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Z przyjemnością informuję,
że Podkowa Leśna w
rankingu przygotowanym
przez miesięcznik
samorządowy „Wspólnota”
w klasyfikacji gmin miejskich
wydaje na kulturę najwięcej
w Polsce – 1022,37zł na
mieszkańca, co daje 7,26%
wydatków ogółem w
budżecie oraz 8 miejsce w
kraju wśród wszystkich gmin.
W kategorii gmin miejskich
zostało ich sklasyfikowanych
237.
Metodologia była prosta – ranking
wydatków na kulturę objął 2 lata – 2015
i 2016 rok, co stanowiło uzupełnienie
rankingu opublikowanego przed rokiem,
obejmującego wydatki w latach 2010–
2014. Dane zostały zebrane
i opracowane przez Dział Badań i Analiz
Narodowego Centrum Kultury na
podstawie sprawozdań budżetowych
przekazywanych przez Jednostki
Samorządu Ter y torialnego do
Ministerstwa Finansów. Pod uwagę
wzięto wydatki bieżące i majątkowe
łącznie z lat 2015–2016. Wydatki zostały
przeliczone na osobę (na podstawie
danych GUS na koniec 2016 roku).
Swój raport opublikowało równolegle
również Narodowe Centrum Kultury z
podziałem gmin według zamożności i tam
również zajmujemy pierwsze miejsce. W
tym opracowaniu składowymi były:
działalność i uczestnictwo w kulturze,
wydatki na kulturę per capita, udział
kultury w budżecie. W składowej
„działalność i uczestnictwo w kulturze”
uw zględniono międz y innymi
uczestników imprez artystyczno –
rozrywkowych na 1000 mieszkańców,
uczestników imprez w domach kultury
na 1000 mieszkańców, grupy artystyczne

w domach kultury na 1000 mieszkańców, To wiadomość zbiegła się z obchodami
czytelników bibliotek publicznych na okrągłego jubileuszu działalności
1000 mieszkańców oraz wypożyczenia Centrum Kultur y i Inicjat y w
księgozbioru na 1 czytelnika
Obywatelskich w Pałacyku Kasyno. 10
w woluminach.
lat temu w czerwcu w obecności
W poprzedniej edycji rankingu zajęliśmy mieszkańców i wielu znamienitych gości,
2 miejsce. Zawsze w różnych rankingach m.in. prof. Jerzego Regulskiego, władze
wydatki, jakie Podkowa Leśna przeznacza samorządowe dokonały otwarcia miejsca
na działania kulturalne plasują nas w wyjątkowego, które swoją atmosferą
czołówce. Od 1990 roku wszystkie przyciągało przez te lata szeroką
kadencje władz samorządowych publiczność. Różnorodna oferta:
przykładały ogromną wagę do kultury. ko n cer t y,
w y s t aw y,
d eb at y,
Nasze miasto zostało stworzone dla ludzi przedstawienia teatralne, konferencje
kultury i wszystkich jej konsumentów, czy inne wydarzenia artystyczne cieszyły
miało pogodzić twórców kultury z jej się i cieszą dużym zainteresowaniem. W
odbiorcami stwarzając niepowtarzalne części to zasługa specyfiki miejsca, jego
warunki samorozwoju mieszkańców w historii i tradycji, ale też w dużej mierze
tej dziedzinie życia społecznego. Warto przyczyniło się do tego zaangażowanie
też zaznaczyć, że wydatki na kulturę w wielu osób. Z tej okazji odbędą się liczne
naszym mieście dotyczą zazwyczaj wydarzenia, o których możecie Państwo
wydatków bieżących przeznaczanych na przeczytać na dalszych stronach
„konsumowaną kulturę” a nie inwestycji. biuletynu.
Aby zobaczyć skalę, warto porównać
wydatki gmin sąsiednich w naszym Zapraszam
powiecie: Brwinów 162,18zł/na
mieszkańca, Milanówek 254,72zł,
Grodzisk Mazowiecki
281,66zł.
Wydajemy średnio prawie pięciokrotnie
więcej.
Burmistrz Mista Podkowa Leśna

›››Wieści z urzędu

Podsumowanie spotkania
z mieszkańcami w sprawie ulic:
Lotniczej i Miejskiej

›››Inwestycje

Dofinansowanie na
ścieżki rowerowe!
Informujemy, że wspólny projekt sześciu
gmin: Podkowy Leśnej, Żyrardowa,
Michałowic, Milanówka, Grodziska
Mazowieckiego i Pruszkowa uzyskał
dofinansowanie UE na budowę ścieżek
rowerowych.

