniczący rady Jerzy Terlikowski zamknął
sesję.
Mieszkańcy nie pozostawili sposobu prowadzenia sesji bez echa,
uznając, że sesja została poprowadzona w sposób antyspołeczny,
z naruszeniem prawa. W ciągu miesiąca, przez grupy mieszkańców
zostały złożone cztery skargi na
działalność Starosty Pana Marka
Wieżbickiego. Zaś w sprawie Pani
radnej Zofii Owczarek mieszkańcy skierowali pismo do Wojewody
Mazowieckiego, jako organu nad-

zorczego z prośbą „o sprawdzenie,
czy w świetle obowiązującego prawa nie zachodzi konflikt interesów
w wykonywaniu przez panią Zofię
Owczarek mandatu radnej i funkcji
członka zarządu powiatu grodziskiego oraz funkcji zastępcy wójta
i sekretarza gminy Żabia Wola”. Bowiem art 27 ustawy o samorządzie
gminnym mówi wprost, że funkcji
wójta oraz jego zastępcy nie można
łączyć z członkostwem w organach
jednostek samorządu terytorialnego. Nadmieniono, że radna złożyła
dwa różne oświadczenia majątkowe – w gminie Żabia Wola oraz w
powiecie grodziskim. Wojewoda
sprawie nadał bieg, jest ona w trakcie rozpatrywania.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna.
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Dofinansowanie
zakupu samochodu

z mieszkańcami

Spotkanie

dla Policji

Mając na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie naszego
miasta, poza środkami finansowymi (20 000 zł) przekazanymi
dla policjantów pełniących służbę w formie dodatkowych patroli
w rejonach szczególnego zagrożenia w czasie ponadnormatywnym, dodatkowo zostało przekazane dofinansowanie w wysokości
22 500 zł z przeznaczeniem na
zakup samochodu dla policji. Po4

zostałe koszty zakupu samochodu
pokryte zostaną przez Komendę
Główną Policji. Zakupiony samochód będzie małolitrażowym
samochodem osobowym, oznakowanym (prawdopodobnie Opel
Corsa), przekazanym na potrzeby działalności Posterunku Policji
w Podkowie Leśnej.
Maria Górska
Sekretarz Miasta

We wtorek 26 września
2017 r. o godzinie 18.30 w Sali
konferencyjnej Zespołu Szkół
Samorządowych przy ul. Jana
Pawła II w Podkowie Leśnej
odbędzie się spotkanie Burmistrza Miasta Artura Tusińskiego
z Mieszkańcami.
Tematem spotkania będą:
n nowe zasady gospodarowania odpadami (odbiór śmieci)
n drogi
Zapraszamy!
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Dofinasowanie

na pielęgnację drzew!

Otrzymaliśmy dofinasowanie na pielęgnację drzew
w wysokości 820.125zł. Jest to 90% wartości całego projektu
911.250 zł. W wyniku prac pielęgnacyjnych poprawi się stan
zdrowotności 3750 drzew w Podkowie Leśnej – 2200 drzew
w Leśnym Parku Miejskim oraz 1550 na terenie miasta.
Niniejsze zadanie jest kontynuacją prac prowadzonych w roku
2015 oraz 2016. W roku 2015
Miasto Podkowa Leśna otrzymało
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na Rewitalizacja Leśnego Parku
Miejskiego -wypielęgnowano 260
drzew okazałych i pilnych. W następnym roku pielęgnacji poddano
873 drzewa w części wschodniej
oraz 1 040 drzew zlokalizowanych
w pasach około 30 m od ul. Kwiatowej i ul. Parkowej. Łącznie pielęgnacji poddano 2 173 drzewa. Miasto Podkowa Leśna dotychczas nie
występowała o dofinansowanie na
pielęgnację drzew poza Parkiem

Miejskim lub Parkiem Przyjaźni
Polsko – Węgierskiej. Wyjątkiem
był projekt dotyczący pielęgnacji
194 drzew – pomników, który był
realizowany w roku 2016. Na te
prace dotychczas pozyskano kwotę 650 000zł.
Obecne prace obejmą drzewa
zlokalizowane w pozostałej części
parku oraz na terenach zieleni nieurządzonej w Podkowie Leśnej, na
działkach stanowiących własność
miasta, w tym na skwerach oraz
wzdłuż ulic miejskich. Wytypowane drzewa na terenie miasta do pielęgnacji znajdują się w miejscach,
które stwarzają bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia dla spacerowiczów a także rowerzystów.

Zakres prac dla drzew obejmował
będzie prace pielęgnacyjne tj. cięcia
sanitarne (w tym usunięcie suchych
i chorych konarów drzew, nadłamanych gałęzi), cięcia korygujące
kształt korony (w celu poprawy statyki drzew) oraz cięcia techniczne
w przypadku drzew zagrażających
bezpieczeństwu
przechodniów.
Ponadto uprzątnięty zostanie cały
urobek (ścięte gałęzie) poprzez rozdrobnienie gałęzi rębarką w miejscu
wykonywania pielęgnacji a następnie zabranie tych odpadów i ich
utylizację. Wszystkie prace wykonywane będą pod pilnym okiem
konserwatora zieleni. Nie będzie
prowadzona wycinka drzew.
Dzięki realizacji projektu zminimalizowane zostanie ryzyko utraty
cennych wartości przyrodniczych
miasta. W sumie 6117 drzew zostanie poddanych pielęgnacji w ciągu
2,5 roku.
Marcin Bzdyra
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Modernizacja urządzeń grzewczych
				
w Podkowie Leśnej

Miasto Podkowa Leśna wystąpiło z dwoma projektami, w ramach których możliwa będzie
wymiana urządzeń grzewczych
dla mieszkańców. Pierwszy z projektów, do którego mieszkańcy
mogli przystąpić do połowy lutego br. dofinansowany został przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dostaliśmy dofinansowanie
w wysokości 56 325,54 zł dla

12 domostw. Projekt jest na etapie realizacji i obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór
podmiotu dostarczającego piece.
Drugi projekt został złożony do
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W projekcie tym, założono wymianę
pieców w budynkach komunalnych oraz w 25 gospodarstwach
domowych (mieszkańcy mogli do tego projektu przystąpić
w maju oraz na przełomie czerwca i lipca, kiedy ogłoszone zostało uzupełnienie osób). W ramach
tego projektu opracowywane
były również świadectwa ener-

getyczne, będące dokumentem
wymaganym przez Instytucję
Organizującą Konkurs. W dniu
11 sierpnia złożono uzupełnienia
formalne – 21 sierpnia uzyskaliśmy informację o pozytywnym
wyniku oceny formalnej. Oczekujemy zatem z niecierpliwością
na wyniki oceny merytorycznej
projektu.
W przypadku uzyskania dofinansowania na ten projekt,
niezbędna informacja zostanie
przedstawiona na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Marcin Bzdyra
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Aktualizacja Studium

oraz planów miejscowych
Dopełniając obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła uchwałę nr 239/
XXXVIII/2017 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Miasta Podkowa Leśna. Rada uznała, że obowiązujące Studium jest częściowo nieaktualne i konieczna
jest jego aktualizacja. Plany
miejscowe uznano za aktualne
w całości, niemniej wyrażono
potrzebę przystąpienia do częściowych zmian. W uzasadnieniu do uchwały podkreślono, że
wszelkie modyfikacje muszą być
uprzednio przeanalizowane pod
kątem celowości.
Podjęcie ww. uchwały pozwoliło Burmistrzowi Miasta Podkowa
Leśna na ogłoszenie postępowania mającego na celu wyłonienie

wykonawcy nowego Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.
Potencjalni oferenci mogli składać propozycje cenowe do dnia
23 sierpnia 2017 r.
Niemal równolegle Burmistrz
Miasta rozpoczął formalną procedurę planistyczną związaną ze
sporządzaniem Studium. W dniu
4 sierpnia br. w prasie miejscowej pojawiło się stosowne ogłoszenie, a na tablicach ogłoszeń
oraz na stronie internetowej
urzędu umieszczono obwieszczenia, które informowały o podjęciu przez Radę Miasta uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium. Tego samego
dnia skierowano zawiadomienia
do instytucji i organów, które są
właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu Studium.
Intencją podjęcia uchwały było
uspołecznienie procedury związanej ze sporządzaniem Studium.
Pierwszą możliwością udziału

w procesie planistycznym jest
składanie pisemnych wniosków
– zgodnie z treścią ogłoszenia
z dnia 4 sierpnia br. wnioski od
Państwa zbieraliśmy do dnia
28 sierpnia 2017 r. włącznie. Teraz rozpocznie się etap zbierania
materiałów,
przeprowadzania
analiz i formułowania pierwszych
założeń – w efekcie powstanie
projekt Studium. Gdy projekt Studium zostanie wyłożony do publicznego wglądu, obowiązkiem
Burmistrza będzie zorganizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami. Ostatnią
z możliwości uczestnictwa czynnika społecznego w tworzeniu
dokumentu jest wnoszenie doń
pisemnych uwag. Formy zaangażowania mieszkańców w proces
planistyczny, które przewidziano
w ustawie, są jednak siłą rzeczy
sformalizowane.
Joanna Oracka
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Szansa na nowe ścieżki rowerowe
21 lipca br. Artur Tusiński Burmistrz
Miasta podpisał porozumienie sześciu
gmin: Podkowy Leśnej, Żyrardowa,
Michałowic, Milanówka, Grodziska
i Pruszkowa o wspólne aplikowanie
o kolejne środki na rozbudowę ścieżek rowerowych – II etap. Jeśli dofinansowanie uda się pozyskać, powstanie na terenach tych gmin ponad
20 km nowych ścieżek. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia.
Wynik postępowania konkursowego
powinniśmy poznać w listopadzie.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30 czerwca 2020 r.
Przypomnijmy, że w pierwszym etapie projektu, który właśnie się rozpoczął, powstanie w sumie 36 km tras
rowerowych. W I etapie Podkowa
otrzymała dofinansowanie w wyso6

kości 2,7 mln zł. Budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku, został
rozstrzygnięty przetarg na pierwsze
odcinki. Dotychczasowy pierwszy

projekt obejmuje w sumie 36 km tras
rowerowych w w/w gminach.

Tomasz Gawin
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Konsultacje społeczne
W dniu 10 maja 2017 r. podpisaliśmy umowę o powierzenie grantu
z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Otrzymane dofinansowanie
umożliwi przygotowanie
i przeprowadzenie pogłębionych
konsultacji społecznych nowego
Studium – w zakresie znacznie wykraczającym poza opisane wyżej wymogi ustawowe. Konsultacje zostaną
przeprowadzone we wrześniu oraz
październiku br.
Zanim zorganizujemy pierwsze
aktywności, otrzymają Państwo broszurę informacyjną, w której postaramy się przybliżyć dokument, z którego przygotowaniem będziemy się
mierzyć, oraz procedurę jego sporządzania. Następnie zaplanowaliśmy
następujące techniki konsultacyjne:
l spotkanie otwarte, które
przybierze formę panelu eks-

pertów z częścią poświęconą na
dyskusję z udziałem publiczności,
l terenowy punkt konsultacyjny, w którym dyżurował będzie
ekspert ds. planowania przestrzennego,
l spacer badawczy (architektoniczno-historyczny), który umożliwi spojrzenie na przestrzeń
oczami jej użytkowników,
l spotkania konsultacyjne, które poświęcone będą dyskusji nad
konkretnymi zagadnieniami (m.in.
przestrzeń publiczna, zabudowa,
infrastruktura, działki miejskie),
l warsztat konsultacyjny, podczas którego młodzież zastanowi
się nad dotychczasowym wykorzystaniem przestrzeni Miasta i
wizją jego dalszego rozwoju.
Wymienionym wyżej działaniom towarzyszyć będą badania
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Joanna Oracka
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Projekt zagospodarowania
terenu szkoły

Projekt

zagospodarowania
działek przy ul. Jeleniej
W połowie lipca Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna ogłosił postępowanie na opracowanie
projektu budowlano-wykonawczego wraz z zagospodarowaniem
terenu
działek przy ul. Jeleniej
(naprzeciwko przychodni).
Zainteresowani mieli blisko miesiąc na składanie
ofert. W chwili obecnej
trwa analiza złożonych
propozycji.
Projekt nawiązywać ma
do sporządzonej w ubiegłym roku koncepcji zagospodarowania
ww.

ankietowe prowadzane w formie
papierowej oraz elektronicznej.
Powstanie również strona internetowa dedykowana prowadzonym konsultacjom, a w dalszej perspektywie
dialogowi władz z mieszkańcami.
Dokonując wyboru poszczególnych technik konsultacyjnych chcieliśmy stworzyć przestrzeń do dyskusji, w której w różnorodny sposób
będą Państwo mogli wyrazić swoje
zdanie. Mamy nadzieję, że zechcą
nam Państwo aktywnie towarzyszyć
w procesie planistycznym i wspólnie wypracujemy dokument, który
ukształtuje politykę przestrzenną
Miasta na kolejne lata. O dokładnych
terminach konsultacji będziemy Państwa na bieżąco informować.

działek, która zakładała
zlokalizowanie na tym terenie
wielofunkcyjnego
obiektu z przeznaczeniem
na archiwum miasta, pomieszczenia technicznogospodarcze i usługowe
oraz urządzenie otaczającej przestrzeni. W efekcie
istniejąca niewykorzystana przestrzeń ma zyskać
nową jakość i stać się
atrakcyjnym miejscem na
mapie miasta.

