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Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi
Wydarzenia ostatnich miesięcy spowodowały znaczny ruch w podejmowaniu
inicjatyw społecznych przez mieszkańców. Zbierano podpisy pod akcjami
ogólnopolskimi (reforma edukacji), jak i lokalnymi.
Próba ograniczenia roli samorządów, odbierania im kompetencji
i możliwości dotychczasowego
działania spotkała się z ogromnym
Państwa sprzeciwem. Po unieważnieniu uchwały referendalnej Rady Miasta przez Wojewodę
Mazowieckiego Zdzisława Sipierę, bardzo szybko zawiązała się
grupa inicjatywna, która sprawnie
doprowadziła do zorganizowania
referendum w Podkowie Leśnej
z inicjatywy mieszkańców. Data
referendum – 4 czerwca, wybrana w sposób nieprzypadkowy ma
też znaczenie symboliczne. Dzięki
licznemu gronu zaangażowanych
osób zbierających podpisy pod
wnioskiem o przeprowadzenie referendum, byliśmy pierwszą gminą, która wyraziła tak szybko i tak
wyraźnie opór zakusom polityków
na naszą samorządność. Trzykrotnie większe niż wymagane, 30%
poparcie inicjatywy mieszkańców
zachęciło też inne miejscowości do
pójścia w nasze ślady, a dodatkowo
sukces referendalny w Legionowie
zdopingował gminy objęte projektem metropolitalnym do podejmowania uchwał ws. referendów (na
dzień dzisiejszy w 18 gminach odbędą się referenda).
Kolejną akcją mieszkańców było
powiedzenie NIE dla działań Starosty Grodziskiego Marka Wieżbickiego w zakresie blokowania nam
inwestycji drogowych. 25% dorosłych podkowian podpisało się pod
obywatelskim wnioskiem o odwołanie starosty z urzędu. Zdeterminowani mieszkańcy wzięli sprawy

w swoje ręce,
zapowiadając
wzmożoną dalszą
aktywność w tym
zakresie. Wniosek też był wyrazem poparcia dla
podejmowanych
działań przez
podkowiańskie
władze, zarówno
moich, jak i Rady
Miasta za co bardzo serdecznie
dziękuję. Trudne
i niepopularne
decyzje łatwiej
się
podejmuje wiedząc, że
ma się wsparcie i życzliwość
ludzi.
Te dwa przytoczone problemy są
na tyle palące i ważne
dla naszej
społeczności, że trochę zdominowały
aktualny biuletyn.
Ale też nie brakuje w nim informacji bieżących i kulturalnych. Przed nami kolejny Festiwal
Otwarte Ogrody, który dzięki Państwu jest fantastycznym wydarzeniem. Końcówka maja to też piąta edycja Podkowiańskiej Dychy
– święta biegania i promowania
aktywnego, zdrowego stylu życia.

Oba te przedsięwzięcia są inicjatywą mieszkańców i za to nigdy dość
podziękowań. Dlatego jeszcze raz
dziękuję i zapraszam wszystkich
do udziału.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Bizancjum Starosty Marka Wieżbickiego

Referendum 4 czerwca
30 marca 2017 roku, na ręce Burmistrza Artura Tusińskiego
pełnomocnik grupy inicjatywnej referendum lokalnego
pan Jerzy Glasgall złożył ponad 1000 podpisów
pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum.
Liczba podpisów złożonych na kartach stanowi ponad 30% podkowian uprawnionych do głosowania. Mieszkańcy Podkowy Leśnej
nie zgodzili się z rozstrzygnięciem
nadzorczym, które wydał Wojewoda Mazowiecki w dniu 9 marca
b.r. i który uchylił uchwałę Nr 205/
XXXIV/2017 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. Obywatelska akcja zbierania podpisów
trwała niecały tydzień.
Pytania referendalne brzmią:
1. Czy jesteś za utrzymaniem samodzielności Podkowy Leśnej jako
odrębnej jednostki samorządu terytorialnego z dotychczasowymi
kompetencjami samorządowymi?
2. Czy jesteś za tym, aby Podkowa
Leśna na zasadzie dobrowolności
zacieśniała w interesie mieszkańców współpracę z samorządami
Warszawy i otaczających ją gmin?
Złożony wniosek został sprawdzony i pozytywnie zaopiniowany. Zgodnie z przepisami ustawy
o referendum lokalnym sprawdzenia wniosku dokonała powołana
przez Radę Miasta doraźna Komisja (uchwała Nr 218/XXXV/2017
z dnia 30 marca 2017 r.). 5 kwietnia
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br. Radzie Miasta przedłożony został protokół z prac Komisji.
Komisja stwierdziła, że wniosek
mieszkańców o przeprowadzenie
referendum spełnia wymogi ustawy o referendum lokalnym z dnia
15 września 2000 r. oraz nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych
z prawem. 20 kwietnia br. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum, które planowane jest dnia 4 czerwca 2017 r.

O tym, że Starostwo powiatowe
nie inwestuje żadnych pieniędzy
w Podkowie Leśnej, a jedynie utrudnia przeprowadzanie inwestycji
przez nasze miasto pisałem w grudniowym biuletynie.
Z ciekawości, gdzie te nasze pieniądze są wydawane, tym razem
postanowiłem przyjrzeć się administracji. 23 stycznia 2017 r. wystąpiłem z wnioskiem o udostępnienie
informacji publicznej w trybie przepisów ustawy z 6 września 2001 r.
Żądana informacja podzielona była
na dwie części, z czego pierwsza dotyczyła liczby zatrudnionych w latach 2012-2016, druga zestawienia
średniomiesięcznych wynagrodzeń
oraz sumy wypłaconych nagród
w latach jw., czyli ile nagród, w jakiej
wysokości i ilu osobom wypłacono.
Informacja banalnie prosta, jej wydruk z komputera trwa kilka minut.
Nie trzeba robić żadnych dodatkowych skomplikowanych zestawień,
taką funkcję ma program księgowy.
23 marca dostałem odpowiedź na
pierwszą część pytania, druga okazała się trudniejsza, albo niewygodna do udzielenia – Starosta odmówił
jej udostępnienia, uznając, ze jest informacją przetworzoną, w związku
z tym zażądał wykazania interesu
publicznego, sam go nie widząc. No
cóż, jako że pieniądze te jednak są
publiczne i prawo do tej informacji
mają wszyscy bez wyjątku, to sprawa będzie miała ciąg dalszy.
Tymczasem, żeby czasu nie marnować w oczekiwaniu na finał
sprawy, postanowiłem przekazywane Państwu informacje oprzeć
na sprawozdaniach z wykonania
budżetu starostwa. Po przeanalizowaniu go, rozumiem już skąd
wziął się opór Starosty w unikaniu
przejrzystości. Zatem analizując
paragrafy wydatków dotyczące
kosztów funkcjonowania tarostwa,
płac i nagród mogę odnieść się
tylko do rocznych okresów rozliczeniowych, a nagrody roczne, okolicznościowe, odprawy czy „jubileuszówki” wypłacane pracownikom

W grudniu 2016 r. stawiałem otwarte, publiczne pytanie „Co powiatowi grodziskiemu daje
statystyczny mieszkaniec Podkowy Leśnej?” Każdy podkowianin tylko w tym roku odprowadzi
do kasy powiatu grodziskiego 895 zł. (blisko 3,5 mln rocznie) i jesteśmy – jako mieszkańcy,
największym płatnikiem per capita podatków PiT w budżecie powiatu grodziskiego.
starostwa jestem zmuszony potraktować statystycznie jako całość. To
też daje pewien obraz. I tak:
Koszty funkcjonowania starostwa na przestrzeni tych 5 lat
wzrosły o prawie 50% (!). Czyli
rosną 10% rocznie, blisko 4 miliony
złotych!
Zatrudnienie
w starostwie wzrosło o prawie
44%. W roku 2012 wynosiło
94,5 etatu (100 osób), w 2016 r. wynosi 136,35 (142 osoby). Są to osoby
zatrudnione (umowa o pracę) tylko
w starostwie. Kolejne 40 osób pracuje w Powiatowym Zarządzie Dróg
i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. A o nich tym razem
mówić nie będę – statystyki niżej też
ich nie obejmują.
Koszt administracji
(bez kosztów rady powiatu;
w tym są wynagrodzenia):
2012 r. – 7 602 939 zł
2013 r. – 8 355 259 zł
2014 r. – 9 886 001 zł
2015 r. – 10 780 658 zł
2016 r. – 11 364 826, w tym
wynagrodzenia z kosztami około
płacowymi 8 466 105,27 zł
Dochody budżetu starostwa
w 2016 r. kształtują się na poziomie
7 631 180 zł. W mojej ocenie koszt administracji powiatowej jest kolosalny,

niewspółmierny do zadań jakie musi
wykonywać starostwo, nie wspominając o jakości usług. I nie oceniam tu
wysokości pensji pracowników.
Niewątpliwie ciekawą pozycją
są nagrody. Jak wiadomo, zgodnie
z ustawą o pracownikach samorządowych, te są przyznawane za szczególne osiągniecia w pracy zawodowej.
Wynagrodzenia ponadnormatywne, czyli nagrody i odprawy (nie ma
w tym tzw. trzynastek) – rocznie.
2012 r. – 540 290 zł
2013 r. – 893 703 zł
2014 r. – 1 251 728 zł (rok wyborczy)
2015 r. – 584 528 zł
2016 r. – 676 641 zł
W związku z tym, że nie otrzymałem danych o wypłacanych nagrodach mogę jedynie ze sprawozdań
budżetowych wyczytać, że w ww. latach statystyczne nagrody wypłacane na każdego z pracowników prze-
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kraczały średniomiesięczne pensje.
Czyli można zaryzykować stwierdzenie, że oprócz regulaminowych „13”
wypłacane zawsze były wszystkim
„14”. W dwóch latach statystycznie
zdarzyły się „15” z ogonkami. To statystyka, bo czy wszyscy dostali nagrody, wiedzą najlepiej pracownicy.
Blisko 700 000 zł, tylko w zeszłym
roku, a w ciągu 5 lat 4 000 000 zł –
przyznam, że na mnie robi wrażenie.
Dokładnie o to zapytałem Starostę: ile
nagród, ilu osobom i w jakiej wysokości
wypłacono. Jak już pisałem wyżej, odpowiedzi nie otrzymałem.
Praktyką też jest to, że niektórzy
pracownicy starostwa do pensji, dorabiają drugą pensję w umowach
zleceniach. O rejestr umów również
wystąpiłem w ramach udostepnienia
informacji publicznej. Rejestr dostałem i owszem, ale bez podmiotów,
z którymi starostwo zawierało umowy, czyli niepełny. Ta rubryka (kto był
stroną umowy za publiczne pieniądze) została objęta jest przez Starostę
tajemnicą. Tak to już jest, że urzędy,
które nie mają nic do ukrycia, ujawnienia informacji się nie boją, rejestry
umów są zawieszone w BIP-ach, inne
z jakiś powodów transparentne być
nie chcą. I do takich należy Starostwo
Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim. Pytanie, dlaczego?
I właśnie miedzy innymi na to bizancjum z kieszeni statystycznego podkowianina jest przeznaczane 895 zł
rocznie. Moim obowiązkiem jest pilnowanie budżetu miasta i pieniędzy
mieszkańców, tak aby były racjonalnie
wydawane. Do powiatu, tylko w ciągu
ostatnich 5 lat podkowianie wpłacili aż
15 878 149 zł. Mamy prawo pytać, na
co zostały przeznaczone nasze pieniądze. I pytać będziemy dalej.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta
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na ul. Ejsmonda odwołujemy się do
wojewody. Wszystkie te postępowania mają to do siebie, że trwają
bardzo długo, czyli paraliżują możliwość przeprowadzania inwestycji.
Wielokrotne próby porozumienia się ze Starostą spełzły na niczym. Starosta nie przyjmuje argumentów, nie wykazuje dobrej
woli, w moim przekonaniu sabotuje
działania miasta, dodatkowo wprowadza w błąd opinię publiczną.
Został zaproszony przeze mnie na
spotkanie z mieszkańcami w Podkowie, na które nie przybył zasłaniając się innymi obowiązkami. Na
spotkania techniczne wysyła swo-

Starosta mówi NIE dla poprawy

stanu i bezpieczeństwa naszych dróg!
Pozytywnie zaopiniowaną dokumentację na ul. Ejsmonda odrzucono kolejną decyzją Starosty Grodziskiego Marka Wieżbickiego, przy
zgłoszeniu robót budowlanych. Na
ulicę Kwiatową (część nieutwardzoną) również nie przyjęto zgłoszenia przebudowy.
Wymienię Państwu trzy punkty
uzasadnienia (opinii negatywnej)
– które powtarzają się w przypadku każdej drogi - dodając, że nie są
niczym nowym, są powtarzane wybiórczo od kilkunastu lat:
 brak wymaganej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających,
która to powinna być odpowiednio zwiększona do klasy drogi D,
tj. 10 m lub L - 12 m,
 niezastosowanie na wszystkich
skrzyżowaniach ścięć narożnych
linii rozgraniczających o wymiarach nie mniejszych niż 5mx5m,
 niezachowanie jednolitej szerokości jezdni w projekcje budowlanym – elementy uspokajające
ruch w postaci szykan powinny
być wykonane jako element organizacji ruchu drogowego.
Dodatkowo Starosta, a dokładnie występująca w jego imieniu naczelnik wydziału Teresa Berdyga
dokonała w ocenie projektantów
bezprawnie zmiany trybu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego określonego przez projektanta
jako „przebudowa” na „budowę.
A to oznacza, że budujemy zupełnie nowe drogi, tak jakby tych, po
których jeździmy nie było. Dodatkowym argumentem negatywnego
stanowiska jest to, że składają się
tylko z gruntu rodzimego.
Jak Państwo wiecie, dróg nowych
w Podkowie Leśnej nie ma, a te które są, funkcjonują od zarania dziejów, czyli od kiedy powstało miasto. To jest o tyle istotne, że nowo
projektowane drogi muszą spełniać
normy (szerokość), przebudowywane nie. Wszystkie ulice na które
4

