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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wielu rodzinnych, radosnych
i pięknych chwil, a zbliżający się
Nowy 2018 Rok

niech będzie pełen szczęścia,

pomyślności i życiowych sukcesów.
Emilia Drzewicka
Przewodnicząca Rady Miasta

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi
Przed nami ostatni rok VII kadencji. Warto z tej
perspektywy spojrzeć wstecz na rok 2017, który dla
Podkowy Leśnej był rokiem rekordowych inwestycji,
całego szeregu nagród i wyróżnień, ale też rokiem,
w którym kilkakrotnie jako społeczność daliśmy
wyraz naszej solidarności i przywiązania do Miasta
Ogrodu Podkowy Leśnej.
Chciałbym Państwu jeszcze raz
podziękować za wsparcie jakiego
mi udzieliliście przy okazji sporu
o prawo do przyzwoitych dróg
i równego traktowania Podkowy
Leśnej w powiecie grodziskim.
Osiągnęliśmy konsensus z powiatem i mam nadzieję, że kolejne
uzgodnienia będą już tylko formalnością. To wreszcie rok kilku miesięcy niepokoju i zrywu mieszkańców dotyczący fatalnego projektu
dotyczącego zmiany ustroju miasta stołecznego Warszawy. Walki
o tożsamość i niezależność gmin,
która w Podkowie Leśnej zakończyła się ważnym referendum z inicjatywy mieszkańców 4 czerwca.
U schyłku br. ustawodawcy chcą
nam zafundować fatalne zmiany
nie tylko w kodeksie wyborczym,
ale i w ustawach ustrojowych dotyczących samorządu. W projekcie
ustawy zabiera się kompetencje
Radzie Miasta, arbitralnie bez możliwości odwołania do sądu zmienia
się granice okręgów wyborczych
przez politycznych urzędników, likwiduje od początku samorządu
istniejące w Podkowie jednomandatowe okręgi wyborcze czy wręcz
uniemożliwia start w wyborach do
rady pojedynczym mieszkańcom.
Proponuje się nam szereg zmian
w większości ograniczających
wpływ obywatela na życie lokalnej
wspólnoty, ogranicza nasz udział
we współdecydowaniu, proponuje się wprowadzenie zmian, które
skutkować będą bałaganem, rozmyciem kompetencji i odpowiedzialności.
Ale wróćmy do spraw lokalnych.
Wydaliśmy rekordową ilość pienię2

dzy na inwestycje. Po raz pierwszy
budżet naszego miasta po stronie
dochodów przekroczył 30 mln złotych! Wydatki majątkowe to prawie
30% wszystkich wydatków miasta.
Te zmiany mam nadzieję są też widoczne dla Państwa. Zostaliśmy
docenieni za te działania w wielu
rankingach i konkursach. Z tych
dających mi największą satysfakcję
jest 7 miejsce w rankingu samorządów gmin dziennika „Rzeczpospolita” dla najlepiej zarządzanych
jednostek samorządu w Polsce.
To najpoważniejszy i najbardziej
prestiżowy ranking gmin w Polsce,
o tyle ważny, że oceniane są obok
dyscypliny wydatkowania środków publicznych, zdolności w ich
pozyskiwaniu i umiejętności zarządzania organizacja jaką jest miasto.
Zostaliśmy też najbardziej zrównoważoną gminą pod względem rozwoju wśród miast na Mazowszu.
Dzięki konsekwentnemu wprowadzaniu oszczędności, których także
szukam stosując nowe technologie
dostaliśmy wyróżnienie dla najbardziej innowacyjnego samorządu
w Polsce. Być może część z Państwa nie wie, ale nasze wodomierze ze sposobem ich odczytu to
jedyne takie rozwiązanie w kraju.
Projektowany system monitoringu
wraz z centrum zarzadzania oraz
informacji usług publicznych to też
jedno z rozwiązań, które wykracza
poza obecne czasy.
2017 był rokiem walki o pozyskanie wykonawców, bo właśnie
z punktu widzenia zarządzania i planowania to było nasze duże zmartwienie. Przez sytuację na rynku
budowlanym i drożejące usługi nie

udało się nam rozstrzygnąć wszystkich przetargów, przez co nie zrealizowaliśmy wszystkich planów na
ten rok. Nie udało się nam zamknąć
w tym roku termomodernizacji budynku UM i biblioteki, także z powodu braku wykonawców zrezygnowaliśmy z dofinansowania na
przebudowę rowów melioracyjnych. Problem nie dotyczy tylko
Podkowy Leśnej, ale rynku w całej
Polsce. Z tych samych powodów
wykonawcy na budowę ścieżek rowerowych podpisali umowy dopiero w październiku.

Zatem co nas czeka
w nadchodzącym 2018 roku?

Budowa dróg (rozstrzygnęliśmy
przetargi na budowę Topolowej
i nieutwardzonego odcinka Kwiatowej), budowa ścieżek rowerowych,
przebudowa stawu i rewitalizacja
Parku Miejskiego, dokończenie
budowy P&R wraz z wiatami rowerowymi, oświetleniem i monitoringiem, nowa organizacja ruchu ze
strefami płatnego parkowania i wiele innych rzeczy. Tak jak w zeszłym
roku startujemy ze stosunkowo niewielką kwotą na przebudowę dróg
– 2,5 mln złotych, ale proszę pamiętać, ze w 2017 na ten cel wydaliśmy
ponad 4,6 mln zł. Myślę, ze nadcho-

dzący rok pod tym względem nie
będzie gorszy, szczególnie, że od
kilku tygodni pracuję nad zwiększeniem możliwości finansowych
naszego miasta ponad tę kwotę.
Będziemy kontynuować prace
termomodernizacyjne, nasadzenia krzewów i drzew, kablowanie
linii napowietrznych i budowę
latarni, pozyskiwać dofinansowania zewnętrzne. Na start zaplanowaliśmy w przyszłorocznym
budżecie ponad 7 milionów złotych na inwestycje. Nasz partner
Orange rozpocznie na bardzo
dużą skalę budowę światłowodów w naszych ulicach, doprowadzając je również do domów. Co
więcej, cała inwestycja o wartości
kilku milionów w Podkowie Leśnej będzie prowadzona ze środków własnych firmy i funduszy
europejskich. W tej dziedzinie
też jesteśmy pierwszą gminą, w
której na taką skalę światłowody będą budowane w zabudowie
rozproszonej.
Statystyki pokazują, że jest
bezpieczniej, a podkowiańska
policja zacznie patrolować miasto radiowozem, którego zakup
został zrealizowany przy wsparciu miasta.
Nadchodzący 2018 to też rok
wielu rocznic. 100 lecie odzyskania Niepodległości, powstanie
spółki Siła i Światło, ale przede
wszystkim z uwagi na zasługi
dla naszej społeczności celebrować będziemy rocznicę 100 lecia
urodzin ks. Leona Kantorskiego.
Czeka nas wiele wydarzeń związanych z tymi uroczystościami.
Z okazji zbliżających się Świąt
chciałbym
oprócz
zdrowia
i spokoju życzyć Państwu jeszcze większej dumy i satysfakcji
z mieszkania w Podkowie Leśnej,
w mieście które jest pod wieloma względami wyjątkowe. Życzę
wszystkim byśmy budowali nasze wzajemne relacje sąsiedzkie
w oparciu o życzliwość, wyrozumiałość i tolerancję, a Nowy Rok
przyniósł co najmniej tyle samo
satysfakcji co obecny.
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Ranking
Samorządów
Rzeczpospolita
Miasto Podkowa Leśna wśród liderów
najlepiej zarządzanych samorządów oraz
najbardziej innowacyjną gminą w Polsce!
Podkowa Leśna zajęła 7. miejsce
w XIII edycji prestiżowego Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”
w kategorii najlepsze gminy miejskie
i miejsko-wiejskie za najlepiej zarządzany samorząd w Polsce.
W czwartek 23 listopada br.,
Burmistrz Miasta Pan Artur Tusiński
odebrał dyplomy dla Miasta Podkowa Leśna podczas uroczystej Gali
„Rzeczpospolitej” która odbyła się
w Jarocińskim Ośrodku Kultury.
Przypominamy, że w zeszłorocznym Rankingu Podkowa Leśna zajęła
20 miejsce w kraju w swojej kategorii. Drugi rok z rzędu jesteśmy w czołówce Rankingu Samorządowców
„Rzeczpospolitej”. W poprzednich latach miasto znajdowało się poza listą
rankingową, nie przechodząc nawet
do drugiego etapu.
Oprócz wysokiego wyniku w kategorii najlepiej zarządzanego samorządu, otrzymaliśmy wyróżnienie dla
najbardziej innowacyjnej jednostki
samorządowej w Polsce w kategorii
wszystkich gmin miejskich i miejsko
– wiejskich. Przez kapitułę rankingu została doceniona prowadzona
wymiana wodomierzy, umożliwiająca automatyczne zbieranie danych
– ewenement na skalę kraju, ich porównywanie i analizę oraz wymiana
oświetlenia miejskiego na LED-owe.
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” to jeden z ważniejszych ran-

kingów. Od początku jego istnienia,
czyli od trzynastu lat, na czele kapituły ekspertów oceniających miasta
stoi prof. Jerzy Buzek, były premier,
za rządów którego przeprowadzono
reformę samorządową.
Samorządy, które poddano ocenie,
zostały podzielone na trzy kategorie:
miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Z rankingu
wypadła Warszawa ze względu na
jej wielkość oraz inny ustrój prawny.
W pierwszym etapie analizie poddane zostały sprawozdania budżetowe
wszystkich 2 478   gmin. Do rankingu
zostało wytypowanych najlepszych
100 gmin spośród 500 zakwalifikowanych do drugiego etapu. W drugim
etapie oceniono stan finansów, pozyskiwanie środków, dynamikę wzrostu
wydatków majątkowych i dochodów,
wskaźnik zadłużenia, realizację inwestycji, jakość oferty edukacyjnej
i jakość pracy administracyjnej oraz
zwiększenie partycypacji społecznej,
wspieranie rynku pracy i przedsiębiorczości.
Awans na 7. miejsce Podkowy Leśnej daje ogromną satysfakcję do
jeszcze bardziej wytężonej pracy na
rzecz podkowiańskiej społeczności.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Tytuł Symbol Polskiej
Samorządności 2017
dla Podkowy Leśnej
Podkowa Leśna otrzymała wyróżnienie
– „Symbol Polskiej Samorządności
2017”. Podczas uroczystej gali w dniu
24 listopada br. w Katowicach nagrodę
w imieniu Miasta Podkowa Leśna odebrał
Burmistrz Pan Artur Tusiński.
W uzasadnieniu można przeczytać, że istotnym czynnikiem do
uhonorowania naszego samorządu
była skuteczna restrukturyzacja
budżetu oraz przeprowadzenie
uchwał, wytyczających nowe kierunki rozwoju. Działania miasta cechują się także dbałością o wysoki
poziom edukacji oraz zaangażowaniem w ochronę zabytkowego cha-

rakteru miasta. To wyróżnienie jest
wyrazem docenienia dotychczasowych działań władz miasta i osiągnięć na tle innych polskich gmin,
w tym także w zakresie skuteczności pozyskiwania środków unijnych
oraz przeprowadzania inwestycji
infrastrukturalnych.
Tytuł „Symbol Polskiej Samorządności” przyznawany jest od

siedmiu lat z inicjatywy Monitora
Biznesu i Monitora Rynkowego
– niezależnych dodatków specjalistycznych
„Rzeczpospolitej”
i „Dziennika Gazety Prawnej”.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Podkowa Leśna w Rankingu Jednostek Samorządu
Terytorialnego Zrównoważonego
Rozwoju Politechniki Warszawskiej
W listopadzie został opublikowany Ranking Jednostek
Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju
za rok 2016 opracowany pod przewodnictwem
prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji
i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
Podkowa Leśna zajęła I miejsce na Mazowszu
oraz 26 w kategorii gmin miejskich.
Ranking, uwzględniający wszystkie miasta i gminy w Polsce
(obejmuje 2478 samorządów),
został opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. Pod
uwagę brano m.in. wydatki na
projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczbę osób pracujących
na 1000 mieszkańców, ilość
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podmiotów gospodarczych na
1000 mieszkańców, saldo migracji, liczbę absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych na 1000
mieszkańców czy też odsetek
mieszkańców
korzystających
z oczyszczalni ścieków.
Ranking ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju
społeczno-ekonomicznego gmin

i regionów jako
jednostek samorządu
terytorialnego oraz promocję
rozwoju na bazie opracowanych
wzorców.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Oświadczenie Burmistrza
W związku z podawaniem w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji przez radnych
Sylwię Dąbrówkę i Marcina Kalińskiego na temat planów miasta/magistratu/ burmistrza w/s
wyburzania, likwidacji, wyrzucania najemców z lokali: Carrefour, Weranda, Księgarnia w Podkowie
Leśnej uprzejmie informuję, że decyzję o planach inwestycyjnych podejmuje Rada Miasta.
W tej kadencji ani rada ani tym
bardziej burmistrz nie uchwalili
(nawet nie było dyskusji) rozbiórki bądź budowy nowych obiektów
w tym miejscu. Nie ma ŻADNYCH
decyzji w tym temacie.