Prace związane z wykonaniem projektu zagospodarowania terenu przy
Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej zbliżają się ku końcowi. Wykonawca przekazał
Urzędowi dokumentację
projektową i obecnie
oczekujemy na wydanie
ostatniego z uzgodnień,
które pozwoli na złożenie
wniosku o pozwolenie na
budowę w Starostwie Powiatu Grodziskiego.
Realizacja
inwestycji
według
sporządzone-

go projektu pozwoli na
uatrakcyjnienie programu
rekreacyjno-sportowego
szkoły i umożliwi skuteczniejsze zachęcanie dzieci
i młodzieży do aktywności fizycznej. Zaproponowane w projekcie obiekty
infrastruktury sportowej
były konsultowane ze
społecznością
szkolną
i stanowią odbicie przez
lata zgłaszanych potrzeb.
Joanna Oracka
Referat Infrastruktury
Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Joanna Oracka
Referat Infrastruktury
Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Przebudowa ulicy
Głównej

Rozpoczęto I etap przebudowy
ul. Głównej. W ramach I etapu ul.
Główna przebudowana zostanie
na odcinku od ul. Lotniczej do ul.
Błońskiej. W ramach przebudowy wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, zjazdy do
posesji z kostki betonowej, nowy
obustronny chodnik na odcinku
Lotnicza -Miejska, nowa nawierzchnia miejsc postojowych z kostki
betonowej, odwodnienie. Skrzyżowanie z ulicą Miejską jako element
spowolnienia ruchu wykonane
zostanie jako wzniesienie z kostki
betonowej. Na przedmiotowym odcinku wprowadzona zostanie strefa
ograniczonej prędkości do 30 km/h.
Wykonawca podejmie starania, aby
od ul. Lotniczej do ul. Miejskiej prace wykonać jak najszybciej, aby
udrożnić dojazd osób dowożących
dzieci do przedszkola. Ze względu
na bardzo wysokie ceny oferentów
przetarg na wykonanie ulicy Głównej trzykrotnie był unieważniany.
Dopiero za czwartym razem udało się osiągnąć cenę kosztorysową
(i przewidzianą w budżecie), stąd
tak długo trwająca procedura i późne rozpoczęcie prac.

Przetarg na
przebudowę
ul. Cichej i Storczyków
W trakcie procedury przetargowej
na przebudowę ul. Cichej i Storczyków wpłynęły po dwie oferty na każdą z ulic. Aktualnie trwa
procedura badania ofert i wyłonienia wykonawcy prac.
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Dyskusja o metropolii

Po opadnięciu emocji wokół wycofanego poselskiego
projektu ustawy, przyszedł czas na rozpoczęcie debaty
o kierunkach rozwiązań, ułatwiających współpracę
samorządów i społeczności lokalnych tego obszaru dla
jego zrównoważonego rozwoju.

28 czerwca 2017r. Burmistrz Miasta Pan Artur Tusiński wziął udział
w dyskusji „w Rzeczpospolitej o Warszawie” o przyszłości metropolii warszawskiej, która
zainaugurowała
cykl debat redakcyjnych „W Rzeczpospolitej o Rzeczpospolitej”.
Uczestnikami debaty poza burmistrzem byli:
 Zygmunt Frankiewicz – prezydent Gliwic, prezes Związku
Miast Polskich
 Jacek Karnowski – prezydent
Sopotu, członek Zarządu Związku Miast Polskich
 Maciej Fijałkowski – przedstawiciel prezydenta m. st. Warszawy
 Piotr Żuber – współautor Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju
 prof. Grzegorz Gorzelak – regionalista, Uniwersytet Warszawski

 prof. Grzegorz Węcławowicz–
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska
Akademia Nauk
Debatę poprowadził Bogusław
Chrabota – redaktor naczelny
dziennika Rzeczpospolita.
W sobotę 27 maja w Podkowie Leśnej w kontekście dyskusji o metropolii, gościliśmy prof. Jerzego Stępnia. Rozmawiano o samorządności
obecnej i przyszłej. Spotkanie i możliwość rozmowy z byłym sędzią Trybunału Konstytucyjnego cieszyło
się bardzo dużym zainteresowaniem
mieszkańców, zadawano szereg pytań nie tylko historycznych, ale i dotyczących obecnej polityki.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Rozbudowa szkoły im. Świętej Teresy
W połowie lipca rozpoczęła się
rozbudowa Szkoły św. Teresy przy
ul. Kościelnej. Początkowo miała
to być budowa skrzydła dydaktycznego, przeznaczona dla uczniów
gimnazjum. Jednak reforma ustroju szkolnego sprawiła, że gimnazja
zostaną zlikwidowane, stąd zmiana
przeznaczenia budowanych pomieszczeń dla starszych klas ośmioklasowej szkoły podstawowej. Rozbudowywana część będzie swoim

wyglądem nawiązywała do istniejącej bryły.
Generalnym wykonawcą rozbudowy jest firmą Łucz-Bud z Radomia, ta
sama, która była wykonawcą budowy szkoły w latach 2009/2011. Prace budowlane będą trwały do końca
lipca 2018 r. Firma Łucz-Bud została
wybrana spośród 5 oferentów.

Grzegorz Dąbrowski
Dyrektor Szkoły św. Teresy i Gimnazjum
św. Hieronima
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Miasto sprzedaje działki!

22 czerwca 2017 roku Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła dwie
uchwały wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości w drodze
przetargu. Działki, które niedługo będą mogły mieć nowego
właściciela położone są w Podkowie Leśnej przy ul. Helenowskiej 23
oraz Bażantów 13.

Działka przy ul. Helenowskiej 23 o pow. 1424 m²
(dz. nr ewid. 108, obr. 4)
Jest to nieruchomość niezabudowana i ogrodzona. W miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na działkach ogrodowych z
dopuszczeniem usług podstawowych (71 MN/U). Działka ma regularny kształt. W drodze dostępne
są wszystkie media (prąd, woda,
kanalizacja, gaz). Otoczenie nieruchomości to domy jednorodzinne.
Działka posiada zgodę Wojewody
Mazowieckiego na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele
nieleśne. Nieruchomość ma korzystną lokalizację ze względu na
bliskość centrum miasta, obiektów
administracji, oświaty, służby zdrowia, placówek handlowych i kultu-
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Budowa Parkingu
P&R
Na zasadach umowy partnerskiej
z WKD rozpoczęto budowę parkingu P&R na terenie kolejowym w
pobliżu przystanku WKD Podkowa Leśna Główna. Wykonana zostanie droga manewrowa z kostki
betonowej, miejsca postojowe dla
samochodów osobowych z płyt
typu ECO, miejsca postojowe częściowo pod wiatę dla rowerów
z kostki betonowej, oświetlenie
oraz toaleta. Na inwestycję Miasto
Podkowa Leśna otrzymało dofinansowanie.

Rondo Bukowa/
Lipowa/Sosnowa
ry. Dobre połącznie komunikacyjne
zapewnia dostępność kolejki WKD.
Cena wywoławcza nieruchomości
to 656 000 zł. Do ceny osiągniętej
w przetargu należy doliczyć podatek VAT (23%). Przetarg odbędzie
się w połowie listopada 2017 r.

Działka przy ul. Bażantów 13 o pow. 2863 m²
(dz. nr ewid. 140, obr. 2)
Jest to nieruchomość zabudowana, ogrodzona, o regularnym
kształcie i urozmaiconej rzeźbie terenu. Działka znajduje się między
ulicą Bażantów a ulicą Kukułek. Ze
względu na rzeźbę terenu wejście
na nieruchomość znajduje się od ulicy Kukułek 24. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona
jest pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną na działkach leśnych
(19 ML). Na nieruchomości znajduje
się domek letniskowy typu BRDA
o pow. zabudowy 52 m², przeznaczony do rozbiórki. Otoczenie nieruchomości stanowią domy jednoro-

dzinne oraz w niewielkiej odległości
park miejski. Dojazd do nieruchomości za pomocą ulic gruntowych
i utwardzonych. Nieruchomość ma
bardzo korzystną lokalizację. Ma
dobre połączenie drogowe z Warszawą, Milanówkiem, Grodziskiem
Mazowieckim. Bliska odległość
(200 m) do kolejki WKD również
stanowią jej atut. Cena wywoławcza nieruchomości to 1 049 000 zł.
Przetarg odbędzie się w połowie
grudnia 2017 roku.
Justyna Cierniak
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

W czerwcu zakończono budowę
skrzyżowania ulicy Bukowej, Topolowej, Alei Lipowej, Sosnowej

Przebudowa ciągu ul.
Paproci i ul. Kwiatowej
od ul. Wrzosowej do
granicy miasta

Zakończono I etap przebudowy
ulicy Kwiatowej obejmujący odcinek od ul. Wrzosowej do granicy
miasta. W ramach przebudowy
wykonano nową nawierzchnię
asfaltową, jednostronny chodnik
oraz odwodnienie. Celem wymuszenia przestrzegania ograniczenia prędkości skrzyżowania z ul.
Wrzosową i Paproci wykonane
zostały jako wyniesione oraz wykonano próg zwalniający z ul. Paproci.
9
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Przebudowa rowów

Przebudowa
rowów
dotyczy
dwóch odcinków: pierwszy to
dolny odcinek rowu Rs 11/19 od
strony ul. Myśliwskiej – początek
przy końcu obecnego umocnienia, koniec przy ul. Jeleniej i dalej
do granicy terenu kolejowego oraz
rowu bocznego RS11/18 przy ulicy Bobrowej/Wilczej oraz odcinek
od przepustu na ul. Myśliwskiej
do przepustu na ul. Głównej. Dotychczas nie zgłosili się oferenci na
wykonanie prac w cenie kosztorysowej. Został złożony wniosek na
dofinansowanie prac w kwocie
342.330zł, który przeszedł pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną i znalazł na się na liście
rezerwowej w oczekiwaniu na
środki. Wartość całkowita zadania
wynosi 684.660,38zł

Nasadzenia
ul. Iwaszkiewicza

Wyremontowana ulica Iwaszkiewicza nabrała nowego blasku. Po
obu stronach ulicy w pasach zieleni zostały dokonane nasadzenia
roślinne.

Stanisław Borkowski
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Nadleśnictwo odpowiada…
W czerwcu Nadleśnictwa Chojnów przysłało odpowiedź na pytania związane z wycinką lasu prowadzoną na wiosnę.
1. Czy obecne prace mieszczą się
w założeniach obowiązującego
Planu Urządzania Lasu? Osoby odwiedzające las mają wrażenie, ze
wycinka przekroczyła już dawno
opisane w planie 20%.
l Wszystkie prace gospodarcze
wykonywane na terenie Nadleśnictwa, w tym także związane
zźpozyskaniem drewna, mieszczą
się w ramach obowiązującego
Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów opracowanego
na lata 2008-2017. Niniejszy plan,
zatwierdzony został Decyzją Ministra Środowiska w dniu 4 maja
2009 r. Jednym z elementów
tego opracowania jest wskazanie
drzewostanów, które będą podlegać zabiegom pielęgnacyjnym
(użytki przedrębne) oraz cięciom
rębnym. Pierwszy ze wskazanych
rodzajów prac wykonywany jest
w drzewostanach młodszych,
aż do zbliżenia się do tzw. wieku
rębności. Kolejny rodzaj prac to
cięcia rębne, które prowadzone
są w drzewostanach dojrzałych.
Na powierzchniach gdzie usuwany jest drzewostan, w okresie do
5 lat (zgodnie z zapisami Ustawy
o lasach), sadzony jest młody las –
nowe pokolenie. Jest to naturalny
i nieuchronny proces przemiany
pokoleń, który występuje w przyrodzie, zarówno w świecie flory
jak i fauny. Działania leśników jedynie naśladują to powszechne
w świecie przyrody zjawisko.
Jak wskazano powyżej PUL opracowuje się na okres 10-ciu lat i każdego roku około 10% jego założeń
jest realizowana, w tym także prace
z zakresu pozyskania.
Przy pełnej realizacji założeń PUL
(w skali całego Nadleśnictwa Chojnów) na koniec okresu gospodarczego (2008-2017) nastąpi wzrost
zasobów drzewnych o ok. 2,4%
w stosunku do stanu z roku 2008.
Tym samym zwiększy się przeciętna
zasobność (tj. ilość m3 drewna na 1
ha) z 284 m3/ha na 291 m3/ha oraz
przeciętny wiek z 70 na 73 lata.

2. Czy konieczne jest prowadzenie tak intensywnych cięć rębnych
w kompleksie leśnym praktycznie
otoczonym osiedlami? Doprowadza to do sytuacji w której pozbawione drzewostanu są całe kwartały lasu. Na las, będziemy czekali
dziesięciolecia.
l Podstawą planowania/wyboru
poszczególnych powierzchni do
cięć pielęgnacyjnych są potrzeby hodowlane lasu. Oznacza to,
że określone drzewostany, tzw.
wydzielenia leśne, w momencie
osiągnięcia zbyt dużego przegęszczenia, niemające właściwych
warunków do swojego rozwoju, są
kwalifikowane do zabiegów pielęgnacyjnych (trzebieży wczesnych
lub trzebieży późnych, w zależności od wieku). W myśl Ustawy
o lasach, art. 18 ust. 4.3.a „ilości
przewidzianego do pozyskania drew
na ….określa się jako etat powierzchniowy użytków przedrębnych” Przytoczony zapis ustawy oznacza, że
podstawą planowania jest w tym
zakresie liczba hektarów a nie liczba m3 drewna. Średnio, każdego
roku na terenie całego Leśnictwa
Podkowa Leśna (tj. na powierzchni
1375 ha) przeznacza się do zabiegów pielęgnacyjnych około 78 ha.
Z pośród drzewostanów dojrzałych, które osiągnęły już ustalony
w PUL wiek rębności, lub do niego
zbliżają się, typuje się wydzielenia
w których realizowane są cięcia
rębne. W naszych warunkach najczęściej mają one charakter cięć
gniazdowych, a każde gniazdo ma
powierzchnię ok. 20 arów. Podstawą przyrodniczą prowadzenia
zrębów jest nieuchronna konieczność zastępowania starych pokoleń
lasu młodymi drzewostanami – co
znajduje również usankcjonowanie
w prawie: „Gospodarkę leśną prowa
dzi się według następujących zasad:
2) trwałości utrzymania lasów; 3) cią
głości i zrównoważonego wykorzysta
nia wszystkich funkcji lasów … (art. 8
ustawy o lasach).
Średniorocznie, w warunkach Leśnictwa Podkowa Leśna, realizowane są cięcia rębne na powierzchni
około 8,5 ha.