Projekty drogowe podkowiańskich ulic: Mickiewicza,
Sasanek, Grabowej, Storczyków, Sosnowej, Głogów,
Cichej, Warszawskiej, Wróblej, Kukułek, Błońskiej,
Helenowskiej, Sarniej zostały zaopiniowane
negatywnie przez Wydział Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim.
wydano opinie, zlokalizowane są
na terenie w pełni zurbanizowanym, są budowlami posiadającymi
jezdnie o nawierzchniach twardych nie ulepszonych (w większości
tłuczniowej, rzadziej z destruktu
lub bardzo rzadko żużlowej), zjazdy do posesji i oświetlenie uliczne.
Od dziesięcioleci odbywa się na
nich ruch drogowy tranzytowy jak
i związany z dojazdem do posesji.
Wszystkie one powstały w wyniku
robót budowlanych jakie w trakcie
zwiększania urbanizacji i wzrostu
ilości samochodów były prowadzone dla umożliwienia prowadzenia
ruchu drogowego. Istnienie nawierzchni innej niż grunt rodzimy,
potwierdzają przeprowadzone badania geologiczne wykonane na potrzeby przebudowy tych dróg.
Analizując dokumenty archiwalne: projekt Podkowy Leśnej
z 1928 r. Antoniego Jawornickiego,
plan Podkowy Leśnej sporządzony przez Stanisława Czerniewicza
obrazujący pomiar geodezyjny
z 1911 r. z naniesionymi zmianami hipotecznymi z lat 1921-1922,
mapę Podkowy Leśnej z roku
1934 r., plan ogólny zagospodarowania przestrzennego z roku 1961,
mapę z roku 1989 nie można mieć
żadnych wątpliwości, że funkcja pasów drogowych była od początku
niezmienna. Podnieść należy także, że już na mapie z 1934 r. w legendzie zaznaczono, iż m.in. droga
Ejsmonda, podobnie jak ówcześnie
ul. Kościelna, Brwinowska, Parkowa, były traktem lub drogą wzmocnią, co oznacza iż już w tych latach
prowadzono na nich prace związa-

ne z utwardzeniem nawierzchni.
W następnych latach utwardzano
dostępnymi materiałami kolejne
drogi oraz uzbrajano je w infrastrukturę techniczną.
Niezrozumiały też jest klucz,
wg którego Starosta raz wydaje
opinię negatywną, a raz pozytywną, a takie sytuacje miały miejsce co
najmniej w kilkunastu przypadkach.
Przykładem może być ulica Cicha,
Sarnia, Storczyków. Na wszystkie
te ulice zostały przyjęte zgłoszenia
przebudowy w roku 2013 bez uwag.
Po przebudowaniu i utwardzeniu
tych ulic tłuczniem, po trzech latach
w opinii komunikacyjnej czytamy,
że są to obecnie drogi gruntowe. Na
analogiczne, wąskie, a nawet gruntowe drogi w Grodzisku Mazowieckim wydawane opinie są pozytywne, co świadczy o braku równego
traktowania.
Co istotne, od opinii komunikacyjnych, nie ma trybu odwoławczego
i w związku z tym nie ma dwuinstancyjności w trybie k.p.a. Dodatkowo,
stroną tych negatywnych opinii
nie jest miasto, a przedsiębiorca –
projektant. Odwołać możemy się
jedynie od decyzji (to jest kolejny
formalny krok – najpierw opinia,
potem decyzja). Taką negatywną
decyzję dostaliśmy na ul. Kwiatową
i od niej złożyliśmy odwołanie do
Wojewody Mazowieckiego, który
23 marca br. podtrzymał w mocy
decyzję Starosty. Wobec wyczerpania środków odwoławczych
decyzja została zaskarżona przez
Miasto Podkowa Leśna do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Od kolejnej negatywnej decyzji

››› Wieści z urzędu
Wniosek został podpisany przez
784 mieszkańców Podkowy, co
daje 25% uprawnionych do głosowania, jednej z sześciu gmin powiatu. Podpisy zostały zebrane
w ciągu kilku dni. Sygnatariusze
wniosku, zwracają się do Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego o przekazanie wniosku
radnym oraz o wprowadzenie go
pod obrady jako punkt w porządku
najbliższej Sesji Rady Powiatu.

jego prawnika; projektanci drogowi, pracownicy urzędu miasta i ja
jesteśmy przesłuchiwani przez policję i prokuraturę, gdzie kierowane
są zawiadomienia o łamaniu prawa.
Takie praktyki stosowane przez
Marka Wieżbickiego ja odbieram
jako próbę zastraszania. Bez względu na postawę Starosty, będę podejmował dalsze działania, które
mają służyć poprawie jakości życia
mieszkańców, a tym na pewno jest
umożliwienie dobrego dojścia i dojazdu do własnego domu.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta

Wniosek o odwołanie
Starosty Grodziskiego
Na prośbę mieszkańców, wnioskodawców informujemy, że
5 kwietnia 2017 r. został skierowany wniosek na ręce Pana
Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego Jerzego
Terlikowskiego, do radnych Powiatu, o podjęcie wniosku
w sprawie przyjęcia uchwały o odwołanie Starosty Powiatu
Grodziskiego, Pana Marka Wieżbickiego.

Treść wniosku:
„My, niżej podpisani, mieszkańcy Podkowy Leśnej wnioskujemy
do radnych Powiatu Grodziskiego
o podjęcie wniosku w sprawie przyjęcia uchwały o odwołanie Starosty
Powiatu Grodziskiego, Pana Marka
Wieżbickiego.
My, mieszkańcy Podkowy Leśnej, mamy prawo do mieszkania
w godnych warunkach – dojścia
i dojazdu do własnych posesji
z poszanowaniem historycznego
układu urbanistycznego Miasta
Ogrodu wpisanego do rejestru
zabytków. Mamy prawo do kompleksowego i systemowego rozwiązania problemów organizacji
ruchu w naszym mieście, uwzględniającego nowoczesne metody
i narzędzia uspokojenia ruchu
oraz wymuszenie bezpiecznych
zachowań – z poszanowaniem
naszego dziedzictwa historycz-

nego, to jest prawem chronionego
układu urbanistycznego miasta,
w tym dróg, oraz przydrożnego
starodrzewia. Mamy prawo oczekiwać od Starosty Powiatu Grodziskiego, opiniującego projekty przebudowy podkowiańskich
dróg, odpowiedzialnego działania
dla dobra, a nie na szkodę, naszej
społeczności lokalnej. Mamy prawo oczekiwać od niego poszanowania prawa, rzetelności i sumienności w podejmowaniu decyzji.
Starosta Marek Wieżbicki pełni
tą funkcję nieprzerwanie od 2004

roku – w tym czasie ze strony
Starostwa – poprzez wydawanie
negatywnych opinii komunikacyjnych dla projektów drogowych
– zablokowany został zrównoważony i nowoczesny rozwój naszego miasta w kwestii rozwiązań
drogowych: bezpiecznych, wygodnych, uzgodnionych w konsultacjach ze społecznością lokalną.
Przerzucanie od wielu lat przez
Starostę Wieżbickiego odpowiedzialności za swoje decyzje na
władze naszego miasta, jest już
dla nas nie do zniesienia.
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My, mieszkańcy Podkowy Leśnej
mówimy DOŚĆ! Niniejszy wniosek
jest wyrazem naszego poparcia
dla władz samorządowych, Rady
Miasta i Burmistrza, ale także wyrazem determinacji, zapowiedzią
wzmożenia aktywności obywatelskiej i konsekwencji.
Nie zgadzamy się na dalsze wydawanie z uporem maniaka przez
Starostę Wieżbickiego opinii komunikacyjnych na projekty drogowe w oparciu o niewłaściwą podstawę prawną – Podkowa Leśna
to nie ściernisko, tu nikt nie chce
wytyczać i budować nowych dróg
lub autostrad, my chcemy przebudowy istniejących ulic i wprowadzenia nowoczesnej, przyjaznej
mieszkańcom organizacji ruchu.
Od kilkunastu lat słyszymy od
Starosty Wieżbickiego te same
argumenty: nasze drogi są za
wąskie i nie spełniają warunków
technicznych, nie mamy trójkątów widoczności, przeszkodą jest

Pan Marek Wieżbicki startujący
z listy partii PSL, otrzymał poparcie w Podkowie Leśnej w ostatnich
wyborach parlamentarnych 4 osób
(słownie cztery głosy). A w całym
powiecie, liczącym ponad 90 tysięcy
ludzi uzyskał 590 głosów. Poparcie

przydrożny starodrzew, ostatnio
nawet rzekomy ‘grunt rodzimy’.
Prawdziwą przeszkodą jest złe zarządzanie i brak nadzoru Starosty
nad urzędnikami.
My, mieszkańcy Podkowy Leśnej
mówimy DOŚĆ i nie zgadzamy się,
aby szkodliwe dla naszego miasta
działania Starosty dalej prowadziły
do trwających wiele lat przepychanek Starostwa Grodziskiego z władzami podkowiańskimi o uzgodnienia projektów drogowych na
poszczególne ulice. Nie ma naszego
przyzwolenia na przewlekłe, biurokratyczne i nienależyte wydawanie
przez Starostę Wieżbickiego opinii
komunikacyjnych na przebudowę
podkowiańskich dróg.
Negatywne
zaopiniowanie
w ostatnich dniach przez Starostę Wieżbickiego, według argumentacji jak zawsze, kilkunastu
projektów na przebudowę dróg
w naszym mieście to SKANDAL,
wyraz arogancji władzy i lekce-

Starosty w 2014 r. to 1151 głosów
w wyborach samorządowych łącznie w sześciu gminach, w stosunku
do poprzednich wyborów (2010 r.)
stracił blisko 50%. Pod wnioskiem
mieszkańców o odwołanie Starosty
podpisało się prawie 784 obywa-

ważenia mieszkańców. Wszystkie
te projekty zostały uzgodnione
w szerokich konsultacjach społecznych, na ich wykonanie oraz
na realizację inwestycji zostały
w budżecie miasta zabezpieczone
publiczne pieniądze. Całe miasto
stało się zakładnikiem Starosty
Marka Wieżbickiego, blokującego
poprzez swoje działania realizację
budżetu miasta oraz założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.
Mając na uwadze powyższe,
my, niżej podpisani mieszkańcy
powiatu, wyborcy tworzący podkowiańską wspólnotę lokalną,
zwracamy się do Szanownych
Państwa Radnych Rady Powiatu Grodziskiego o postawienie
wniosku o przyjęcie uchwały
w sprawie odwołania Pana Marka Wieżbickiego z funkcji Starosty Powiatu Grodziskiego.”
/-/ Podpisy 784 osób

teli (25% dorosłych podkowian), co
w skali mieszkańców powiatu wydaje się niewielką liczbą, ale już w skali
poparcia w wyborach samorządowych daje ogromną siłę. Funkcję
starosty pełni od roku 2004 r., wcześniej był wicestarostą.

››› Wieści z urzędu

Sąd przyznał rację Radzie Miasta
Na sesji w dniu 11 października 2016 r. Rada Miasta
Podkowa Leśna podjęła uchwałę w sprawie złożenia skargi
na działalność Starosty Powiatu Grodziskiego.
Staroście zarzucono m.in. nienależyty nadzór nad działalnością
Wydziału Komunikacji Powiatu
Grodziskiego skutkujące przewlekłym, biurokratycznym i nienależytym prowadzeniem spraw przez
ten Wydział (Biuletyn nr6/74/
grudzień 2016). Zgodnie z kompetencjami skarga została przekazana do Rady Powiatu Grodziskiego oraz do wiadomości rad gmin
powiatu grodziskiego. Uchwała,
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z przyczyn bardzo niezrozumiałych została unieważniona przez
Wojewodę Mazowieckiego. Rada
Miasta Podkowa Leśna nie zgodziła się z rozstrzygnięciem wojewody uznając je za przekroczenie
kompetencji i na sesji w dniu 22
listopada 2016 r. podjęto uchwałę w sprawie wniesienia skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego do sądu administracyjnego.

Na początku kwietnia Sąd uchylił
rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego Zdzisława
Sipiery w sprawie ww. uchwały
Rady Miasta, uznając, że wojewoda postąpił niezasadnie. Skarga
ponownie wróci do rozpatrzenia
przez Radę Powiatu Grodziskiego.
Beata Krupa
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Koniec podkowiańskiej
Ligii Ochrony Przyrody
Liga Ochrony Przyrody jako najstarsza ekologiczna
organizacja na terenie Polski (powstała 9 stycznia 1928 r.)
z tradycją jeszcze przedwojenną została powołana przede
wszystkim do propagowania idei ochrony przyrody oraz
kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody.

Zjazd Okręgu odbył się niezgodnie ze
statutem. Dokumentów oddziału LOP
w Podkowie Leśnej w ogóle nie ma. Jedynym jest pismo z 2013 r., z którego wynika, że dokonano podziału funkcji, w tym
mąż pani prezes został w tym oddziale
łącznie z nią skarbnikiem”.

W ramach działalności realizowano
program szerokiej edukacji przyrodniczej, aktywizowano młodzież, organizowano konkursy i brano udział
w pracach społecznych dotyczących
zalesień i zadrzewień. Należeli do niej
wybitni fachowcy, naukowcy i do kół –
młodzież szkolna.
W Podkowie Leśnej ta idea została
bardzo wypaczona, działalność podkowiańskiego oddziału LOP od lat
skupia się na walce z administracją samorządową i pisaniem skarg. Nie widać podejmowanych działań na rzecz
społeczności, organizowania warsztatów edukacyjnych dla uczniów czy
faktycznej ochronności przyrody oraz
działań proekologicznych.
Historia skarg oddziału LOP w Podkowie Leśnej
pisanych wszędzie
i prawie w każdej sprawie jest bardzo
długa. Począwszy od próby zablokowania budowy kanalizacji i sieci wodociągowej, którą lokalni „ekolodzy”
uzasadniali degradacją środowiska,
poprzez znane wszystkim mieszkańcom – zablokowanie przez LOP możliwości uzyskania otrzymanej dotacji
na rewitalizację Parku Miejskiego
w 2005 r. Protesty budziła też budowa
ujęć wodnych w parku. W 2012 r. Liga
Ochrony Przyrody próbowała zablokować planowaną inwestycję budowy
Park&Ride argumentując obniżeniem
komfortu życia mieszkańców i niszczeniem przyrody, działania powtórzyła w 2016 r. Rzekomo na tym terenie miało występować wiele prawem
chronionych gatunków chrząszczy
i roślin – nigdy nie znaleziono dowodów na prawdziwość tych twierdzeń.
Kuriozalnym jest zachowanie miejscowego LOP w tej kadencji, kiedy weszła do Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów jako partner społeczny, aby
protestami wywrócić projekt partnerstwa do góry nogami – również w sta-

Braki dokumentów i działania niezgodne z prawem i ze statutem LOP
przewijają się przez cały raport końcowy specjalnej komisji. Zaś we wnioskach czytamy:
1. D
 okonać zmiany zasięgu terytorialnego okręgu warszawskiego z ograniczeniem do miasta Stołecznego
Warszawy – jej dzielnic.
2. Zobowiązać Zarząd Okręgu obecnego Warszawskiego do natychmiastowego uzupełnienia brakujacych dokumentów pod rygorem rozwiązania.
3. O
 dwołać zarząd Oddziału w Podkowie Leśnej z jednoczesnym powołaniem Okręgu i określeniem jego zasięgu terytorialnego.
4. P
 owołać tymczasowy Zarząd Okręgu
który pod nadzorem ZG LOP I GKKR
LOP zwoła nadzwyczajny Zjazd Okręgu i dokona wyboru nowych władz
statutowych zgodnie z par. 26 pkt 12.
5. I nne wynikłe w trakcie kontroli sprawy a nie dotyczące ww. sprawy wniesiemy oddzielna uchwałą do ZG LOP
w terminie późniejszym.

raniu się o dofinansowanie. Na szczęście w tym przypadku bezskutecznie.
I w końcu skargi do chyba wszystkich
instytucji mające na celu zablokowanie przebudowy stawu w parku. We
wszystkich tych przypadkach skargi
zostały uznane za bezzasadne, a instytucje je rozpatrujące nie doszukały się
w działalności miasta uchybień i łamania prawa.
Dlatego w połowie zeszłego roku
całą „historię” LOP, oddziału w Podkowie Leśnej Burmistrz Miasta Artur
Tusiński wysłał do Zarządu Krajowego
Ligi Ochrony Przyrody z prośbą o zajęcie stanowiska. Efektem było powołanie w strukturach LOP specjalnej komisji Kontrolno-Rewizyjnej Zarządu
Głównego do zbadania zasadności
i prawidłowości funkcjonowania nie
tylko oddziału w Podkowie Leśnej ale
i całego Okręgu Warszawskiego – bo
oba te ciała łączy osoba prezesa Elżbiety Wolskiej-Zdunek.
Pod koniec grudnia 2016 r. specjalnie powołana do kontroli Komisja zakończyła pracę i przekazała wnioski
Zarządowi Krajowemu LOP oraz Miastu Podkowa Leśna.
Z protokołu dowiadujemy się m.in.,
że „z przyczyn nieuzasadnionych kontrola nie mogła być skuteczna. Prezes
Zarządu Okręgu będąca jednocześnie
prezesem zarządu oddziału w Podkowie Leśnej zasypywała komisję różnymi nieistotnymi pismami. Nie zgłosiła
się na żadne spotkanie, a z pism, które
wysyłała wynika wyjątkowa nieznajomość statutu LOP oraz zasad kontrolnych.(…)
Okręg i oddział którym prezesuje Pani
Wolska-Zdunek nie posiadają prawem
wymaganych dokumentacji ze zjazdów,
protokołów komisji w tym mandatowo
- skrutacyjnej z wynikami głosowań, protokołów i uchwał wszystkich komisji oraz
zarządu dokonujących podziału funkcji.