Zamknięcie sklepu Carrefour
Najemca Carrefoura poinformował
miasto o zamknięciu działalności
z dniem 30 listopada. W związku
z podpisaną umową do końca grudnia (mając również zaległości finansowe w stosunku do miasta i będąc w trudnej sytuacji finansowej)
zwrócił się do burmistrza z prośbą
o odstąpienie od naliczania czynszu
w grudniu. Przychyliłem się do wniosku. Zarówno Weranda jak i Księgarnia mają przedłużone umowy najmu
na taki okres jaki został uzgodniony
pomiędzy partnerami oraz na jaki
pozwala uchwała Rady Miasta. Miasto nie planuje „pozbywania” się najemców pawilonu, którzy tak wrośli w nasz lokalny koloryt i z usług,
których tak lubimy korzystać. Natomiast każdy z nas musi zdawać sobie sprawę, że przedsiębiorca może
zmienić zamiar co do prowadzenia
swojej działalności, tak jak to się stało w przypadku sklepu Carrefour. Na
miejsce najemcy Carrefoura będę
poszukiwał chętnego do prowadzenia sklepu spożywczego.

Sprawy własnościowe
Kolejna sprawa, która wymaga wyjaśnienia: wszystkie budynki (Carrefour, Weranda, Księgarnia) jak i grunt

pod nimi należą do miasta. Faktycznie do niedawna panowało przekonanie, że budynek, w którym mieścił
się Carrefour jest własnością prywatną, a grunt pod nim – miasta. Zapewne wzięło się to stąd, że wszyscy
kolejni burmistrzowie kontynuując
współpracę z najemcą podpisywali
umowy w dobrej wierze, przyjmując za podstawę umowę i dokumenty sporządzone przez burmistrza
pierwszej kadencji. I to był duży błąd.
Dopiero po głębokiej analizie dokumentów własnościowych na początku tego roku okazało się, że grunt
wraz z budynkiem od zawsze (od czasu komunalizacji, wcześniej był skarbu państwa) był własnością miasta.
Podawanie nieprawdziwych, niesprawdzonych informacji przez
radnych S. Dąbrówkę i M. Kalińskiego napędza spiralę niepewności
przede wszystkim najemców zajmujących lokale, co jest szkodliwe dla
miasta, dodatkowo z uwagi na wytworzoną atmosferę może utrudnić znalezienie nowego najemcy.
Radni mają mnóstwo możliwości
zweryfikowania plotek i zdementowania krążących informacji. Jeżeli
nie korzystają z narzędzi radnego
(nie pytają, nie piszą interpelacji,
nie sprawdzają dokumentów), to
w moim przekonaniu celowo wprowadzają mieszkańców w błąd. Zazwyczaj nie odnoszę się do plotek,
ale te są wyjątkowo destruktywne,
a w dodatku powielane przez radnych mogą stać się dla wielu mieszkańców źródłem fałszywej wiedzy.

Co w perspektywie?
A wracając do planów miasta, to
w mojej opinii przede wszystkim
należy zmienić plan zagospodarowania centrum, tak aby nie było
możliwości wybudowania trzykondygnacyjnych (a nawet cztero-)
budynków w tym miejscu. Obecnie
obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego taką
możliwość przewiduje. Jestem też
zdania, że powinien zostać stworzony projekt zagospodarowania całego centrum poddany szerokim konsultacjom społecznym. Wszystkie te
działania wymagają długiego czasu,
spokoju i dobrej atmosfery. Również
w moim przekonaniu są pilniejsze
inwestycje w mieście niż budowa
obiektów w miejscu Werandy/Księgarni/Sklepu spożywczego. Np. drogi, rewitalizacja Parku Miejskiego,
budowa przedszkola, urzędu miasta i wiele innych. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe budżetu
miasta, to perspektywa inwestycji
w miejscu pawilonu jest daleka i bliżej nieokreślona.
Proszę, aby wszyscy, którzy spotykają się z tego typu newsami
w tym temacie czy innym zwyczajnie
sprawdzali „te rewelacje” w Urzędzie Miasta, bądź bezpośrednio
u mnie (mail, FB, tel). A tymczasem
korzystali z dobra, które oferują nam
Weranda i Księgarnia.
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Artur Tusiński

Informacja: zaległości najemcy zostały już uregulowane.
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Przebudowa
ulicy Cichej

Trwają prace związane z przebudową ulicy Cichej na odcinku od
ul. Bukowej do ul. Leśnej. Z uwagi na trudne warunki gruntowe
na całej długości ulicy został wybudowany system odwodnienia
złożony z drenażu i podziemnych
skrzynek retencyjno-rozsączających. To rozwiązanie wraz z trwałą nawierzchnią powinno zakończyć utrudnienia korzystania z tej
ulicy w czasie okresów długiego
występowania opadów i zakończyć bardzo uciążliwe zjawisko
pylenia się położonej w 2013 roku
nawierzchni tłuczniowej. Przebudowywana ulica będzie ciągiem
pieszo-jezdnym ze strefą zamieszkania na której będzie wprowadzone ograniczenie prędkości do
20 km/h wraz z fizycznymi środkami spowolnienia ruchu w postaci szykan i progów. Początkowe
kłopoty wykonawcy z pracownikami i niesprzyjające warunki atmosferyczne opóźniły wstępnie
zakładany harmonogram. Mamy
jednak nadzieje, że dzięki przebudowie wszyscy użytkownicy ulicy
odczują poprawę, a czasy kiedy
Cicha stawała się kompletnie nieprzejezdna i bardzo pyląca zostaną szybko zapomniane.
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Szykują się zmiany w ustawie
samorządowej i kodeksie
wyborczym
W Parlamencie trwają prace nad poselskim projektem
Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych – ustawy
samorządowej i kodeksu wyborczego.
Ustawa ta ma znaczenie ustrojowe. Jeśli wejdzie w życie, wprowadzi wiele bardzo znaczących
zmian w procedurach i zasadach
dotyczących wyborów samorządowych, a także w relacjach między władzami samorządowymi
i obywatelami. Szykują się zmiany
m.in.: w okręgach wyborczych,
odejście od jednomandatowych
okręgów (co wykluczy startowanie pojedynczych osób i małych
komitetów wyborczych), kandydatami na radnych będą mogły być
osoby spoza gminy, dwukadencyjność dla wójtów/burmistrzów/
prezydentów, zabranie kompetencji radnym ustalania obwodów
do głosowania (będzie to robił
powiatowy komisarz), tworzenia
podwójnych komisji wyborczych
(jedna do przeprowadzania i druga
do liczenia wyników), brak możliwości głosowania korespondencyjnego, czyli wykluczenie osób
starszych i niepełnosprawnych.
Prace nad projektem toczą się
w niezwykle szybkim tempie.
Wnioskodawcy nie stworzyli
przestrzeni na wysłuchanie opinii
licznych środowisk, których dotyczą rozwiązania w proponowanej
ustawie. Podczas obrad Komisji
Nadzwyczajnej do rozpatrzenia
projektów ustaw z zakresu prawa

wyborczego zgłoszono formalne
wnioski o zorganizowanie w Sejmie wysłuchania publicznego, które z niezrozumiałych powodów
zostały odrzucone. Mimo braku
konsultacji, wiele instytucji przygotowało swoje stanowiska w sprawie wyżej wymienionego projektu.
W związku z brakiem możliwości
wyrażenia swojej opinii w sejmie,
9 grudnia 2017 r. zostało zorganizowane 0bywatelskie wysłuchanie
publiczne przez: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński,
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych, Unię
Metropolii Polskich, Unię Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
Związek Miast Polskich, Związek
Powiatów Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Kongres Ruchów Miejskich
oraz Pracownię Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia”. Swoje stanowisko wygłosił Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński.
Zebrane opinie zostały spisane
i przekazane parlamentarzystom
i przedstawicielom rządu, Kancelarii Prezydenta RP oraz udostępnione opinii publicznej.
Maria Górska
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

Podziękowanie z gminy Brusy
Miasto Podkowa Leśna przekazało 20.000 zł
na dofinansowanie zakupu cysterny do przewozu wody
pitnej dla mieszkańców gminy Brusy, którzy ucierpieli
w wyniku nawałnicy.
Żywioł zniszczył i odebrał wielu
ludziom dorobek ich życia, dach
nad głową straciło kilkadziesiąt rodzin, większość budynków
mieszkalnych i gospodarczych
zostało poważnie uszkodzonych.
Również w akcję włączyła się społeczność podkowiańskiej szkoły
kikowskiej, która zebrała kwotę 5240,15 zł. W kilkudniowej
zbiórce udało się też zebrać dary

rzeczowe w postaci żywności,
artykułów chemicznych, ubrań
i drobiazgów dla dzieci. Wszystkie
rzeczy wraz z pieniędzmi zostały
przekazane gminie Brusy. Podkowa Leśna otrzymała podziękowania od Burmistrza Brus za udzieloną gminie pomoc.
Maria Górska
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna

››› Inwestycje

ul. Główna

Zakończono prace przy przebudowie ulicy Głównej na odcinku od
ul. Lotniczej do ul. Błońskiej. Poza
wykonaniem nowej nawierzchni jezdni i chodnika, wybudowane wyniesione skrzyżowanie z ul. Miejską – to
rozwiązanie wraz z chodnikami i rampą do wysiadania/wsiadania powinno
w znacznym stopniu poprawić bezpieczeństwo przy naszym przedszkolu. Oprócz prac drogowych zostały
odtworzone rowy melioracyjne, przebudowane przepusty po wschodniej
części ulicy, a także zupełnie nowy
system odwodnienia. W przyszłości
zostaną przebudowane latarnie, tak
aby przede wszystkim oświetlały
chodniki, w przyszłym roku planujemy zagospodarować zielony teren
wzdłuż parkingu. Przypominamy, że
w godzinach 7-9 oraz 14-16 został
wprowadzony zakaz postoju z ograniczeniem do 15 minut na wysokości
przedszkola. W przyszłym roku cały
parking zostanie objęty strefą płatnego parkowania.

Nasadzenia na ul. Reymonta

W kilka miesięcy po przebudowie
ulicy Reymonta zostały wykonane
nasadzenia krzewów, drzew i bylin
na jej poboczach. Mamy nadzieję, że
teraz będzie nie tylko się przyjemnie
korzystać z nowej nawierzchni, ale też
z przyjemnością spacerować wśród
pięknych nasadzeń. Cała ulica została
obsadzona kwitnącymi roślinami w odcieniach bieli i fioletu.
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Rowy
melioracyjne

Po kilku miesięcznych poszukiwaniach wykonawców udało się
zakończyć remont przepustu pod
ulicą Modrzewiową na wysokości ciągu ekologicznego – lasku.
Był to jeden z najstarszych przepustów w naszym mieście. Wysłużone kręgi betonowe zostały
zastąpione rurami ze specjalnego
tworzywa. Wybudowano także
nowe przyczółki i barierki zabezpieczające rów.
Także zakończyły się prace przy
naprawie rowu przebiegającego
wzdłuż ulicy Bukowej od przepustu u zbiegu skrzyżowania z ulicą
Wschodnią. W czasie kilku intensywnych lipcowych ulew zarówno
przepust pod ulicą Modrzewiową
jak i w/w rów uległy częściowemu
zniszczeniu. Osuwanie się skarpy
rowu groziło zarwaniem się jezdni
ulicy Bukowej i w konsekwencji jej
zamknięciem, a później kosztowną
naprawą. Po usunięciu częściowo
suchych i rosnących w skarpie brzóz
(w tym miejscu należą się specjalne podziękowania dla Powiatowej
Straży Pożarnej za wzorcowo przeprowadzona akcję wycinki drzew
stwarzających niebezpieczeństwo),
skarpy i dno rowu zostały na zniszczonym odcinku wyłożone betonowymi eko-płytami a sama skarpa
została wzmocniona warstwami
geowłókniny.

Zakończony spór
Historia istnienia klubu jeździeckiego przy TKKF Ognisko „Podkowa” w Podkowie Leśnej ma bez mała 40 lat. Działka użytkowana przez klub jeździecki jest położona przy ulicy Głogów.
Nieuregulowany stan prawny (obie
strony: miasto i klub były w sporze
– twierdziły, że mają prawo do gruntu), brak wpływu środków z tytułu
opłat, sprawy sądowe, konflikty
– to tylko część problemów z jakimi
władze Podkowy borykały się od
wielu, wielu lat (od ponad 30). Dzisiaj – mogę już śmiało powiedzieć
– w ciągu niespełna dwóch lat od
momentu zajęcia się sprawą przez
obecnych prawników miejskich
miasto osiągnęło sukces: wygraliśmy sprawę sądową (wyrok jest
prawomocny) – miasto jest właścicielem działki, po negocjacjach odzyskaliśmy zaległe wpłaty za 7 lat
wstecz (2010-2016) za bezumowne korzystanie z gruntu – 100 tys.
złotych, nastąpiły przetasowania
w zarządzie klubu jeździeckiego,
stajnią zarządza nowy podmiot,
a stosunki dzierżawcy z miastem
układają się bardzo dobrze.