3. Czy ewentualne uwagi dotyczące możliwości ograniczenia wyrębu
mogą być uwzględnione?
l Wgląd do Planu Urządzenia Lasu
ma każdy, kto wystąpi do nadleśnictwa z takim wnioskiem. Informacje te nie są jednak z urzędu
przesyłane do okolicznych miast,
gmin i instytucji.
4. Kiedy i czy Miastu Podkowa Leśna zostanie przedstawiony nowy
Plan Urządzania Lasu?
Nowy Plan Urządzenia Lasu
jest obecnie na etapie sporządzania
przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Plan będzie obejmował
lata 2018 – 2027. Na dzień dzisiejszy
prace są zaawansowane i w przyszłym roku plan będzie skierowany do zatwierdzenia przez Ministra
Środowiska. Przed zatwierdzeniem
przez Ministra Środowiska Projekt
planu zostanie opublikowany na
stronie BIP RDLP w Warszawie.
Będzie to miało miejsce w pierwszym kwartale 2018 roku. Wówczas będzie możliwość zapoznania
się z przedmiotowym planem.
5. Jak na dzień dzisiejszy wygląda
procedowanie nad planem Urządzania Lasu ?
l Na spotkanie dotyczące prowadzenia prac nad nowym PUL zawsze
zapraszani są przedstawiciele urzędów, samorządów, przedsiębiorców
leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną
przyrody w lasach nadleśnictwa.
W toku uzgadniania założeń do Planu Urządzenia Lasu na lata 20182027 było przesyłane do Państwa
zaproszenie na posiedzenie Komisji
Założeń Planu, a Państwo potwierdziliście swoje zainteresowanie
udziałem w posiedzeniu Komisji Założeń Planu (kopia e-maila potwierdzającego w załączeniu).
Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu planu do konsultacji
jest zawsze podawana do publicznej
wiadomości w BIP RDLP oraz prasie

lokalnej wraz z terminem składania
uwag i wniosków.
Podczas ostatniego spotkania
w siedzibie Nadleśnictwa Chojnów (Komisja Założeń Planu w dn.
25.09.2015 r.) pojawili się przedstawiciele lokalnych władz oraz organizacji ekologicznych, jak również
okoliczni mieszkańcy, co świadczy o
dużym zaangażowaniu i świadomości społeczeństwa.
6. Czy w przyszłości byłaby możliwość powiadamiania Miasta o terminie wyłożenia projektu planu do
konsultacji?
l Tworzenie Planu Urządzenia
Lasu jest procesem niezwykle złożonym i długotrwałym, wszystko
po to, aby czynności zaplanowane w drzewostanach na najbliższe
10 lat były jak najlepiej dobrane do
warunków przyrodniczych i społecznych. Sporządzanie PUL odbywa się w oparciu o obowiązujące
przepisy, a szczegółowo opisane
jest w części I Instrukcji Urządzania Lasu, która jest dostępna na
stronie Lasów Państwowych.
Przygotowanie planu poprzedza
zawsze dokładna inwentaryzacja
i ocena stanu lasu. Leśnicy określają
takie cechy lasu jak struktura budowa, wiek, skład gatunkowy, stan
zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia
się cele gospodarki leśnej i funkcje,
jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.
7. Jakie kroki należałoby podjąć
aby kompleks lasu Młochowskiego
uznać za las ochronny?
Las Młochowski jest już lasem
ochronnym, w kategorii lasów położonych w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km
od granic administracyjnych miast
liczących ponad 50 tys. mieszkańców. O uznaniu tego terenu za las
ochronny świadczy
l Decyzja Ministra Środowiska
z dnia 10 marca 2008 roku, która
była przesyłana do wiadomości
Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
8. Czy zapobiegnie to w przyszłości
tak intensywnej gospodarce leśnej?
l W większości kategorii lasów
ochronnych prowadzi się zrównoważoną gospodarkę leśną, która
jest zaplanowana w taki sposób,

aby las, który pełni określona funkcję ochronną nie stracił powyższych właściwości. Na terenie Lasu
Młochowskiego ograniczone są
rębnie I, czyli zręby zupełne, które jednorazowo, w szybki sposób
pozwalają na odnowienie lasu na
dużych powierzchniach, a stosuje
się skomplikowane i długoterminowe, jeśli chodzi o okres odnowienia rębnie złożone, prowadzone
na niewielkich fragmentach. Jak
wcześniej zaznaczono zaprzestanie
prowadzenia cięć rębnych może
zagrozić trwałości lasu. Ponadto
w przyszłym Planie Urządzenia
Lasu w lasach całego Nadleśnictwa
Chojnów zaproponowano podniesienie wieku rębności dla drzewostanów dębowych, co zmniejszy
intensywność prowadzenia cięć
rębnych w części drzewostanów.
9. Czy wprowadzenie takiego rozwiązania byłoby korzystne dla naszego lasu?
l Informuję ponadto, że w latach
2012-2015 Nadleśnictwo przeprowadziło prace saperskie w ramach
projektu „Rekultywacja na cele
przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL
LP” na powierzchni ponad 264 ha
wydobywając blisko 27 tys. przedmiotów niebezpiecznych zawierających materiały wybuchowe.
W ramach tego samego projektu
przeprowadzono rekultywację terenu po dawnej jednostce wojskowej przywracając charakter leśny
na powierzchni 1,35 ha.
Nadleśnictwo Chojnów zapewnia również, że postępuje zgodnie
z prawem i każde ich działanie jest
poparte wieloletnimi doświadczeniami leśników gospodarujących
w polskich lasach. Nie bez powodu
polskie lasy uznawane są za jedne
z najlepiej zarządzanych w Europie.
Cieszy też coraz większe zainteresowanie społeczeństwa, nie mniej
jednak proszą o zaufanie w kwestii
gospodarki leśnej, gdyż także bardzo im zależy, aby w przyszłości
każdy mógł się cieszyć zarówno
rosnącym lasem, jak i czerpaniem
z niego ważnych pożytków. Dzięki
działaniom leśników, lasów w Polsce wciąż przybywa.
Wywiad przeprowadziła
Maria Górska
Sekretarz Miasta

11

››› Wieści z urzędu

Metropolia działa

– Wirtualny Warszawski
Obszar Funkcjonalny
Burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński uczestniczył 10 lipca
2017 w konferencji prasowej poświęconej projektowi Wirtualny
Warszawski Obszar Funkcjonalny. Na spotkaniu odbyło się
również symboliczne podpisanie umów partnerskich.

Dwadzieścia cztery gminy metropolii warszawskiej, w tym Podkowa
Leśna razem ze stolicą przygotują aplikacje mobilne ułatwiające
funkcjonowanie w Warszawskim
Obszarze Funkcjonalnym. Projekt
warty 70 mln zł dofinansuje Unia
Europejska w ramach instrumentu wspierającego rozwój obszarów
miejskich – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT).
Projekt Wirtualny Warszawski
Obszar Funkcjonalny to przygotowanie i wdrożenie mobilnych
aplikacji w pięciu obszarach – dostępności przestrzeni publicznych,
turystyki, transportu publicznego,
parkowania i ochrony środowiska.
Ułatwi on mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym (turystom) – ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością
wzroku – poruszanie się po terenie
aglomeracji poprzez stworzenie

systemu mikrolokalizacji, ułatwienie dostępu do informacji w przestrzeni publicznej oraz podniesienie
poziomu dostępności i jakości usług
publicznych. W ramach projektu
zostaną zainstalowane nadajniki
i sensory oraz stworzone mobilne
aplikacje dostępne bezpłatnie dla
wszystkich potencjalnych użytkowników. Korzystanie z aplikacji będzie możliwe ze smartfonów oraz
innych urządzeń mobilnych.
Projekt Virtual WOF, wraz
z określeniem jego celów i zakresu,
został wskazany w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego 2014-2020+ jako
jeden z czterech projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Liderem
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Wymiana wodomierzy

Zgodnie z zapowiedziami z listopada
2016 r. Urząd Miasta od 1 sierpnia br.
przystąpił do wymiany wodomierzy.
Przewidywana jest wymiana
wodomierzy (głównych), które
zgodnie z ustawą o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę, stanowią
własność właściciela sieci
wodociągowej (Miasta).

Obecnie na spisanie stanu urządzeń
pomiarowych istnieje jeden sposób –
inkasent lub mieszkaniec musi odczytać stan wodomierza i przekazać tę
wiadomość do UM. Dzięki pojawieniu się nowej technologii, precyzyjne
dane o stanie liczników będą w dowolnym czasie odczytywane poprzez
dedykowaną aplikację na serwerze
12

firmy Orange. Nowe wodomierze będą
wyposażone w nakładki umożliwiającej
zdalny odczyt. Ta technologia umożliwia precyzyjne opomiarowanie zużycia
wody oraz monitorowanie pracy wodomierzy. System ten zapewnia sprawny
odczyt bez konieczności wizyt inkasenta na terenie nieruchomości. Dodatkowo system będzie również informował
o ewentualnych awariach wodomierzy,
co uprości procedurę reklamacyjną.
Na wodomierz nie musi być założona
plomba.
Obowiązek zakupu, instalowania,
utrzymania w należytym stanie technicznym, czy okresowej legalizacji,
wymiany oraz dokonywania odczytów wodomierza spoczywa po stronie

projektu będzie m.st. Warszawa
a udział, w jego realizacji zadeklarowały 24 gminy należące do
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego: Czosnów, Góra Kalwaria,
Halinów, Izabelin, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Marki, Milanówek,
Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki,
Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radzymin, Stare Babice, Sulejówek, Wieliszew, Wołomin, Ząbki,
Zielonka, Żyrardów. Porozumienia
z gminami zostały już podpisane,
wkrótce zostanie złożony wniosek
o dofinansowanie projektu. Całość
warta jest ponad 70 mln zł, z czego
unijne dofinansowanie ma wynieść
80 proc. Projekt będzie zrealizowany do końca 2022 r.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna

miasta. Wodomierz zachowuje świadectwo kontroli metrologicznej przez
okres 5 lat. Od początku budowy sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę
w Podkowie Leśnej, czyli od końca lat
90 wodomierze u mieszkańców nie
były wymieniane.
Postępowanie w przedmiocie wymiany wodomierzy wygrała firma:
BOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
przy ul. Wojska Polskiego 19, 05-822
Milanówek. Przedstawicielem firmy
w terenie w zakresie prac jest Pani
Anna Grabowska nr tel. 667 578 835.
Joanna Kacprowicz Kierownik Referatu
Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Poziom zamożności mieszkańców
Podkowy Leśnej
„Wspólnota” przedstawiła ranking
poziomu zamożności samorządów
za 2016 rok. Dochody samorządu
w roku 2016, podobnie jak w latach
poprzednich zostały podzielone
przez liczbę mieszkańców. Podkowa
Leśna z dochodem 6226,20 zł per
capita (dochód na jednego mieszkańca) uplasowała się na 5 pozycji

wśród 575 miast, wyłączając miasta
na prawach powiatu, miasta powiatowe i miasta wojewódzkie. W stosunku do zeszłego roku dochód
w naszym mieście spadł o 100,77 zł
(w 2015 r. wynosił 6 326,97 zł.)

Symbol Polskiej
Samorządności
2017
Podkowa Leśna
uzyskała nominację do tytułu
Symbol Polskiej
Samorządności 2017. Jest
to ogólnopolski
medialny program
promocyjny prowadzony od ponad pięciu
lat przez redakcję „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem
Gazetą Prawną” i „Monitora Biznesu”,
niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Rzeczpospolitą.
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Informacja

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sprzątania miasta
(opróżniania koszy ulicznych ze
śmieci) oraz utrzymywania zieleni (m.in. koszenie trawy), informujemy, że w połowie lipca firma
odpowiedzialna za porządek na
terenie Miasta Podkowa Leśna
zerwała umowę z przyczyn od
miasta niezależnych. Firma również wypowiedziała umowę innym gminom. Miasto we własnym
zakresie zajmuje się sprzątaniem
do momentu wyboru nowej firmy.
Dokładamy wszelkich starań, aby
w najbliższym czasie sprawa ta
została uregulowana.
Agnieszka Radziak
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

„Perły Samorządu”

Nominacja w rankingu Dziennika Gazety Prawnej do ogólnopolskiego kongresu „Perły Samorządu
2017” jako najlepsza gmina i najlepszy włodarz miasta poniżej 100 tys.
mieszkańców.

Teraz Polska

Podkowa Leśna otrzymała nominację do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w XI edycji
Konkursu dla Gmin w kategorii
„gmina miejska”.

››› Wieści z urzędu

Nowy system gospodarowania odpadami
Zgodnie z rozporządzeniem ws.
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów od lipca 2017 roku
zaczęły
obowiązywać nowe zasady
gospodarowania
odpadami. Odpady
są selektywnie zbierane w podziale
na cztery frakcje
już u źródła - czyli bezpośrednio
w bu-

dynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz w miejscach, gdzie
powstają odpady komunalne.
Do czterech pojemników trafiać
będą zatem:
 szkło (pojemnik/ worek zielony),
 papier, w tym tektura (pojemnik/
worek niebieski),
 odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, np. resztek
kuchennych biodegradowalnych
(pojemnik/ worek brązowy),
 metale i tworzywa sztuczne łącznie (pojemnik/ worek żółty).

Pozostałe odpady (np. kości zwierząt, ceramika, doniczki, popiół itd.)
trafią do pojemników/ worków na
odpady zmieszane. Zasady i odbiór
gabarytów nie ulegną zmianie.
Jednolitymi zasadami segregacji odpadów objęta zostanie cała Polska.
W Podkowie Leśnej zmiany planowane są od stycznia 2018 roku.
Pamiętajmy, że odpady to nie śmieci, tylko bardzo cenne surowce!
Przygotujmy je do procesów odzysku i recyklingu!
Joanna Kacprowicz
Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Informacje Rady Miasta

Wykaz podjętych uchwał

Sesja XXXVII – 8 maja 2017 r.
Uchwała Nr 236/XXXVII/2017

w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 237/XXXVII/2017

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe
odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 238/XXXVII/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna

Sesja XXXVIII – 22 czerwca 2017 r.
Uchwała Nr 239/XXXVIII/2017

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 240/XXXVIII/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 241/XXXVIII/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 242/XXXVIII/2017

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021

Uchwała Nr 243/XXXVIII/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr 244/XXXVIII/2017

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr 245/XXXVIII/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego
projektu budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Uchwała Nr 246/XXXVIII/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem
Podkowa Leśna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu
pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”
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 III Rozwój
potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja
MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT)

Uchwała Nr 247/XXXVIII/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem
Podkowa Leśna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn.
„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” 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 Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie
2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT)

14

Uchwała Nr 248/XXXVIII/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie Gminy Milanówek”

Uchwała Nr 249/XXXVIII/2017

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lub najem, na okres 10 lat,
nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Miasta Podkowa
Leśna (nieruchomość przy ul. Błońskiej 46/48)

Uchwała Nr 250/XXXVIII/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 251/XXXVIII/2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Podkowa Leśna (nieruchomość przy ul. Bażantów 13)

Uchwała Nr 252/XXXVIII/2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Podkowa Leśna (nieruchomość przy ul. Helenowskiej 23)

Uchwała Nr 253/XXXVIII/2017

DYŻURY
RADNYCH

w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie
Miasta Podkowa Leśna

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).