Osobliwy jest fakt, że panie z LOP
w Podkowie Leśnej zarzucające
wszystkim łamanie prawa, działanie na
szkodę przyrody, same od lat łamały
statut organizacji, którą wykorzystywały do prowadzenia niczym nieuzasadnionych wojen z kolejnymi władzami samorządowymi miasta.
W Mieście Ogrodzie pożądana jest
organizacja przyrodnicza, która będzie miała coś dobrego do zaoferowania mieszkańcom w zakresie ochrony
naszego miasta, będzie uwrażliwiała
człowieka na piękno i bogactwo przyrody, będzie szerzyła ideę znaczenia
i celu ochrony przyrody. Będzie partnerem i faktycznym wsparciem nie
tylko dla mieszkańców, ale również dla
władz miasta.
Maria Górska
Sekretarz Miasta
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Skrzyżowanie
– Bukowa,
Topolowa, Lipowa,
Sosnowa (rondo)

Rozpoczęto dawno oczekiwaną
przebudowę skrzyżowania ulic
Bukowej, Topolowej, Lipowej oraz
Sosnowej (rondo). W ramach przebudowy powstanie wyniesione
skrzyżowanie o ruchu okrężnym
z wyspą centralną w kształcie elipsy. W ulicach bocznych, które nie
mają trwałej nawierzchni (Topolowa, Sosnowa) powstaną odgałęzienia z kostki betonowej na długości
około 20 m. Planowany termin
zakończenia prac to przełom maja
i czerwca bieżącego roku.

ul. Kwiatowa
od ul. Wrzosowej
do granic miasta
Przeprowadzono postępowanie
przetargowe i podpisano umowę z firmą DELTA Spółka Akcyjna z Warszawy na wykonanie
pierwszego etapu przebudowy ul.
Kwiatowej obejmującego odcinek
od ul. Wrzosowej do granicy miasta. W ramach przebudowy wykonana zostanie nowa nawierzchnia
asfaltowa, jednostronny chodnik
oraz odwodnienie. Planowany termin zakończenia prac to przełom
czerwca i lipca bieżącego roku.
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Forum Samorządowców
16 marca br. odbyło się Forum Samorządowców, którego celem było
omówienie aktualnej sytuacji samorządu terytorialnego i podjęcie
działań w obronie konstytucyjnych
zasad samorządności. Zostały omówione opinie, propozycje i inicjatywy, a także dalsze działania lokalne
i regionalne w perspektywie zbliżających się wyborów samorządowych. Na Forum przybyło ponad
1600 samorządowców z całej Polski.
Przedstawiciele środowisk samorządowych podpisali Apel, w którym wyrazili zdecydowany sprzeciw
wobec wprowadzanych i zapowiadanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmian prawa samorządowego w Polsce, w szczególności
o charakterze ustrojowym, które
zmierzają do ponownej centralizacji państwa oraz pozbawienia sa-

morządu terytorialnego możliwości
– zagwarantowanego w Konstytucji
RP – rzeczywistego uczestnictwa
w sprawowaniu władzy publicznej.
Członkowie społeczności lokalnych
powinni mieć zagwarantowane
prawo decydowania o najważniejszych sprawach dotyczących ich
wspólnot samorządowych, w tym
o wyborze osób wchodzących
w skład organów jednostek samorządu terytorialnego. W obronie
samorządu tego dnia został powołany Samorządowy Komitet Protestacyjny. Apel został skierowany
do Rządu, Prezydenta RP, posłów,
senatorów i przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych.
Justyna Cierniak
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

Podkowa Leśna na 5. miejscu

w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju
15 marca b.r. z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego burmistrz Artur Tusiński odebrał dyplom dla Miasta Podkowa Leśna za
zajęcie 5. miejsca w rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST w 2016 r.
w kategorii Gmina Miejska w województwie mazowieckim.
Nagrody zostały wręczone w ramach konferencji „Zrównoważonego
rozwoju społeczno-gospodarczego
jednostek samorządu terytorialnego”, która odbyła się w Mateczniku
Mazowsze w Otrębusach. Ponad 200
wójtów, burmistrzów, prezydentów
oraz starostów debatowało o idei
samorządności w Polsce oraz o jej
dalszym rozwoju. Podczas spotkania
poruszano tematy związane z ograniczeniem kadencyjności samorządowych władz oraz poselskim projektem ustawy metropolitalnej.
Konferencja przyciągnęła przedstawicieli lokalnych wspólnot, środowiska naukowego oraz parlamentarzystów i była świetną okazją do
dialogu, obserwacji, nauki, wymiany

doświadczeń i poglądów. Niewątpliwym atutem wydarzenia było
wystąpienie ludzi będących autorytetami w swoich dziedzinach: prof.
Eugeniusza Sobczaka, pod którego
kierunkiem opracowano m.in. zasady
ogólnopolskiego rankingu jednostek
samorządu terytorialnego oraz prof.
Huberta Izdebskiego, zaangażowanego w rozwijanie idei samorządu
terytorialnego i mającego odwagę
publicznie polemizować z kontrowersyjnymi decyzjami rządu.
Justyna Cierniak
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

››› Inwestycje

Kto może oddać swój głos
w referendum
W związku z wyznaczeniem
na 4 czerwca 2017 r.
terminu referendum
lokalnego w Podkowie Leśnej
przypominamy,
że do głosowania
w referendum uprawnione
są osoby wpisane do stałego
rejestru wyborców miasta
Podkowa Leśna.
Są nimi mieszkańcy zameldowani
na pobyt stały w Podkowie Leśnej.
Poza tym do rejestru wyborców
miasta mogą zostać dopisani obywatele polscy, pełnoletni, którzy:
 mieszkają na stałe w Podkowie Leśnej, a nie są zameldowani tu na pobyt stały;
 przebywają na stałe w Podkowie Leśnej, ale nigdzie nie zamieszkują (osoby bezdomne);
 mieszkają na stałe w Podkowie Leśnej, ale pod innym adresem niż są zameldowane na
pobyt stały.
Do rejestru wyborców mogą
zostać wpisani także obywatele
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami polskimi, a na stałe mieszkają
w Podkowie Leśnej.
Zwracamy uwagę, że pobyt czasowy nie jest jednoznaczny z wpisaniem do rejestru wyborców (należy złożyć wniosek o dopisanie do
rejestru).
Wpis do rejestru wyborców daje
możliwość głosowania w miejscu
zamieszkania lub przebywania
i dotyczy wszystkich wyborów/referendów. Wnioski o wpisanie do
rejestru można składać przez cały
rok, najpóźniej w ostatnim dniu
pracy Urzędu przed dniem głosowania w godzinach urzędowania.
Aby wpisać się do rejestru wyborców należy zgłosić się z dowodem osobistym lub paszportem

(oryginał do wglądu, dodatkowo
kserokopia) do pokoju nr 7 Urzędu
Miasta Podkowa Leśna i wypełnić
wniosek o wpisanie do rejestru wyborców oraz deklarację z niezbędnymi danymi. Druki można pobrać
z Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka Referendum lokalne
4 czerwca 2017 r. Szczegółowe informacje pod nr tel. 22 759 21 16.
Decyzję o wpisaniu do rejestru
wyborców miasta uzyskuje się po
wykazaniu, że na stałe zamieszkuje
się pod określonym adresem w Podkowie Leśnej. Wpis do rejestru jest
bezpłatny. Decyzja zostaje wydana
w ciągu 3 dni od złożenia wniosku.
Należy pamiętać, że można być
wpisanym tylko do jednego rejestru
wyborców (nowy wpis powoduje
wykreślenie z rejestru, w którym do
tej pory się figurowało).
Zachęcamy mieszkańców miasta, szczególnie tych, którzy
zmieniali ostatnio miejsce pobytu, do sprawdzenia czy figurują w rejestrze wyborców miasta Podkowa Leśna, aby w dniu
4 czerwca br. mogli oddać swój
głos w referendum.
Beata Krupa
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

ul. Iwaszkiewicza

Zakończono prace związane z przebudową ulicy Iwaszkiewicza na
odcinku od ul. Jana Pawła II do
wjazdu na teren MOK. Wykonano nawierzchnię i jednostronny
chodnik z kostki betonowej oraz
odwodnienie. W związku z aktualnie projektowanym skablowaniem
linii N.N. i oświetleniowej wykonano poprzecznie przepust dla kabli
energetycznych.

ul. Reymonta
Zakończono przebudowę ul. Reymonta na odcinku ul. Żeromskiego do ul. Słowackiego. Wykonano nawierzchnię z kostki
betonowej oraz odwodnienie.
W związku z brakiem chodników
w ramach projektu powiększono
istniejącą strefę zamieszkania na
wykonanym odcinku.

Stanisław Borkowski
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Informacje Rady Miasta

Wykaz podjętych uchwał

Uchwała Nr 230/XXXV/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa
Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 231/XXXV/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 232/XXXV/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Sesja XXXVI – 20 kwietnia 2017 r.

Sesja XXXV – 30 marca 2017 r.
Uchwała Nr 217/XXXV/2017

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

Uchwała Nr 218/XXXV/2017

w sprawie powołania doraźnej Komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców
o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom ustawy
o referendum lokalnym

Uchwała Nr 219/XXXV/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 220/XXXV/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 221/XXXV/2017

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

Uchwała Nr 222/XXXV/2017

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2017 roku”

Uchwała Nr 223/XXXV/2017

Uchwała Nr 224/XXXV/2017

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i miejscu składania deklaracji przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miastem Milanówek
porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania
koncepcji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, programu
funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania
się o środki zewnętrzne

Uchwała Nr 225/XXXV/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu
prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 226/XXXV/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr 227/XXXV/2017

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznej
szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 228/XXXV/2017

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego
organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 229/XXXV/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej
strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER
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Uchwała Nr 233/XXXVI/2017

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w
sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej

Uchwała Nr 234/XXXIV/2017

w sprawie ustalenia składu liczbowego Miejskiej Komisji do spraw Referendum
w Podkowie Leśnej i obwodowych komisji do spraw referendum

Uchwała Nr 235/XXXIV/2017

dyżury
radnych

w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

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

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

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

››› Inwestycje

Barierki
na ul. Zachodniej
Zgodnie z podaną informacją w grudniowym biuletynie, na stacji WKD
Podkowa Leśna Zachodnia zostały
zamontowane barierki, które mają
podnieść poziom bezpieczeństwa
pieszych. Na przejeździe została również ustawiona ostrzegawcza sygnalizacja świetlna. W grudniu 2015 r.
Burmistrz Miasta projekt budowy
barierek zaopiniował negatywnie.
Stanisław Borkowski
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Inwestycje

Oświetlenie
na cmentarzu

Na jesieni zeszłego roku zakończyła się inwestycja polegająca na budowie alejek miejskiego
cmentarza. Równolegle z zakończeniem inwestycji pojawiła się kwestia nowego oświetlenia.
Zima nie była jednak przychylna do prowadzenia
prac związanych z jego wymianą. Mimo to od kilku tygodni możemy cieszyć oko nowoczesnymi
lampami LED. Są one nie tylko energooszczędne, ale również podnoszą estetykę tego miejsca
oraz zapewniają mieszkańcom i gościom odwiedzającym cmentarz, bezpieczeństwo.
Agnieszka Radziak
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Wieści z urzędu
››› Inwestycje

ul. Akacjowa

Na ulicy Akacjowej nastąpiło uspokojenie ruchu poprzez budowę
progów spowalniających, dzięki
temu ulica, która nie ma chodnika, stanie się bezpieczniejsza. Na
skrzyżowaniu Akacjowej z Klonową
pojawił się znak przypominający, że
jest to skrzyżowanie równorzędne.
Na całej długości ulicy obowiązuje
ograniczenie do 30 km/h.

Równanie dróg

W całym mieście trwają prace
związane z równaniem dróg nieutwardzonych. Są wykonywane w
ramach prac bieżących drogowych.
Mieszkańcy pojedynczych ulic
wnioskowali o pozostawienie dróg
w obecnym „dziurawym” stanie, ze
względu na „naturalne” spowalniacze. Latem, samochody, które rozwijają dużą prędkość, sprawiają, że
ulice się bardzo kurzą, co jest uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia. Prosimy
mieszkańców o dostosowywanie
prędkości do warunków drogowych,
szczególnie w okresie suszy.

››› Środowisko

Składamy
wnioski
Urząd Miasta złożył wniosek
do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn. „Odbudowa zbiornika retencyjnego
w Podkowie Leśnej służącego magazynowaniu wody
na okres suszy” na kwotę
dotacji 761 794,28 zł, przy
założeniu wartości całego
projektu 1 523 588,56 zł.

››› Wieści z urzędu

Informacje

W VII Wydziale Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego
w Warszawie zakończyły się kolejne
trzy sprawy z powództwa byłych pracowników urzędu. W dwóch sprawach
Sąd oddalił powództwo powodów
(wyrok z 10.02.2017 r.), natomiast
w jednej sprawie sąd wydał wyrok
(30.12.2016 r.) korzystny dla pracownika. Miasto złożyło apelację. W powyższym sądzie toczą się jeszcze dwie
sprawy z powództwa byłych pracowników (w tym byłej kasjerki urzędu).
Maria Górska
Sekretarz Miasta

››› Wieści z urzędu

Miasto złożyło dwa wnioski pn.
„Przebudowa i odtwarzanie przepustów, rowów i cieków wodnych
w Podkowie Leśnej – ul. Rysia,
Wilcza, Jelenia” oraz „Przebudowa rowu RS-11/19 na odcinku
ulica Główna – ulica Myśliwska
o długości całkowitej L – 340,00
m”. Kwota dofinansowania o którą
się staramy wynosi 342 330,19 zł,
natomiast wartość całkowita zadania to 684 660,38 zł.