W połowie marca odbyło się kolejne już spotkanie
z mieszkańcami, którego tematem były nasze podkowiańskie
drogi. W tej kadencji na zlecenie Urzędu Miasta opracowano
dokumentacje techniczne dla przebudowy dróg o łącznej
długości 7 kilometrów (przebudowano ponad 5 kilometrów). Podkowa Leśna otrzymała
Ponadto opracowane już dokumentacje dla 7,5 km dróg czekają dofinansowanie w wysokości
na zgody lub są w ostatniej fazie projektowania.
1.475. 796,58 zł., jest to 80%
Mimo tak dużego, a wcześniej dokładnie P&R. Dla wielu naszych gości właśnie ta wartości całego projektu
planowanego i przemyślanego procesu część miasta jest pierwszym kontaktem
(1.844.745,73 zł).
projektowania umknę ła kwestia z Podkową Leśna.
wykonania projektu dwóch ulic: Lotniczej
i Miejskiej w samym centrum miasta.
Lotnicza ma szczególne znaczenie dla
całości układu komunikacyjnego naszego
miasta. To tutaj korzystamy z chwilowego
przystanku, gdy ktoś nas „wyrzuca”
w centrum, jest usytuowany przystanek
taksówek oraz wjeżdża autobus
obsługujący regularne linie miejskie
gminy Brwinów. To wreszcie tutaj
spotykają się istniejące ciągi pieszorowerowe ulicy powiatowej z właśnie
budowanymi miejskimi ścieżkami
rowerowymi. Jest to też ostatnia z trzech
części otwartych miejskich przestrzeni
zlokalizowanych wzdłuż torów WKD,
która powinna być poddana gruntownej
rewitalizacji, tak aby swoim wyglądem
i funkcjonalnością nie odstawała od
zagospodarowanej przestrzeni Parku
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz terenu

Na spotkaniu, oprócz Burmistrza Miasta
i przedstawicieli Urzędu Miasta był autor W ramach konkursu o dofinansowanie
projektu inż. Marek Krawczyk, który projektów mogły ubiegać się jednostki
zaprezentował 3 koncepcje, możliwych samorządu terytorialnego funkcjonujące
do realizacji rozwiązań dla ulicy Lotniczej w ramach Porozumienia Gmin
oraz przedyskutowane zostało Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
zaproponowane rozwiązanie dotyczące (WOF) o współpracy w zakresie realizacji
ulicy Miejskiej. Zebrane od obecnych na Z in te g ro w a ny c h
In w e s t y c ji
sali mieszkańców uwagi jak i te przesłane Terytorialnych (ZIT) w perspektywie
do Urzędu Miasta pocztą elektroniczną, finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki
w miarę możliwości prawnych i wymogów organizacyjne tych JST.
technicznych jakim powinny odpowiadać Porozumienie międzygminne zostało
drogi publiczne zapewne zostaną podpisane w lipcu 2017 r. Projekt
uwzględnione. Pozostanie tylko czekać pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń
na projekt i późniejszą realizację.
powietrza w gminach południowo
zachodniej części Warszawskiego
Stanisław Borkowski Obszaru Funkcjonalnego poprzez
Ref. Infrastruktury Komunalnej i budowę zintegrowanego systemu tras
Zamówień Publicznych rowerowych etap II” był bardzo wysoko
Urząd Miasta Podkowa Leśna oceniony, znalazł się na 2 pozycji i uzyskał
łączne dofinansowanie w wysokości 80%
na kwotę 12.519.000zł (cały projekt ma
wartość 15.648.786 zł), co pozwoli na
wybudowanie ok. 20 km kolejnych
ścieżek rowerowych.
Marcin Bzdyra
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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›››Wieści z urzędu

Wygraliśmy sprawę
w sądzie!
Pamiętacie Państwo konflikt ze starostą
w sprawie podkowiańskich dróg?
Zapadł wyrok – 28 lutego 2018

WYGRALIŚMY!