››› Wieści z urzędu

Podkowa Leśna w Rankingu
Przedsiębiorczych
jednostek samorządu
Podkowa Leśna zajęła 2 miejsce
wśród gmin miejskich na Mazowszu, zaraz po Warszawie w Rankingu przedsiębiorczych jednostek
samorządu terytorialnego opubli-

kowanego przez Serwis Samorządowy PAP. Wskaźnikiem była liczba
podmiotów gospodarczych przypadająca na 1 tys. mieszkańców, gdzie
w Podkowie Leśnej jest to 219,78.

W rankingu znajduje się 2478
podmiotów jednostek samorządu terytorialnego. Podkowa Leśna
znalazła się na 15 miejscu najbardziej przedsiębiorczej gminy.
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››› Wieści z urzędu

Sposoby dokonywania
płatności na rzecz Miasta
Podkowa Leśna
Szanowni Mieszkańcy,
poniżej
przypominamy
sposoby
dokonywania
płatności na rzecz Miasta
Podkowa Leśna:
I Dokonywanie wpłat
na indywidualne konta
bankowe:
Dla sprawnej ewidencji
wpłat z tyt. podatków Miasto
Podkowa Leśna uruchomiło z początkiem 2017 roku indywidualne
konta bankowe utworzone w Banku Pekao SA.
Prosimy wszystkich mieszkańców
dokonujących płatności za pomocą
przelewu z tyt. podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i
leśnego o dokonywanie płatności na własne indywidualne konto.
Numer konta indywidualnego jest
wskazany w decyzji podatkowej.
Indywidulane konta bankowe
zostały również nadane dla wpłat
dotyczących odpadów komunalnych. Prosimy wszystkich mieszkańców dokonujących płatności
za pomocą przelewu bankowego
o dokonywanie płatności na indywidualne konto bankowe. Numer konta bankowego dotyczący
wpłat z tyt. odpadów komunalnych został do Państwa przekazany w formie osobnego zawiadomienia. Można go też w każdym
momencie odebrać w Urzędzie
Miasta.
Płatności z tyt. podatków oraz
płatności z tyt. opłaty za odpady
komunalne są dokonywane na dwa
różne indywidualne konta bankowe. Proszę w tym przypadku nie
łączyć wpłat. Jednocześnie zachęcam do korzystania z indywidualnych kont, co znacznie usprawnia
ewidencję księgową.

III Wszystkie inne płatności na
rzecz Miasta Podkowa Leśna
tj. np. opłaty za czynsze komunalne, opłaty za wodę i kanalizację,
opłaty za zezwolenia, opłaty skarbowe i inne należy uiszczać:
W przypadku płatności w formie
przelewu bankowego na konto
Banku Pekao SA o numerze
43 1240 5918 1111 0000 4909 0851.
Dla wpłat dokonywanych w formie gotówkowej w Banku Spółdzielczym na konto Miasta Podkowa Leśna w Banku Spółdzielczym
o numerze
61 9291 0001 0090 4962 2000 0010

II Korzystanie z wpłat gotówkowych dokonywanych w Banku
Spółdzielczym:

Agnieszka Czarnecka
Skarbnik Miasta Podkowa Leśna
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W Banku Spółdzielczym można
dokonywać wpłat na konto Miasta
o numerze
61 9291 0001 0090 4962 2000 0010.
Wpłaty gotówkowe dokonywane
przez mieszkańców na wskazane
powyżej konto bankowe nie są
obarczone prowizją.
Jeżeli osoba dokonująca wpłaty
w formie gotówki w Banku Spółdzielczym będzie chciała dokonać
jej na indywidualne konto bankowe, to wówczas od wpłaty takiej
zostanie pobrana prowizja, ponieważ konta indywidualne utworzone są w Banku PEKAO SA a nie
w Banku Spółdzielczym.

››› Wieści z urzędu

Budżet
Partycypacyjny
2018 – zgłoszone
projekty

Po raz kolejny Mieszkańcy Podkowy Leśnej nie zawiedli. Do Urzędu
Miasta wpłynęły dwa wnioski złożone w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018. Projektami, które obecnie będą weryfikowane pod kątem
formalnym są:
 Dechy do tańca przed Pałacykiem
Kasyno
 Czysta Podkowa Leśna. Kupa – to
nie problem!
Następnie będziecie Państwo mogli oddać na nie głos.
Pomysł wykonania na stałe zamontowanego podestu przed Pałacykiem
Kasyno zrodził się z potrzeby zwiększenia częstotliwości organizowania
potańcówek oraz wszelkich innych
wydarzeń, które zintegrują lokalną
społeczność oraz wzbogacą ofertę
kulturalną Podkowy Leśnej. Podest,
który powstanie przed Pałacykiem,
będzie służył CKiIO do organizacji
potańcówek w okresie letnim oraz
na zakończenie Festiwalu Otwarte
Ogrody; spektakli teatralnych w plenerze oraz seansów Kina Letniego. Będą z niego również korzystali
Ośrodek Pomocy Społecznej, lokalne stowarzyszenia oraz Restauracja
Gruzińska Suliko. Poza godzinami
pracy CKiIO oraz restauracji, „dechy”
będą ogólnodostępne dla wszystkich
mieszkańców jako scena, na której
mogą odbywać się bezpłatne próby,
spektakle, happeningi, mecze po-

››› Edukacja

Szkoła nie powinna
być obowiązkowa

Pierwsza Debata Oksfordzka w Gimnazjum
im. Prof. Kazimierza Michałowskiego

etyckie i wszystkie inne otwarte działania o charakterze kulturalnym.
Drugim projektem zgłoszonym do
Budżetu Partycypacyjnego jest pomysł ustawienia dodatkowych koszy do wrzucania psich odchodów.
Wszyscy wiemy jaki kłopot sprawiają
psie odchody nie sprzątnięte przez
właścicieli czworonogów. Ustawienie
dodatkowych pojemników zwiększy
świadomość mieszkańców o dbanie
środowiska w tym zakresie, a specjalnie dedykowane kosze skłonią właścicieli psów do sprzątania po swoim
pupilu. Ustawienie 50 koszy stanowić
będzie uzupełnienie koszy już istniejących. Dodatkowym elementem
będą stanowiły estetyczne tabliczki
informacyjne, które zostaną usytuowane na terenach miejskich. 200
szt. tabliczek będzie również dostępnych dla chętnych mieszkańców Podkowy Leśnej, którzy będą chcieli je
powiesić na płotach swoich domów.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować autorom projektów za
ich wysiłek włożony w opracowanie
wniosków oraz wszystkim osobom
popierającym inicjatywę.
Justyna Cierniak
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna.

Czy nauczyciele powinni zadawać prace domowe? Czy nudne
książki można wykreślić ze spisu
lektur? Dlaczego szkoła powinna
być obowiązkowa? Na te i wiele innych pytań musieli odpowiedzieć
gimnazjaliści, przygotowujący się
do debaty oksfordzkiej. Warsztaty prowadził dr Piotr Stankiewicz
– filozof, autor „Sztuki życia według stoików”. Wyjaśnił uczniom
zasady, według których odbywa
się debata, zaproponował tezy do
dyskusji i – jako marszałek – brawurowo poprowadził debatę podczas obchodów Święta Szkoły.
Inicjatorem
przedsięwzięcia
było Stowarzyszenie Związek
Podkowian, organizacją zajęli się
nauczyciele i dyrekcja Zespołu
Szkół w Podkowie Leśnej. Honorowy patronat nad debatą objął
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
– Pan Artur Tusiński.
Gimnazjaliści stanęli przed niełatwym zadaniem. Dla wielu debata
była pierwszą w życiu okazją do
publicznego wystąpienia. Zaproszeni goście wysłuchali dyskusji
nad tezą „Szkoła nie powinna być
obowiązkowa”. Po podsumowaniu wystąpień odbyło się głosowanie publiczności. Głosowano
przez podniesienie ręki – inaczej
niż w Oksfordzie, gdzie werdykt
wydaje publiczność wychodząca
przez odpowiednie drzwi. Debatę skomentowała profesor Marta
Zahorska-Bugaj, gość z Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizująca się w zakresie socjologii edukacji.
Po debacie uczestnicy otrzymali
legitymacje Młodzieżowego Klubu Debat oraz książki. Spotkanie

zakończyło się rozmową uczniów
z zaproszonymi gośćmi oraz poczęstunkiem, przygotowanym przez
organizatorów.
Było nam miło gościć Burmistrza i przedstawicieli Rady Miasta
– Małgorzatę Horban i Jarosława
Kubickiego. Dyskutantów wspierali również profesor Andrzej
Tyszka i Ewa Domaradzka ze Stowarzyszenia Związek Podkowian,
Katarzyna Sikora z Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna oraz Przewodnicząca Rady Szkoły – Ewa Murawska.
Za życzliwą obecność dziękujemy
wszystkim gościom: rodzicom, nauczycielom i uczniom naszej szkoły – zwłaszcza czwartoklasistom,
którzy odważnie zadawali pytania
starszym kolegom.
To nie koniec naszych działań
– gimnazjaliści samodzielnie podsumują debatę i towarzyszące jej
wydarzenia. Na wystawę zatytułowaną „Z Oksfordu do Podkowy”
zapraszamy we wrześniu!
Warsztaty i debata zostały zorganizowane dzięki finansowemu
wsparciu, pozyskanemu przez Stowarzyszenie Związek Podkowian
w konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego,
ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w roku 2017.
Katarzyna Królak
Zespół Szkół w Podkowie Leśnej
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Wyprawka szkolna

– dofinansowanie zakupu podręczników

Na podstawie rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”
Pomoc skierowana jest do uczniów:
1. słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art.
127) albo orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego (art. 312),
uczęszczających w roku szkolnym
2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
1. klasy II i III dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonych w branżowych
szkołach I stopnia,
2. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
3. liceum ogólnokształcącego,
technikum lub szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy
lub do
4. klas IV–VI ogólnokształcącej
szkoły muzycznej II stopnia, klas
IV–VI ogólnokształcącej szkoły
sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
lub liceum plastycznego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz
uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym),
uczęszczających w roku szkolnym
2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
l klasy II i III szkoły podstawowej
(nie dotyczy uczniów korzystających z podręcznika do zajęć
18

SZKOŁA

Powrót
do szkoły

z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej
i społecznej, zapewnionego przez
ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania),
l klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach
I stopnia,
l klasy I branżowej szkoły I stopnia,
l liceum ogólnokształcącego,
technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
dofinansowanie obejmuje również
zakup materiałów edukacyjnych.

Składanie wniosków – terminy
i wymagania
Pomoc w formie dofinansowania
zakupu podręczników przyznaje się
na wniosek rodziców ucznia lub na
wniosek nauczyciela, pracownika
socjalnego lub innej osoby, za zgodą
rodziców ucznia albo pełnoletniego
ucznia. Wniosek składa się w szkole,
do której będzie uczęszczał uczeń w
roku szkolnym 2017/2018.
Do wniosku o udzielenie pomocy
w formie dofinansowania zakupu
podręczników należy dołączyć kopie
orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Termin
składania
wniosków
o przyznanie pomocy do 12 września 2017 r.
Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu:

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona
imiennie na ucznia, rodzica ( prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadząca rodzinny
dom dziecka) rachunek, paragon lub
oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów
edukacyjnych. Jeżeli składane jest
oświadczenie, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków
tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. –
„Wyprawka szkolna”.
W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych
dla grupy uczniów koszty zakupu
zwracane są rodzicom (prawnym
opiekunom, rodzicom zastępczym,
osobom prowadzącym rodzinny dom
dziecka) albo pełnoletnim uczniom
po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności:
imię i nazwisko ucznia, adres szkoły,
klasę do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu
(p. przedstawiciela rady rodziców).
Potwierdzenie wystawia podmiot
dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy
uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.
Maria Górska
Sekretarz Miasta

››› Edukacja

Egzamin gimnazjalny 2017
w Podkowie Leśnej

W tym roku egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach 19-21 kwietnia.
Tradycyjnie składał się z trzech
części. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali zestawy zadań z języka polskiego oraz historii
i wiedzy o społeczeństwie, a w części
matematyczno-przyrodniczej – zadania z matematyki oraz przedmiotów
przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki
i geografii. W trzeciej części egzaminu
uczniowie rozwiązywali zestaw zadań
z języka obcego nowożytnego albo
tylko na poziomie podstawowym,
albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Znacząca większość gimnazjalistów wybrała język angielski.
Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia
gimnazjum, a jego wynik ma wpływ
na przyjęcie ucznia do wybranej przez
niego szkoły ponadgimnazjalnej.
Wraz ze swoimi indywidualnymi wynikami z egzaminu podanymi
w procentach gimnazjaliści poznali
też swoje wyniki w ujęciu centylowym. Dzięki temu mogą się dowiedzieć, jaki odsetek uczniów uzyskał
w tym roku wyniki takie same lub
niższe niż oni. Laureaci konkursów
kuratoryjnych byli zwolnieni z odpowiednich części egzaminu i otrzymali
maksymalną liczbę punktów.
W całym kraju przystąpiło do
egzaminu blisko 345 tys. uczniów.
W podkowiańskich gimnazjach egzamin zdawało 73 uczniów (w Gimna-

zjum Publicznym 41, a w Gimnazjum
św. Hieronima 32). Poniżej średnie
wyniki szkół na tle miasta, powiatu,
województwa i kraju.
Burmistrz miasta tradycyjnie funduje pióra wieczne jako nagrody dla
uczniów, którzy uzyskali maksymalny wynik z którejkolwiek części egzaminu.
Oto uczniowie z Publicznego Gimnazjum, którzy uzyskali 100% punktów z 2 części egzaminu:
l Jakub Kacper Walczak – matematyka, język angielski podstawowy
l Zofia Wesołowska – język polski,
język angielski podstawowy
l Weronika Anna Lalewicz – język
polski, matematyka