››› Wieści z urzędu

Komunikat

Informujemy, że worki czarne żółte
i białe, przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, opisane
logiem firmy Eko-Hetman Sp. z o.o.,
która poprzednio odbierała odpady
z terenu naszej gminy, nadal służą do
gromadzenia odpowiednich rodzajów odpadów! Ww. worki używane
będą do wyczerpania zapasów. Nie
należy umieszczać w nich odpadów
zielonych.
Justyna Cimochowska
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Wydarzenia

ul. Myśliwska

od ul. Miejskiej do ul. Błońskiej
Rozpoczęto kolejny etap przebudowy ul. Myśliwskiej obejmujący
odcinek od ul. Miejskiej do ul. Błońskiej. W ramach prac powstanie
nowa nawierzchnia asfaltowa oraz
wyniesione skrzyżowanie z ulicą
Miejską połączone kostką betonową. Planowany termin zakończenia
prac to połowa maja bieżącego roku
Stanisław Borkowski
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Wiosna w rozkwicie

Wiosna zawitała do Podkowy Leśnej i rozgościła się na dobre. Przy
Alei Lipowej, ulicy Brwinowskiej,
Bukowej oraz Jana Pawła II pojawiły się donice z kolorowymi bratkami. Zasadzono łącznie 1500 szt.
kwiatów. Niestety, rośliny, które
kosztują kilka złotych, nie odstraszają potencjalnych złodziei. Dlatego w trosce o estetykę naszego miasta prosimy mieszkańców Podkowy
Leśnej o zwracanie uwagi i informowanie Urzędu Miasta o ewentualnych brakach w ukwieceniu.
Agnieszka Radziak
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Program opieki
nad zwierzętami
Rada Miasta przyjęła Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Podkowa Leśna w 2017 r.
Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest zadaniem własnym gminy. Sposób jego realizacji
wynika z ustawy o ochronie zwierząt, a także z ww. Programu, który
należy przyjąć do 31 marca. Jego
projekt przygotowuje burmistrz,
pamiętając, aby znalazły się w nim
regulacje dotyczące schronisk,
odławiania bezdomnych psów, dokarmiania bezpańskich kotów.
Celem Programu jest zapewnienie: bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjnej

kastracji lub sterylizacji, odławianie
bezdomnych zwierząt, opieki nad
wolno żyjącymi kotami, w tym ich
dokarmianie, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypiania ślepych miotów, całodobowej
opieki weterynaryjnej w przypadku
zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt. Opiekunowie społeczni
kotów otrzymują domki dla zwierząt na czas zimy oraz karmę.
Justyna Cimochowska
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Środowisko

Nie do końca psi problem
Psie odchody nie użyźniają gleby,
zawierają natomiast jaja pasożytów,
DLATEGO posprzątaj po swoim
psie! To nie jest „kupa” roboty!
Jeśli nie sprzątasz po swoim psie
zgadzasz się na to, że dziecko Twoje,
sąsiadów czy członka rodziny może
zarazić się:
 glistą psią lub kocią,
 tasiemcem, wiciowcem
lub lamblią.

 lub ulec groźnemu zakażeniu bakteryjnemu, np. pałeczką okrężnicy.
Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń
art. 145 – za zanieczyszczanie miejsca publicznego grozi mandat w wysokości do 500 zł.
Szczelnie zamkniętą torebkę z odchodami należy wrzucić do kosza na
odpady zmieszane.
Justyna Cimochowska
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Zgłoś zagubione
/poszukiwane zwierzę
Na stronie Urzędu Miasta Podkowa
Leśna została utworzona zakładka pn.
„Zwierzęta Podkowy” (Środowisko ->
Zwierzęta Podkowy). Pragniemy zachęcić Państwa do informowania nas o zwierzętach zagubionych lub znalezionych
na terenie naszego miasta. My będziemy
udostępniać Państwa informacje na naszej stronie internetowej. Na niej znajduje się również odnośnik do strony internetowej schroniska w Milanówku, które
zachęca do adopcji psów i kotów. Mamy
nadzieję, że dzięki tej inicjatywie choć
jedno samotne zwierzę znajdzie nowy
dom. Informacje o porzuconych lub znalezionych zwierzętach można przesyłać
na adres zwierzeta@podkowalesna.pl
Justyna Cimochowska
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Uwaga!
Ptasia grypa
W związku ze zniesieniem części zakazów związanych z wystąpieniem ptasiej
grypy informujemy, że rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem
wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.
2017 poz. 722) uchyla m.in.:
1) nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach
budowlanych lub innych miejscach w
gospodarstwie,
2) zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków,
przepiórek, perlic, strusi oraz innych
bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów
i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,
3) zakaz przechowywania i prezentacji
w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków na
targowiskach.
Ww. rozporządzenie nakazuje utrzymanie drobiu w sposób ograniczający kontakt z dzikimi ptakami.
lek. wet. Adam Zagrobelny
Inspektor weterynaryjny d/s chorób zakaźnych
zwierząt. Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Pruszkowie
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Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi
zawierającymi azbest (eternit) ›››
Wieści z urzędu

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terytorium Polski przewiduje, że ww. produkty
powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju
do 31.12.2032 roku.
Koszty zabezpieczenia i przekazywania do utylizacji tych wyrobów ciążą
na właścicielu nieruchomości, na terenie której się znajdują.
Miasto Podkowa Leśna chcąc wyjść
naprzeciw swoim mieszkańcom stwarza możliwość uzyskania sfinansowania powyższych działań ze środków
gminnych. Właściciele zabudowanych prywatnych nieruchomości z terenu Podkowy Leśnej, mogą ubiegać
się o bezgotówkowe sfinansowanie

››› Wieści z urzędu

Składowisko śmieci na prywatnej
posesji przy ul. Cichej oraz zagrażająca bezpieczeństwu stojąca tam
ruina od bardzo dawna budzi protesty mieszkańców. Od 2006 r. urząd
zawiadamia instytucje, w wyniku
czego są przeprowadzane czynności kontrolne przez Powiatową Państwową Straż Pożarną i Policję. Co
najmniej od 2010 r. trwa wymiana
pism między urzędem miasta a grodziskim Powiatowym Inspektorem
Nadzoru Budowlanego (PINB), który
wszczynał postępowanie na piśmie,
14

Wyniki konkursów na dotacje

dla organizacji pozarządowych w 2017 roku
W ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym oraz kultury fizycznej, przedstawiamy wyniki konkursów:

ww. działań. W ramach tych działań
Miasto Podkowa Leśna zapewnia
bezpłatny odbiór zabezpieczonych
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez firmę z odpowiednimi zezwoleniami – wyłonioną
w wyniku zapytania ofertowego.
Termin składania wniosków:
31.05.2017 r.
Justyna Cimochowska
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 35/2017
z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2017 roku

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców
miasta, w tym edukacja kulturalna, proekologiczna i społeczna

Lp.
1.

Decyzja o rozbiórce
ale podejmowane czynności były
nieskuteczne, bądź ich wcale nie
było. We wrześniu 2010 r., pomimo
zawiadomienia PINB o grożącej katastrofie budowlanej, nie podjął on
czynności. W listopadzie wybuchł
pożar nieruchomości – po pożarze
Miasto wystąpiło o orzeczenie katastrofy budowlanej i przeprowadzenie niezbędnych czynności w tym
zakresie. W październiku 2011 r. korespondencja PINB z urzędem się
urywa, aż do 2015 r., kiedy ponownie
urząd miasta wystosował zapytanie
o postęp sprawy. W związku z brakiem skutecznych działań PINB, na
początku lutego 2017 r. Burmistrz
Miasta złożył zażalenie na bezczynność organu na niezałatwienie sprawy w terminie oraz na nienależyte
wykonywanie obowiązków przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim do Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie
oraz skargę do Rady Powiatu.
Należy przypuszczać, że w wyniku tych pism, już 24 lutego 2017
r. (po 6 latach od rozpoczęcia procedury i 3 tygodniach od złożenia
skargi), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję
nakazującą właścicielowi wykonanie robót do 31 marca br. tj.: ro-

››› Organizacje pozarządowe

zebranie ścian części strychowej
i spalony całkowicie dach budynku,
pozostałą część budynku zabezpieczyć plandekami przed opadami
atmosferycznymi, uporządkować
teren budowy, w tym usunąć dwa
powalone drzewa z posesji po stronie wschodniej. Urząd wnioskował
o wyłączenie budynku z użytkowania (czego nie otrzymaliśmy) na podstawie zawiadomienia o możliwości
wystąpienia katastrofy budowlanej
będącej następstwem pożaru domu
jednorodzinnego. Taka, a nie inna decyzja PINB jest argumentowana tym,
że właściciel nie udostępnia przedmiotu oględzin, więc nie jest możliwe
wydanie merytorycznej decyzji odnoszącej się do całego budynku.
Zgodnie z prawem, w przypadku
niezastosowania się do nakazu, powiatowe organy nadzoru budowlanego są obowiązane wszczynać
i prowadzić postępowanie egzekucyjne przy pomocy środków przymusu administracyjnego, w stosunku do adresatów – zobowiązanych,
w celu wyegzekwowania nakazów.
Do dnia przygotowywania tego artykułu właściciel działki nie podjął
czynności.
Joanna Oracka
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Nazwa
organizacji

Tytuł zadania
publicznego

Rok z pieśnią
Pośrodku Żywota
dawną
– Towarzystwo Pieśni
w Podkowie Leśnej
Dawnej
– edycja VII

Wnioskowana
kwota (zł)

Całość
zadania (zł)

Kwota
dofinansowania (zł)

Ilość
pkt

3 800,00

9 180,00

3 800,00

97,25

2.

Stowarzyszenie
Ogród Sztuk i Nauk

Piękno i artyzm
rzemiosła

2 010,00

5 170,00

2 010,00

94,75

3.

Fundacja Krzewienia
Kultury i Nauki
„PROMOTOR”

Warsztaty
teatralnomuzyczne: Alicja
w Krainie Czarów

7 440,00

11 275,00

3 500,00

82,25

4.

Parafia Rzymsko-Katolicka
św. Krzysztofa
w Podkowie Leśnej

Zaspokajanie
potrzeb
i zainteresowań
kulturalnych…

11 200,00

14 000,00

8 000,00

73,75

5.

Stowarzyszenie
Związek Podkowian

Przyjedzie
walec… – spektakl
poetycko-muzyczny

5 400,00

5 400,00

3 000,00

70,75

6.

Stowarzyszenie
Związek Podkowian

Młodzieżowy klub
debat
Z Oksfordu
do Podkowy

3 150,00

10 900,00

3 150,00

63,75

7.

Polski Związek
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd
Rejonowy w
Pruszkowie, koło nr 2
w Podkowie Leśnej

Wyjazd
rekreacyjnorehabilitacyjny

4 850,00

20 650,00

4 850,00

8.

Towarzystwo
Upowszechniania
Tradycji i Kultury
Staropolskiej

Żywe lekcje historii
- XVII wiek

5 000,00

6 100,00

2 750,00

43,00

9.

Stowarzyszenie
Związek Podkowian

Architektura
w działaniu

8 350,00

15 550,00

0,00

39,25

10.

Fundacja Wzajemnie
Pomocni

O czym szczeka
pies

3 750,00

4 700,00

0,00

38,50

49,50
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Lp.

Nazwa
organizacji

11.

Fundacja Krzewienia
Kultury i Nauki
„PROMOTOR”

Tytuł zadania
publicznego
Za pan brat
z dziennikarstwem
– etap II
RAZEM

Wnioskowana
kwota (zł)

Całość
zadania (zł)

10 000,00

11 200,00

64 950,00

138 725,00

Kwota
dofinansowania (zł)
0,00

Ilość
pkt
0,00

31 060,00

Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo
kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2017 roku w Podkowie Leśnej

Lp.

Nazwa
organizacji

Tytuł zadania
publicznego
Festiwal Otwarte
Ogrody 2017
– Ogród 1
Polesia Czas

1.

2.

3.

Stowarzyszenie
Ogród Sztuk
i Nauk

10 000,00

Całość
zadania (zł)
4 375,00

Kwota
dofinansowania (zł)

1 455,00

920,00

1 245,00

920,00

1 400,00

4 090,00

1 400,00

98,75

4 475,00

7 875,00

2 075,00

9 875,00

19 040,00

7 475,00

97,50

74,50

Zarządzenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 36/2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym 2017 roku
Zadanie 1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym,
jako alternatywa wobec uzależnienia od używek i przemocy

Lp.

Nazwa
organizacji

1.

Fundacja Krzewienia
Kultury i Nauki
„PROMOTOR”

Tytuł zadania
publicznego
Baw się razem
z nami
– edycja 2017
RAZEM
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Ilość
pkt

Wnioskowana
kwota (zł)

Całość
zadania (zł)

V Podkowiańska
Dycha

9 000,00

48 930,50

9 000,00

92,25

Grodziski Klub
Szermierczy

Szermierka treningi, turnieje,
obozy

10 000,00

29 000,00

3 980,00

75,00

Fundacja Krzewienia
Kultury i Nauki
„PROMOTOR”

Aktywnie
i sportowo

16 440,00

18 440,00

7 020,00

74,75

35 440,00

96 370,50

20 000,00

Lp.

Nazwa
organizacji

1.

Stowarzyszenie
Podkowiańskie
Towarzystwo Biegowe

2.

3.