Niewątpliwie zasługi klubu dla
miasta są znaczne: upowszechnianie kultury i sportu ze szczególnym
uwzględnieniem sportów jeździeckich, nauka dzieci jeżdżenia kon8

no, prowadzenie hipoterapii dla
osób niepełnosprawnych, od lat
80 TKKF współpracował z Klubem
Jeździeckim Akademii Medycznej
i Uczelnianym Klubem Jeździeckim
Politechniki Warszawskiej, które
organizowały w Podkowie swoje
obozy letnie, organizował imprezy
dla mieszkańców.
Ośrodek jeździecki wrósł się
w krajobraz Podkowy Leśnej. Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z prowadzoną tam aktywnością
jest oznaczona symbolem US, co
oznacza tereny z zakresu rekreacji
i sportu z dopuszczeniem usług turystyki. Przez ostatnie lata borykając się z problemami finansowymi
klub nie inwestował ani w budynki,
ani w infrastrukturę konieczną do
prowadzenia tego typu działalności.
Stajnie i ujeżdżalnie oraz boksy dla
koni przez wiele lat nieremontowane nie zachęcały właścicieli koni do
korzystania z usług pensjonatowych

dla zwierząt oraz użytkowania na co
dzień. Po zmianach formalnych
i organizacyjnych w klubie w tym
roku oraz uregulowaniu spraw
własnościowych zła passa się odwróciła. Stowarzyszenie pozyskało sponsorów, zaczęło prężnie
działać, a przede wszystkim zaczęło inwestować w zaniedbaną infrastrukturę (wyremontowano boksy
dla koni, szatnie dla jeźdźców, postawiono tymczasową halę namiotową, zbudowano nową myjkę dla
koni, padoki zyskały nowe ogrodzenia – to tylko część podjętych
przedsięwzięć).
Biorąc pod uwagę, że stowarzyszenie jest tylko dzierżawcą, tego

typu działania są z wielką korzyścią dla miasta. Ludzie oddani pasji,
działający dla mieszkańców, a dodatkowo lokujący swoje pieniądze
w miejskie mienie są marzeniem
każdych władz miasta. Podpisana w tym roku umowa zabezpiecza
miasto przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu poniesionych wydatków (za porozumieniem mogą
zostać rozliczone, bądź nie).
Ponoszone nakłady finansowe
sprawiły, że ośrodek stał się atrakcyjnym miejscem dla „koniarzy” i miłośników koni. Jest monitorowany.
Obecnie przebywa tam ok. 40 koni.
Organizowane są liczne imprezy,
również we współpracy z urzędem

i innymi jednostkami organizacyjnymi miasta oraz organizacjami pozarządowymi.
Oferta dla mieszkańców jest
znacznie bardziej różnorodna, a co
za tym idzie bardziej atrakcyjna.
Podkowianie z chęcią korzystają nie
tylko posyłając tam dzieci na naukę
jazdy i biorąc udział w zawodach, ale
trzymając tam konie i uczestnicząc
w atrakcjach jakie oferuje to miejsce, w zgodzie z naturą, czerpiąc
radość z sielskości jaką daje nam ta
przestrzeń na skraju Podkowy.
Jako zarządzający mieniem miasta, bardzo cieszę się z tej współpracy, doceniając zaangażowanie dzierżawców. Szczególnie, że
mierzą się ze znacznie większym
obciążeniem finansowym – został
przeze mnie wielokrotnie podniesiony czynsz miesięczny do wysokości 3.940,43 zł (wcześniej to
było 826,72 zł). Do tego jeszcze
dochodzi opłata za podatek roczny w kwocie 10.980 zł. Jest to
znaczna pozycja w dochodach budżetu miasta, niemniej jednak dla
organizacji pozarządowej – stowarzyszenia opierającego swoją działalność na pracy społecznej jego
członków i wolontariuszy, jest to
duże wyzwaniem finansowe.

Być może w przyszłości miasto
powinno się pokusić o wybudowanie stajni i ujeżdżalni z prawdziwego zdarzenia, a może obiektu sportowego – pewnie powinno być to
tematem dyskusji w kolejnych kadencjach, kiedy uporamy się z bardziej potrzebnymi inwestycjami
bieżącymi.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Zestawienie inwestycji
VII kadencji – 2017 r.
LP.

NAZWA ZADANIA

ETAP REALIZACJI

1

Projekt techniczny przebudowy ul. Głównej

zrealizowano luty

2

Przebudowa ul. Reymonta - na odc. ul. Żeromskiego
– ul. Słowackiego

zrealizowano kwiecień

3

Przebudowa ulicy Iwaszkiewicza

zrealizowano kwiecień

4

Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji
projektowo – kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego
przy ul. Szkolnej w Żółwinie ( w ramach współpracy PTO)

Zrealizowano maj

5

Projekt techniczny przebudowy ul. Kościelnej

zrealizowano maj

6

Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul. Miejskiej do ul. Błońskiej (nakładka asfaltowa, wyniesione skrzyżowanie z ul. Miejską)

zrealizowano maj

7

Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu
(progi zwalniające, strefa 30 km/h) w ul. Akacjowej na odcinku
Jana Pawła II – Wschodnia

zrealizowano maj

8

Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej
i projektowo-kosztorysowej trasy rowerowej na odcinku
od ulicy Sosnowej do ulicy Myśliwskiej

zrealizowano czerwiec

9

Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i projektowokosztorysowej trasy rowerowej na odcinku Bobrowa – Błońska

zrealizowano czerwiec

10

Projekt techniczny przebudowy ul. Modrzewiowej

zrealizowano czerwiec

11

Zakup i dostawa nakładek dwukierunkowych
dla wodomierzy domowych

zrealizowano czerwiec

12

Wykonanie monitoringu w budynku Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring wizyjny miasta.”

zrealizowano czerwiec

13

Projekt techniczny przebudowy ul. Cichej (Bukowa – Leśna)

zrealizowano czerwiec

14

Projekt techniczny przebudowy ul. Storczyków
(Jana Pawła II - Kwiatowa)

zrealizowano czerwiec

15

Projekt traktu rowerowego ul Sosnowa – ul. Myśliwska

zrealizowano czerwiec

16

Projekt techniczny przebudowy ul. Lipowej

zrealizowano czerwiec

17

Projekty techniczny przebudowy ulicy Ejsmonda

zrealizowano czerwiec

18

Projekty przebudowy ulic Mickiewicza

zrealizowano czerwiec

19

Projekt techniczny przebudowy ul. Kwiatowej na odcinku
Paproci – Parkowa

zrealizowano czerwiec

20

Nasadzenia roślinności w pasie ulicy Iwaszkiewicza

zrealizowano czerwiec
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21

Przebudowa ulicy Kwiatowej i Paproci na odcinku
od ul. Wrzosowej do granicy miasta

zrealizowano lipiec

22

Przebudowa węzła drogowego ulic Bukowej, Al. Lipowej,
Topolowej i Sosnowej (rondo)

zrealizowano lipiec

23

Budowa boiska do gry w bule na terenie Parku Miejskiego

zrealizowano lipiec

24

Wykonanie badań nośności nawierzchni ul. Lotniczej i Jeleniej

zrealizowano sierpień

25

Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia przepustu w
ul. Modrzewiowej

zrealizowano sierpień

26

Projekt techniczny przebudowy ul. Głogów (Sasanek – Irysowa)

zrealizowano sierpień

27

Projekt techniczny przebudowy ul. Topolowej

zrealizowano sierpień

28

Wykonanie wiaty rowerowej przy Zespole Szkół Samorządowych
ul. Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej

zrealizowano wrzesień

29

Projekt techniczny przebudowy ul. Grabowej

zrealizowano październik

30

Projekt techniczny przebudowy ul. Sosnowej (Bukowa – Akacjowa)

zrealizowano październik

31

Wykonanie przebudowy przepustu w ul. Modrzewiowej

zrealizowano październik

32

Przebudowa ulicy Głównej na odcinku Lotnicza – Błońska

zrealizowano październik

33

Wykonanie dodatkowego wejścia do budynku oraz budowa pochylni
dla osób niepełnosprawnych w budynku urzędu na Akacjowej

zrealizowano październik

34

Nasadzenia roślinności w pasie ulicy Reymonta i na rondzie
Bukowa/Lipowa/Topolowa/Sosnowa

zrealizowano październik

35

Wykonanie przyłączy wodociągowego i przyłącza kanalizacji
sanitarnej do toalety miejskiej przy ul. Brwinowskiej przy Stacji
WKD Podkowa Leśna Główna.

zrealizowano listopad

36

Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację
dwóch budynków użyteczności publicznej wraz z uzyskaniem
niezbędnych uzgodnień – budynek Urzędu Miasta Podkowa
Leśna oraz budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej

zrealizowano listopad

37

Nowe iluminacje świąteczne

zrealizowano listopad

38

Nowe ogrodzenie LO Wiewiórki - boisko do kosza – od strony
ul. Zamkowej i torów WKD

zrealizowano listopad

39

Monitoring wizyjny miejski - projekt, stacja monitorowania,
serwerownia, część kamer

zrealizowano sierpień

40

Rewitalizacja drzew na terenach miejskich w Podkowie Leśnej
– Park Miejski 2200 drzew

zrealizowano grudzień

41

Rewitalizacja drzew na terenach miejskich w Podkowie Leśnej
– tereny nie parkowe 1550 szt. drzew

zrealizowano grudzień

42

Budowa P&R – część drogowa

zrealizowano grudzień

43

Młodzieżowa strefa aktywności – zestaw urządzeń do ćwiczeń

zrealizowano grudzień

44

Doświetlenie i częściowe uporządkowanie terenu MOK

zrealizowano grudzień

45

Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie
terenu Zespołu Szkół Samorządowych

zrealizowano grudzień
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46

Montaż nowych punktów oświetlenia na terenie miasta

zrealizowano grudzień

47

Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów na terenie P&R

zrealizowano grudzień

48

Dokumentacja projektowa kablowej instalacji oświetlenia oraz
skablowania linii (nN) na terenie parku Miejskiego

zrealizowano grudzień

49

Odwodnienie spustów deszczowych przy bud. nr 23 Jana Pawła II – Hel

zrealizowano grudzień

50

Montaż dodatkowej furtki, chodnika i schodków zejściowych
terenu MOK na ulicę Iwaszkiewicza

zrealizowano częściowo
grudzień/w trakcie realizacji

51

Remont i umocnienie skarp odc. rowu melioracyjnego – ul. Bukowa

zrealizowano grudzień

52

Wymiana wodomierzy na terenie Miasta Podkowa Leśna

zrealizowano lipiec-grudzień

53

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
oświetlenia i monitoringu terenu P&R

w trakcie realizacji

54

Przebudowa ul. Cichej na odcinku ul. Bukowej do ul. Leśnej

w trakcie realizacji

55

Wykonanie zamiennej dokumentacji budowlano – wykonawczej
dla przebudowy ul. Kwiatowej na odcinku ul. Storczyków
– ul. Czeremchowa

w trakcie realizacji

56

Przebudowa ul. Storczyków na odcinku od ul. Jana Pawła II
do ulicy Kwiatowej w Podkowie Leśnej

w trakcie realizacji

57

Projekty przebudowy ulicy Warszawskiej (Brwinowska – Wróbla),
Szpaków, Wróbla (Sokola – Jaskółcza). Kukułek, Błońskiej
(Brwinowska – Jelenia), Helenowskiej (Brwinowska – Jelenia),
Sarniej, Sójek, Miejskiej – Lotniczej

w trakcie realizacji

58

Projekt budynku usługowo-administracyjnego
i zagospodarowanie dwóch działek położonych przy ul. Jeleniej

w trakcie realizacji

59

Wykonanie dokumentacji projektowej końcówki ul. Iwaszkiewicza

w trakcie realizacji

60

Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszego i trasy
rowerowej w Alei Lipowej

w trakcie realizacji

61

Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż trasy 719 – odcinek
ul. Grodziska – ul. Wilsona

w trakcie realizacji

62

Projekt techniczny przebudowy ul. Gołębiej na odc. od ul. Warszawska
– DW 719 do ul. Zachodniej, ul. Sokolej oraz ul. Zachodniej

w trakcie realizacji

63

Zaprojektowanie kablowej instalacji oświetlenia ulicznego oraz
skablowanie linii napowietrznych niskiego napięcia w ulicy
Modrzewiowej (Jana Pawła – Sosnowa), Kwiatowej (z podziałem
na dwa odcinki), ulicy Iwaszkiewicza, Topolowej i Jodłowiej

w trakcie realizacji

64

Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD
– odcinek WKD Podkowa Leśna Główna - ul. Podleśna

w trakcie realizacji

65

Budowa tras rowerowych – odcinek PL3 – wzdłuż ul. Jeleniej

w trakcie realizacji

66

Budowę tras rowerowych – odcinek PL4– ul. Bukowa –
Modrzewiowa – Akacjowa i Jelenia – Bobrowa

w trakcie realizacji

67

Budowę tras rowerowych – odcinek PL2 – Parów Sójek – WKD Główna w trakcie realizacji