Rok temu (2017) po ostrej batalii złożyłem uzyskanie pozwolenia na budowę czy też wynika, że w badanych partiach jezdni
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wystarczające było dokonanie zgłoszenia ul. Kwiatowej stwierdzono występowanie
przeciwko decyzji Starosty Grodziskiego co do planowanych prac.
starych nasypów antropogenicznych pod
Marka Wieżbickiego utrzymanej w mocy W tej sprawie organy administracji, zarówno nakładką starego, pokruszonego asfaltu,
przez Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława Starosta Grodziski, orzekający jako organ które powstały w wyniku przeprowadzonych
Sipierę w sprawie braku przyjęcia zgłoszenia I instancji, jak również Wojewoda Mazowiecki robót budowlanych, mających na celu
przebudowy ulicy Kwiatowej w Podkowie jako organ odwoławczy, uznały, że zgłoszenie utwardzenie jezdni dla prowadzenia
Leśnej. Mówiąc w skrócie starosta stał na dotyczące wykonania utwardzenia drogi swobodnego ruchu kołowego.
stanowisku, że nie mamy dróg w rozumieniu gminnej nr 150536 w ulicy Kwiatowej na Konkludując, należy wskazać, że postępowanie
prawa budowlanego, co podtrzymał odcinku Paproci-Parkowa w Podkowie Leśnej organu odwoławczego (wojewody) było
wojewoda, ja natomiast wręcz przeciwnie w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej sprzeczne z przepisami postępowania tj. art.
– że nasze drogi, powstałe przed wojną są jezdni, na działkach ewidencyjnych 142, 8/3, 7, art. 77& 1 i art. 80 k.p.a, które zobowiązują
obiektami budowlanymi. Pisałem o tym 144, 145 i 22, obręb 0008 jest budową organ administracji do zebrania całokształtu
w artykułach oraz biuletynie, szeroko nowego obiektu budowlanego wymagającego materiału dowodowego i dopiero na jego
informowały o sprawie media. Wyrok pozwolenia na budowę. Z akt sprawy nie podstawie uznanie czy konkretna okoliczność
w mojej opinii jest miażdżący dla organów wynika natomiast, aby było prowadzone została udowodniona czy też nie. Wymogom
administracji i starosty i wojewody. Do jakiekolwiek postępowanie dowodowe tym Wojewoda nie sprostał.(…)
dziś nie pojmuję dlaczego wojewoda dał mające na celu ustalenie czy w miejscu
W sytuacji, gdy organy administracji nie
się wkręcić w tę narrację grodziskiego dokonywania zamierzonej inwestycji znajduje ustaliły stanu faktycznego sprawy, wydanie
starostwa powiatowego bez zweryfikowania się już jakakolwiek droga mająca cechy sprzeciwu na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1
faktów.
obiektu budowlanego czy też nie.
ustawy Prawo budowlane należało uznać
WSA w Warszawie uznał, że skarga Dla prawidłowości rozstrzygnięcia należało za co najmniej przedwczesne i nieuzasadnione.”
złożona przez Burmistrza Miasta natomiast ustalić czego ma dotyczyć zakres Koszty postępowania na rzecz Miasta
Podkowa Leśna podlega uwzględnieniu, planowanych prac, tj. czy istniejącego już Podkowa Leśna zostały zasądzone od
ponieważ zaskarżona decyzja została obiektu budowlanego, a co za tym idzie Wojewody Mazowieckiego. Od wyroku
wydana z naruszeniem przepisów przeprowadzenia jego przebudowy i dokonanie przysługuje skarga kasacyjna do NSA.
postępowania. Sąd stwierdził, że jedynie zgłoszenia w tym zakresie, czy mamy To jedna z tych wygranych spraw, które
podniesione przeze mnie zarzuty w postaci do czynienia z budową nowego obiektu, przyniosły mi dużą satysfakcję. Dwie
naruszenia przepisów postępowania a tym samym inwestor powinien był uzyskać instancje, płatne artykuły i oświadczenia
są zasadne. Wojewoda Mazowiecki pozwolenie na budowę. Ustalenia poczynione starosty w prasie i na stronach powiatu
działający jako organ odwoławczy nie przez organy administracji (starosty i wojewody) mające zdyskredytować samorząd
zgromadził całokształtu materiału są w niniejszej sprawie całkowicie dowolne. podkowiański – jak widać bez pokrycia
dowodowego, który następnie powinien W aktach sprawy brak jest bowiem merytorycznego, spotkania w ministerstwie,
był rozpatrzyć i ocenić. Organ ten nie jakiegokolwiek materiału dowodowego. bezrefleksyjna rada powiatu, nie uwzględniająca
przedsięwziął także czynności niezbędnych (…) Organ odwoławczy nie odniósł się też racji mieszkańców Podkowy (odrzucająca
do dokładnego wyjaśnienia stanu do treści odwołania, w którym strona skargi). I po raz kolejny nasuwa się pytanie
faktycznego oraz załatwienia sprawy, (burmistrz Podkowy) wykazywała, że – po co komu to było?
naruszając tym samym przepisy.
przebudowywana droga ma nawierzchnię Stan dzisiejszy ulicy Kwiatowej Państwo
Z wyroku: „Wskazać należy, że kluczową tłuczniową. Nie przeprowadził koniecznego znacie – będąc przekonanym co do swoich
w tej sprawie kwestią była ocena, czy postępowania dowodowego w tym zakresie. racji doprowadziłem do jej przebudowy
w zakresie planowanej inwestycji mamy do Podkreślić należy, że również dołączona (w efekcie starosta przyjął zgłoszenie, po
czynienia z istniejącym już obiektem przez skarżącego (burmistrza Podkowy) złożonej sprawie do sądu). Ten wyrok jest
budowlanym, czy dopiero z realizacją nowego do skargi opinia geotechniczna przeczy taką wisienką na torcie.
obiektu. Powyższe było niezbędne dla uznaniu organów, że zgłoszenie dotyczy
ustalenia czy dla inwestycji konieczne było nowego obiektu budowlanego. Z opinii tej
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta
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›››Wieści z urzędu