Średnie wyniki szkół na tle miasta, powiatu, województwa i kraju
J. polski

Kraj

MateHistoria,
matyWOS
ka

Przedmioty
przyrodnicze

J. ang. J. ang.
J. niem.
podst. rozszerz. podst.

69%

59%

47%

52%

67%

49%

54%

Województwo
mazowieckie

72,4%

61,8%

50,9%

54,9%

71,1%

53,2%

54,3%

Powiat
grodziski

76,6%

64,5%

55,3%

59,1%

76,9%

59,2%

49,2%

Miasto
Podkowa Leśna

84,5%

72,6%

73,6%

69,7%

88,2%

73,8%

58,0%

Publiczne Gimnazjum
im. prof. Kazimierza
Michałowskiego

84,9%

67,5%

64,8%

63,7%

80,5%

60,6%

58,0%

84%

79,2%

84,9%

77,4%

98,2%

90,2%

–

Gimnazjum
św. Hieronima

l Maciej Stąporek – historia
z WOS, matematyka
l Tomasz Andrzej Dzwonkowski –
część podstawowa i rozszerzona
oraz siedmioro uczniów, którzy
uzyskali 100% punktów z 1 części
(j. angielski podstawowy): Urszula
Anna Kamińska, Wojciech Piątkowski, Anna Maria Samoraj, Jan Karol
Sforza, Jan Wojciech Wiśniewski,
Jan Michał Lewandowski, Radosław Pastuszek.
W Gimnazjum św. Hieronima poczwórnym laureatem Pióra św. Hieronima został Jan Magielski, uzyskując maksymalny wynik z j. polskiego,
historii i WOS-u oraz z obu poziomów j. angielskiego. W historii szkoły
po raz pierwszy udało się uczniowi
zdobyć najwyższy wynik z czterech
części egzaminu. Oto inni laureaci:
l Filip Rak – przedmioty przyrodnicze i j. angielski podstawowy
l Mateusz Ochnio – j. angielski oba
poziomy
l Maria Wolska – j. angielski oba
poziomy
l Mateusz Jaworski – matematyka
i 14 osób z jednym maksymalnym
wynikiem (j. angielski podstawowy):
Małgorzata Ekielska, Aleksandra Gedymin, Jan Jaroszewski, Michał Joński-Jastrzębowski, Teresa Kądziela, Jakub Matłacz, Kacper Misarko, Natalia
Olesińska, Jakub Przybyłowski, Jakub
Rawa, Marianna Sawicka, Dominika
Tekień, Bronisława Zamachowska,
Maria Zdebiak.
Pióra w Gimnazjum Samorządowym zostały wręczone na zakończenie roku szkolnego, natomiast
absolwenci Gimnazjum św. Hieronima otrzymają je w dniu rozpoczęcia
nowego roku szkolnego.
Uczniom i ich Rodzicom gratulujemy, a nauczycielom dziękujemy
za pracę włożoną w przygotowanie
uczniów do egzaminu.
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Wywiad z Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego nr 60
Izabellą Olędzką-Kaźmierczyk
W ogólnopolskim Rankingu „Samorządów sprzyjających Edukacji 2017” Podkowa Leśna zajęła
I miejsce. Ranking dotyczył działań
samorządu na poziomie edukacji
przedszkolnej, podstawowej oraz
gimnazjalnej niemniej jednak jest to
dobry moment na zwrócenie uwagi na edukację ponadgimnazjalną
w Podkowie Leśnej. Pani Dyrektor
czy mogłaby Pani w kilku zdaniach
opowiedzieć o powstaniu szkoły?
Izabella Olędzka-Kaźmierczyk– Li
ceum otworzyliśmy w 1990 r. Wybór
miejsca nie był przypadkowy – Podko
wa Leśna, to wspaniały ogród-miasto
z bogatymi tradycjami. Następnym kro
kiem było – zdobycie starej willi zbudo
wanej w okresie dwudziestolecia mię
dzywojennego. Jest niepowtarzalna,
choć może niezbyt przestronna, i w ni
czym nie przypomina zwykłych budyn
ków szkolnych – a na tym nam zale
żało. Byliśmy zmęczeni i rozczarowani
szkolnictwem państwowym. Chcieliśmy
stworzyć miejsce, do którego uczniowie,
nauczyciele i rodzice – będą przycho
dzić z przyjemnością. Zależało nam na
tym ,żeby nie tylko ważne były wyniki
nauczania , ale przede wszystkim rela
cje między całą społecznością szkolną.
Zaczynaliśmy tzn. Wojciech Skowron
(fizyk) i ja (polonistka) z grupą zapaleń
ców, którzy nigdy( oprócz nas dwojga)
nie pracowali w szkole. Byli wśród nich
głównie pracownicy naukowi różnych
instytutów i wyższych uczelni: m.in.
mieszkańcy Podkowy Leśnej: Anna Du
szyńska( anglistka), Maria Wichrowska
(historyk), Marek Wichrowski (filozof)
oraz pracująca do dziś Ewa Śnieżek
(geograf).Współpracowała z nami jesz
cze Alicja Krzanowska (rusycystka) ów
czesna dyrektor Zespołu Szkół w Pod
kowie Leśnej.
Spotykaliśmy się w prywatnym domu
Pani Zofii Broniek (artysty grafika) i tam
toczyliśmy długie dysputy nad kształ
tem naszej przyszłej placówki oświa
towej. Razem z pierwszym naborem
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B. Majewska czy S. Szczepański. Od po
czątku zależało nam na dobrej kadrze
w liceum. Dlatego też zawsze szuka
łam do współpracy ludzi ciekawych,
wyjątkowych , mających różne pasje
i twórcze podejście do pracy. Atmosferę
tworzą ludzie, nie tylko nauczyciele, ale
wszyscy pracownicy.

entuzjastycznie nastawionych młodych
ludzi, którzy (podobnie do nas) nie mie
li ochoty na kontakt z państwowym
szkolnictwem, rozpoczęliśmy prace przy
odnawianiu „naszej willi”. Malowali
śmy, przybijaliśmy, zdobywaliśmy ławki
i inne sprzęty. Pomagali nam rodzice
przyszłych uczniów naszego liceum.
Ilu absolwentów opuściło mury
szkoły?
I.O-K – Około 700 . To nie wydaje się
dużo, ale zwykle kończy liceum jed
na klasa (tj. 16 absolwentów), czasami
dwie klasy. Ze względu na nasz budynek
nie możemy mieć w szkole więcej niż 60
uczniów.
Dobra edukacja w szkole to przede
wszystkim kadra. Z tego co wiem to
większość nauczycieli związana jest
ze szkołą bardzo długo.
I.O-K – Tak , kilka osób dołączyło do
liceum w pierwszym czy drugim roku
pracy i są z nami do dziś: Ewa Śnieżek,
Beata Wróblewska, Jakub Cwieczkow
ski, inni też pracują już po kilkanaście lat:
A. Pokropek- Świderska, A. Cichocka, U.
Duda-Szelińska, S. Przybyszweska-Czaj,

Szkoła oferuje bardzo zindywidualizowany system nauczania. Na
czym to polega i na co Państwo kładziecie największy nacisk?
I.O-K – Przede wszystkim nasi ucznio
wie mogą samodzielnie tworzyć własny
profil nauczania. To znaczy ,że wybiera
ją przedmioty rozszerzone, które stają
się ich profilem. Nauczanie na poziomie
rozszerzonym często odbywa się w ma
łych grupach 2-4 osobowych, a bywa
też tak ,że zajęcia z danego przedmio
tu wybiera 1 uczeń. Podobnie z drugim
językiem obcym- też uczniowie samo
dzielnie go wybierają.
Młodzież z Wiewiórek jest bardzo aktywna przy współtworzeniu
i organizowaniu różnych inicjatyw
miejskich. Czy widzi Pani na tym
polu jeszcze inne możliwości?
I.O-K – Tak, co roku rozmawiamy
o włączaniu się lub inicjowaniu różnych
działań. Tak chociażby powstał Festi
wal Gier Historycznych , który we wrze
śniu 2017 r. odbędzie się po raz trzeci.
To spotkanie dla młodzieży (i nie tylko)
Podkowy Leśnej i okolicznych miejsco
wości. Inicjatorami tego festiwalu są
Pan Maciej Foks i wicedyrektor naszego
liceum Pan Paweł Włoczewski. W każ
dym roku organizujemy różne wystawy
dla młodzieży i mieszkańców Podkowy
Leśnej m.in.: Dyskryminacja a edukacja,
Tu-sie-nigdy-nic-nie-zmieni-68.
Myślę ,że jeszcze pokusimy się o kolej
ne działania.
Jak ocenia Pani na przestrzeni
lat współpracę z Miastem? Warto
przypomnieć w tym momencie , że
budynek i nieruchomość należą do
zasobu miejskiego?

I.O-K – Układały się różnie. Nie
wszyscy rozumieli ,że im więcej gmi
na ma do zaoferowania w dziedzinie
szkolnictwa , tym lepiej dla jej rozwoju.
Przez wiele lat byliśmy po prostu tole
rowani, ale na szczęście w ostatnich
latach te relacje się poprawiły. Już
niedługo udostępnimy mieszkańcom,
zwłaszcza, Podkowy Wschodniej
boisko. To właśnie przykład dobrej
współpracy z Miastem. Szkoła , przy
pomocy rodziców, zmodernizowała
stare ziemne boisko i wyposażyła je w:
bramki, kosze i siatkę. Miasto ogrodzi
teren tzw. piłkołkochwytami i boisko
będzie oświetlone. Pan Burmistrz ob
jął również patronatem różne szkolne
projekty. Bardzo dobrze układa się od
lat współpraca z CKiO, OPS-em oraz z
Miejską Biblioteką Publiczną.
Na koniec chyba najważniejsze
pytanie o wyniki matur i dalsze losy
absolwentów. Czy będąc uczniem
LO na Wiewiórek można myśleć
o dobrych uczelniach?
I.O-K – Zawsze dbamy o to ,żeby wy
niki były bardzo dobre. Dlatego mamy
cały system próbnych egzaminów – od
klasy drugiej liceum. Przykładem mogą
być tegoroczne wyniki
– ogólnie: średnia naszego liceum
z przedmiotów obowiązkowych pi
semnych wyniosła 78% (60% średnia
krajowa)
Wyniki z poszczególnych przedmio
tów obowiązkowych:
l język polski 72%
(średnia krajowa 56%)
l matematyka 69%
(średnia krajowa 54%)
l język angielski 92%
(średnia krajowa 71%)
Spośród egzaminów na poziomie
rozszerzonym najlepiej wypadli absol
wenci, którzy przystąpili do matury z:
l języka angielskiego – 73%
(średnia w kraju 60%)
l historii (wynik szkoły 72%
przy średniej krajowej 33%)
l języka polskiego
(wynik szkoły 70% przy średniej
krajowej 50%)
Nasi absolwenci dostają się na dobre
państwowe uczelnie. Wielu studiuje
za granicą.
Dziękuję Pani za rozmowę.
Wywiad przeprowadziła
Kinga Omiotek

Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Stypendia Burmistrza Miasta
Podkowa Leśna
Uczniowie i studenci, którzy nie
ukończyli 25 roku życia wzorem
ubiegłego roku będą mogli otrzymać Stypendia Burmistrza Miasta
Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe
lub artystyczne. Warunkiem jest
mieszkanie w Podkowie Leśnej.
Uczeń lub student może otrzymać
stypendium za osiągnięcia w roku
szkolnym poprzedzającym okres
stypendialny. W zeszłym roku po
raz pierwszy kilkunastu uczniów
otrzymało takie stypendium. Czekamy na zgłoszenia. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje:
● dyrektorom placówek oświatowych po uzyskaniu pozytywnej
opinii rady pedagogicznej,
● klubom sportowym,
● Burmistrzowi Miasta Podkowa
Leśna,
● rektorom lub dziekanom szkół
wyższych,
● rodzicom lub opiekunom,
● pełnoletnim uczniom/studentom.
Podstawę ustalenia wysokości stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne
lub sportowe stanowi minimalne
wynagrodzenie brutto obowiązujące na dzień 31 grudnia roku
poprzedzającego rok przyznania
stypendium. Wysokość miesięcz-

nych rat stypendium za wybitne
osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe może wynosić do 15 % kwoty, o której
mowa wyżej. Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki
w danym roku szkolnym/akademickim, nie dłużej niż na 10 miesięcy. Stypendium przyznawane
jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata. Uzyskanie
stypendium w jednym roku nie
wyklucza możliwości jego otrzymania w latach następnych.
Wnioski na specjalnym formularzu należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa
Leśna w terminie 1 września –
30 października 2017 r.
Regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia
edukacyjne, sportowe lub artystyczne jest dostępny na stronie
BIP.
Maria Górska
Sekretarz Miasta

Przejazdy WKD wyremontowane
Na koniec lipca br. Warszawska
Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. zleciła wykonanie remont przejazdu
kolejowego przy stacji kolejowej
„WKD Podkowa Leśna Główna”.
Roboty polegały na wymianie
nawierzchni i były wykonywane w ramach prowadzonej kompleksowej naprawy toru nr 2 na
szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna linii kolejowej nr 47.
Remont przejazdu odbył się również na stacji WKD Podkowa
Wschodnia.
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Podkowa Leśna pamięta

Jak co roku, 1 sierpnia, punktualnie o godzinie „W” w całym kraju
zawyły syreny upamiętniające heroiczną walkę o niepodległość
bohaterów Powstania Warszawskiego.
Podkowianie tradycyjnie spotkali się na Cmentarzu Miejskim,
by przy dźwięku syreny oddać
hołd wszystkim tym, którzy 73
lata temu stracili życie w obronie
Warszawy i honoru wszystkich Polaków. Chwilę po godzinie 17:00
Burmistrz Miasta Artur Tusiński
oraz Przewodniczący Rady Miasta
Grzegorz Smoliński złożyli kwiaty
na grobach poległych. Nie zabrakło również zniczy, które zapalili
przedstawiciele jednostek miasta,
przedstawiciele szkół oraz mieszkańcy.

Okolicznościowe przemówienie
wygłosił Paweł Włoczewski, historyk oraz Zastępca Dyrektora
Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego. Kilkoro mieszkańców
podzieliło się z obecnymi swoimi
wspomnieniami oraz refleksjami.
Na zakończenie uroczystości
Pan Burmistrz Miasta podziękował
mieszkańcom za tak liczne przybycie
i zaapelował by pamięć o Powstaniu
Warszawskim trwała zawsze.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
W Urzędzie Miasta Podkowa
Leśna odbyły się dwie
uroczystości wręczenia
Medali za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie
W dniu 19 maja br., swój jubileusz obchodzili Państwo Barbara
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i Andrzej Bujak oraz 23 sierpnia
br., Państwo Alina i Mieczysław
Tokarscy.
Nadane
przez
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia wręczył Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna Pan Artur Tusiński.
Uroczystości przebiegały w miłej
i serdecznej atmosferze.