68

Budowa tras rowerowych – odcinek PL5 – ul. Rysia w kierunku Bobrowej

w trakcie realizacji

69

Rewitalizacja stawu w Parku Miejskim – w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

››› Rada Miasta

Informacje Rady Miasta

Wykaz podjętych uchwał

Sesja XLI – 26 października 2017 r.
Uchwała Nr 266/XLI/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 267/XLI/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 268/XLI/2017

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień
przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach 2018 – 2020”

Uchwała Nr 269/XLI/2017

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna
(radna Emilia Drzewicka)

Sesja XLII – 30 listopada 2017 r.
Uchwała Nr 270/XLII/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 271/XLII/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 272/XLII/2017

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

Uchwała Nr 273/XLII/2017

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej z tytułu odsetek
naliczonych od nieterminowego uiszczania należności za bezumowne korzystanie
z nieruchomości, przysługujących Miastu Podkowa Leśna od Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „PODKOWA”

Uchwała Nr 274/XLII/2017

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

Uchwała Nr 275/XLII/2017

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

Uchwała Nr 276/XLII/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
(zmiana nazwy siedziby komisji Nr 3 i Nr 4)

Uchwała Nr 277/XLII/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady
Miasta Podkowa Leśna (zmiany w składach Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska)

Uchwała Nr 278/XLII/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady
Miasta Podkowa Leśna (radny W. Żółtowski wybrany na Przewodniczącego Komisji
Budżetu, Finansów i Inwestycji)

DYŻURY
RADNYCH

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).
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Rowy
melioracyjne

Bardzo mokry rok, ciągłe deszcze
których występowanie jak i natężenie jest wyjątkowe w stosunku
do lat ubiegłych wpłynęło w tym
roku na stan naszych nieutwardzonych ulic. Ziemne pobocza,
studnie chłonne i sama ziemia
w ciągu długotrwałych deszczy na
tyle nasiąkła wodą, że infiltracja
jest utrudniona, a jej zjawisko bardzo spowolnione. To przełożyło się
na stan dróg, które w Podkowie
Leśnej nie mają ani odwodnienia
ani trwałych podłoży. Wszystkie
pieniądze na remonty cząstkowe czy równania i uzupełnienia,
które planowaliśmy wydać w tym
roku skończyły się z początkiem
września. Po przeglądzie finansów
miasta i znalezieniu oszczędności
zostały wygospodarowane środki,
dzięki którym te prace będą kontynuowane na najgorszych odcinkach naszych dróg. Jeśli warunki
atmosferyczne będą podobne do
tych z ostatnich miesięcy, to niestety w dalszym ciągu komfort korzystania z ulic będzie się pogarszał.
Jedyną metodą na polepszenie sytuacji użytkowników dróg jest ich
przebudowa na ulice z trwałymi
nawierzchniami wraz z ich racjonalnym, przyjaznym dla naszego
środowiska odwodnieniem.
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››› Rada Miasta

Skarga Rady Miasta na Starostę
– ciąg dalszy sprawy
Rok temu w Biuletynie Miasta pisaliśmy o skardze Rady
Miasta na działalność Starosty Powiatu Grodziskiego.
Sprawa przez ten czas była na wokandzie Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego (WSA) i Naczelnego Sądu
Administracyjnego (NSA). W listopadzie br. zostaliśmy
poinformowani o korzystnym dla Miasta orzeczeniu.
Na sesji w dniu 11 października
2016 r. Rada Miasta Podkowa Leśna jednogłośnie podjęła uchwałę
w sprawie złożenia skargi na działalność Starosty Powiatu Grodziskiego
(uchwała Nr 173/XXIX/2016). Staroście zarzucono m.in. nienależyty
nadzór nad działalnością Wydziału
Komunikacji Powiatu Grodziskiego skutkujący przewlekłym, biurokratycznym i nienależytym prowadzeniem spraw przez ten wydział.
Wykazano opieszałość działań i nieudolną interpretację przepisów prawa. Podniesiono, że miasto od lat ma
problem z uzyskaniem w Starostwie
Grodziskim uzgodnień projektów
drogowych, co blokuje zaspakajanie
potrzeb mieszkańców w tej kwestii.
Zanim jednak Rada Powiatu Grodziskiego zdążyła rozpatrzyć skargę,
uchwała została unieważniona przez
wojewodę mazowieckiego (rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 14 listopada 2016 r.). W uzasadnieniu do rozstrzygnięcia wojewoda odwołał się
do przepisów prawa budowlanego
nie dostrzegając, że intencją skarżących było zwrócenie uwagi Rady Powiatu na problem braku nadzoru nad
sposobem wydawania decyzji – nie
zaś samych decyzji.
Rada Miasta Podkowa Leśna nie
zgodziła się z powyższym rozstrzygnięciem, postanowiła bronić konstytucyjnego prawa do składania
skarg i walczyć o interesy miasta
oraz mieszkańców. Na sesji w dniu
22 listopada 2016 r. podjęto uchwałę
w sprawie wniesienia skargi do sądu
administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody (uchwała
Nr 183/XXX/2016).
WSA wyrokiem z dnia 6 kwietnia
2017 r. uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. W orze-

czeniu wskazano m.in., że Rada Miasta była uprawniona do podjęcia ww.
uchwały, a uchwała została podjęta
zgodnie z prawem. Sąd podzielił także stanowisko Rady Miasta, że skarga została błędnie i bezpodstawnie
potraktowana przez wojewodę, jako
skarga na wydawane przez starostę
akty w sprawie organizacji ruchu, na
które przysługuje skarga do sądu administracyjnego. W ocenie sądu ocena
legalności podjętej przez Radę Miasta
uchwały, dokonana w trybie nadzoru wojewody, powinna prowadzić do
stwierdzenia jej zgodności z prawem.
Wojewoda mazowiecki jednak nie
zgodził z powyższym orzeczeniem
WSA i w dniu 8 czerwca br. wniósł
skargę kasacyjną od ww. wyroku.
Miasto natomiast wniosło o oddalenie skargi kasacyjnej. NSA po rozpoznaniu sprawy, orzeczeniem z dnia
10 października 2017 r. oddalił skargę kasacyjną wojewody wskazując,
że nie została ona oparta na usprawiedliwionych podstawach.
Skarga Rady Miasta, orzeczenie
nadzorcze wojewody oraz orzeczenia WSA i NSA wraz z obszernymi
uzasadnieniami zamieszczone są
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta pod uchwałą Nr 173/
XXIX/2016 z 11 października 2016 r.
(bip.podkowalesna.pl – Prawo miejscowe – Uchwały i stanowiska Rady
Miasta). Zachęcamy do lektury.
Wobec powyższego uchwała Rady
Miasta Podkowa Leśna Nr 173/
XXIX/2016 z dnia 11 października
2016 r. w sprawie złożenia skargi na
działalność Starosty Powiatu Grodziskiego pozostaje w mocy. Czekamy na jej rozpatrzenie przez Radę
Powiatu Grodziskiego.
Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

››› Inwestycje
Budowa I etapu Park&Ride dobiegła
końca. Pozostały formalności związane
z odbiorem inwestycji (ze względu
na teren kolejowy czynić to będzie
Wojewódzki Mazowiecki Inspektor
Nadzoru Budowlanego) i będziemy
mogli oddać parking użytkownikom.
Tuż po odbiorze i jeżeli tylko pogoda pozwoli będą kontynuowane
prace związane z II etapem. A to
oznacza: postawienie wiat rowerowych, ławek i koszy, zamontowanie lamp oświetleniowych wraz
z monitoringiem, ustawienie toalety publicznej oraz ogrodzenia od
strony budynku. Wszystkie prace
przygotowawcze zostały przeprowadzone (położona instalacja elektryczna, wod-kan itd.). Również
zostaną uzupełnione nasadzenia.
Pozostały jeszcze prace porządkowe, m.in. czyszczenie trelinki. Wraz
z budową parkingu została wykonana ulica Błońska – dojazd na parking. Parking będzie bezpłatny dla
wszystkich użytkowników.
Parking został wykonany z kostki
betonowej i płyt eko. Dzięki dobrej
współpracy miasta z WKD, zostały również wzdłuż torów ustawione nowe latarnie sfinansowane
przez spółkę, natomiast po stronie miasta pozostało doświetlenie
oraz zamontowanie kamer monitoringu części parkingu po stronie
północnej oraz skweru przy przystanku kolejki. W ulicy Błońskiej
na wjeździe została zamontowana
pętla indukcyjna licząca samochody. Pomimo jesiennych chłodów
miasto dosadziło 66 drzew (brzóz,
dębów i grabów kolumnowych
oraz rajskich jabłoni) oraz ponad
40 krzewów.

Park&Ride

Budowa
została
sfinansowana
z otrzymanej dotacji na budowę w wysokości 601.348,19 zł. Otwarcie Park&Ride pociągnie za sobą duże zmiany
w parkowaniu w mieście w przyszłym
roku. Przygotowujemy się do wprowadzenia stref parkowania płatnego

oraz ograniczenia czasu parkowania
na wielu ulicach Podkowy do jednej
godziny, tak aby mieszkańcom ułatwić
korzystanie z miejskiej infrastruktury.

Stanisław Borkowski
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Inwestycje

Staw w Parku
Miejskim

Przejazd przy stacji Podkowa
Leśna Główna po remoncie

Dopiero przy okazji ogłoszenia
4 przetargu na rewitalizację naszego
stawu w Parku Miejskim udało się
wyłonić wykonawcę, który w I etapie przeprowadzi prace rozbiórkowe, remontowe części istniejących
obiektów betonowych, przebuduje
dwa urządzenia melioracyjne oraz
uformuje czaszę zbiornika. Zostanie
wykonany także specjalny bypass
łączący budowle wpustową i upustową, tak aby w przyszłości można było
dokończyć prace i abyśmy w końcu
doczekali się na stałe wody w naszym
zbiorniku. Miejmy nadzieje, że pogoda nie przeszkodzi w dotrzymaniu
bardzo krótkiego terminu wykonania
planowanego zakresu prac.

ul. Storczyków

Na ulicy Storczyków na odcinku pomiędzy ul. Jana Pawła II a Kwiatową (odcinek asfaltowy) kończą się
prace związane z jej przebudową.
Oprócz ciągu pieszo-jezdnego wraz
z wprowadzeniem strefy zamieszkania pojawią się nowe wjazdy na
posesje, a wybudowane odwodnienie ulicy – drenaż zostanie ukryty
pod częścią pobocza wysypanego
kruszywem. Nowa nawierzchnia
kończyć się będzie tuż przed ulica
Kwiatową z uwagi na konieczność
przebudowania przepustu na rowie
RS 11/19, który mieści się w tym
miejscu pod jezdnią. Przebudowa tej
ulicy ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowników
oraz mieszkańców z uwagi na bliskość szkoły samorządowej i poranny spory ruch samochodów.
Stanisław Borkowski
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

W grudniu br. Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. w ramach
zadania polegającego na wymianie nawierzchni drogowych na 5
przejazdach kolejowych linii kolejowej WKD, wykonała remont
przejazdu przy stacji „Podkowa
Leśna Główna” i ul. Przejazdowej
na wylocie z Podkowy w kierunku
północno-wschodnim (Otrębus).

››› Wieści z urzędu

Płot
przestał
straszyć
Ogrodzenie betonowe terenu MOK, które od wielu lat było w
stanie katastrofalnym
zostało rozebrane.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa
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Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni drogowej z płyt
wielkogabarytowych typu CBP
na płyty małogabarytowe wraz
z dostosowaniem dojazdów do nowej nawierzchni przejazdów oraz
chodników dla pieszych.

Tomasz Gawin
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

Prace pielęgnacyjne
drzewostanu
Na terenie miasta Podkowa Leśna trwają
prace konserwatorskie drzewostanów
leśnych, stanowiących własność miasta.
Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska można było wypielęgnować
2200 drzew na terenie Leśnego Parku
Miejskiego oraz 1500 na terenie
zadrzewień, tworzących pas zieleni po
wschodniej i północnej stronie miasta.


Arboryści przy pracy metodą alpinistyczną


Drzewa po pielęgnacji
Pielęgnację drzewostanu ponad ten zakres finansuje miasto
z budżetu. Prace pielęgnacyjne
obejmują:
– usunięcie drobnego i grubego
posuszu z koron drzew (suche gałęzie o średnicy do 5 – 8cm, konary
o średnicy do 20cm ), cięcia sanitarne (usunięcie zainfekowanych
części drzewa) cięcia techniczne
(krzyżujące się konary, zrównoważenie koron) oraz wykonanie
zabiegów poprawiających bezpieczeństwo (np. założenie wiązań,
usunięcie części korony bądź pnia).
Prace wykonuje grupa wyspecjalizowanych arborystów metodą
alpinistyczną lub przy wykorzystaniu sprzętu, jak różnego rodzaju
podnośniki, wysięgniki teleskopowe. Ścięte części gałęzi rozdrabniane są na miejscu rębakami, mate-

riał zainfekowany jest wywożony,
natomiast rozdrobniony posusz
pozostawiany w miejscu ścięcia.
Teren prac był obserwowany
i nadzorowany przez ornitologa.
Na prace pielęgnacyjne miasto
uzyskało zgodę Miejskiego Konserwatora ds. Zabytkowej Zieleni oraz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska.
W 2017 r. na terenie Leśnego Parku Miejskiego poddano pielęgnacji drzewa znajdujące się wzdłuż
ścieżek pieszych wewnątrz parku,
natomiast na terenach leśnych
w mieście, drzewa wzdłuż ścieżek
i graniczących z nimi ulic.