Tytuł zadania
publicznego

Kwota
dofinansowania (zł)

880,00

Festiwal Otwarte
Ogrody 2017
– Ogród 3 Estetyka
Ogrodu

RAZEM

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz
dorosłych, z uwzględnieniem specjalnych programów dla osób niepełnosprawnych

RAZEM
880,00

Otwarte Ogrody
2017

Ilość
pkt

2 200,00

Festiwal Otwarte
Ogrody 2017
–Ogród 2 Ludzie
puszczy – Opowieści
Lecha Wilczka
O Simonie Kossak

Śpiewające Ogrody
Pośrodku Żywota
– Towarzystwo Pieśni w Podkowie Leśnej
Dawnej
2017 r.
Stowarzyszenie
Związek Podkowian

Wnioskowana
kwota (zł)

Zarządzenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 37/2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej 2017 roku

Wnioskowana
kwota (zł)

Całość
zadania (zł)

15 000,00

17 300,00

15 000,00

15 000,00

17 300,00

15 000,00

Kwota
dofinansowania (zł)

Ilość
pkt
97,00

››› Wydarzenia
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów, czyli Miasto Podkowa Leśna,
Miasto Milanówek oraz Gmina
Brwinów wraz z 50 partnerami połączyły swoje siły, aby zrealizować
wspólny projekt. Współfinansowanie zadania pochodziło ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
czyli z funduszy, które za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju trafiają do Polski z krajów niebędących
członkami Unii Europejskiej, czyli
Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.
Projekt otrzymał dofinansowanie w
wysokości 1 491 230 zł, co stanowi
60% kosztów kwalifikowanych całości kwoty 2 485 383 zł.
Uroczyste spotkanie w Mateczniku Mazowsze było okazją do podsumowania oraz do podziękowań,
które burmistrzowie trzech gmin
– Artur Tusiński, Wiesława Kwiatkowska oraz Arkadiusz Kosiński
skierowali do swoich współpracowników, radnych oraz wszystkich
partnerów zaangażowanych w re-

Zakończenie projektu PTO
21 kwietnia 2017 roku w Mateczniku Mazowsze w Otrębusach
odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę
w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni
publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.
alizację tego zadania. Najbardziej
aktywni pracownicy urzędów oraz
przewodniczący rad miejskich dostali pamiątkowe statuetki. Wyróżnienia otrzymali również Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”,
OSP Brwinów oraz Warszawska
Kolej Dojazdowa. Po części oficjalnej na scenie Matecznika zaprezentował się Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im.
Tadeusza Sygietyńskiego. Po prawie
godzinnym koncercie wszyscy goście zostali zaproszeni na tort.
Tematy merytoryczne, które udało się zakończyć dotyczyły przede
wszystkim przyjęcia strategii sektorowych przez wszystkie trzy rady

miejskie gmin partnerów PTO, czyli
Podkowy Leśnej, Milanówka oraz
Brwinowa. Strategie te nawiązywały do transportu i komunikacji,
uregulowania stosunków wodnych
na terenie gmin PTO, wspierania
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju terenów zielonych wraz z koncepcją rewitalizacji
kluczowych terenów zielonych.
Przygotowana w oparciu o projekt
dokumentacja ma m.in. połączyć
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów siatką ścieżek rowerowych.
(na podstawie materiału prasowego PTO)

Justyna Cierniak
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Wydarzenia

››› Kultura

Dni Podkowy

„Dziecko w Teatrze” plenerowo
Powraca lubiany cykl „Dziecko w teatrze”. W kwietniu zobaczyliśmy niesfornego „Byczka Fernando”
w wykonaniu teatru „Od ucha do ucha”. Zapraszamy dzieci i rodziców na kolejne przedstawienia tego
lubianego cyklu, a krótki opis spektakli niech stanowi zachętę, że warto z dzieckiem do naszego teatru się udać. Tym razem będzie to teatr plenerowy, na łące przed Pałacykiem.

Tegoroczne Święto Miasta Podkowa Leśna obfitowało w wiele
wydarzeń kulturalnych, artystycznych i sportowych. Obchody
dni Podkowy rozpoczęły się już w piątek, 7 kwietnia konferencją
„Przesiądź się na rower”, która odbyła się w Pałacyku Kasyno.
Podczas spotkania Burmistrz Miasta
Artur Tusiński przedstawił prezentację na temat rozwoju ścieżek rowerowych na terenie miasta. Następnie
wywiązała się dyskusja nad celowością wprowadzenia roweru miejskiego do przestrzeni publicznej oraz
omówiono zagadnienia poświęcone
infrastrukturze rowerowej, bezpieczeństwa rowerzystów na drogach
oraz promocji regionu przyjaznemu

turystyce rowerowej. Spotkanie moderował Kamil Wolnicki, dziennikarz
„Przeglądu Sportowego”.
W sobotę, 8 kwietnia Burmistrz
Miasta Artur Tusiński oraz radni
Rady Miasta Podkowa Leśna Małgorzata Horban oraz Jarosław Kubicki
tradycyjnie złożyli kwiaty pod Figurą
Matki Bożej na skwerze im. Ks. Kolasińskiego w rocznicę upamiętniającą położenie kamienia węgielnego
pod budowę miasta. W uroczystości
wzięli również Alina Witkowska, dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich oraz ksiądz Wojciech
Osial, probosz parafii Św. Krzysztofa,
który wygłosił krótką modlitwę w intencji założycieli miasta oraz wszystkich mieszkańców.
Tego samego dnia odbyła się gra
miejska „Tajemnice Pałacyku Kasyno” w Leśnym Parku Miejskim, w której Burmistrz Miasta Artur Tusiński
przyznał zwycięzcom nagrody ufun-

dowane przez Urząd Miasta Podkowa Leśna.
Niedziela, 9 kwietnia była prawdziwą gratką dla fanów biegania.
O godzinie 11.00 wystartował jeden z ośmiu biegów Maratonu Miast
Ogrodów 2017. Uczestnicy przebiegli około 1,5 km. Ideą maratonu jest
podzielenie go na etapy, które łącznie wyniosą 42 km. Cykl rozpoczął
się w Podkowie Leśnej na terenie
Leśnego Parku Miejskiego. Zwycięzcami zostali Darek Kopacz w grupie
mężczyzn z wynikiem 5:39 oraz Patrycja Markowska w grupie kobiet
z wynikiem 6:55.
Justyna Cierniak
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Rok Kultury Węgierskiej 2016/2017
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
››› Wydarzenia

„Koty trzy” w wykonaniu teatru
„Gry i ludzie”
„Koty Trzy” – to wesoły i bardzo
kolorowy, interaktywny spektakl
dla dzieci w wieku przedszkolnym.
W kocim świecie wcale nie jest zwyczajnie i nudno. Pazurek, Chrupek
i Kitka to naprawdę niezłe gagatki
i dlatego przydarzają się im całkiem
śmieszne i „wybuchowe” historie.
Kto jest ciekawy, co stanie się z armatą dziadka pirata, albo czy możliwe jest złapanie chmurki w locie
i czy to na pewno kotek wypił mleczko i ogonkiem stłukł jajeczko musi
to zobaczyć. Kociaki są niesforne
i dowcipne, rozśpiewane i roztańczone, choć czasem z ich muzykowania wychodzi „kocia muzyka”.
28 maja /niedziela/, godz. 12.30
„Fintikluszki – folkowe okruszki”
w wykonaniu Wędrownego Teatru
Lalek „Małe Mi”
FINTIKLUSZKI to w języku mieszkańców krainy Dawno Dawno Temu

››› Kultura

po prostu DROBIAZGI czyli zabawne, błyskotliwe, wzruszające,
zapomniane przypowiastki, obyczaje, wspomnienia, wierszyki i przyśpiewki, zebrane w Wędrownym
Kramie z Opowieściami. Wskrzeszają świat wielkoludów, domowych skrzatów i wróżek.
Spektakl ukazuje bogactwo uniwersalnej mądrości ludowej przy
pomocy różnych form teatru lalek,
tradycyjnych zabawek, instrumentów muzycznych i pieśni.
18 czerwca /niedziela/, godz. 12.30
„Pimpuś Sadełko” w wykonaniu
teatru „I tak zagramy”
Spektakl jest oparty na „Szkolnych
przygodach Pimpusia Sadełko” Marii Konopnickiej, książeczce znanej
z pewnością wielu dorosłym oraz
dzieciom. Rozbrykanemu Pimpusiowi i jego przygodom towarzyszą liczne piosenki, które z miejsca
wpadają w ucho i sprawiają, że dzieci i dorośli będą się wspaniale ba-

W maju CKiIO proponuje przynajmniej dwa
ciekawe wydarzenia filmowe.

Od 4 lutego do 31 marca w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich prezentowana była wystawa hungariców w zbiorach pana
Ákosa Engelmayera, Honorowego Obywatela Podkowy Leśnej
i pierwszego ambasadora wolnych Węgier po transformacji ustrojowej.

Filmowy maj w CKiIO

Na wystawie można było zobaczyć
między innymi dawne ryciny i mapy,
odnoszące się do historii Węgier, w
tym drzeworyty z przedstawieniami historycznych miast węgierskich
ze słynnej teki Civitates Orbis Terrarium Hogenberga i Brauna z początków XVII wieku. Wśród książek
i innych przedmiotów wybranych
z bogatej kolekcji hungariców, znalazły się ręcznie spisany kodeks
praw węgierskich, pierwszy słownik
polsko-węgierski i węgiersko-polski
z 1936 roku, a także album z przełomu XIX i XX wieku z fotografiami
pochodzącymi z krakowskiego ate-

Na wystawie można było zobaczyć
między innymi dawne ryciny i mapy,
odnoszące się do historii Węgier,
w tym drzeworyty z przedstawieniami historycznych miast węgierskich
ze słynnej teki Civitates Orbis Terrarium Hogenberga i Brauna z początków XVII wieku. Wśród książek
i innych przedmiotów wybranych
z bogatej kolekcji hungariców, znalazły się ręcznie spisany kodeks praw
węgierskich, pierwszy słownik polsko
-węgierski i węgiersko-polski z 1936
roku, a także album z przełomu XIX
i XX wieku z fotografiami pochodzącymi z krakowskiego atelier Wale-
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lier Walerego Rzewuskiego, jednego
z najważniejszych polskich fotografów tamtego okresu.
Wystawie, eksponującej historyczne związki Polski i Węgier, towarzyszyło seminarium „Co nas łączy
z Węgrami?”, które odbyło się w dniu
27 lutego i było połączone z autorskim oprowadzaniem po wystawie.
Gościem seminarium była dr Csilla
Gizińska, kierownik Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego, która wygłosiła wykład pt. „Dwa
narody się zespoliły... Z dziejów polsko-węgierskich stosunków literackich”. Pani Monika Chojnacka opo-

wiedziała o węgierskich pamiątkach
w Warszawie, zaś pani Krystyna
Golińska-Engelmayer przypomniała
o węgierskich śladach w Podkowie
Leśnej.
Alina Witkowska
dyrektor CKiIO
w Podkowie Leśnej

wić i nucić pod nosem przebojowe
melodie. Wszyscy miłośnicy kocich
psot, bez względu na wiek, mile widziani!
3 września /niedziela/, godz. 12.30
Na wszystkie spektakle
wstęp wolny. Zapraszamy!
Barbara Potkańska,
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich

rego Rzewuskiego, jednego z najważniejszych polskich fotografów
tamtego okresu.
Wystawie, eksponującej historyczne związki Polski i Węgier, towarzyszyło seminarium „Co nas łączy
z Węgrami?”, które odbyło się w dniu
27 lutego i było połączone z autorskim oprowadzaniem po wystawie.
Gościem seminarium była dr Csilla
Gizińska, kierownik Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego,
która wygłosiła wykład pt. „Dwa narody się zespoliły... Z dziejów polsko
-węgierskich stosunków literackich”.
Pani Monika Chojnacka opowiedziała
o węgierskich pamiątkach w Warszawie, zaś pani Krystyna Golińska-Engelmayer przypomniała o węgierskich
śladach w Podkowie Leśnej.
Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
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››› Kultura
W dniach 2-4 czerwca
Mieszkańcy Podkowy Leśnej
przy wsparciu Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
zapraszają na kolejną, trzynastą
już edycję Festiwalu Otwarte Ogrody.
Inicjatywa obejmuje cykl wydarzeń
kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo i twórców, stwarza
okazję do wymiany doświadczeń,
umiejętności i pasji, a także rodzinnych wspomnień budujących historię miasta, a tym samym kultywuje
ideę miast ogrodów.
Wzorem ubiegłych lat w bogatym
programie tegorocznego Festiwalu
przewidziane są koncerty, wystawy, warsztaty ceramiczne, spacery,
prelekcje i wiele innych wydarzeń.
Są też zajęcia dla najmłodszych, zaproponowane między innymi przez
Wyższą Szkołę Teologiczno-Humanistyczną, która w tym roku włącza

Xiii Festiwal
Otwarte Ogrody
w Podkowie Leśnej

się do festiwalu i zaprasza do zwiedzania Pałacyku Zarybie.
W dniu 2 czerwca o godz. 17.00
zapraszamy Państwa do Pałacyku
Kasyna, w którym kontynuując kilkuletnią już tradycję prezentacji europejskich miast ogrodów podczas
Festiwalu, będziemy gościć architektów z Łotwy, prof. Jānisa Krastiņša
oraz dr Renāte Čaupale. Opowiedzą
oni o mieście ogrodzie Mežaparks
koło Rygi, a wystąpieniu towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna
poświęcona Mežaparks.

same ogrody – drzewa i rośliny, które w nich rosną i które nierzadko
mają własną, ciekawą historię, związaną z dziejami rodzinnymi czy zamiłowaniami mieszkańców domów.
Z roku na rok wiemy coraz więcej
o nas,tegoroczne Otwarte Ogrody
przyczynią się też do pogłębienia naszej wiedzy o świecie roślin, wśród
których żyjemy.
XIII Festiwal Otwarte Ogrody
zwyczajowo zakończy międzypokoleniowa potańcówka na dechach
przed Pałacykiem Kasyno, którą poprowadzą DJ Wika i Pan Fogg.

Chcemy również zachęcić Państwa do bliższego spojrzenia na

Alina Witkowska
dyrektor CKiIO w Podkowie Leśnej

››› Kultura

Klub Seniora w Podkowie Leśnej „PODKOWA”
Od czerwca bieżącego roku rozpoczyna swoją działalność tak długo
oczekiwany „Klub Seniora – PODKOWA”. Klub będzie realizowany
w ramach przyznanych środków dla Fundacji Krzewienia Kultury
i Nauki „PROMOTOR” na realizację projektu Klub Seniora
PODKOWA – aktywnie przez życie”.
Celem niniejszego projektu jest
utworzenie w Podkowie Leśnej Klubu Seniora. Projekt wpisuje się w
strategię rozwiązywania problemów
społecznych miasta Podkowa Leśna.
Działania projektowe będą realizowane w oparciu o innowacyjne formy
aktywności tj. działania o charakterze rekreacyjnym. Ich innowacyjność
polega na kompleksowej ofercie
rekreacyjno-edukacyjno-terapeutycznej, jej luźnym charakterze, bez
nacisku i presji. Projekt zakłada realizację różnorodnych aktywności,
skierowanych do seniorów mieszkających na terenie miasta Podkowa Leśna – osób powyżej 55 roku
życia. Przewidujemy, że w projekcie
weźmie udział 15-20 mieszkańców/mieszkanek naszego miasta.
Wszystkie działania projektowe
służą poszerzeniu wiedzy kultural20

nej, rozwijaniu pasji, zainteresowań,
integracji środowiska senioralnego
w mieście. W ramach projektu zaplanowano m. in. wyjazdy na basen, do
kina, teatru, na kabaret, zajęcia rehabilitacyjne, spotkania przy kawie
i herbacie, wyjazd na baseny termalne do Uniejowa, spotkania z Policją,
wieczorki taneczne, wycieczka do
Płocka, rejs statkiem, wycieczka do
zoo. Zaplanowane zajęcia z pewnością wpłyną pozytywnie na samopoczucie osób starszych, które często
większość czasu spędzają w domu.
Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. W ich ramach zostaną pokryte
koszty: zakupu wstępu na atrakcje,
transportu, serwisu kawowego na
spotkania i wieczorki taneczne, wynagrodzenie prowadzącego zajęcia