Szanownym Jubilatom z okazji
przeżytych w małżeństwie 50 lat
składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego życia.
Burmistrz i Pracownicy
Urzędu Miasta Podkowa Leśna
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Szkoła Muzyczna prowadzi nabór
na rok szkolny 2017/2018!
W Podkowie Leśnej w Zespole Szkół przy ul. Jana Pawła II 20. na
podstawie porozumienia między miastem a Fundacją „Przestrzeń
dla muzyki” powstanie Społeczna Szkoła Muzyczna I st.
Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu profesjonalnej,
przyjaznej dziecku, radosnej szkoły.
Wszystkie działania nastawione są
na rozwijanie w dzieciach kreatywności muzycznej, uzdolnień oraz zachęcenie do różnorodnego kontaktu z muzyką.
Zajęcia:
● Szkoła Muzyczna dla dzieci
w wieku 6-16 lat
Szkoła
prowadzi
nauczanie
w dwóch cyklach:
6-letnim: dzieci rozpoczynają naukę w wieku 6-8 lat
4-letnim: dzieci rozpoczynają naukę w wieku 9-16 lat
Szkoła realizuje ramowy plan nauczania zgodne z rozporządzeniem
MKiDN. Prowadzi zajęcia nauki gry
na instrumentach muzycznych oraz
zajęcia ogólno muzyczne.

W planach jest powołanie chóru,
zespołów instrumentalnych oraz
zajęcia z improwizacji z elementami
kompozycji.
● Zajęcia umuzykalniające dla
dzieci w wieku 3-6 lat
Wesołe spotkania z muzyką dla
dzieci w wieku 3-6 lat.
Dzieci spotykają się w dwóch grupach wiekowych: 3-4 lata oraz 5-6
lat.
Zajęcia prowadzone są metodą
zabawy i mają na celu rozbudzenie
zamiłowania do muzyki i czynnego
muzykowania.
Dzieci spotykają się raz w tygodniu na 45 minut.
Regularnie biorą udział w koncertach Szkoły Muzycznej prezentując grę na instrumentach, taniec
i śpiew.
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Podkowiańska Pielgrzymka Piesza do Rokitna
W niedzielę 10 września b.r. odbędzie się 30. Podkowiańska Pielgrzymka Piesza do Rokitna
k. Błonia. Pielgrzymka odbywa się zawsze w drugą niedzielę września. Do przejścia jest 9 km
trasą przez Brwinów.
Po raz pierwszy pielgrzymka odbyła się w 1988 roku z inicjatywy Bractwa Trzeźwości działającego wtedy
przy parafii i za zgodą ówczesnego
proboszcza ks. Leona Kantorskiego.
W Rokitnie uczczony jest cudowny
obraz Matki Boskiej Rokitniańskiej
w Prymasowej Wspomożycielki i obchodzony jest odpust z okazji święta
Narodzenia Najświętszej Maryi Pan-

ny. Centralnym punktem pielgrzymki
będzie msza święta w Rokitnie o godzinie 11.30. Zbiórka uczestników
o godzinie 7.50 przed kościołem św.
Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Powrót autokarem ok. godziny 13.00.
Organizatorzy zapraszają dzieci,
młodzież, ministrantów, harcerzy i rodziny do udziału w pielgrzymce u progu nowego roku szkolnego.

W pierwszych pieszych pielgrzymkach uczestniczyło po kilkadziesiąt
osób. Ostatnio liczba uczestników
pielgrzymki wyniosła około 250 osób.

Ks. Wojciech Osial
Proboszcz Rzymsko- Katolickiej Parafii
św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej
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Europejskie Dni Dziedzictwa
w Podkowie Leśnej

Nawiązując do hasła tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa „Krajobraz
dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej proponuje program, którego motywem przewodnim jest
dziedzictwo krajobrazowe i społeczne naszego miasta ogrodu.

Troska o otaczającą przestrzeń
od początku odgrywała ważną rolę
w wizji miast ogrodów i jest też częścią dziedzictwa Podkowy Leśnej.
Podczas tegorocznych EDD pragniemy szczególnie zwrócić uwagę
na otaczającą nas zieleń, zwłaszcza
tę, świadomie ukształtowaną ludzką ręką, jak zabytkowe, wysadzane
drzewami aleje. Odwołujemy się
także do tradycji społecznej i kulturowej funkcji krajobrazu, kultywowanej w historycznych miastach ogrodach Europy, takich jak
Letchworth czy Hellerau, w których
organizowano plenerowe przedstawienia teatralne. Ponadto, jest to też
okazja do przypomnienia zasłużonych mieszkańców Podkowy Leśnej.
Poniższy program może ulec nieznacznym modyfikacjom, dlatego
prosimy o śledzenie go także na
naszej stronie internetowej i facebooku.
PODKOWA LEŚNA – DZIEDZICTWO
KRAJOBRAZOWE I SPOŁECZNE
MIASTA OGRODU

Sobota 16.09
Godz. 10.00-16.00
Plener malarski dla młodzieży „Śladami Skotnickiego” pod kierunkiem
Jakuba Cwieczkowskiego. Partner:
Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim.
Godz. 11.00-13.00
Drzewa w Podkowie Leśnej. Spacer z Polskim Towarzystwem Dendrologicznym
Zapraszamy wszystkich na wspólny spacer po podkowiańskich alejach i parkach, podczas którego
będzie można poznać bliżej podkowiańskie drzewa. A po południu ciąg
dalszy rozmów o krajobrazie, nie
tylko podkowiańskim, w Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej.
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Godz. 15.00 – 17.00 – Krajobrazy
Prelekcje o tematyce krajobrazowej: wystąpienie dr. inż. Piotra
Tyszko-Chmielowca pt. Drzewa
sędziwe w cyklu życia oraz dr Anny
Różańskiej-Mazurkiewicz na temat szwedzkich doświadczeń
w kształtowaniu ładu przestrzeni.
Miejsce: CKiIO, Pałacyk Kasyno
ul. Lilpopa 18
Godz. 18 .00 – Wernisaż wystawy
malarstwa Jana Skotnickiego
Partnerzy: Ognisko Plastyczne im.
Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim, Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.
Wystawie malarstwa Jana Skotnickiego towarzyszyć będzie ekspozycja zdjęć rodzinnych, pamiątek po
Artyście oraz prezentacja jego grafik
i rysunków. Miejsce: Galeria Kasyno
CKiIO, ul, Lilpopa 18
Godz.20.00: Pieśń o Rolandzie
Widowisko plenerowe na podstawie średniowiecznego eposu,
który jest pierwowzorem i najdawniejszym pomnikiem francuskiej literatury pięknej. Projekt Grupy Teatralnej „Między Słowami” wespół
z Milanowskim Stowarzyszeniem
T-ART z udziałem lokalnej grupy rekonstrukcyjnej – Drużyny Najemnej
Utlagar Hirde. Miejsce: Park Miejski

przed budynkiem Pałacyku Kasyna,
ul. Lilpopa 18
Niedziela 17.09
Godz. 12.30-14.30 – Mecz Poetycki
Mecz
poświęcony
wierszom
o drzewach autorstwa polskich poetów (m.in. Słowackiego, Tetmajera,
Brzechwy , Świetlickiego, Wawiłow),
w tym o lipach i dębach, charakterystycznych dla krajobrazu Podkowy
Leśnej. Uczestnikami meczu będą
mieszkańcy Podkowy, kapitanami
drużyn – popularni aktorzy mieszkający w Podwarszawskim Trójmieście
Ogrodów, a drużynom kibicować
będzie publiczność.
Meczowi Poetyckiemu towarzyszyć będzie prezentacja poplenerowych prac malarskich „Śladami
Skotnickiego”, a w przerwie rozstrzygnięty zostanie ogłoszony przed wakacjami konkurs dla podkowiańskich
uczniów na wiersz o drzewach.
Miejsce: taras Pałacyku Kasyna
w Parku Miejskim, ul. Lilpopa 18
Godz.12.00-15.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci
o tematyce ekologicznej, zorganizowane przez Stowarzyszenie Zielone
Sąsiedztwo. Miejsce: balkon Pałacyku Kasyna, ul, Lilpopa 18.
Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
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Biblioteka– relacje
CZĘŚĆ I
Razem z Podkowiańską Dychą już po raz V Biblioteka podkowiańska włączyła się do działań „okołobiegowych”.
Z biegaczami jesteśmy od samego
początku!!!
W tym roku było dubeltowo!!!
DLA DOROSŁYCH
Reporter w Bibliotece
27 maja 2017 r. w plenerowej
Czytelni pod Modrzewiami Biblioteki podkowiańskiej silnych emocji
dostarczyło uczestnikom spotkanie
z Jackiem Hugo-Baderem. Intrygujące opowieści Autora, głównie,
lecz nie tylko poświęcone wątkom
rosyjskim oraz niezwykle ożywiona
dyskusja, podgrzewana przez, jak
się okazało bardzo rzetelnych czytelników, zadających trudne pytania,
z trudem zmieściły się w doskonałym czasie maratońskim.

Stefan Szelestowski wynikiem
3 godziny 13 minut 10,5 sekundy
zwyciężył w 1924 r. pierwszy w Polsce bieg maratoński.
źródło: Pierwszy w Polsce bieg mara
toński, [w:] „Stadjon” 1924, Nr 45, s. 11.
DLA DZIECI
Klub pod Mądrym Smokiem
28 maja 2017 r. w czasie trwania
zmagań biegaczy V edycji Podkowiańskiej Dychy, na terenie Miasteczka Biegowego przenieśliśmy
Klub pod Mądrym Smokiem. Dzieci
uczestników, osób towarzyszących
i mieszkańców przeżyły wspólnie
z Mądrym Smokiem niebywałą wycieczkę do krainy słowa i literatury.
W interaktywnych głośnym czytaniu
i zabawach słownych, spektaklach
japońskiego teatrzyku KAMISHIBAI
w języku polskim i japońskim (ory-

ginalne teksty prezentowała p. Ewa
Kozłowska).
CZĘŚĆ II
OTWARTE OGRODY 2017
3 czerwca 2017 r. odbyła się inauguracja Podkowiańskiej Galerii
Ekslibrisu Filii Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. P. Gojawiczyńskiej.
W czasie dwugodzinnego spotkania
otwierającego wystawę „Ekslibrisu
węgierskiego” odbyła się prezentacja książek:
Ferenca Molnára Galicja 19141915. Zapiski korespondenta wojennego w tłumaczeniu Ákosa Engelmayera
Węgierska rewolucja 1956. Pamiętnik dwunastolatka Gyuli Csicsa
z komentarzem Ákosa Engelmayera
Wystawa „Ekslibrisu węgierskiego” była eksponowana w siedzibie
Biblioteki podkowiańskiej do 7 lipca
2017 r. Odwiedzający otrzymywali
jej katalog
Ze wstępu katalogu:
EKSLIBRIS WĘGIERSKI
Motto: Omne initium difficile est Tacyt
W 2016 roku minęło pięćset lat od
czasu powstania pierwszego dato
wanego księgoznaku polskiego, wy
konanego w wiedeńskiej pracowni
Hieronima Wietora dla biskupa wło
cławskiego Macieja Drzewickiego –
bibliofila, dyplomaty, absolwenta Aka
demii Krakowskiej, ucznia Kallimacha,
późniejszego prymasa Polski, kanc
lerza wielkiego koronnego. Rocznicę
tę uhonorowała Biblioteka podko
wiańska prezentując, pierwszą w swej

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

sześćdziesięciosześcioletniej historii,
wystawę ekslibrisu polskiego.
W październiku 2016 roku zapisem
w Statucie Książnicy podkowiańskiej
powołano do życia jej Filię - Podko
wiańską Galerię Ekslibrisu. Natomiast
2 czerwca 2017 roku z okazji jej inau
guracji odbywa się wernisaż wystawy
ekslibrisu węgierskiego pochodzącego
ze zbiorów Warszawskiej Galerii Eksli
brisu, uświetniony obecnością pierw
szego ambasadora nadzwyczajnego
i pełnomocnego w Polsce po przeło
mie 1989 roku, Jego Ekscelencji Áko
sa Engelmayera, którego Małżonka
Krystyna Golińska-Engelmayer w 51.
numerze Podkowiańskiego Magazy
nu Kulturalnego przedstawiła historię
związków węgiersko-podkowiańskich.
CZĘŚĆ III
Spotkanie autorskie w ramach
dziecięce sekcji Dyskusyjnego Klubu Książki
19 czerwca 2017 r. odbyło się
spotkanie autorskie z Justyną Bednarek autorką książek dla dzieci wśród, których znalazł się HIT
„Niesamowite przygody dziesięciu
skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”. Dzieci zauroczone
prostymi, pełnymi emocji historiami – prosto z życia– z wielkim utęsknieniem oczekiwały na spotkanie
z autorką cytowanych na wyrywki
książek. Spotkanie oprócz tradycyjnej opowieści i rozmowy z pisarką
miało też część plastyczno-twórczą.
Uczniowie podkowiańskiej Szkoły
Podstawowej, gdzie przy wydatnym
udziale nauczycieli-wolontariuszy-moderatorów odbyło się spotkanie,
byli zachwyceni.
Więcej informacji na stronie miasta www.podkowalesna.pl i Biblioteki www.mbp-podkowalesna.pl.
Serdecznie zapraszam

Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej
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Fotograficzne rozpoczęcie sezonu CKiIO
skiej, Katarzyny Kamińskiej, Izabeli
Ostaszewicz i Marii Siwik-Grużewskiej. Wernisaż wystawy – piątek,
1 września 2017 r. o godz. 18.00,
CKiIO, ul. Lilpopa 18, wstęp wolny! Wszystkich zainteresowanych
zachęcamy do dołączenia do grupy. Zapisy i informacje na stronie:
www.ckiopodkowa.pl.