Krystyna Ładyżyńska-Ądamowicz
Miejski Konserwator ds. Zabytkowej Zieleni
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Arboryści przy pracy przy
użyciu sprzętu 
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Szybki internet
– wypełnij deklarację!

7 grudnia br. odbyło się spotkanie Burmistrza
Pana Artura Tusińskiego z mieszkańcami w sprawie
budowy „szybkiego internetu”.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy Orange – Kierownik Wydziału Programów Szerokopasmowych w Orange Polska
Hanna
Kontkiewicz-Chachulska,
odpowiedzialna za realizację projektów z dofinansowaniem UE wraz
zespołem, którzy przedstawili zakres inwestycji oraz odpowiadali
na zadawane pytania przez mieszkańców. O budowie światłowodów
pisaliśmy w poprzednim biuletynie.
Zasięgiem inwestycji w Podkowie
będzie objętych 972 gospodarstw
domowych, 6 budynków biznesowych, 5 placówek edukacyjnych.
W pierwszej kolejności do światłowodu zostaną podłączone szkoły (a
przy okazji okoliczne budynki) i budynki użyteczności publicznej – do
sierpnia 2018r. Projekt powinien
się zamknąć do sierpnia 2020r. Ale
tempo prac może być szybsze, jeżeli
procent zainteresowanych mieszkańców (złożonych deklaracji bę-

››› Wieści z urzędu

dzie wyższy niż 70). W pierwszej
kolejności będą prowadzone inwestycje na tych ulicach, na których
zadeklarowanych osób będzie najwięcej. Jest to pierwsza realizacja
w ramach tego projektu na terenie
Polski. Inwestycja obejmuje budowę światłowodów oraz podłączenie
go do budynku i w tym zakresie jest
bezpłatna dla mieszkańców. Warunkiem koniecznym jest wypełnienie deklaracji i złożenie jej do

Wodomierze
Obecnie prace związane z realizacją
wymiany są koordynowane przez
pracowników UM i trwają wstępne
testy funkcjonowania zdalnego systemu. Na terenie całego miasta zostały
zamontowane koncentratory, które
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końca grudnia 2017 r. w punktach:
Urząd Miasta, Zespół Szkół Samorządowych, Przedszkole, KIK oraz
Biblioteka Miejska. W każdej chwili
można zadzwonić na dedykowaną
infolinię 800 606 606 i przekazać
swoje zgłoszenie telefonicznie.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Urząd Miasta począwszy od lipca br. dokonuje wymiany
wodomierzy głównych u wszystkich mieszkańców Podkowy
Leśnej korzystających z miejskiej sieci wodociągowej.

zdalnie sczytują sygnał ze wszystkich
zamontowanych wodomierzy. System sygnalizuje również uszkodzenie
wodomierza i inne nieprawidłowości
w jego pracy, w tym również awarie.
Pracownik merytoryczny urzędu
każdego dnia ma dostęp do odczytu
sygnału ze wszystkich wodomierzy
i sprawdza funkcjonowanie systemu.
Pierwsze faktury na podstawie
wskazań
nowych
wodomierzy,
w oparciu o raporty z nowego systemu są już wystawiane. Mieszkańcy, u których stan wodomierzy nie
będzie raportowany zdalnie, będą
zobowiązani samodzielnie zgłaszać
bieżące wskazania wodomierza do
UM z zadeklarowaną częstotliwością. Począwszy od miesiąca stycznia

2018r. nie będą dokonywane odczyty
wodomierzy, realizowane dotychczas przez pracownika UM. Osobom
nowo przyłączającym się do sieci
wod-kan, na jego wniosek, będzie
przysługiwał wodomierz, z nakładką
do jego odczytu, na zasadach obecnie
prowadzonej wymiany.
UM dąży do elektronizacji całego
systemu gospodarki wod-kan. Celem
jest podniesienie standardów obsługi
mieszkańca, optymalizacja kosztów,
a także dbałość o środowisko. Mieszkańcy będą mogli zadecydować, czy
chcą otrzymywać faktury w formie
elektronicznej.
Joanna Kacprowicz
Kierownik Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

Obowiązek

sprzątania chodników
przy swojej posesji

Przypominamy o obowiązku wynikającym z ustawy oraz treści Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Podkowa Leśna. Właściciele nieruchomości położonych przy
drogach publicznych z chodnikami są zobowiązani do uprzątania błota, śniegu,
lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio przyległego do nieruchomości. Obowiązek, o którym mowa
wyżej nie dotyczy chodnika, na którym
jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
W przypadku braku możliwości realizacji przez mieszkańców w/w obowiązku prosimy o kontakt z Urzędem
Miasta pod nr. tel. 22 759 21 01,
e-mail: artur.twarowski@podkowalesna.pl
Artur Twarowski
Ref. Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Nowe zasady
wyprowadzania psów

Na sesji 30 listopada br. został przyjęty uchwałą
nowy Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Podkowa Leśna.
W stosunku do obowiązującego zaszły zmiany
dotyczące odbioru śmieci
(o tym piszemy w osobnym
artykule), ale też nastąpiła
bardzo istotna zmiana odnosząca się do wychodzenia z psami.
Rada Miasta uchwaliła: „Na
terenach przeznaczonych do
użytku publicznego należy
prowadzić psa na smyczy,
a psy z tzw. „listy psów zaliczanych do agresywnych” na
smyczy i w kagańcu”. A to
oznacza, że zawsze na
spacerze należy trzymać

psa na smyczy bez względu na wielkość, rasę itd.
Wcześniejszy
regulamin
dopuszczał prowadzenie
psa bez smyczy w miejscach mało uczęszczanych,
pod warunkiem, że właściciel (opiekun) sprawował
kontrolę nad jego zachowaniem. Jeżeli Wojewoda
Mazowiecki nie uchyli tego
zapisu to Regulamin będzie
obowiązywał od 1 stycznia
2018. Informację taką zamieścimy na stronie internetowej miasta.
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Nowe zasady

segregacji odpadów
Od 1. lipca 2017 zaczęły obowiązywać nowe przepisy
dotyczące sposobu segregacji odpadów. W tym dniu wszedł
w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO),
według którego wszelkie odpady dzieli się na 4 główne
kategorie. Na tych zasadach odbywać ma się również
selektywna ich zbiórka, dzięki czemu więcej odpadów
będzie poddawane recyklingowi.
Zmienia się przede wszystkim kolorystyka oraz oznakowanie worków na odpady komunalne. Od tej
pory odpady muszą być dzielone na
poszczególne frakcje, oznakowane
kolorami. Pojemnik/worek niebieski przeznaczony jest na papier, do
zielonego będziemy wrzucać szkło
(z możliwością podziału na bezbarwne i kolorowe), żółty przeznaczony będzie do składowania metali i tworzyw sztucznych, natomiast
brązowy zarezerwowano na odpady biodegradowalne stanowiące
odpady komunalne typu obierki
i resztki jedzenia.
Pozostaje jeszcze worek czarny
do którego wrzucamy wszystko to,
czego nie można odzyskać w procesie recyklingu.

Odpady zielone (w workach
mieszkańców) będą odbierane
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w ilości do 1 worka miesięcznie w okresie od 1 stycznia do
30 września oraz od 1 do 31 grudnia a także w ilości do 10 worków
miesięcznie w okresie od 1 października do 30 listopada.
W dniu 30 listopada Uchwałą
Nr 274/XLII/2017 Rada Miasta
Podkowa Leśna przyjęła „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna” do Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U.
z 2017 r. poz. 19 z dnia 4 stycznia 2017 r.). Nowe przepisy będą
uwzględnione w postępowaniu na
wybór firmy zewnętrznej, która w
roku 2018 będzie realizować
umowę na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa
Leśna w 2018 roku.”
Mieszkańcy otrzymają worki w pięciu
kolorach, do których
segregacja
będzie
odbywała się wg poniższych wskazań.
Joanna Kacprowicz
Kierownik Ref. Infrastruktury
Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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PAPIER

– WOREK NIEBIESKI

 opakowania z papieru,
 karton,
 tekturę (także falistą),
 katalogi,
 ulotki,
 prospekty,
 gazety i czasopisma,
 papier szkolny i biurowy,
 zadrukowane kartki,
 zeszyty i książki,
 papier pakowy,
 torby i worki papierowe.
Nie wrzucamy:
 ręczników papierowych
i zużytych chusteczek
higienicznych,
 papieru lakierowanego
i powleczonego folią,
 papieru zatłuszczonego
lub mocno zabrudzonego,
 kartonów po mleku i napojach,
 papierowych worków
po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych,
 tapet,
 pieluch jednorazowych i podpasek,
 zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych,
 ubrań.

SZKŁO

– WOREK ZIELONY
(Z MOŻLIWOŚCIĄ
ROZDZIELENIA NA SZKŁO
BEZBARWNE – BIAŁY
I SZKŁO KOLOROWE)
Wrzucamy:
 butelki i słoiki po napojach
i żywności (w tym butelki
po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych),
 szklane opakowania
po kosmetykach (o ile nie są
wykonane z trwale połączonych
kilku surowców).
Nie wrzucamy:
 ceramiki,
 doniczek,
 porcelany,
 fajansu,
 kryształów,
 szkła okularowego,
 szkła żaroodpornego,
 zniczy z zawartością wosku,
 żarówek i świetlówek,
 reflektorów,
 opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych,
 luster,
 szyb okiennych i zbrojonych,
 monitorów i lamp telewizyjnych,
 termometrów i strzykawek.

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

– POJEMNIK/WOREK
ŻÓŁTY
Wrzucamy:
 odkręcone i zgniecione
plastikowe butelki po napojach,
 nakrętki, o ile nie zbieramy
ich osobno w ramach akcji
dobroczynnych,
 plastikowe opakowania po
produktach spożywczych,
 opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku i sokach),
 opakowania po środkach czystości
(np. proszkach do prania),
kosmetykach (np. szamponach,
paście do zębów) itp.,
 plastikowe torby, worki,
reklamówki, inne folie,
 aluminiowe puszki po napojach
i sokach,
 puszki po konserwach,
 folię aluminiową,
 metale kolorowe,
 kapsle,
 zakrętki od słoików,
 zabawki (z tworzywa sztucznego,
o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
 utelek i pojemników z zawartością,
b
o
 pakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych,
 opakowań po olejach silnikowych,
 c zęści samochodowych,
 z użytych baterii i akumulatorów,
p
 uszek i pojemników po farbach
i lakierach,
 z użytego sprzętu
elektronicznego i AGD.

ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI

stanowiące odpady komunalne

– WOREK BRĄZOWY
Wrzucamy:
odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.),
zwiędłe kwiaty,
resztki jedzenia.
Nie wrzucamy:
kości zwierząt,
odchodów zwierząt,
popiołu z węgla kamiennego,
leków,
drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i MDF,
ziemi i kamieni, innych
odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych)
liści i trawy

WOREK CZARNY
– Wszystko to, czego nie

można odzyskać w procesie
recyklingu, z wyłączeniem
odpadów niebezpiecznych,
wyrzucaj do pojemnika z
odpadami zmieszanymi.

WOREK KOLORU
DOWOLNEGO

– do którego będą wrzucane
liście (pojemność do 120 l.
który mieszkaniec zapewnia
samodzielnie).
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Przedszkolaki
ubierają

choinkę

Powoli staje się tradycją, że urzędową choinkę ubierają dzieci
z naszego miejskiego przedszkola. Dlatego w żadnym urzędzie nie
znajdziecie choinki takiej jak w naszym, wyjątkowej, pięknie przystrojonej świątecznymi, własnoręcznie zrobionym ozdobami przez
maluchy.

Świąteczne iluminacje

W sobotnie popołudnie, 2 grudnia 2017 roku, w Parku Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej odbyło się uroczyste rozpalenie światełek na choince
miejskiej oraz tegoroczna niespodzianka w postaci świetlnego pawia.
Parę dni wcześniej rozbłysły nowe
ozdoby zainstalowane na słupach
energetycznych. Licznie zebranych
mieszkańców Podkowy Leśnej
przywitał Burmistrz Miasta Artur
Tusiński. O godz. 17:00 w mieście
roziskrzyły się wszystkie świąteczne oświetlenia. Na dzieci czekały
konkursy z nagrodami. Uroczystość
uświetnił występ aktorki Laury
Łącz. Każdy mógł się poczęstować
słodyczami roznoszonymi przez
Mikołaje.
Bardzo dziękujemy wszystkim
mieszkańcom za liczne przybycie
i wspólne spędzenie tego wyjątkowego wieczoru, który rozpoczyna
świąteczny i radosny czas. Wspólnie
poczuliśmy atmosferę zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia.
Kinga Omiotek
Specjalista ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Ustawione na półpiętrze drzewko cieszy pracowników i mieszkańców odwiedzających w tym okresie
urząd. Wszystkie dzieci w nagrodę
otrzymały słodki upominek.