››› Kultura

Lucjan Pakulski (1916-1995)
w Galerii Kasyno CKiIO
Podkowa jest „zagłębiem kultury” i siedzibą wielu wybitnych ludzi,
znanych daleko poza Podkową. Na tym właśnie Podkowa Leśna
buduje swój prestiż i markę.
Wielu sławnych i zasłużonych ludzi
żyło tu i żyje w izolacji i bez rozgłosu,
mimo że gdzie indziej, także za granicą, cieszą się zasłużoną sławą. Wspominam o tej podkowiańskiej „czarnej
dziurze” niepamięci, ponieważ pochłonęła ona Lucjana Pakulskiego,
malarza i artystę mieszkającego w naszym sąsiedztwie przez 35 lat (195995). Tutaj wybudował dom, ozdobił
go niesłychanie oryginalnym artystycznym wystrojem i detalem własnego pomysłu, meblami, sprzętami
użytkowymi itd. Tu namalował swe
dojrzałe artystycznie płótna. Słowem
– tutaj, w Podkowie przeżył owocnie
drugą połowę swego życia jako artysta i twórca. Uznaliśmy, że właściwą
formą będzie urządzenie wernisażu
malarstwa i wytworów artystycznych w postaci mini- retrospektywy
wraz z wystawą pamiątek po Nim,
w tym dzieł snycerstwa, płaskorzeźby, meblarstwa, metaloplastyki i innych przedmiotów wytworzonych
jego pracowitą ręką. To, co widać na
wystawie (czynnej do 2 maja 2017 r.
w Galerii Kasyno CKiIO w Podkowie
Leśnej, przy ul. Lilpopa 18) jest tylko

››› Pomoc społeczna
rehabilitacyjne i DJ na wieczorki
taneczne.
Wszystkie działania projektowe
będą prowadzone w ścisłej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, który zajmie
się zapisami do Klubu Seniora oraz
koordynacją działań.
Bliższych informacji udziela Karolina Błeszyńska – specjalista
pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,
tel. (22) 729 10 82.
Robert Jarząbek
Prezes Fundacji Krzewienia Kultury
i Nauki „PROMOTOR”

W okresie od 10–31 sierpnia
2017 r. (14 dni) w Podkowie
Leśnej będą odbywały się półkolonie dla dzieci w wieku 7–18 lat.
W półkoloniach może uczestniczyć 30 dzieci mieszkających na
stałe w Podkowie Leśnej.
Dzieci będą miały zapewnioną kadrę
opiekuńczo-wychowawczą. Ponadto
w ramach półkolonii zostaną zorganizowane różnego rodzaju atrakcje
uwzględniające formy spędzania
czasu wolnego m. in.: zajęcia sportowe, wyjazdy na basen i plac wodny,
wyjazdy do kina, wyjazd integracyjny, wyjazd do „Rancza w Dolinie”, rejs
statkiem, wyjazd do Bazy Bieganów,

skromną reprezentacją twórczości
artystycznej Lucjana Pakulskiego.
Był on twórcą wielu specjalności,
rozmaitych talentów i długiego życia,
był ponadto artystą bardzo płodnym
i niezmordowanym, do końca życia
czynnym w swej pracy.
Dzięki zgodzie rodziny, przychylności i pomocy CKiIO, prezentujemy
pierwszą od daty śmierci autora i w
ogóle pierwszą i jedyną w Podkowie wystawę jego obrazów i przedmiotów artystycznych. Skądinąd
miał ich wiele w kraju, w Niemczech,
we Francji i gdzie indziej. Rzeczy
prezentowane pochodzą z podkowiańskiego okresu życia autora, lecz
były i inne epizody i miejsca z którymi w życiu był związany: z Warszawą, Zamościem i jego okolicami,
z Lublinem, Ożarowem. Najważniejszą trwałą pamiątką, jaka pozostała po życiu i twórczości Lucjana
Pakulskiego jest niewątpliwie jego
dom przy ulicy Sosnowej. Stanowi
on wielką wartość w porządku artystycznym i architektonicznym i jako
taki powinien być oficjalnie uznany
za obiekt pod ochroną.

Pokazane na wystawie dzieła stanowią próbkę dającą pojęcie o stylu, gatunku i poziomie jego sztuki.
Jest ona trudna do zaklasyfikowania. Pakulski reprezentuje rodzaj
malarstwa zwany surrealizmem,
bądź symbolizmem. Szukając podobieństw i inspiracji – można się
ich doszukać w malarstwie Makowskiego, a w rzeźbie – fascynowały
go bardzo prace w drewnie Szczepkowskiego. Nasz autor wypracował
jednak własny styl rzeźby dekoracyjnej i nie był on w żadnym sensie
epigonem, lub naśladowcą malarstwa innych.
Z najwyższą wdzięcznością dziękuję w imieniu podkowian Państwu
Edwardowi i Barbarze Pakulskim za
zgodę na organizację wystawy, pomoc i udostępnienie tych obrazów
sprzętów i pamiątek.
Andrzej Tyszka
Kurator wystawy

Półkolonie w Podkowie Leśnej

– „Baw się razem z nami – edycja 2017”.
na hangar 646, Stadion Narodowy,
gokarty, zoo, Łazienek w Warszawie.
Dzieci spotkają się nawet z iluzjonistą. Dla uczestników zostanie wykupione ubezpieczenie NNW.
Półkolonie są realizowane przez
Fundację Krzewienia Kultury i Nauki „PROMOTOR” we współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej i Zespołem
Szkół w Podkowie Leśnej. Będą
one odbywały się w Zespole Szkół
w Podkowie Leśnej.
Półkolonie są finansowe ze środków Miasta Podkowa Leśna w ramach
przyznanej dotacji dla Fundacji Kul-

tury i Nauki „PROMOTOR” – projekt
„Baw się razem z nami – edycja 2017”.
Odpłatność rodziców od jednego
dziecka to kwota 140 zł na zakup
obiadów dla dziecka i 150 zł na dofinansowanie do zakupu dodatkowych atrakcji dla dzieci.
Zapisy na półkolonie prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej, ul. Błońska
46/48, tel. (22) 729 10 82. O zapisie
dziecka na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.
Robert Jarząbek
Prezes Fundacji Krzewienia Kultury
i Nauki „PROMOTOR”
21

››› Kultura

››› Pomoc społeczna

Przemoc w rodzinie

Warsztaty teatralno-muzyczne:
„Alicja w Krainie Czarów”

Przemoc w rodzinie to zjawisko społeczne zachodzące wtedy gdy członek rodziny – mąż, żona lub inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca próbuje
zdominować fizycznie lub psychicznie drugiego partnera, dzieci, rodziców używając przewagi fizycznej, gróźb lub szantażu w celu zranienia moralnie lub fizycznie.

Przemoc w rodzinie nie jest zjawiskiem, które „zarezerwowane”
jest tylko dla najbiedniejszej części
społeczeństwa. Jeśli widzisz lub
doświadczasz przemocy w rodzinie, którą cechują zachowania takie
jak krzyki, drwiny, wyzwiska, brak
szacunku, lekceważenie, wykorzystywanie siły fizycznej, izolowanie,
okazywanie zazdrości, złe traktowanie, grożenie, zabieranie pieniędzy, zgłoś się po pomoc.
Być może, jeśli zareagujesz na podejrzenie, że ktoś doświadcza przemocy w rodzinie pomożesz uratować życie. Jeśli jesteś osobą, która
doświadcza przemocy i nie wiesz
z kim porozmawiać o tej sytuacji,
czujesz się samotna(y) i odizolowana(y) lub czujesz się odpowiedzialna(y) za wyrządzaną Ci krzywdę musisz wiedzieć, że to nie Twoja wina.
Przemoc w rodzinie to zamierzone i
wykorzystujące przewagę sił działania, naruszające godność osoby, powodujące cierpienia i szkody.
Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy albo ktoś z twojego otoczenia, zgłoś się do instytucji, które
udzielą wsparcia w tym zakresie.
Instytucje udzielające wsparcia
dla osób doświadczających przemocy w Podkowie Leśnej:
Miasto Podkowa Leśna w ramach
zadań własnych realizuje zadania
z ochrony zdrowia. Chcąc poznać potrzeby mieszkańców i zdanie specjalistów na ten temat, zorganizowano
debatę o zdrowiu, która odbyła się
28 września 2016 r. Uczestniczący w
niej mieszkańcy miasta, jak i zaproszeni specjaliści z naszego terenu, w tym
koordynatorzy wojewódzcy, doszli do
wspólnego wniosku, że najskuteczniejszym działaniem poprawiającym
stan zdrowia, jest profilaktyka. Jako
priorytetowe uznano działanie w kierunku zwiększenia aktywności fizycznej osób po 40 r. ż.
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POSTERUNEK POLICJI
W PODKOWIE LEŚNEJ
ul. Brwinowska 17a
05-807 Podkowa Leśna
tel. (22) 758-91-10,
fax (22) 60-42-835
e-mail: komendant.grodzisk-maz@
ksp.policja.gov.pl
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
W PODKOWIE LEŚNEJ
ul. Błońska 46/48
05-807 Podkowa Leśna
tel. (22) 729 10 82
e-mail: ops@ops.podkowaleśna.pl
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Błońska 46/48 (budynek
przychodni medycznej BASIS)
05-807 Podkowa Leśna
tel. (22) 729 10 82
W najbliższej okolicy:
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
dla Osób i Uzależnionych i Ich
Rodzin oraz Punkt KonsultacyjnoInformacyjny dla Ofiar
Przemocy w Milanówku
ul. Kościuszki 58,
05-822 Milanówek
(nad sklepem „Społem”, wejście
drzwiami obok wejścia do sklepu)
profilaktyka@ops.milanowek.pl

tel. 22 724 94 69
tel. kom. 797 832 787
Dom dla Matek z Dziećmi
ul. Sienkiewicza 4
05-840 Brwinów
tel. (22) 729 62 29
PROKURATURA REJONOWA
ul. Bartniaka 19
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755 52 56
Dodatkowe ważne adresy
z których możesz skorzystać:
POGOTOWIE
„NIEBIESKA LINIA”
ul. Korotyńskiego 13
02-121 Warszawa
pogotowie@niebieskalinia.pl
+48) 22 824-25-01 (sekretariat)
22 823-96-64 (faks)
(22) 668-70-00 (Poradnia
Telefoniczna „Niebieskiej Linii”)
poradnia telefoniczna działa
w dni powszednie:
w godzinach 14.00-22.00
dyżury prawnika odbywają się w:
poniedziałki i środy
w godz. 18.00-22.00
ZATRZYMAJ PRZEMOC
– INFOLINIA – 800 120 148
Joanna Ratyńska
specjalista pracy socjalnej w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Zajęcia profilaktyczne na kręgosłup
W związku z tym Miasto organizuje nieodpłatne zajęcia gimnastyki
ukierunkowanej na schorzenia kręgosłupa. Zajęcia będą realizowane
w Szkole KIK przy ul. Modrzewiowej 41 (sala gimnastyczna) od 5 maja
2017 r. w każdy piątek o godz. 19.00
Prowadzącą zajęcia będzie pani Mirosława Misarko. Zapisy 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.) będą odbywać się w Urzędzie
Miasta Podkowa Leśna d w pok. nr 7.
Zapisy, z jednoczesną weryfikacją
danych, będą przyjmowane również
przez telefon nr 22 759 21 16.
Małgorzata Niewiadomska
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zapraszamy młodzież od
11 r. ż. na akcję pt. „PoPaTrz”,
w ramach której od września
do grudnia 2017 r. będą odbywały się warsztaty teatralno-muzyczne „Alicja w Krainie Czarów”.

Dzieci przygotują musical na podstawie baśni Lewisa Carolla, która
od wielu lat utrzymuje się na szczycie książkowych list. Uczestnicy
warsztatów taneczno-teatralnych,
będą mieli możliwość spędzenia
wolnego czasu w sposób twórczy,
wyrażając siebie i swoje emocje.
W ramach projektu zostanie formalnie zawiązana muzyczna grupa
teatralna pod nazwą „EVER”. Grupa ta działa w Podkowie Leśnej od
ponad 2 lat. Będą ją tworzyć dzieci i młodzież mieszkające w Podkowie Leśnej i uczęszczające do
tutejszych szkół. „EVER” będzie
reprezentowało Miasto Podkowa

Leśna podczas różnych wydarzeń
teatralnych odbywających się w
innych miejscowościach. Zajęcia
mają na celu pobudzenie aktywności dzieci i młodzieży, zaangażowanie uczestników w otaczający ich
świat. Celem głównym projektu
jest poszerzenie oferty zajęć dla
dzieci i młodzieży w Podkowie Leśnej, którzy w sposób aktywny
i twórczy spędzą wolny czas. Projekt ma również na celu kształtować wrażliwość i wyobraźnię
wszystkich uczestników oraz integrować środowiska lokalne. Partnerami przedsięwzięca jest Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół

Szkół oraz Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie
Leśnej.
Bliższych informacji udzielają
Robert Jarząbek – Prezes Fundacji Krzewienia Kultury i Nauki
„PROMOTOR”, nauczyciel w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej
oraz Ewa Zalewska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej. Zajęcia są bezpłatne i będą odbywały się w sali
widowiskowej CKiIO dwa razy
w tygodniu.
Robert Jarząbek
Prezes Fundacji
Krzewienia Kultury i Nauki „PROMOTOR”

››› Kultura

Autosacrum i Rowerosacrum
Tradycyjnie, jak co roku, w naszym kościele odbędzie się jedna
z najstarszych imprez samochodowych – AUTOSACRUM, czyli uroczystość poświęcenia pojazdów.