Rozpoczynamy sezon kulturalny fotograficznie, od wernisażu
wystawy prac grupy działającej w
CKiIO pod kierunkiem Mario Antosika – wykładowcy w Ognisku
Plastycznym im. Jana Skotnickiego
w Grodzisku Mazowieckim. Program, oprócz zajęć praktycznych,
obejmuje zagadnienia z zakresu
m.in.: historii fotografii, oświetlenia, cyfrowego przetwarzania,
prawa autorskiego. Prezentowane
zdjęcia są efektem blisko rocznej
pracy podkowiańskiej grupy – od
jesieni 2016 r. do czerwca 2017 r.
Na wystawie zaprezentujemy fotografie autorstwa: Katarzyny
Bukowskiej, Aleksandry Habierskiej, Ewy Habierskiej, Ewy Kaftań-

Już następnego dnia, zapraszamy
do CKiIO na wernisaż wystawy Ludzie bez masek pozoru – fotografie
autorstwa Katarzyny Tusińskiej. Na
prezentowany zbiór składają się
obrazy z podróży po Afryce, Azji,
Ameryce i Europie. Ukazują różnorodność kulturową, etniczną,
obyczajową i religijną – począwszy
od zakrywających się przed zrobie-

niem zdjęcia Meksykanek, poprzez
dumne kobiety z afrykańskich plemion czy nepalskie dzieci. Znajdziemy tu również fotografie poruszające temat biedy, nieludzkich
warunków wegetacji uchodźców
w obozach, czy smutku i melancholii po utracie bliskich. Wszystkie łączy jedno – autentyczność
bohaterów, na których twarzach
widać zarówno radość, śmiech,
spontaniczność, jak i rozpacz.
Wystawa miała premierę podczas
tegorocznego
Festiwalu
Otwarte Ogrody w Dawnej Galerii Nowosielskich. Zdjęcia zostały
wyeksponowane w artystycznym
ogrodzie, słynącym z twórczości
Hanny i Leszka Nowosielskich,
wybitnych artystów ceramików,
otwierając tym samym nowy rozdział w historii tego miejsca. Autorka swoje pasje artystyczne realizuje
fotografując ludzi i przyrodę, szukając „decydującej chwili”, w czasie
podróży po świecie do najdalszych
zakątków. Jej wspomnienia i zdjęcia z wyprawy po Wysokim Kaukazie zawarte są w książce autorstwa
Giorgi Maglakelidze pt. Gruzja.
Przewodnik reportażowo – kulturo
wy, a fotoreportaże z podróży są
zamieszczane na profesjonalnych
portalach podróżniczych. Wernisaż w sobotę, 2 września 2017 r.
o godz. 17.00. Wstęp wolny!
Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
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Przedszkolne ogrody otwarte
Otwarte Ogrody organizowane są w przedszkolu od 2015 r.
koordynowane przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.

Po raz trzeci Przedszkole
Miejskie im. Krasnala Hałabały
miało zaszczyt włączyć się do tego
wspaniałego
przedsięwzięcia,
które ma na celu przełamać
prywatną przestrzeń i otworzyć
się na lokalną społeczność.
Dzieci wraz z wychowawcami
grup z wielkim zaangażowaniem
przygotowali przedstawienie pt.
„Podkowińskie królewny”, którego
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scenariusz był pisany z myślą
o Podkowie Leśnej, inspirowany
bajką o „Dwunastu księżniczkach”,
gdzie akcja przenosi się do
czarodziejskiego Młochowskiego
lasu.
Poza przedstawieniem mło
dzi,
zdolni
wychowankowie
zaprezentowali talenty wokalne
i taneczne. Najmłodsze pokolenie
młodych artystów jest nadzieją

na podtrzymanie tradycji tak
wyjątkowego miasta Ogrodu
Podkowie Leśnej.
Aneta Jaworska
Przedszkole Miejskie im. Krasnala
Hałabały w Podkowie Leśnej

››› Kultura

Hampstead Garden Suburb
Notatka z wakacyjnej wizyty w londyńskim
przedmieściu ogrodzie

Angielskie słowo serendipity, które można tłumaczyć jako „fortunne zrządzenie losu” oddaje chyba
najlepiej charakter tego, co wynikło z mojego przypadkowego spotkania i miłej rozmowy z malarką
Annie Walker podczas Otwartych Ogrodów w Hampstead Garden Suburb.
To pionierskie przedmieście ogrodowe, zaprojektowane przez architektów pierwszego miasta ogrodu,
może być uznane za wzorcowy
przykład żywotności idei i wartości,
które przyświecały jego twórcom.
Na każdym kroku dostrzegalna
jest dyskretna, ale staranna opieka
i nadzór estetyczno-konserwatorski, który nad przedmieściem sprawuje Hampstead Garden Suburb
Trust we współpracy z radą Barnet
Council. Moja pogawędka w ogrodzie (Otwarte Ogrody na Wyspach
Brytyjskich i we Francji polegają na
udostępnianiu prywatnych, ukrytych przed okiem przechodniów na
tyłach domów sanktuariów zieleni
i spokoju) zaowocowała rozmową
z p. Angusem Walkerem, byłym
przewodniczącym Hampstead Garden Suburb Trust oraz wizytą w siedzibie Trustu i spotkaniem z p. Davidem Davidsonem, architektem,
który pełni w HGST rolę doradcy.
Problemy opieki nad cenną spuścizną urbanistyczno-architektoniczną oraz krajobrazową, o których
rozmawialiśmy, dotyczą też naszej
miejscowości i społeczności i stąd
ta notka.
Misją HGST jest między innymi
dbałość o zachowanie wysokich
standardów estetycznych w historycznym przedmieściu ogrodowym,
co w praktyce oznacza nadzór konserwatorski oraz doradztwo. David

Davidson jest autorem poradnika
dla mieszkańców Hampstead Garden Suburb, w którym przykłady
dobrych praktyk zostały zestawione z przykładami niefortunnych lub
nie akceptowalnych ingerencji w zabytkową tkankę architektoniczną
i urbanistyczną. Krótkie i rzeczowe
uzasadnienia zamieszczone obok
fotografii odwołują się do charakterystycznych dla przedmieścia historycznych rozwiązań i materiałów
z uwzględnieniem wymogów życia
w XXI wieku, sam zaś poradnik ma
być pomocny przy naprawach, przebudowach czy rozbudowach budynków oraz w utrzymaniu drzew
i ogrodów. Dodatkowym ważnym
dokumentem, pomocnym w ocenie
jest charakterystyka obszaru objętego opieką konserwatorską, tzw.
Conservation Area Appraisal: opisy
22 okręgów są dostępne w wersji
pdf pod adresem internetowym:
http://www.hgstrust.org/the-suburb/character-appraisal.shtml.
Jednym z poważniejszych wyzwań w Hamsptead Garden Suburb, na które zwrócił uwagę Angus Walker, jest utrzymanie zieleni
i zachowanie właściwej równowagi
między liczbą i wielkością drzew,

nierzadko – jak dodaje jego żona
– „zasadzonych przez wiewiórkę”,
a ilością światła, niezbędną do zachowania dobrego samopoczucia.
Podejmowaniu przemyślanych decyzji w tej dość delikatnej, gdyż
dotyczącej subiektywnych odczuć
materii, ma pomóc opracowana
w latach 2012-2016 dokumentacja
drzewostanu w Hampstead Garden
Suburb, sporządzona w oparciu
o stan dzisiejszy jak też zachowane
oryginalne dokumenty z początków
przedmieścia ogrodowego (dostępne w wersji pdf pod adresem: http://
www.hgstrust.org/the-suburb/
treesurvey.shtml). Podobnie jak
w przypadku architektury ważnym
elementem myślenia o zieleni jest
uwzględnianie relacji z otoczeniem
– jego skalą, charakterem i funkcją.
I właśnie to poszukiwanie uzasadnionej i rozsądnej równowagi pomiędzy indywidualnymi pragnieniami a potrzebą zachowania ładu
przestrzennego, który jest częścią
codziennego doświadczenia mieszkańców oraz wizytówką miejsca
było, być może, najważniejszym
przesłaniem i wnioskiem z tych rozmów, przynajmniej dla mnie.
dr Edyta Barucka
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Jesienne

atrakcje w CKiIO

„Coraz bardziej popularne staje się rękodzieło – pisała
w Podkowiańskim Magazynie Kulturalnym w 2015 roku Magdalena
Korzec, dodając: „taka rzecz zrobiona rękami posiada duszę, wartość
mentalną, której jest wokół nas coraz mniej.”
Trudno nie zgodzić się z tą opinią.
Renesans rzemiosła artystycznego
i wszelkich wytworów pracy ludzkich
rąk, który obserwujemy od pewnego
czasu w wysoko rozwiniętych krajach Europy zachodniej, a ostatnio też
w Polsce jest tego żywym dowodem.
Cykl jesiennych wykładów, które
Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk
organizuje wspólnie z Muzeum im.
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów ma
na celu przybliżenie historii i wartości przedmiotów użytkowych, którymi się otaczamy i które są nierzadko
kunsztownym i finezyjnym dziełem
ludzkiej ręki i wyobraźni, jak stare koronki czy tkaniny. W niedzielę
3 września zapraszamy na spotkanie

››› Zdrowie

Szczepienia ochronne
przeciwko grypie

Uprzejmie powiadamiamy Mieszkańców Podkowy Leśnej (zameldowanym lub wpisanym do rejestru
wyborców), że wzorem lat ubiegłych NZOZ BASIS w Podkowie
Leśnej przy ul. Błońskiej 46/48 od
1 września 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. wykonuje szczepienia ochronne przeciwko grypie
dla kobiet powyżej 60 roku życia
i mężczyzn powyżej 65 roku życia.
W ramach bezpłatnego szczepienia – wstępna kwalifikacja lekarza
w NZOZ BASIS. Na szczepienia
uprawnione osoby mogą zgłosić się
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z dr Edytą Barucką, która w swoim
wykładzie „Dla życia ludzi i przemijającego piękna kwiatów ... Dom Arts
& Crafts” opowie jak w wiktoriańskiej Anglii odkryto piękno tradycyjnych rzemiosł i co z tego wynikło
i wynika do dziś.
W kolejnych miesiącach gośćmi
będą Ewa Orlińska-Mianowska, która
przedstawi Rolę tkanin dekoracyjnych
w kulturze polskiej oraz Monika Janisz
z wykładem Wytworne ozdoby wnętrz
i ubiorów – hafty i koronki od XVI do
XVIII wieku.
Wszystkie spotkania są współfinansowane przez miasto Podkowa Leśna.
Ewa Żernicka
Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk

bezpośrednio do przychodni (bez
zapisów). Akcja finansowana jest ze
środków Miasta Podkowa Leśna.

Małgorzata Niewiadomska
Referat Organizacji
i Spraw Obywatelskich

fot. Arkadiusz Wiedeński

Piękno i artyzm rzemiosła

W piątek 22 września zapraszamy na spotkanie z niezwykłą twórczością Mistrza polskiej piosenki,
Wojciecha Młynarskiego. Piotr Machalica zabierze nas w podróż po
najwspanialszych utworach Młynarskiego takich jak: Jeszcze w zielone
gramy, Tango desperado, Bynajmniej,
Najpiękniejszy list miłosny, Idź swoją
drogą czy Blue Tango i wielu innych.
Recital „Mój ulubiony Młynarski”
to hołd składany Mistrzowi przez
Piotra Machalicę, który Jego piosenki śpiewa od zawsze. Tym razem
jednak powstał koncert Machalicy
(przeplatany osobistą opowieścią)
składający się wyłącznie z utworów,
które wyszły spod pióra Mistrza. Są
to piosenki zarówno autorskie, jak
i znakomite przekłady, które stały
się ważną częścią polskiej kultury.

Piotrowi Machalicy towarzyszy
zespół w składzie: Krzysztof Niedźwiecki (gitara akustyczna), Michał
Walczak (gitara akustyczna), Paweł
Surman (instrumenty perkusyjne,
trąbka, akordeon, przeszkadzajki).
Jesienią odwiedzi nas także Teatr
Mazowiecki. Spektakl „Przyszedł
mężczyzna do kobiety” to historia
kobiety z przeszłością i mężczyzny po przejściach. Czy taka miłość
jest możliwa? Wzruszająca komedia
o samotności i poszukiwaniu ciepła
drugiego człowieka, a także o tym,
że na prawdziwe uczucie nigdy nie
jest za późno. W roli Diny Anna Wojton, w Wiktora wciela się Waldemar
Obłoza. Spektakl odbędzie się na
scenie CKiIO w sobotę 7 października o godz. 19.00.
Cena biletu na oba spektakle:
40 PLN. Rezerwacje:anna.strzaska@
ckiopodkowa.pl

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
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Zajęcia gimnastyczne
dla mieszkańców

››› Kultura

III Podkowiański Festiwal
Historycznych Gier Planszowych
– Podkowa Leśna, 15 września 2017

Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60 zaprasza na III Podkowiański Festiwal Historycznych
Gier Planszowych. Zabawę organizujemy w piątek 15 września, w godzinach 13.00-17.00, dla mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic,
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. Zapraszamy reprezentacje szkół (podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz wszystkich zainteresowanych najnowszą historią Polski.
Wstęp wolny (przy tworzeniu się
kolejek do gier, przewidujemy zastosowanie systemu kartkowego).
Przed liceum (w przypadku złych
warunków atmosferycznych w bu-

dynku) będą czekać na Was stoliki
z historycznymi grami planszowymi
i karcianymi m.in. Awans, 111, 303,
ZnajZnak, ZnajZnak Monte Cassino,
ZnajZnak Sport, Kolejka, Reglamen
tacja, które będą obsługiwać przeszkoleni instruktorzy.
Dodatkowo będzie można obejrzeć wystawę IPN „Jarocin w obiektywie bezpieki” oraz film dokumentalny na ten temat.
Do 15 września można testować
jedną z gier (ZnajZnak Sport) w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli
Gojawiczyńskiej (ul. Błońska 50).
Szczegóły i aktualności na stronie www.wiewiory.edu.pl oraz na
fanpage’u festiwalu. Zapraszamy!
Paweł Włoczewski
Zastępca Dyrektora
Podkowiańskiego LO nr 60

Miasto organizuje dla mieszkańców zajęcia gimnastyki ukierunkowanej na schorzenia kręgosłupa.
Zajęcia są prowadzone w dwóch
grupach.
Pierwsze realizowane są w szkole
samorządowej przy ul. Jana Pawła II 20 – w każdy poniedziałek
o godz. 19.00 zajęcia prowadzi Pani
Agnieszka Jasińska.
Drugie zajęcia odbywają się w piątek o godz. 19.00 w Szkole KIK przy
ul. Modrzewiowej 41 (sala gimnastyczna) – zajęcia prowadzi Pani Mirosława Misarko.
Zajęcia skierowane są do osób które ukończyły 40 r. ż. i są mieszkańcami Podkowy Leśnej (zameldowanie
na pobyt stały lub czasowy), wpisane do rejestru wyborców w Podkowie Leśnej oraz osoby, które udokumentują, że zamieszkują w Podkowie
Leśnej i płacą podatki na rzecz miasta (PIT za 2016 r.). Bliższe informacje na temat wolnych miejsc można
uzyskać w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w pok. nr 7, oraz pod numerem telefon nr 22 759 21 16.
Małgorzata Niewiadomska
Referat Organizacji
i Spraw Obywatelskich