Kinga Omiotek
Specjalista ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Zabawa
mikołajkowa
W sobotę, 2 grudnia już po raz trzeci Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował „Podkowiańskie Mikołajki”. Uczestniczyło w nich prawie
160 dzieci – naszych najmłodszych
mieszkańców. W sobotę, 2 grudnia
już po raz trzeci Ośrodek Pomocy
Społecznej zorganizował „Podkowiańskie Mikołajki”. Uczestniczyło
w nich prawie 160 dzieci – naszych
najmłodszych mieszkańców. Zabawę mikołajkową umilała dzieciom
Agencja Artystyczna „LAURA”, którą prowadzi Pani Laura Łącz. Razem
z Panią Laurą do Podkowy Leśnej
przybył także żywy wąż, klaun, śpiewający piesek, szczudlarz, były pokazy z ogniem i wiele innych atrakcji. Na koniec dzieci odwiedził św.
Mikołaj z ogromnym workiem prezentów. Nie zabrakło również włodarza naszego miasta – Burmistrza
Pana Artura Tusińskiego oraz Przewodniczącej Komisji Kultury Olgi
Jarco. Całą zabawę mikołajkową
zakończyło odpalenie świątecznych

Iga ma 3,5 roku. Urodziła
się bez jednej nóżki.
Czeka ją cykl zabiegów
operacyjnych i długotrwała
rehabilitacja. Operacja
jest możliwa jedynie w USA,
ale bardzo kosztowna.

iluminacji w naszym mieście. Dzieci
z rodzicami miło spędzili sobotnie
popołudnie. Całą akcję wspierali nasi
wolontariusze, którzy włożyli dużo
pracy i serca. Dziękujemy serdecznie za poświęcony czas wszystkim
wolontariuszom: Kamilowi Majerowi, Agnieszce Czupryńskiej, Karinie
Meyer, Ksaweremu Karnemu, Oliwii
Wildeman, Wojtkowi Piątkowskie-

mu, Michałowi Korczakowi, Przemkowi Orłowskiemu, Olkowi Jarzakowi. Do zobaczenia za rok.
Ewa Zalewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Podkowa Leśna

››› Edukacja

Mikołajki dla Igi w Szkole

św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima
To dla tej dziewczynki zbieraliśmy
w tym roku fundusze w ramach
akcji Mikołajki dla Igi. Ze względu
na próbny egzamin gimnazjalny
(6.12), aktywności szkolne miały
miejsce w poniedziałek, 4 grudnia.
Działo się wiele. Były: kawiarenki,
stoiska z pysznymi ciastami, galaretkami i z ozdobami świątecznymi
oraz biżuterią. Podsumowaniem
akcji tego dnia był występ taneczny
dziewcząt z klas 7 i gimnazjalistek.

W sobotę , 9 grudnia g. 17.00 odbył
się koncert Zespołu Tańca Irlandzkiego Treblers. W przerwie zostały
wylicytowane podarowane przedmioty. Zebraliśmy blisko 40 tys. zł.
Mamy nadzieję, że kwota wzrośnie
bo czekają nas kolejne aktywności:
Mikołajkowy Koncert Piosenki
w wykonaniu uczniów w sobotę,
16 grudnia g. 17.00
Chętnych chcących pomóc Idze
zachęcamy do wpłat na konto:

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”,

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 25822 Hodun Iga darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
23

››› Wieści z urzędu

Szkolna lekcja obywatelskości
Uczniowie pierwszej klasy ze szkoły
samorządowej wraz z wychowawczynią Barbarą Tabaczyńską 30 listopada odwiedzili Urząd Miasta. Z dziećmi
spotkał się w swoim gabinecie Burmistrz
Miasta opowiadając o swojej pracy i odpowiadając na liczne pytania. Następnie
uczniowie zwiedzili wszystkie pokoje,
w których mogli dowiedzieć się m.in.
o możliwości posiadania dowodu osobistego przez dziecko oraz salę ślubów.
Mamy nadzieję, że taka praktyczna lekcja
przypadła dzieciom do gustu.
Kinga Omiotek
Specjalista ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Wystawa

“1947 Barwy ruin.

Zrezygnujmy
z fajerwerków
w Sylwestra
Drodzy Podkowianie, prosimy o zrezygnowanie z pokazów pirotechnicznych w Noc Sylwestrową. Wystrzały
fajerwerków i towarzyszący przy
tym huk są dla zwierząt koszmarem.
Przerażają one nie tylko nasze ukochane czworonogi, ale również te
bezdomne i inne dzikie zwierzęta
żyjące na terenie Podkowy Leśnej.
Apelujemy zatem o rozsądek. To co
dla nas jest chwilą frajdy, dla zwierząt jest wielkim cierpieniem.
Kinga Omiotek
Specjalista ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Warszawa i Polska
w odbudowie na zdjęciach
Henry’ego N. Cobba”.
Od 5 grudnia 2017 do 11 stycznia 2018 r. na parkanie
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 oraz w budynku
Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej można oglądać wystawę
Domu Spotkań z Historią „1947 Barwy ruin. Warszawa i Polska
w odbudowie na zdjęciach Henry’ego N. Cobba”.
Ekspozycja to kolorowe fotografie
wykonane w 1947 roku podczas
wizyty amerykańskich architektów wizytujących Polskę, w celu
obejrzenia postępów w odbudowie kraju zniszczonego wojną.
Kolor na fotografiach z Polski w
latach 40. to ogromna rzadkość.
Najczęściej spotykane, białoczarne zdjęcia zniszczeń powojennych oglądane współcześnie
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Bal andrzejkowy
dla mieszkańców 50+
dają efekt dystansu; kolor niweluje poczucie odległości w czasie.
Wystawa została zorganizowana
w partnerstwie Podkowiańskiego
Liceum Ogólnokształcącego nr
60 oraz Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej.
Serdecznie zapraszamy
Paweł Włoczewski
Wicedyrektor Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące nr 60

24 listopada b.r. odbył się Bal andrzejkowy dla mieszkańców naszego miasta 50+”. Patronat na balem
objął Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna Pan Artur Tusiński. Andrzejki
są wspaniałą okazją do dobrej zabawy i wspólnej integracji. Uczestnicy
miło spędzili czas przy wesołych
dźwiękach muzyki. Radości oraz
uśmiechu było wiele i z pewnością
wszyscy z utęsknieniem czekają już
na następny andrzejkowy bal.
Karolina Błeszyńska
Specjalista pracy socjalnej
Ośrodek Pomocy Społecznej
W Podkowie Leśnej
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Dobiegły końca prace na
szkolnym boisku przy ul.
Wiewiórek
W ubiegłym roku dzięki wsparciu
rodziców udało się naprawić nawierzchnię oraz uzupełnić boisko w
niezbędny sprzęt sportowy. W tym
roku dzięki wsparciu Urzędu Miasta
Podkowa Leśna, boisko otrzymało
nowe ogrodzenie wyposażone w

Boisko przy Podkowiańskim
Liceum Ogólnokształcącym
piłkołapy i nowe wejścia od ulicy
Zamkowej. Boisko wielofunkcyjne
będzie obiektem szkolnym, wykorzystywanym do prowadzenia m.in.
zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych
zawodów, rozgrywek sportowych.
Po godzinach pracy szkoły boisko

będzie otwarte dla społeczności
lokalnej zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie liceum.
Paweł Włoczewski
Wicedyrektor Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące nr 60
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Sprawozdanie
z wyjazdu
na wolontariat
Jesteśmy uczniami III a
Gimnazjum w Podkowie Leśnej.
Jest to nasz ostatni rok w naszej
szkole i chcieliśmy wspólnie
podsumować wspólnie spędzone
12 lat (większość
z nas jest razem od przedszkola)
robiąc coś dobrego, ważnego
na Czantorii. Pracę rozpoczęliśmy w trakcie 4 biegów, rozłożyliśmy
i innego niż do tej pory.
już pierwszego dnia w piątek 24 li- miasteczko biegowe na Czantorii. Po
Zaplanowaliśmy wyjazd do Ustronie
na bardzo ważne wydarzenie sportowe – Finał Ligii Biegów Górskich
– ELIMINTRORA – jako wolontariusze. Organizatorzy zgodzili się nas
przyjąć, w sumie grupę 16 osób.
Wyjazd ten był możliwy dzięki
wsparciu Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej, który za zgodą Burmistrza sfinansował nam przejazd
pociągiem do Bielska Białej. Z dużą
przyjemnością i zaangażowaniem
reprezentowaliśmy nasze miasto
w czasie dwóch dni zawodów. My
byliśmy odpowiedzialni za organizację, obsługę i zabezpieczenie jednego z głównych wydarzeń w czasie Ligii Biegów – czyli start i metę biegu

stopada po południu. Przenosiliśmy
sprzęt i wyposażenia na linię startu.
Chłopcy rozkładali namioty a dziewczęta składały i montowały flagi.
Sobotę rozpoczęliśmy o 6.00 rano.
Dziewczęta były odpowiedzialne za
przygotowanie prawie 100 kanapek
dla całej obsługi biegu. Chłopcy rozkładali 4 wielkie namioty, w których
były szatnie dla biegaczy, miejsca regeneracyjne, a także miejsce, gdzie
były wydawane napoje i strefa startu. Było to weekend pełen emocji
i wrażeń, również w momencie gdy
bardzo silny wiatr próbowały zwiać
namioty i musieliśmy wszyscy je
trzymać, żeby nie odleciały. W sumie obsłużyliśmy 350 uczestników

zakończonej imprezie wszystko złożyliśmy i posprzątaliśmy pomagając
Organizatorom. Z dumą reprezentowaliśmy nasze Miasto i w zamian
za zaangażowanie zostaliśmy zaproszeni do udziału w kolejnych imprezach organizowanych przez Fundację Biegu Rzeźnika. Było to dla nas
bardzo ciekawe i ważne wydarzenie, pełne wyzwań i emocji. Byliśmy
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.
Chcemy bardzo podziękować Panu
Burmistrzowi i Urzędowi Miasta
w Podkowie Leśnej za pomoc w realizacji wyjazdu na wolontariat.
Gosia Wojtkiewicz kl. III a
Gimnazjum
w Podkowie Leśnej
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W niedzielę 14 stycznia 2018
roku po raz 26 zagra Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Cel finału to wyrównanie szans
w leczeniu noworodków

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
w Podkowie Leśnej
W Podkowie Leśnej jak w roku ubiegłym sztab Orkiestry tworzyć będą
3 instytucje: Zespół Szkół, Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące
nr 60 i Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich. W ramach podkowiańskiego finału na ulicach kwestować będzie 50 wolontariuszy. Dzięki
uprzejmości zarządu Warszawskiej
Kolei Dojazdowej każdy wolontariusz
z Podkowy Leśnej w dniu 14.01.2018,
będzie miał zapewnione, bezpłatne
poruszanie się kolejką WKD na trasie
Podkowa Leśna Wschodnia, Podko-

wa Leśna Główna, Podkowa Leśna
Zachodnia przez cały dzień.
Oprócz kwesty ulicznej zaplanowaliśmy kilka imprez towarzyszących w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich m.in. „licytację
z gwiazdą” oraz koncert kompozytora i pianisty jazzowego laureata
nagrody Grammy, Honorowego
Obywatela Miasta Ogrodu Podkowa Leśna Włodka Pawlika. Szczegółowy program wraz z przedmiotami
na aukcję, można śledzić na stronie
internetowej Podkowiańskiego Li-

ceum oraz na fanpage sztabu podkowańskiego.
Przypominamy, że w zeszłym
roku podkowianie, wsparli działania Orkiestry niebagatelną kwotą
32300 zł Serdecznie wszystkich zapraszamy do spędzenia tej styczniowej niedzieli razem z nami.
W imieniu organizatorów i wolontariuszy
Alina Witkowska
– Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
Paweł Włoczewski
– Podkowiańskie LO nr 60
Grzegorz Turek – szef Sztabu,
Zespół Szkół w Podkowie Leśnej

››› Kultura

Refleksje po projekcji filmu
o kpt. Henryku Walickim
To było wydarzenie: 30 września premierowa projekcja filmu
w reżyserii Adama Gzyry Kpt. Henryk Walicki „Twardy”
zgromadziła tylu widzów, że w sali na Świerkowej zabrakło
krzeseł i część przybyłych oglądała ten dokument na stojąco.

Spotkanie z twórcami i osobami
występującymi w filmie wzbudziło ogromne zainteresowanie. Odświeżyło też pamięć podkowian,
których rodziny miały związek
z okupacyjną działalnością głównego bohatera. Widać historia
Podkowy Leśnej nie jest mieszkańcom Miasta Ogrodu obojętna.
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Z uwagi na upływ czasu, odnalezienie świadków i świadectw tamtych wydarzeń wiązało się z wielkim
nakładem pracy. Podczas trwających ponad rok przygotowań zgromadzono mnóstwo materiału – zarówno w postaci unikalnych relacji
ustnych, jak i cennych dokumentów.
Konieczne było dokonanie wyboru.
Nie w reżyserii Adama Gzyry wykorzystany, bardzo cenny materiał,
trafił do archiwum twórców, którzy
– co trzeba koniecznie podkreślić –
działali bez żadnego wsparcia, wyłącznie z potrzeby pokazania ważnej
dla dziejów Podkowy Leśnej i okolic
postaci kpt. Henryka Walickiego.
Po projekcji odezwało się kilka
osób, które przekazały nie znane
mi szczegóły dawnych wydarzeń.