›››Inwestycje

Burmistrz Miasta odznaczony
przez Spółkę Warszawska
Kolej Dojazdowa
W piątek 2 marca br., w sali widowiskowej Podczas uroczystości przybliżono
„ Matecznika Mazowsze” odbyła się historię powstania oraz rozwoju spółki.
uroczystość obchodów jubileuszu Wśród zapowiedzi Prezesa Spółki WKD
90-lecia EKD-WKD. Podczas uroczystej znalazły się: budowa drugiego toru na
gali, która odbyła się w sali widowiskowej odcinku Podkowa Leśna – Grodzisk,
„Matecznik Mazowsze” Marszałek która powinna ruszyć za ok. 1,5 roku,
Województwa Mazowieckiego Adam przewożenie nieodpłatne rowerów
Struzik oraz Prezes Zarządu WKD w weekendy i święta, uruchomienie
Michał Panfil wyróżnili osoby zasłużone dodatkowego składu, dzięki czemu kolejki
dla Mazowsza i rozwoju spółki WKD. będą częściej kursowały, budowa
Wśród zasłużonych znalazł się Pan Artur nowych przystanków do końca roku.
Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Uroczystość uświetnił występ
Leśna, który otrzymał odznakę Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca
“Przyjaciel WKD za wsparcie i publiczne „Mazowsze”.
popularyzowania działań WKD, mające
Kinga Omiotek
wpływ na pozytywny wizerunek spółki”.
Stanowisko ds. Promocji
Wybitnym pracowniom spółki za
Urząd Miasta Podkowa Leśna
sumienną i wzorową pracę zostały
przyznane odznaczenia państwowe
Prezydenta RP.

Ulica Kwiatowa
Na ukończeniu są prace związane
z przebudową ulicy Kwiatowej. Do
niedawna pyląca i błotna droga zyskała
nową nawierzchnię asfaltową, pojawiło
się także odwodnienie - system
podziemnych
skrzynek
magazynujących wody opadowe. Nowa
jezdnia ma 4,5 m szerokości i pozostała
dwukierunkowa. Ponadto ulica jest
wzbogacona o fizyczne elementy
spowolnienia ruchu. Pojawiło
się wyniesione skrzyżowanie z ulicą
Storczyków i Konwalii oraz szykany.
Organizacja ruchu przewiduje
wprowadzenie strefy 30, czyli stałego
ograniczenia prędkości pojazdów do
30 km/h

Ulica Topolowa

›››Wieści z urzędu

Dofinansowanie na zakup książek
w bibliotece szkolnej
W ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa pozyskaliśmy dotację celową
na zakup nowości wydawniczych (książek
nie będących podręcznikami) dla biblioteki
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Warszawy. Celem projektu jest rozwijanie
zainteresowań uczniów poprzez wspieranie
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czytelnictwa dzieci i młodzieży, zachęcania
do sięgania po książki. Kwota dofinansowania
wraz z wkładem własnym miasta wynosi
15 tys. zł.
Maria Górska
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna

Jedna z szerszych i mających większe
znaczenie dla naszego układu
urbanistycznego ulic w końcu doczekała
się przebudowy. Droga została
wykorytowana, zostały posadowione
krawężniki oraz wykonane podjazdy do
posesji. Wykonawca termin prac ma
określony na koniec maja br.
Organizacja ruchu przewiduje
wprowadzenie strefy 30, czyli stałego
ograniczenia prędkości pojazdów do
30 km/h