››› Wydarzenia

Pawie w Podkowie Leśnej
Pawie na stałe wpisały się w krajobraz podkowiańskich ulic. Te dostojne
ptaki od wielu lat są prawdziwą ozdobą przykościelnego ogrodu parafii pw.
św. Krzysztofa.
Na początku lipca gromada pawi
powiększyła się o nowe osobniki –
na świat przyszły młode pawie, które pod czujnym okiem matki poznają
okolicę. Dumnie wychodzą z terenu
kościoła by pokazać się przechodniom
w pobliskim parku.
Na podkowiańskich ulicach można
spotkać nie tylko pawie, ale również
jeże, wiewiórki, a także sarny.
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››› Sport

V Podkowiańska Dycha

- 5 lat startów na 10 km. 750 osób na starcie
W podkowiańskim parku miejskim przy stawie już
po raz piąty powstało Miasteczko Biegowe. 28 maja
mieszkańcy Podkowy Leśnej mieli okazję uczestniczyć
w święcie sportowym pod hasłem Podkowiańska Dycha.
Rywalizacja dotyczy siedmiu biegów rozgrywanych w ciągu kilku
godzin. Oprócz biegu głównego na
10 km, przeprowadzono cieszące
się dużym powodzeniem dwa biegi
dla dzieci młodszych na 400 m i dwa
biegi dla dzieci starszych na 800 m.
Wszyscy, którzy nie mieli śmiałości
zmierzyć się z dystansem 10 kilometrów mieli możliwość pobiec w Biegu Bez Barier na dystansie 3 km.
Po raz drugi podkowianie mogli
wziąć udział w zawodach Nordic
Walking – również na dystansie
3 km. Na biegaczy czekała urozmaicona leśno-miejska trasa a organizatorzy postarali się, aby krewni i znajomi uczestników w tym czasie się
nie nudzili. Organizatorzy jak zwykle
przygotowali wiele dodatkowych
atrakcji. Najważniejsze były aktywności sportowe dla dzieci: jazda
konna, łucznictwo, tenis oraz animacje sportowe prowadzone przez
partnerów imprezy i organizacje pozarządowe z Podkowy Leśnej.
Nie mniej istotne i ciekawe były
konsultacje dla biegaczy prowadzone przez specjalistów odnowy biologicznej i fizjoterapii, specjalistów od
dietetyki oraz trenerów biegowych.
Dodatkowo warto wspomnieć o lokalnym targu śniadaniowym, na
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którym było można popróbować
smacznej kuchni gruzińskiej. Po raz
drugi podkowianie gościli również
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Milanówku prowadzone
przez wolontariuszy Fundacji im.
120-lecia TOZ. Natomiast dziećmi
biegaczy jak zawsze opiekowali się
wolontariusze z Biblioteki Miejskiej.
Można było też zobaczyć spektakl
teatralny dla dzieci przygotowany
przez teatr z Katowic. Bieg główny
ukończyły 433 osoby, Bieg Bez barier na 3 km – 43 zawodników oraz
tyle samo rywalizacji Nordic Walking. W biegach dziecięcych wzięło
udział ponad 250 młodych biegaczy
i biegaczek. Rozdano puchary i nagrody w kategoriach OPEN oraz
dla biegu na 10 km w kategoriach
wiekowych, w kategorii Samorządowiec, Najszybszy podkowianin
i Podkowianka. Nagrodzono też
najliczniejsze rodziny, które wzięły
udział w jednym lub wielu z 7 biegów Podkowiańskiej Dychy. Nagrodę główną wspólnie ufundowaną
przez Burmistrza Miasta, Artura
Tusińskiego i Ski Team - czyli rower
CUBE Analog wygrał Piotr Kołodziejski. Cztery razy z rzędu najlepszym podkowianinem był Jacek
Nowocień. Tym razem znany na-

uczyciel wychowania fizycznego
przegrał na finiszu z Jakubem Staszczykiem. Wśród Kobiet w tej kategorii wygrała Tamara Mieloch.

ZWYCIĘZCY
10 KM
Tomasz Mikulski 34:05;
Edyta Miesiak 42:05
3 KM BIEG BEZ BARIER
Adam Ząbczyński 10:05;
Aleksandra Misarko 12:23
3 KM NORDIC WALKING
Krzysztof Człapski 18:33;
Krystyna Paszek 21:55
DZIECI 400 M
Wojtek Borek 1:44;
Karolina Pakuła 1:49
DZIECI 800 M
Szymon Aleksandrzak 3:04;
Eliza Galińska 3:16

Kategorię rodzinną wygrali Państwo Ekhoff z Podkowy Leśnej.

Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe

››› Sport

PARKOUR RUN 2017
Mistrzostwa Podkowy Leśnej
w biegu przez przeszkody
15 czerwca w Klubie Jeździeckim
przy ul. Głogów w Podkowie Leśnej
blisko 50 zawodniczek i zawodników stanęło do rywalizacji o tytuł
mistrza w biegu przez przeszkody.
To były naprawdę wyjątkowe zmagania, nie dość że bieg odbywał się
na parkurze konnym, przeszkody
musiały być pokonywane w odpowiedniej kolejności, to i atmosfera
stworzona przez wszystkich obecnych była niesamowita. Rozpoczęli najmłodsi, wysokość przeszkód
30-40 cm. Mistrzami w kategorii

10 lat i młodsi zostali Helenka Lihtarowicz oraz Sebastian Jaryczewski. W czasie dekoracji najmłodszych
zwycięzców, parkur został przygotowany dla zawodników w wieku
11-13 lat (40-50 cm). Była to najliczniejsza grupa startujących i zarazem
najbardziej wyrównana. O pozycjach
medalowych niejednokrotnie decydowały ułamki sekund. Ostatecznie
zwycięstwo odnieśli: Oliwia Baranowska i Oliwier Ciećwierz.
Na koniec rywalizowali najstarsi.
W tych kategoriach zwycięzcami

okazali się: Oliwia Kamińska i Alex
Mitroo (młodzież do 18 lat) oraz
Magdalena Milej i Michał Stokowski
(dorośli). Burmistrz Podkowy Leśnej
Artur Tusiński wręczył puchary, medale i nagrody a po wszystkim zawodnicy, organizatorzy i kibice mogli
podzielić się swoimi wrażeniami z rywalizacji przy ognisku z kiełbaskami.
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Miasteczko ruchu drogowego

W tym roku przez dwa dni 8 -9 czerwca 2017 r. w Podkowie Leśnej, na boisku
szkolnym zostało rozstawione miasteczko ruchu drogowego.
W czasie praktycznych ćwiczeń
na placu manewrowym dzieci mogły
oswoić się z jazdą po ulicach, nauczyć
bezpiecznego poruszania się po drogach oraz podejść do egzaminu na
kartę rowerową. Na terenie miasteczka zostały zaaranżowane alejki ze
specjalnych mat, które odwzorowały

››› Sport
Polska Na Medal to projekt
grupy RASP realizowany
wspólnie z wieloma
samorządami w Polsce.
Objęty honorowym
patronatem Ministerstwa
Sportu i Turystyki.

układ ulic oraz najważniejsze elementy spotykane na prawdziwych drogach, takie jak rondo, skrzyżowanie
z drogą podporządkowaną, przejście
dla pieszych oraz przejazd kolejowy
przed którym należy dostosować się
do znaku STOP. Symulacja prawdziwych ulic ze znakami daje możliwość

poznania zasad ruchu drogowego
i nabycia płynności w poruszaniu się
zgodnie z obowiązującymi zasadami. Na torze przeszkód dzieci mogły
poćwiczyć technikę jazdy na rowerze.
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Podkowa Leśna w projekcie

Polska Na Medal

Jego głównymi celami są:
n integracja środowisk lokalnych
poprzez sport
n promowanie sportowego stylu
życia
n wspieranie sportu dzieci i młodzieży
n realizacja projektów sportowych
n aktywizacja sportowa dzieci,
młodzieży, seniorów
W ramach tego projektu wspólnie
z Przeglądem Sportowym zorganizowaliśmy konferencję „Przesiądź
się na rower”, nasze sportowe informacje prasowe zamieszczane będą
w specjalnym dodatku Przeglądu
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Sportowego, co miesiąc będziemy
obecni na stronie głównej serwisu
przegladsportowy.pl oraz informacje sportowe z naszego miasta zamieszczane będą na specjalnym blogu Podkowa Leśna na Medal.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców i stowarzyszenia do przesyłania informacji na tematy sportowe,

o sportowych sukcesach zarówno
tych wielkich jak i małych, na adres
artur.niedzinski@podkowalesna.pl
Materiały te będziemy zamieszczać na blogu: http://podkowalesnanamedal.blog.pl/

Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Sport

››› Sport

Boisko do gry w bule
W Parku Miejskim przed Pałacykiem Kasyno zostało wybudowane
boisko do gry w bule. Bulodrom
jest realizacją jednego z projektów,
który wygrał w budżecie partycypacyjnym 2017. Jest to towarzyska i rodzinna, ale też sportowa gra
na świeżym powietrzu. Zasady gry
przedstawiono na tablicy, która została ustawiona przy boisku. Bule
można wypożyczać nieodpłatnie
w gruzińskiej restauracji „Suliko” lub punkcie informacyjnym
Pałacyku.
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Wydarzenia

Półkolonie „Baw się razem z nami”
W dniach 10.08.2017 – 31.08.2017 Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej oraz Fundację Krzewienia Kultury i Nauki
„PROMOTOR” we współpracy z Zespołem Szkół w Podkowie Leśnej zrealizowali projekt pod nazwą „Baw Się Razem z Nami”, który był formą półkolonii.
Grupa czterdziestu dzieci w wieku
od 8 do 15 lat codziennie spotykała
się o godzinie 9 rano, aby ze swoimi
opiekunami wybierać się na imprezy w różnych miejscach takich jak
„Ranczo w Dolinie”, „Hangar 646”,
Stadion Narodowy, ZOO, basen,
„Park Rozrywki Uniejów”, „Baza
Bieganów”, kino i wiele innych. Codziennie udawaliśmy się na obiad
w różnych restauracjach, a poruszaliśmy się autokarem. Opinie rodziców są bardzo pozytywne i mają oni
nadzieję na kontynuacje półkolonii
w latach następnych. Jest to druga
edycja półkolonii podczas waka-

cji. Dzieci po południu wracały do
domu pełne wrażeń i kolejnego dnia
wracały na kolejne atrakcje. Jest to
bardzo dobry sposób na spędzanie
wakacji przez dzieci, a rodzicom daje
możliwość odpoczynku i relaksu,
a jednocześnie nie obciąża kosztami zapewnienia dzieciom opieki
i wypoczynku. Projekt dofinansowany został przez URZĄD MIASTA
W PODKOWIE LEŚNEJ w ramach
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Robert Jarząbek
Prezes Fundacji Krzewienia Kultury
i Nauki „PROMOTOR”

››› Wydarzenia

Poświęcenie pojazdów w Kościele św. Krzysztofa

Tradycja poświęcenia pojazdów w Podkowie Leśnej sięga czasów przedwojennych.
Przywrócił ją w latach 60 ówczesny proboszcz ksiądz Leon Kantorski.
Od tego czasu, co roku w pierwszych dniach maja, setki kierowców
przyjeżdżają prosić św. Krzysztofa
o opiekę. Autosacrum to jedno z większych świąt dla pasjonatów zabytkowych aut, podczas którego w jednym
miejscu można zobaczyć najpiękniej
odrestaurowane auta w Polsce. I tak
było w tym roku, szczególnie że dopisała piękna pogoda.
Dzień wcześniej 6 maja Rowerosacrum rozpoczęła msza święta

34

i poświęcenie rowerów. Następnie
chętni mogli wziąć udział w wyścigu
rowerowym, który podzielony był
na pięć kategorii wiekowych:
1. Klasa 1-2 SP
2. Klasa 3-4 SP
3. Klasa 5-6 SP
4. Gimnazjum
5. Open
Chętnych osób nie brakowo,
szczególnie że na zwycięzców czekały bardzo atrakcyjne nagrody.

Wśród wszystkich uczestników została wylosowana nagroda główna
– rower ufundowany przez Burmistrza Podkowy Leśnej. Zawody cieszą się coraz większą popularnością,
służącą popularyzowaniu roweru
jako bardzo zdrowego i wygodnego
środka transportu i rekreacji.
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Wydarzenia

Najlepszy Sąsiad Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do tytułu „Najlepszy
Sąsiad Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2017”, który będzie
przyznawany przez Kapitułę Konkursu za aktywną postawę
sąsiedzką i bezinteresowne działanie na rzecz innych.

Najlepszy
Sąsiad

Konkurs jest adresowany do osób
pełnoletnich, których postępowanie
względem innych członków społeczności lokalnej zasługuje na szczególne uznanie i wyróżnienie. Kandydata
(bądź dowolną liczbę kandydatów)
może zgłosić każdy mieszkaniec
miasta, organizacja społeczna czy
instytucja. Na laureatów czekają nagrody. Osoby pragnące zgłosić swojego kandydata muszą to zrobić do
30 września 2017 r. Na zgłoszenia
czekamy w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem.
Zgłoszenia można zostawiać
w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna lub przesyłając je na
adres promocja@podkowalesna.pl.
Czekamy na Najlepszych Sąsiadów w Podkowie Leśnej!
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Wydarzenia

40-lecie pracy misyjnej
Sióstr Służek
19 sierpnia w Kościele pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej odbyły się uroczystości jubileuszowe
40–lecia pracy misyjnej sióstr Służek Najświętszej
Maryi Panny Niepokalanej.
Zakon prowadzi działalność misyjną w Afryce,
głównie w Rwandzie i w
Republice Demokratycznej
Kongo. Pomoc niesiona
przez polskie Siostry zakonne, których Zgromadzenie mieści się w Podkowie
Leśnej przy ul. Modrzewiowej 24, koncentruje się w
dużym stopniu na pracy w
dziedzinie medycznej, socjalnej i edukacyjnej.
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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 (część od torów do Brwinowa)
St. Asp. Konrad Zieliński tel. 600 997 216
Mł. Asp. Krzysztof Komór, tel. 600 997 673
Dzielnicowi odbierają telefony służbowe
w godzinach pełnienia czynności służbowych.
W sprawach pilnych – całodobowo tel. 112
Komenda Powiatowa Policji:
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14
Straż Pożarna:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998, 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 00
Posterunek energetyczny Grodzisk
Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
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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