Myślę, że wielką szkodą byłoby
zepchnięcie tego wartościowego
materiału w niepamięć. Postanowiłam spożytkować go do publikacji
w tradycyjnej formie książkowej,
co pozwoli na upamiętnienie mieszkańców Podkowy działających
lub współdziałających z kompanią
„Brzezinka”, a przy okazji na ukazanie różnych elementów okupacyjnej
codzienności. A także na zabezpieczenie okruchów wiedzy o Podkowie przedwojennej i powojennej. Bo
wtedy wiele się działo.
W sprawie tej publikacji uzyskałam wsparcie Burmistrza Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Artura
Tusińskiego.
Myślę, że warto byłoby wydać serię, choćby pod nazwą „Biblioteczki
podkowiańskiej”, w której znalazłoby się miejsce dla twórczości podkowian, dla materiałów literackich
i wspomnieniowych, które obecnie
są rozproszone i z tego, między innymi, powodu mało znane. Bardzo niesłusznie mało znane, tym bardziej
że w wielu przypadkach są to PPPP
– prawdziwe perełki poezji i prozy.
Barbara Walicka

››› Kultura

REKOMENDACJE

ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna, tel. 22 758 96 48, 571 271 770,
www.mbp-podkowalesna.pl, email: wypozyczalnia@mbp-podkowalesna.pl

„Marek i czaszka jaguara”
Przygoda wzywa – do Meksyku!
To miały być wymarzone wakacje
w Meksyku – zresztą wszystko
jedno gdzie, najważniejsze, że Marek w końcu miałby tatę tylko dla
siebie, z daleka od okropnej młodszej siostry. Ale wszystko poszło nie
tak. W efekcie chłopiec leci do Ameryki Łacińskiej tylko z małomównym
wujkiem podróżnikiem, bez taty, bez
komputera – bez sensu! Będą oglądać ruiny piramid, przedzierać się
przez dżunglę w upale i bez końca
wysłuchiwać opowieści o cywilizacji
Majów. Przy okazji muszą dostarczyć tajemniczą przesyłkę przedstawicielom starożytnego plemienia
Lakandonów. Planowane wakacje
szybko zmieniają się w nieprzewidywalną wyprawę, tym bardziej że
w ślad za bohaterami podąża dwóch
podejrzanych typków. Może jednak
wcale nie będzie nudno?…
Katarzyna Gacek – pisarka i autorka scenariuszy. Z wykształcenia psycholog. Z Markiem Kamińskim napisała przygodową książkę dla dzieci
„Marek i czaszka jaguara”.

Opublikowała sześć książek w duecie z Agnieszką Szczepańską – trzy
kryminały: bestsellerowy „Zabójczy
spadek uczuć” (2008), „Zielony trabant” (2008), „Dogrywka” (2009),
oraz trylogię na podstawie serialu
„Przeznaczenie”: „Mag i diabeł”, „Wisielec i księżyc”, „Moc i cesarzowa”.
W zbiorze “Mogliby w końcu kogoś
zabić” (2010), zawierającym opowiadania najpoczytniejszych polskich
autorów kryminalnych, pojawiło się
jej opowiadanie indywidualne.
Autorka scenariuszy do 10 odcinków serialu „Anna Maria Wesołowska” dla TVN. Współautorka scenariuszy do czterech odcinków serialu
„Przeznaczenie” (Polsat, 2010) oraz
projektu serialu kryminalnego „Profil zbrodni” (wspólnie z pisarzem
i dziennikarzem Arturem Górskim).
Główna autorka scenariusza serialu
„Unia serc” dla TVP 3 Info (2011).
Współautorka (z Magdalena Nieć,
Adam Wojtyszko) scenariusza filmu
„Za niebieskimi drzwiami” według
powieści Marcina Szczygielskiego

pod tym samym tytułem.
Film otrzymał dotację PISF. Premiera odbyła się w listopadzie 2016.
Film spotkał się z fantastycznym
przyjęciem krytyków oraz pobił rekord frekwencji, stając się najchętniej oglądanym polskim filmem dla
dzieci i młodzieży.
Wspólnie z Magdaleną Nieć pracuje
nad kolejnymi scenariuszami filmów
fabularnych dla młodej widowni:
„Czarny młyn” (na podstawie książki
Marcina Szczygielskiego) oraz „Czakram mocy”.
Mieszka pod Warszawą, ma troje
dzieci, trzy koty i dwa psy.
Dorota Skotnicka
Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej

››› Kultura

„10 sekretów Marylin Monroe”
23 lutego zapraszamy Państwa na muzyczne spotkanie z ikoną,
najjaśniejszą z hollywoodzkich gwiazd: Marilyn Monroe.
Sekrety najsłynniejszej blondynki świata opowie i wyśpiewa
nam Sonia Bohosiewicz, znakomita aktorka i wokalistka, która
rolą w „Excentrykach” zdobyła
uznanie czołówki polskich jazzmanów. Co wyniknie ze spotkania dwóch tak niezwykłych,
kobiecych osobowości? Warto
sprawdzić... Zapowiada się magiczny wieczór!
Podczas koncertu „10 sekretów Marilyn Monroe” usłyszymy utwory Marilyn Monroe,

Elli Fitzgerald czy Franka Sinatry, m.in. „On the sunny side
of the street”, „New York, New
York”, „I’ve got you under my
skin”, czy „I’m beginning to see
the light”. Artystce na fortepianie towarzyszyć będzie Michał
Rorat.
23. lutego 2018 (pt), godz. 19:00
CKiIO przy ul. Świerkowej 1.
Cena biletu: 40 PLN.
Rezerwacje od 1.01.2018 r.
anna.strzaska@ckiopodkowa.pl
27

››› Kultura

ARTFERIE 2018 dla dzieci
w wieku od 7 do 12 lat
I. 15 – 19 STYCZNIA
Warsztaty improwizacji teatralnej
Co się będzie działo?
Dowiemy się, czym jest improwizacja, jak generować pomysły oraz
akceptować pomysły innych. Rozwiniemy swoją wyobraźnię oraz
umiejętności aktorskie. Stworzymy
wspólną, improwizowaną opowieść,
a po drodze będzie dużo dobrej zabawy np. dwugłowy ekspert, dyrygent, pocztówka z wakacji, pociągi...
Warsztaty poprowadzą
Katarzyna Lalik i Agnieszka
Maciąg z Teatru Hulaj.
II. 22 – 26 STYCZNIA
Warsztaty komiksu i karykatury
Co się będzie działo?
Dowiemy się, jak stworzyć i narysować postać komiksu lub filmu
animowanego. Wykreujemy bohatera fikcyjnego. Oswoimy język
komiksu, czyli kadry, dymki, onomatopeje i ikony. Stworzymy krótki
komiks, od scenariusza do gotowej

realizacji. Poznamy tajniki karykatury. Zaprezentujemy nasze prace
na wernisażu.
Warsztaty poprowadzi
Szymon Teluk.
W programie ferii nie zabraknie
spacerów po zimowej Podkowie,
zabaw integracyjnych, miejsca na
inwencje własną uczestników. Zajęcia zaczynają się o 9.00 a kończą
o 15.00.
Cena: 100 zł / tydzień – dzieci
zamieszkałe w Podkowie Leśnej.
Cena: 125 zł / tydzień – dzieci
zamieszkałe poza Podkową Leśną.
Obiady dodatkowo płatne
50 zł/tydzień.
Rekrutacja: prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie
jej na maila: info@ckiopodkowa.pl
lub doręczenie osobiste do CKiIO,
ul. Świerkowa 1.
Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo mają

dzieci mieszkające w Podkowie Leśnej, uczące się w podkowiańskich
szkołach oraz dzieci uczęszczające
na zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej organizowane przez CKiIO.
INFORMACJA: tel: 22 758 94 41;
mail:i nfo@ckiopodkowa.pl.
ZGŁOSZENIA: mailowe
info@ckiopodkowa.pl
przyjmujemy do 15 grudnia 2017
lub do wyczerpania miejsc.
Najpóźniej 22 grudnia 2017 otrzymają Państwo informację (mailem),
czy dziecko jest na liście uczestników.

Dyplom dla Podkowy Leśnej za udział w Europejskim
Tygodniu Zrównoważonego Transportu
››› Wieści z urzędu

W piątek, 17 listopada 2017 r. odbyła się konferencja „Realizacja
europejskiej polityki transportowej – podsumowanie w Polsce”
zorganizowana przez Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa. Jej
celem było przedstawienie stopnia
wykonania europejskiej polityki
transportowej w zakresie zrównoważonej mobilności i transportu
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oraz podsumowanie udziału polskich miast i gmin w kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2017. W trakcie
konferencji odbyło się uroczyste
wręczenie pamiątkowych dyplomów przedstawicielom miast i gmin
jako podziękowanie za włożony wysiłek i zaangażowanie w organizację
Europejskiego Tygodnia Zrówno-

ważonego Transportu w swoich lokalnych społecznościach.
Kinga Omiotek
Specjalista ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Kultura
Towarzystwo Przyjaciół MiastaOgrodu Podkowa Leśna po raz
drugi zostało beneficjentem
konkursu Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych.
Już późną jesienią kolejne
najcenniejsze dokumenty znajdą
się w Internecie. Uporządkowane
zbiory będą dostępne dla
wszystkich zainteresowanych
historią miasta-ogrodu.
Kolejny projekt wpisuje się w jeden
z celów statutowych Towarzystwa
jakim jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów
archiwalnych i dokumentów dotyczących historii Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. W celu jego realizacji
już w 2009 utworzone zostało Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej, którego kustoszem jest Oskar
Koszutski. Archiwum dysponuje
znacznymi zasobami przekazywanymi przez mieszkańców. Nie były
one jednak dotąd inwentaryzowane,
systematycznie porządkowane oraz
opisywane w sposób odpowiadający wymogom archiwalnym. Stan ten
powoli się zmienia. Poprzedni projekt
zakończony w grudniu 2016 roku
pozwolił na uporządkowanie i opracowanie zbiorów podzielonych na
trzy zespoły archiwalne obejmujące
najcenniejszą z historycznego punk-

Obywatelskie Archiwum
Podkowy Leśnej
tu widzenia część zasobów Towarzystwa, tj: „Archiwum działalności
TPMOPL do 1939 r.” – gromadzącego dokumenty dotyczące organizacji
założonego w 1925 r. miasta-ogrodu
Podkowa Leśna oraz jego życia społecznego; zespołu „Podkowa niezależna 1979-1989” – zawierającego
materiały z lat 1979-1989 dotyczące
działań opozycji niepodległościowej
oraz zespołu „Komitet Obywatelski Solidarność w Podkowie Leśnej
1989-1990” – zawierającego dokumenty i materiały przekazane Towarzystwu przez troje członków KO „S”.
Obecnie przedmiotem
opracowania są trzy zbiory:
P
 arafialny Komitet Pomocy Bliźniemu 1982-1991, liczne dokumenty, które stają się naturalnym
uzupełnieniem zbioru Podkowa
Niezależna 1979-1989.
 Kolekcja dokumentacji dotyczącej dziejów kościoła i parafii p.w.
Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej 1932-1989.
 Portrety Podkowian – zestaw
fotografii mieszkańców Podkowy.
Wybór tematyczny jest związany z nowo pozyskanymi zbiorami, a także ze zbliżającą się setną

rocznicą urodzin Ks.
Leona Kantorskiego
– wieloletniego Proboszcza podkowiańskiej
parafii. W ten sposób chcemy przybliżyć naszej społeczności postać
tego wybitnego kapłana, który
ukształtował całe pokolenia mieszkańców Podkowy, inicjatora licznych działań zarówno lokalnych jak
i o znacznie szerszym zasięgu.
Prace archiwalne realizowane
przez kilkuosobowy zespół członków Towarzystwa są wspierane
przez konsultanta czuwającego nad
zachowaniem zasad archiwistyki,
które muszą być stosowane aby nasze zbiory mogły się znaleźć w obiegu internetowym. Dzięki wsparciu
finansowemu z Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych najstarsze, cenne dokumenty zostały poddane konserwacji.
Zapraszamy do współpracy!
Kontakt: bgwroblewski@gmail.com
lub j.wojnarowski@op.pl
„Zadanie zostało sfinansowane
w 77,60% ze środków publicznych w formie dofinansowania
w ramach konkursu ofert na
realizację zadania publicznego Wspieranie działań
archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych”

››› Wieści z urzędu

Strefa aktywności
Obok Miejskiego Ośrodka Kultury
przy ul. Świerkowej 1 w Podkowie
Leśnej powstała młodzieżowa strefa aktywności sprzyjająca międzypokoleniowej integracji społecznej.
StreetWorkout to nowoczesna forma spędzania czasu dla każdego.
Jest sportem na tyle uniwersalnym,
że można i zwiększyć masę mięśniową, siłę, wytrzymałość czy dynamikę,
ale także poprawić swoją kondycję
i elastyczność ciała. Dzięki specjalnie
zainstalowanym elementom ogólnodostępna i wielofunkcyjna strefa aktywności jest skierowana do różnych
grup wiekowych. Jest to kolejny projekt realizowany w ramach budżetu

partycypacyjnego 2017. Kilka lat temu
został na tym terenie postawiony „pająk” wraz z siłownią miejską, która
cieszy się dużą popularnością wśród
aktywnych mieszkańców. Urządzenia
skateparku zostaną odmalowane oraz
uzupełnione o nowe elementy. Teren
został doświetlony i uporządkowany.

Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Sport

Ostatni bieg Maratonu
Miast Ogrodów
Ponad 180 biegaczy z Milanówka i okolic zameldowało się
w Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku. Zawodnicy
wspierani byli przez równie liczną rzeszę kibiców.
Formuła biegu otwartego, czyli z określonym tylko dystansem minimalnym
1700 metrów okazała się atrakcyjna
zarówno dla wytrawnych biegaczy jak
i osób traktujących ruch na świeżym
powietrzu jako miłą formę spędzenia
czasu. Na trasie nie zabrakło również
dzieci i młodzieży. Bieg przez większą część czasu odbywał się w ciemnościach rozświetlanych tylko przez
blask ogniska i światełka czołówek
zawodników. Organizatorzy przygotowali dla kibiców i zawodników grochówkę, kiełbasę na ognisko i herbatę.
Nie zawiedli również wszyscy przybyli goście przynosząc wiele pysznych
ciast i innych smakołyków na wspólny
stół. Impreza trwała od godziny 14 do
20 (w tym bieg 4 godziny).
18 listopada 2017 roku w Zespole
Szkół przy ulicy Modrzewiowej 41
w Podkowie Leśnej odbył się Turniej
Badmintona Św. Teresy organizowany przez Stowarzyszenie Podkowa
Sportowa, we współpracy z dyrekcją
Zespołu Szkół przy ulicy Modrzewiowej i dyrekcją Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.
W turnieju uczestniczyli uczniowie i ich
rodzice z Zespołu Szkół Samorządowych, Szkoły Podstawowej im. Św. Teresy i Gimnazjum im. Św. Hieronima.
W rozgrywkach wzięło udział
27 zawodników, rozegrano 32 mecze
w sześciu kategoriach:
Rozgrywki były prowadzone w systemie pucharowym (drabinka turniejowa),
jeden set do 21 punktów. W meczach
finałowych grano do dwóch wygranych
setów. Mecze były profesjonalnie sędziowane przez doświadczonych zawodników od lat grających w badmintona.
W poszczególnych kategoriach
zwyciężyli:

1. Singiel dziewcząt, szkoła podstawowa
I miejsce Klara Gwizda
II miejsce Zosia Kamińska
2. Singiel dziewcząt, gimnazjum
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Kilka ciekawych statystyk po
V Nocy STO-nogi Milanówek: 181 zawodników…, 1730 okrążeń… Łączny
dystans to 3114km…, 82 osoby przebiegły półmaraton…
Należy się wielkie uznanie dla
wszystkich zawodników!
Unikalna formuła biegu sprawia, że
na jednej trasie, w tym samym czasie
mogą spotkać się dzieci, osoby traktujące bieganie rekreacyjnie oraz
osoby obdarzone talentem do biegania ekstremalnych dystansów. Takie
spotkanie jest inspiracją do wytrwałych i systematycznych treningów.
W czasie biegu prowadzona była
zbiórka odzieży „technicznej” dla zaprzyjaźnionych młodzieżowych grup
biegowych w Zambii. Zebraliśmy 467

koszulek biegowych. Organizatorami
zbiórki były grupy biegowe: MORT!
Milanówek i STO-nogi Milanówek
V Noc STO-nogi Milanówek była
również zakończeniem Maratonu Miast Ogrodów 2017 – imprezy składającej się z cyklu 8 biegów
o łącznym dystansie 42,1km.
Organizator: STO-nogi Milanówek,
Współorganizator: Podkowiańskie
Towarzystwo Biegowe Wsparcie:
Milanowskie Centrum Kultury i Miasto
Podkowa Leśna

Turniej badmintona

I miejsce Paulina Jankowicz
II miejsce Magda Teperek
3. Debel dziewcząt
I miejsce para Paula Jankowicz/
Zuzia Rzewuska
II miejsce para Magda Teperek/Ola Zdanowska
4. Singiel chłopców szkoła podstawowa
I miejsce Jan Charzyński
II miejsce Michał Długaszek
5. Debel chłopców
I miejsce Marcin Gromek/Jarek Gebel
II miejsce Jan Charzyński/Ignacy Richter
6. Debel rodzinny
I miejsce Klara i Michał Gwizda
II miejsce Ignacy i Anna Richter

Po zakończeniu wszystkich rozgrywek odbył się mecz pokazowy – gra
mikstowa, w której po obydwu stronach siatki stanęli Dyrektorzy obu
szkół: Grzegorz Turek i Grzegorz Dą-

browski. Partnerkami Panów były
przedstawicielki Stowarzyszenia
Podkowa Sportowa, Sylvie Cambou - Prokopowicz i Ela Tybora.
Mecz zakończył się zwycięstwem
pary Grzegorz Turek/Ela Tybora w stosunku 2 : 1.
Na zakończenie turnieju wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne
gadżety a zwycięzcy atrakcyjne nagrody.
Impreza przebiegała w miłej sportowo – towarzyskiej atmosferze. Rozgrywki toczyły się sprawnie. Wszyscy
zawodnicy z dużym zaangażowaniem
rozgrywali swoje pojedynki. Uczestnicy i Dyrekcja szkoły chwalili organizację turnieju, sposób sędziowania i
samą ideę organizacji imprezy, w której chętni mogli wziąć udział całymi
rodzinami.

Ecomikołajkowy
turniej karate tradycyjnego
W dniu 2 grudnia 2017 hali sportowej Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej został rozegrany po raz kolejny
Ecomikołajkowy Turniej Karate Tradycyjnego dla dzieci i młodzieży. W
turnieju wzięli udział zawodnicy z mazowiecki klubów karate tradycyjnego.
Na starcie stanęło ok. 400 zawodników i zawodniczek reprezentujących
m.in. Warszawę, Pruszków, Piastów,

Sochaczew, Grodzisk Mazowiecki,
Podkowę Leśną, Płock, Ojrzanów,
Brwinów. Organizatorem turnieju był
Karate Klub Pruszków we współpracy
z Miastem Podkowa Leśna. Puchary
dla zwycięzców zostały ufundowane
przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, który był gościem zawodów.
Wyniki zawodów umieszczone są
na stronie: www.podkowalesna.pl

Dyplom na XIX Mazowieckich Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w Wyszkowie
17 listopada w Wyszkowie odbyło
się uroczyste zakończenie XIX Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej.
W ubiegłym roku szkolnym
znakomite IV miejsce w klasyfikacji generalnej szkół
gimnazjalnych z całego województwa mazowieckiego
wywalczyła
reprezentacja
dziewcząt LA szkoły samorządowej. Największy wkład
w ten sukces miały dwie ko-

W piątek 17 listopada w Szkole Podstawowej w Ruścu, odbył się Turniej
Piłki Ręcznej o Puchar Dyrektora
Szkoły. Do udziału zaproszonych
zostało po cztery zespoły u dziewcząt i chłopców. Turniej rozgrywany
był systemem każdy z każdym więc
wszyscy mieli do stoczenia po trzy
mecze. W tej sytuacji każda strzelona
i obroniona bramka miała ogromne
znaczenie, bowiem podczas sytuacji
remisowej, bramki te mogły zdecydować o wygranej w turnieju.
Zliczony stosunek bramek uplasował nasze reprezentantki na zaszczytnym drugim miejscu.

ronne dyscypliny naszych dziewcząt,
w których wywalczyły srebrne medale
MIMS, a mianowicie sztafeta 4x100m.
oraz skok wzwyż.
4x100m – Julia Skocińska,
Barbara Burlewicz, Oliwia
Kamińska, Amelia Kwiatkowska
skok wzwyż – Barbara
Burlewicz
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Turniej w Ruścu
8 listopada 2017 r. odbył się Turniej
o Puchar Dyrektora Szkoły w Teresinie w piłce ręcznej roczników
2005 i młodszych. W zawodach
udział wzięły szkoły z Teresina, Iłowa, Sochaczewa, Michałowic i Podkowy Leśnej.
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Warszawy w Podkowy Leśnej wywalczyła dwa miejsca na podium. Dziewczęta uplasowały się na pierwszym
miejscu, chłopcy zajęli wysokie trzecie
miejsce.
Turniej rozgrywany był systemem
„każdy z każdym”. Dziewczęta przetarły sobie drogę do zwycięstwa wyraźnie wygrywając wszystkie mecze.
Chłopcy po ciężkiej walce ulegli jedynie gospodarzom (zwycięzcą turnieju)
oraz zremisowali mecz ze zdobywcą
drugiego miejsca Michałowicami.
Indywidualnie uczennica Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej Emilia Sikora została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju wśród dziewcząt.
Sportową i wychowawczą opiekę nad
drużynami pełni nauczycielka wychowania fizycznego z ww. szkoły Agata
Chrzanowska.

Szczypiorniści w natarciu
Wśród chłopców poziom gry zaproszonych zespołów był również
bardzo równy. W końcówce, to jednak chłopcom z Podkowy udało się
wrzucić z kontry decydującą bramkę
i wygraną 6:5 nasi uczniowie zagwarantowali sobie pierwsze miejsce w turnieju.
Ponadto Iwo Bieniasz i Paula Jankowicz okazali się najbardziej wartościowymi zawodnikami i zdobyli
tytuł MVP (Most Valuable Player)
Turnieju, a tytuł Bramkarki Turnieju

zdobyła niezawodna Dominika Jurkowska. Gratulujemy!
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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
Konserwator ds. Zabytkowej Zieleni
Krystyna Ładyżyńska-Adamowicz
(pokój nr 16), tel. 22 759 21 30
Referat Infrastruktury Komunalnej
tel. 22 759 21 22
e-mail:infrastrukturakomunalna@podkowalesna.pl
Ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie – 22 759 21 21
zieleń – 22 759 21 25
e-mail: infrastrukturakomunalna@podkowalesna.pl
drogi – 22 759 21 23
e-mail: infrastrukturakomunalna@podkowalesna.pl
nieruchomości –22 759 21 17
geodezja – 22 759 21 19
e-mail: infrastrukturakomunalna@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta – tel. 22 759 21 24
e-mail: promocja@podkowalesna.pl
Rada Miasta Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl

www.podkowalesna.pl
Adresy e-mailowe radnych
Andrzej Porowski
andrzej.porowski@podkowalesna.pl
Katarzyna Niezgoda
katarzyna.niezgoda@podkowalesna.pl
Olga Jarco
olga.jarco@podkowalesna.pl
Emilia Drzewicka
emilia.drzewicka@podkowalesna.pl
Małgorzata Janus
malgorzata.janus@podkowalesna.pl
Joanna Przybysz
joanna.przybysz@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Zbigniew Habierski
zbigniew.habierski@podkowalesna.pl
Małgorzata Horban
malgorzata.horban@podkowalesna.pl
Sylwia Dąbrówka
sylwia.dabrowka@podkowalesna.pl
Marcin Kaliński
marcin.kalinski@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Renata Gabryszuk
renata.gabryszuk@podkowalesna.pl
Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska
malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja – Podkowa Leśna: tel. 22 758 91 10
Dzielnicowy Posterunku Policji
w Podkowie Leśnej.
St. Asp. Jakub ZIÓŁEK, tel. 600 997 544
(część po południowej stronie torów WKD ul. Brwinowska)

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

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

Rozdzielna gazu:
PGNiG Biuro Obsługi Klienta Pruszków
pn.–pt. 8.00–17.00, tel. 22 637 46 04
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis”: tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus”: tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska, tel. 22 729 19 16
Apteka Główna, tel. 22 758 91 66
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-Nova Sp. z o.o.
tel. 697 229 002 (alarmowy),
tel. 663 203 907 (dział eksploatacji)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 15 70
Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82
czynny: poniedziałek 8-18,
wtorek-czwartek 8-16, piątek 8-14
Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 20 61
Zespół Szkół Samorządowych:
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna,
tel. 22 758 95 67
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały:
ul. Miejska 7, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 95 46
Szkoły Klubu Inteligencji Katolickiej:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Modrzewiowa 41, tel. 22 729 12 81
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Wiewiórek 2/4, tel./fax 22 729 10 80
Miejska Biblioteka Publiczna
im Poli Gojawiczyńskiej:
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48
www.mbp-podkowalesna.pl
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa 18, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Urząd Pocztowy: tel. 22 758 93 28
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie w godz.:
9.00–10.00 oraz 16.30–17.30
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