›››Inwestycje

Inwestycje na
Park&Ride
Przystąpiliśmy do kolejnego etapu
prac na P&R przy stacji Podkowa
Leśna Główna. Parking został
wyposażony w oświetlenie, pojawiły
się eleganckie pastorały z ledowymi
źródłami światła.
W trakcie montażu jest toaleta
publiczna przystosowana do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami,
automatyczna i posiadająca własny
system ogrzewania. Zostanie
uruchomiona w pierwszych dniach
maja i będzie płatna – 2 zł.

architektura. Dobra współpraca,
odważne decyzje i przemyślana struktura
finansowa będą miały z całą pewnością
pozytywne konsekwencje w późniejszej
eksploatacji całości zamierzenia. Oby
parking i jego otoczenie służyły dobrze
i długo naszej społeczności i wszystkim
gościom.
Andrzej Kowalski
Ref. Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Na ukończeniu są także prace związane
z budową wiat rowerowych, których
konstrukcja i wykończenie nawiązuje do
budynku i zadaszenia naszej stacji WKD
Główna. Wiaty, oprócz stojaków będą
miały dodatkowe oświetlenie. Cały teren
będzie monitorowany i podłączony
do w łaśnie układanych sieci
światłowodowych. W planach jest także
ustawienie ławek, koszy na śmieci i po
uporządkowaniu terenu, nasadzenia.
Park&Ride to długo oczekiwana i patrząc
na zainteresowanie, bardzo potrzebna
miastu inwestycja. Od początku jego
funkcjonowania do połowy kwietnia
z parkingu skorzystało ponad 10 tys.
kierowców.
Początkowo miała być to inwestycja
WKD (choć nie wiadomo kiedy
zrealizowana i czy w ogóle) i miasta, gdzie
Podkowa Leśna zobowiązywała się
pokryć wszystkie koszty związane
z zielenią, chodnikami, utwardzeniem
ł ąc znika ulic y Błońskiej. Po
przeanalizowaniu możliwości ubiegania
się o środki europejskie, powstał
wyjątkowy montaż finansowy tej budowy.
Dzięki podpisanym umowom dotyczącym
wykorzystania całej działki kolejowej
i w efekcie wzajemnego nieobciążania się
kosztami utrzymania, Miasto Podkowa
Leśna stało się beneficjentem
dofinansowania, a WKD wniosło cały
wkład własny. Perspektywa otrzymania
dofinansowania przez nasz samorząd
sprawiła, że podjęto decyzję
o wzbogaceniu inwestycji o cześć wyżej
wymienionych elementów które
pierwotnie nie były przewidywane,
takich jak toaleta, wiaty i stojaki na
rowery, oświetlenie, monitoring, mała
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›››Inwestycje

Ulica Cicha
Przebudowa ulicy Cichej jest w fazie
wykończeniowej. Nowa geometria
przewiduje jezdnię o nawierzchni
asfaltowej i szerokości 5,0 m. Na całej
długości ulicy Cichej będzie wprowadzona
„strefa zamieszkania” oznakowana
niebieskim, prostokątnym znakiem B-40.
A to oznacza, że na tym odcinku Cichej
na jezdni pierwszeństwo mają piesi

i rowerzyści przed kierującymi
samochodami. Ponadto, droga wzbogaciła
się o 2 progi i szykany mające pomagać
kierowcom utrzymać dozwoloną
prędkość w strefie zamieszkania
określoną na 20 km/h. Już w czasie prac,
po uporządkowaniu poboczy i ustawieniu
krawężników widać było, że szerokość
pasa drogowego, a ulicą Cichą jest jak na
podkowiańskie warunki całkiem szeroką
ulicą, bardzo pozytywnie wpływa na
estetykę ulicy. Dodatkowo spore różnice
wysokości i łuk sprawiają, ze po
przebudowie będzie to jedna z częściej