Jak zwykle nie powinno zabraknąć
zabytkowych aut, między innymi
z pobliskiego muzeum motoryzacji
w Otrębusach.
Swój dzień będą mieli także cykliści, którzy w sobotę przybędą na
ROWEROSACRUM, czyli uroczystość poświęcenia rowerów. Nie
zabraknie wyścigu rowerowego w 5
kategoriach wiekowych.
1. Klasy 1-2 SP
2. Klasy 3-4 SP
3. Klasy 5-6 SP
4. Gimnazjum
5. OPEN

Oprócz nagród za miejsca na podium, wszyscy uczestnicy wezmą
udział w losowaniu nagrody głównej – roweru – ufundowanego przez
Burmistrza Podkowy Leśnej. Oba
wydarzenia poprzedzi Msza św.
Kościół p.w. św. Krzysztofa
w Podkowie Leśnej zaprasza:
6 maja (sobota) g. 11.00
– ROWEROSACRUM – Msza Święta
i poświęcenie rowerów.
7 maja (niedziela) g. 11.00
– AUTOSACRUM – Msza Święta
i poświęcenie pojazdów.
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Programy Badań Profilaktycznych
finansowanych z NFZ, o których warto wiedzieć
Podczas debaty na temat zdrowia
(wrzesień 2016 r.) zgłoszono postulaty podjęcia działań w kierunku
wykrycia nowotworu jelita grubego, zmniejszaniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz zaburzeń
ruchowych (zaproszenie na zajęcia
– w odrębnym artykule).
W ramach Narodowego Funduszu
Zdrowia dostępne są programy:
„Wstyd się wstydzić” – Program
Badań Przesiewowych raka jelita
grubego
Narodowy Fundusz Zdrowia od
2000 roku, realizuje Program Badań
Przesiewowych raka jelita grubego
(PBP) dla osób w wieku 55-64 lata.
Program jest zadaniem Narodowego Programu Zwalczania Chorób
Nowotworowych. W ramach PBP
wykonywana jest bezpłatna profilaktyczna kolonoskopia. Od 2012
roku w ramach PBP wysyłane są
imienne, jednokrotne zaproszenia
na kolonoskopię do osób w wieku
55-64 lata.
Osoby, które nie otrzymały dotychczas zaproszenia mają możliwość
poddania się badaniu bez zaproszenia, w ramach tzw. „programu oportunistycznego”.
Warunkiem uczestniczenia w programie oportunistycznym jest spełnienie poniższych warunków:
 wiek 50-65 lat, osoby bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka
lub zaparcie, które pojawiło się
w ciągu ostatnich kilku miesięcy,
a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia
bez znanej przyczyny,
ponadto
 osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które
miały w rodzinie przynajmniej
jednego krewnego pierwszego
stopnia (rodzice, rodzeństwo,
dzieci) z rakiem jelita grubego.
Do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.
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Miasto Podkowa Leśna jako samorząd realizuje zadania z zakresu
ochrony zdrowia. W poprzednich latach były szczepienia przeciwko
grypie (od 2009 r.), badania przesiewowe układu krążenia, badania
przesiewowe w kierunku wykrywania chorób nowotworowych oraz
chorób układu krążenia oraz badania USG (w latach 2015 i 2016).
Kolonoskopia jest najbardziej dokładną metodą diagnozy nowotworu jelita grubego, to badanie
dolnego odcinka przewodu pokarmowego polegające na oglądaniu
wnętrza jelita grubego za pomocą
długiego i giętkiego instrumentu
diagnostycznego – tzw. endoskopu.
Dzięki sprzężeniu optycznej techniki wizualnej kolonoskopu z takimi
narzędziami jak: kleszczyki, nożyczki, pętle, itp. można pobrać próbkę
tkanki do biopsji oraz usunąć widoczny gruczolak (np. o średnicy
kilku mm), który może być stanem
przedrakowym.
/źródło: https://www.pfm.pl/baza_chorob/
choroby-nowotworowe/-rak-jelita-grubego

Na kolonoskopię profilaktyczną można zapisać się telefonicznie lub osobiście w ośrodkach, które realizują
program po wypełnieniu ankiety (będącej jednocześnie skierowaniem).
Ankieta może być wypełniona samodzielnie lub przez lekarza każdej specjalności (można pobrać ją na stronie:
www.pbp.org.pl).
Na kolonoskopię profilaktyczną
można zapisać się telefonicznie lub
osobiście w ośrodkach (wymienionych poniżej), które realizują program
po wypełnieniu ankiety (będącej jednocześnie skierowaniem). Ankieta
może być wypełniona samodzielnie
lub przez lekarza każdej specjalności.
W trakcie zapisu na badanie otrzymacie Państwo niezbędne informacje dotyczące przygotowania do badania oraz jego przebiegu.
/dane ze strony: http://pbp.org.pl/

Endoterapia – Pracownia
Endoskopii – Warszawa
ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
tel.: (22) 332 78 00

Adres e-mail:
skierowania@endoterapia.pl
Endoterapia PFG Sp. z o.o.
– Pracownia Endoskopii
ul. Waryńskiego 10A, 00-631 Warszawa
Tel.: (22) 825 62 99, (22) 825 62 99
Adres e-mail:
kontakt@przychodniapfg.pl
Międzyleski Szpital Specjalistyczny
w Warszawie – Oddział II
Wewnętrzny i Gastroenterologii
ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa
Tel.: (22) 473 53 42, (22) 473 53 42
Program profilaktyki raka szyjki macicy
Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje program, w ramach którego raz
na 3 lata finansuje badania cytologiczne, skierowane do kobiet w wieku 25-59 lat. To właśnie w tej grupie
wiekowej odnotowano najwyższe
ryzyko umieralności i zachorowalności z powodu raka szyjki macicy.
W Polsce nowotwory złośliwe szyjki macicy powodują 3,8% zgonów
nowotworowych u kobiet. Badania
profilaktyczne w populacjach objętych skryningami znacznie obniżają
ryzyko zgonu z powodu choroby
nowotworowej. Badania przesiewowe przeprowadzane są wśród
osób zdrowych, żeby wykryć chorobę w jej wczesnym, bezobjawowym stadium.
W efekcie realizacji Programu
profilaktyki raka szyjki macicy
zgłaszalność na badania cytologiczne wzrosła z 12,7% w 2006 r. do
42,11% w 2015 r.
Aby skorzystać z bezpłatnych badań w ramach NFZ można zgłosić
się do palcówek najbliżej Podkowy
Leśnej:
Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

tel. 22 755 91 43
Grodziskie Centrum Medyczne
05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul. Piaskowa 17a, tel.: 22 755 56 79
Profilaktyka raka płuc
Rak płuca (inaczej rak oskrzela) to
najczęstszy nowotworów złośliwy
w Polsce (i na świecie). Każdego roku
w naszym kraju odnotowuje się około
19 000 nowych zachorowań (w tym
ok. 15 000 zachorowań u mężczyzn,
a około 5000 u kobiet). W ostatnich
latach liczba nowych przypadków
raka płuca u mężczyzn zaczęła się
zmniejszać, ale niestety nadal zwiększa się liczba zachorowań u kobiet.
Rak płuca jest główną przyczyną zgonu z powodu chorób nowotworowych w Polsce – w 2008 r.
z powodu tego nowotworu zmarło
22 478 Polaków. Aż 1/3 wszystkich zgonów mężczyzn z powodu
chorób nowotworowych wiąże się
z rakiem płuca. Trzeba podkreślić,
że od niedawna w ciągu roku więcej
kobiet umiera z powodu raka płuca (13%) niż z powodu raka piersi
(12,5%)! Rak płuca daje charakterystyczne objawy, ale pojawiają się
one zwykle dość późno, często dopiero wówczas, gdy nie jest już możliwe wyleczenie.
U około 75% chorych występuje utrzymujący się przez wiele
tygodni kaszel, u 2/3 pojawia się
duszność (uczucie braku oddechu,
„ciężki” oddech”, uczucie obezwładniającego zmęczenia; a u około 1/3 krwioplucie. Mogą się pojawić również inne objawy, takie jak
ból w klatce piersiowej, chrypka,
zaburzenia połykania i ból barku.
Warto pamiętać, że nietypowo
przebiegające i trudno poddające
się leczeniu zapalenie płuc może –
choć oczywiście nie musi – być objawem raka płuca.
Źródło: http://onkologia.mp.pl/
chorobynowotworowe

W ramach POZ można bezpłatnie,
ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu, wykonać badanie
RTG klatki piersiowej we wskazanych przez POZ placówkach.
Małgorzata Niewiadomska
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

ZAPROSZENIA
autor: Adam Kliczek, http://zatrzymujeczas.pl

››› Zdrowie

JACEK HUGO-BADER

– spotkanie autorskie
27 maja 2017 r. (w sobotę) o godz.
16.00 zapraszamy do Czytelni pod
Modrzewiami w ogrodzie Biblioteki podkowiańskiej (ul. Błońska 50).
W ramach imprez towarzyszących
V jubileuszowej edycji „Podkowiańskiej Dychy” organizowanej przez
Podkowiańskiej Towarzystwo Biegowe odbędzie się spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem. Tematem
spotkania będzie dotychczasowa
twórczość autora wraz z odniesieniami do jego przygody z bieganiem.

OTWARTE OGRODY
tuż, tuż…
2 CZERWCA 2017 r. o godz. 15.00
w sobotę zapraszamy do Otwartego
Ogrodu Biblioteki podkowiańskiej,
a w nim: wernisaż wystawy ekslibrisu węgierskiego inaugurujący
otwarcie Podkowiańskiej Galerii
Ekslibrisu – Filii Biblioteki podkowiańskiej

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

Ákos Engelmayer – historyk, dziennikarz, tłumacz i dyplomata, przyjaciel z roku Antoniego Kroha (razem
studiowali etnografię na Uniwersytecie Warszawskim) przybliży
uczestnikom spotkania z właściwą

sobie erudycją i charakterystycznym humorem, zarówno genezę
książki jak i swojego przekładu „Zapisków korespondenta wojennego.
Galicja 1914 - 1915” Ferenca Molnára oraz zaprezentuje niezwykłą
historię wyjątkowej publikacji pt.:
„Pamiętnik dwunastolatka. Węgierska Rewolucja 1956” Gyuli Csics’a.
Szacowny gość wyjawi nam również tajemnicze związki twórczości
Ferenca Molnára z pamiętnikiem
Csics’a.

PODKOVIANA

1. W marcu br. Biblioteka podkowiańska wzbogaciła swoje zbiory
o niezwykle cenną publikację. Dzięki
wspaniałomyślności Dariusza Szymczyka, który pozycję tę opracował,
opatrzył przypisami, wzbogacił
materiałem graficznym z własnych
zbiorów, dotarła ona do naszej Biblioteki już w 2 tygodnie po jej pro25

mocji w Ambasadzie RP w Londynie.
Zamieszczony powyżej materiał graficzny oraz tekst przedmowy otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego,
którego staraniem wraz Instytutem
Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego, wspomnienia zostały wydane.
Składamy serdeczne podziękowania Panu Dariuszowi Szymczykowi
oraz Oficynie Wydawniczej i Instytucji sprawczej za niezwykłą przychylność i zapewnienie o kontynuacji tak niespodziewanie nawiązanej
współpracy.
Ważną jest informacja, iż 7 marca
2015 r. prochy Rotmistrza Tadeusza
Bączkowskiego zostały sprowadzone do Polski i złożone w grobie
rodzinnym na cmentarzu miejskim
w Podkowie Leśnej.
Bączkowski T., Szymczyk D. (oprac.
i przypisy). Jak dojechałem do stumetrówki. Wspomnienia ze służby
wojskowej. Gdańsk, 2017.
PRZEDMOWA
Przez wiele lat rtm. Tadeusz Bączkowski dość często odwiedzał siedzibę Instytutu Polskiego i Muzeum im.
gen Sikorskiego w Londynie. Lekko
zgarbiony, cichy i raczej małomówny, przychodził z wizytą do swojego
młodszego kolegi z 9. Pułku Ułanów,
wówczas prezesa Instytutu, rtm. Ryszarda Dembińskiego Łączyła ich praca w Kole Pułkowym i, jak się później
okazało, wspólna służba w 1. Dywizji
Pancernej.
Jakkolwiek jednak Pan Tadeusz
lubił wspominać rodzinne Brzeżany,
Ostróg nad Horyniem i swą służbę
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w 19. Pułku Ulanów, rzadziej służbę w brytyjskich wojskach w Afryce
Zachodniej, to właściwie wcale nie
mówił o okresie służby w 1. Dywizji
Pancernej. Jako właściciel drukarni
często drukował ulotki, zaproszenia
i wizytówki dla instytutu. Widziało się
go, lecz rzadko miało się okazję go słyszeć. Po prostu pojawiał się, załatwiał
swoje sprawy i szedł dalej. Elegancko
ubrany, skromny, niezmiennie uprzejmy. I takim pozostaje w mojej pamięci.
Tym bardziej więc te krótkie wspomnienia, które rtm. Bączkowski
nagrał pod koniec życia, stanowią
ciekawy przyczynek do głębszego
poznania człowieka, którego przez
lata widywałem w naszym Instytucie,
człowieka oddanego polskiej kawalerii i straconym kresom południowo
-wschodnim.
Krzysztof Barbarski
Prezes Instytutu Polskiego i Muzeum
im. gen. Sikorskiego,
Londyn, 1 listopada 2016 r.”

2. Także w marcu br. ujrzał światło
dzienne kolejny numer „Ruchu Muzycznego”, w którym ukazał się za
zgodą Redakcji „Podkowiańskiego
Magazynu Kulturalnego” przedruk
opublikowanego tamże tekstu Bożeny Głowackiej, będącego pożegnaniem zmarłej w 2016 r. Krystyny
Pociejowej, od lat związanej z Podkową Leśną. W numerze pomieszczono
także dwa wiersze autorstwa Hansa
Bethge’go w tłumaczeniu nieodżałowanej Krystyny Pociejowej.
Głowacka B. Krystyna Pociejowa
1921-2016. „Ruch Muzyczny”
2017, nr 3, s. 86.
Bethge H., Pociejowa K. (tłum.).
„Ruch Muzyczny” 2017, nr 3, s. 7.
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Maraton Miast Ogrodów
3. Trzeci miesiąc roku przyniósł nam
również tom Agnieszki Meyer zatytułowanej „Karmin”. Autorka, jak podaje
nota biograficzna to: “Od zawsze mol
książkowy i marzycielka. Pisała artykuły i wywiady do Twojego Stylu, Gazety
Wyborczej oraz Wiedzy i Życia. Opublikowała w formie e-booka zbiór esejów „Zabierz mnie do domu”, będący
próbą zebrania doświadczeń rodziny
dwukulturowej i dwujęzycznej (mąż
Amerykanin) oraz pokazania zmian,
jakie wywołuje „bycie w podróży”.
Opinię Sylwii Chutnik o debiutanckiej
powieści „Karmin” znajdziecie Państwo
na okładce książki. Wystarczającą zachętą do jej przeczytania będzie niewątpliwie choćby jedno zdanie wyjęte
z recenzji: „Zmysłowa, bogata, intrygująca powieść wprowadza w świat dzieł
sztuki – tych wykonanych ręką ludzką
i tych naturalnych, chociaż ginących.
Bohaterowie nieustannie borykają się
z przeszłością – świata i własną.”
Dodać należy, iż niewątpliwą zaletą
prezentowanej książki jest stonowany,
szlachetny język i styl, jakimi posługuje
się autorka, przywodzący na myśl klasyczne powieści. Agnieszka Meyer pokazuje, że posiada doskonały warsztat
językowy. Potwierdzając tym samym,
że dobra, utrzymana na wysokim poziomie literatura, obywa się bez epatowania szokującymi scenami i językiem
rodem z…, tak często widocznym dziś
w literaturze współczesnej.
Mamy nadzieję, iż niebawem będziemy móc gościć autorkę w „Czytelni pod Modrzewiami”.
Wszystkie polecane publikacje są dostępne w Bibliotece podkowiańskiej.
Więcej informacji na stronie Biblioteki www.mbp-podkowalesna.pl
i w katalogu online Biblioteki
Serdecznie zapraszam
Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej

Niedziela, 9 kwietnia
była prawdziwą gratką
dla fanów biegania.
O godzinie 11.00
wystartował pierwszy
z ośmiu biegów Maratonu
Miast Ogrodów 2017.
Uczestnicy przebiegli 1,5 km. Założeniem tego maratonu jest jego
podział na etapy, które łącznie
wyniosą 42 km. Cykl rozpoczął się
w Podkowie Leśnej na terenie Leśnego Parku Miejskiego. Zwycięzcami zostali Darek Kopacz w grupie mężczyzn z wynikiem 5:39
oraz Patrycja Markowska w grupie kobiet z wynikiem 6:55.
Krótko o pomyśle:
Lokalna cykliczna impreza dla miłośników biegania zarówno tych,
którzy biegają, jak i tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę biegową, była jak do tej pory tylko w
sferze marzeń. W 2017 roku stała
się faktem! STO-nogi Milanówek,
Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe przy współpracy z Milanowskim Centrum Kultury oraz Miastem Podkowa Leśna powołało
do życia Maraton Miast Ogrodów.
Idea jest prosta - 8 biegów na dystansach od 1,5km do 10 km, które łącznie dadzą dystans 42 km.

Kolejne biegi
Maratonu:
28.05.2017
Podkowiańska Dycha – 10 km
04.06.2017
V Bieg STO-nogi Milanówek
– 10 km
25.06.2017
Bieg w Podkowie Leśnej – 5 km
10.09.2017
Park Lasockiego – 2 km
15.10.2017
Bieg w Milanówku - 3 km
25.11.2017
Noc STO-nogi Milanówek
– dystans minimalny
dla uczestników Pucharu – 7,7 km
ZAPRASZAMY
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Zapraszamy do uczestnictwa w V Podkowiańskiej Dysze. Podkowiańskie
Towarzystwo Biegowe stara się jak
co roku uczynić z tego wydarzenia prawdziwie rodzinną imprezę.
Wydarzenie obędzie się niedzielę
w godz.9.00 -14.00

28 maja 2017

Biegacze – Są jeszcze miejsca na listach startowych. Zapisy przez stronę organizatora www.ptb-podkowa.
pl trwają do dnia 23 maja. Jeśli zapiszecie się do 7 maja – koszt opłaty
startowej to tylko 39 zł.
Pamiątkowe koszulki startowe można zamawiać do 26 kwietnia.

Zapraszamy do uczestnictwa w V Podkowiańskiej Dysze.
Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe stara się jak co roku
uczynić z tego wydarzenia prawdziwie rodzinną imprezę.
Wydarzenie obędzie się niedzielę w godz.9.00 -14.00

Mieszkańcy – Zapraszamy do kibicowania zawodnikom wzdłuż trasy
biegu. W kilku poprzednich edycjach
imprezy, które odbywały się w wysokiej temperaturze, zawodnicy
doceniali podkowian – dobrych samarytan, którzy polewali ich wodą z
ogrodowego węża lub w inny sposób
organizowali kurtynę wodną dla za-

V Podkowiańska
Dycha

wodników. Jeśli nawet nie mieszkacie
Państwo przy trasie biegu, zapraszamy do kibicowania ponad kilkudziesięcioosobowej grupie zawodników
z Podkowy Leśnej.
Zapraszamy do odwiedzenia Miasteczka Biegowego w parku miejskim, w którym przygotowaliśmy
wiele atrakcji. Hasła przewodnie to
niezmiennie Sport i Zdrowie. A to po
pierwsze wiele aktywności sporto-

BIEG NA 10 KM
bieg
bez barier

wych dla dzieci: jazda konna, łucznictwo, tenis oraz animacje sportowe
prowadzone przez naszych partnerów i organizacje pozarządowe z Podkowy Leśnej. Po drugie, konsultacje
dla biegaczy prowadzone specjalistów
odnowy biologicznej i fizjoterapii oraz
trenerów biegowych. Po trzecie, lokalny targ śniadaniowy, na którym
będzie można smacznie i zdrowo
zjeść. Bardzo się cieszymy, że będziemy gościć po raz drugi Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Milanówku prowadzone przez wolontariuszy Fundacji im. 120-lecia TOZ w Polsce. Mamy nadzieję, że bezdomne psy
i koty znajdą nowe przyjazne domy.
Szczegółowy program jest na stronie internetowej imprezy,
www.ptb-podkowa.pl
UTRUDNIENIA W RUCHU
KOŁOWYM
– czasowo w godz. 10.30 -13.00
Trasy biegów Podkowiańskiej Dychy
są zaznaczone na zamieszczonych
mapkach. Bieg będzie przebiegał ulicami Lilpopa, Lipową, Słowackiego,
Prusa, Krasińskiego, Młochowską
(od Krasińskiego do Nadarzyńskiej),
Sienkiewicza, Mickiewicza, Reymonta i Jana Pawła II. W związku
z zawodami nastąpią utrudnienia
w ruchu ulicznym na wymienionych ulicach. Zaplanowaliśmy trasę
tak aby uciążliwości ograniczyć do
minimum. Wszystkich kierowców,
mieszkańców Podkowy i okolic prosimy o wyrozumiałość. Prosimy też
o współpracę z policją, strażą miejską i wolontariuszami, którzy będą
tego dnia pracować na trasie biegu.
Podkowiańskie
Towarzystwo Biegowe
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„Przesiądź się na rower”. Rowerowa
rewolucja w Podkowie Leśnej
7 kwietnia w piątkowe południe odbyła się debata
pt. „Przesiądź się na rower”. Jednym z jej celów
było ogłoszenie powstania ścieżek rowerowych
w Podkowie Leśnej i gminach ościennych.
Projekt przyczyni się do połączenia
rowerowego takich miast jak Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków,
Michałowice i Warszawa.
Głównym tematem konferencji
było promowanie aktywnego trybu
życia poprzez upowszechnianie jazdy
na rowerze. Prelegentami byli Artur
Tondera, naczelnik wydziału zrównoważonej mobilności w warszawskim Zarządzie Dróg Miejskich, Tomasz Krupski, zastępca burmistrza
Grodziska Mazowieckiego, Tomasz
Piątkowski, założyciel sieci sklepów
Ski Team, Dariusz Popielczyk, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
K.P.P Grodzisk Mazowiecki i Artur
Tusiński, czyli gospodarz wydarzenia i burmistrz Podkowy Leśnej. Na
spotkanie przybyli także: Wiesława
Kwiatkowska, burmistrz Milanówka,
Zbigniew Guzewski, zastępca wójta Gminy Jaktorów, Grzegorz Wajs,
dyrektor Poland Bike Marathon, Dariusz Lubański, komendant KPP Grodzisk Mazowiecki, radni Podkowy
Leśnej, przedstawiciele władz pobliskich gmin i powiatów oraz miejscowi pasjonaci jazdy na rowerze.

Atrakcje dla gości przygotowali
sponsorzy konferencji. Salony samochodowe Grupy Auto Wimar
zaprezentowały nowe modele marki Skoda, natomiast Ski Team dał
możliwość wypróbowania wszystkim uczestnikom swoich sił na rowerze hybrydowym. Partnerami
konferencji byli: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, gmina Grodzisk
Mazowiecki oraz Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Całość poprowadził znany w świecie rowerowym
dziennikarz Przeglądu Sportowego
Kamil Wolnicki.
Imprezę sponsorowali: Ski Team,
Grupa Auto Wimar i Klub Jeździecki Podkowa Leśna za co serdecznie
dziękujemy.
Wydarzenie to zostało szeroko
opisane w Przeglądzie Sportowym
z dnia 13 kwietnia, w którym sportowym tematom z naszego miasta
została poświęcona rozkładówka
wydania.
Współpraca z Przeglądem Sportowym została podjęta w ramach programu Polska Na Medal.
Artur Niedziński
koordynator sportu Urzędu Miasta
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Mazovia Cup = PODIUM dla Podkowy Leśnej
Drużyny tradycyjnie rywalizowały
w „Szczypiorniaka” w kategorii chłopców ze szkół podstawowych. Na hali
sportowej Zespołu Szkół Samorządowych gościliśmy reprezentacje Michałowic, Błonia, Brwinowa i Nadarzyna, a korzystając z przywilejów
gospodarza Podkowę reprezentowały obie Podkowińskie szkoły: Szkoła
Podstawowa nr 2 i Samorządowa
Szkoła Podstawowa.
Turniej został rozegrany systemem
mieszanym, po trzy drużyny w dwóch
grupach walczyły o awans do półfinałów. Ta sztuka nie udała się chłopcom ze szkoły w Młochowie - Gmina
Nadarzyn oraz reprezentacji Błonia,
którzy zagrali o miejsce 5.
W pierwszym półfinale spotkały
się obie podkowiańskie szkoły. Emocji nie brakowało zarówno na parkiecie jak i na trybunach, gdzie licznie
zgromadzili się kibice. Zwyciężyła
szkoła samorządowa. Drugi półfinał
pewnie zwyciężyły Michałowice,
które w finale pokonały reprezentantów Podkowy. Trzecie miejsce
wywalczyli chłopcy z dwójki.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
został Maks Brejnak z Michałowic,
a najlepszym bramkarzem Janek Krupa z SSP w Podkowie Leśnej.

4 lutego Miasto Podkowa Leśna było organizatorem
turnieju z cyklu Mazovia Cup 2017 SGZM Mazovia
Puchary, medale i nagrody rzeczowe wręczali wspólnie koordynator
Mazovia Cup Wojciech Wlazło, dyrektor SP nr 2 Grzegorz Dąbrowski,
zastępca dyrektora ZSS Grzegorz
Turek i koordynator sportu UM Artur Niedziński.
Serdecznie dziękujemy za pomoc
w przygotowaniach zawodów dyrekcji, nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.
Wyniki fazy finałowej:
I półfinał: SP nr 2 Podkowa Leśna
– Sam. SP Podkowa Leśna 4-9
II półfinał: Gmina Michałowice
– Gmina Brwinów 15-3
Mecz o 5 m-ce: Gmina Błonie
– Gmina Nadarzyn 3-1
Mecz o 3 m-ce Gmina Brwinów
– SP nr 2 Podkowa Leśna 3-12
FINAŁ: Sam. SP Podkowa Leśna Gmina Michałowice 4-9
1. Gmina Michałowice
2. Sam. SP Podkowa Leśna
Maks Brejnak (Michałowice)
Najlepszy zawodnik turnieju

3. SP nr 2 Podkowa Leśna
4. Gmina Brwinów
5. Gmina Błonie
Jan Krupa (Podkowa Leśna)		
Najlepszy bramkarz turnieju
6. Gmina Nadarzyn			
Nasze reprezentacje znakomicie spisują się w zawodach organizowanych
przez Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza Mazovia.
W roku 2017 zdobyli już 5 miejsc
na podium:
Brąz – piłka siatkowa Gim chłopców
– Nadarzyn 21.01
Srebro i brąz - piłka ręczna
SP chłopców – Podkowa Leśna 4.02
Srebro – piłka ręczna Gim Chłopców
– Michałowice 11.03
Brąz – piłka nożna SP klasy
1-3 chłopców – Leszno 08.04
W klasyfikacji generalnej na rok szkolny 2016/2017 zajmujemy drugie miejsce. Tuż za naszymi plecami gmina
Milanówek, a do zakończenia tegorocznych zmagań pozostały już tylko
dwa starty: piłka nożna SP klas 4-6
chłopców oraz lekkoatletyka.
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Turniej koszykówki 3x3
18 marca na hali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych odbył się turniej Koszykówki 3x3.
Rywalizacja toczyła się w drużynach trzy osobowych w trzech kategoriach wiekowych.
W kategoriach szkoły podstawowe i gimnazjum drużyny były mieszane, a w rozgrywkach dorosłych
zgłosili się tylko mężczyźni
W sumie prawie 60 uczestników
walczyło o puchary, medale i drobne
upominki. Sponsorem turnieju była
STREFA-FIT – klub fitness i siłownia,
która ufundowała dodatkowe nagrody dla zwycięzców – karnety do
swojego klubu w Milanówku ul. Podwiejska 39, worki sportowe i czapki.

W tzw. międzyczasie odbył się
również konkurs rzutów za trzy
pkt. w którym zwyciężył Łukasz
Kiełek. W nagrodę otrzymał karnet
do Strefy-Fit.
Dziękujemy za sponsoring właścicielowi klubu panu Wojciechowi Radzikowskiemu oraz Dyrekcji
Szkoły za bardzo dobrą współpracę
przy organizacji zawodów.
Zwycięzcy turnieju:
Szkoły podstawowe:
I m-ce Latające Wilki
II m-ce Spryciarze
III m-ce Biegaczki
oraz Wielka 4-ka

Gimnazjum:
I m-ce Podkowińskie Oliwki
II m-ce Nat PDK
III m-ce Sofi SQAD
Dorośli:
I m-ce Może się uda
II m-ce My tu pozamiatamy

Liga Mazowsza ruszyła w Podkowie
Podkowa Leśna jest miejscem,
gdzie od wielu lat inaugurowany
jest sezon otwartych zawodów
jeździeckich. Tak było i tym razem.
8 i 9 kwietnia w Klubiwe Jeździeckim w Podkowie Leśnej odbyły
się regionalne zawody w skokach
i ujeżdżeniu. Zawody rozpoczęły dziesiątą, jubileuszową edycję
„Ligi Mazowsza”. Rozegrano Akademickie Mistrzostwa Warszawy
i Mazowsza. Zawody zgromadziły
bardzo dużą liczbę uczestników –
zarówno w skokach jak i ujeżdżeniu. Honorowym patronem został
Artur Tusiński, burmistrz Podkowy
Leśnej. Jednym z najliczniej obsadzonych był konkurs o Puchar Burmistrza Podkowy Leśnej. Zwyciężyła przedstawicielka Gospodarzy
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Aleksandra Sypuła na koniu Tomir.
Z wynikami można się zapoznać na
stronie www.konieregio.pl.
W ośrodku jeździeckim „Klub
Jeździecki Podkowa Leśna”, przy

wsparciu Miasta Podkowa, organizatorzy w znakomity sposób wywiązali się ze swojej roli.
Dzięki firmie Stream Team Grupa Landtech zawody były relacjonowane na żywo na stronie
internetowej. Piękna pogoda przyciągnęła wielu widzów. Przekrój
wieku uczestników to 8-50 lat.
Podczas inauguracji cyklu najwięcej laurów zdobył Klub z Podkowy
Leśnej, obsadzając prawie wszystkie kategorie.
Należy pamiętać, że Stajnia
w Podkowie ma już ponad 52-letnią tradycję. Wielu byłych klubowiczów, obecnie rozproszonych
w mazowieckich i polskich klubach,
rozpoczynało swoją przygodę z jeździectwem właśnie w Podkowie.

››› Sport

Pierwsi Mistrzowie Podkowy w „Ping-Ponga”

4 marca na hali w Zespole Szkół
Samorządowych zostały rozegrane Mistrzostwa Podkowy Leśnej w tenisie stołowym. Ponad
50 uczestników w czterech kategoriach wiekowych walczyło o
puchary i medale.
Mistrzami w poszczególnych
kategoriach zostali:
Dzieci 2006 i młodsze
Antonina Konopka
Janek Krupa

Dzieci 2004 – 2005
Paulina Jankowicz
Jasper Batty
2001-2003
Patryk Jankowicz
2000 i starsi
Iwona Pierścińska
Maciek Jarczewski
Serdecznie gratulujemy
wszystkim uczestnikom
– najważniejszy jest udział
w rywalizacji i dobra zabawa.
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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: gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
Ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie – 22 759 21 21
zieleń – 22 759 21 25
e-mail: gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
drogi – 22 759 21 23
e-mail: infrastrukturakomunalna@podkowalesna.pl
nieruchomości –22 759 21 17
geodezja – 22 759 21 19
nieruchomosci@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
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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,

Druk: ADO Sp. z o.o.

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania nadsyłanych artykułów
oraz do zmiany ich tytułów.
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