Przepust
pod 719

Ogłoszono kilkakrotne przetargi które
z uwagi na brak chętnych lub zbyt
wysokie ceny ofertowe nie przynosiły
rozstrzygnięcia. Dopiero w ogłoszonym
przetargu, w grudniu zeszłego roku
W marcu rozpoczął się remont przepustu wyłoniono wykonawcę A- Z Bud na
pod trasą 719. To jedna z ważniejszych kwotę 295.484 zł. W styczniu 2018 roku
inwestycji dla mieszkańców Podkowy, podpisano umowę z terminem do 10
którzy są podtapiani. Przepust jest maja br. Z informacji od Mazowieckiego
jednym z elementów, który pozwoli na Zarządu Dróg Wojewódzkich wynika, ze
uregulowanie stosunków wodnych prace idą zgodnie z planem. Dzięki dobrej
w Podkowie Leśnej, m.in. przy cmentarzu współpracy z ZDMW udało się
(przestanie być zalewany). Temat doprowadzić do zaprojektowania także
konieczności remontu przepustu był drugiego z przepustów pod 719, który
podejmowany w Podkowie wielokrotnie. czeka na realizację, jeżeli tylko środki na
Po wielu interwencjach miasta, w roku to pozwolą.
2015 Mazowiecki Zarząd Dróg
przygotował projekt, który po uzyskaniu
uzgodnień czekał na możliwość realizacji.

Ścieżki
rowerowe
Ścieżki rowerowe posiadają w większej
części obrzeża i docelowe podbudowy.
Dla przypomnienia, wybór lokalizacji
ścieżek nie był przypadkowy. Z wyjątkiem
biegnącej wzdłuż torów WKD i wzdłuż
ulicy Jeleniej, znalazły się w pasach
drogowych wyznaczonych jeszcze przed
wojną. Ich budowa pozwoli na
odtworzenie naszego historycznego
układu urbanistycznego oraz w pełni
otworzy miasto wewnątrz dla pieszych
i rowerzystów. Ścieżka rowerowa w pasie
ulicy Dębowej i wzdłuż ulicy Jeleniej
będzie posiadać w pełni przepuszczalną
nawierzchnię z naturalnego kruszywa
łączoną polimerem.
Podobną mamy w Parku rzyjaźni PolskoWęgierskiej. Trasa rowerowa i ciąg
pieszo-rowerowy łączący stacje WKD
Główna i Zachodnia, prowadzony
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całkowicie w pasie kolejowym, z uwagi
na wymogi spółki zbudowany zostanie
z płytek chodnikowych, bezfazowych. Po
wybudowaniu ciąg pieszo-rowerowy na
odcinku stacja WKD Podkowa Leśna
Główna – przejście pod torami – Parów
Sójek, planowane są nasadzenia
nawiązujące do wspomnień jakimi dzielą
się mieszkańcy miasta z urzędem.
Podobnie, w historycznym przebiegu
ulicy Żubrowej i przedłużeniu ulicy Rysiej
także znajda się płytki, jednak w tym
miejscu wybór nawierzchni podyktowany
został uwarunkowaniami gruntowymi.
Elektrycy ułożyli na wszystkich odcinkach
kable mające zasilać zaprojektowane
ledowe oświetlenie ścieżek. W okresie
późniejszym planowane jest dostawienie
wzdłuż wszystkich budowanych
odcinków koszy, ławek i urządzeń do
ćwiczeń fizycznych.
Stanisław Borowski
Ref. Infrastrukury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
Urzad Miasta Podkowa Leśna

wybieranych przez pieszych arterii
łączących miasto z kompleksem lasu
Młochowskiego.

›››Wieści z urzędu

Metropolia
działa
W czwartek, 22 lutego br. w Warszawie
odbyła się konferencja prasowa dotycząca
prz ygotowania planu działań
strategicznych dla metropolii warszawskiej
w kontekście perspektywy finansowej
2020+.
W spotkaniu udział wzięli: Artur Tusiński
- Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, Michał
Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st.
Warszawy, Krzysztof Kalinowski – Wójt
Gminy Dębe Wielkie oraz dr hab. Marta
Lackowska – ekspertka z Instytutu
Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu
Warszawskiego.
Przed zespołem tworzącym środowisko
metropolitalne stoją wyzwania:
• Określenie wspólnych celów
rozwojowych samorządów obszaru
metropolitalnego (NUTS2) w oparciu
o zapisy Strategii rozwoju OMW
• Identyfikacja projektów flagowych,
kluczowych z punktu widzenia rozwoju
metropolii –do negocjacji w ramach
„kontraktu metropolitalnego”
• Wypracowanie mechanizmów
koordynacji działań i podejmowania
decyzji w obszarach tematycznych
o znaczeniu metropolitalnym, które
pozwolą na zwiększenie skuteczności
osiągania wspólnych celów.

Po zakończeniu I części spotkania odbyły będzie przyjęcie „Planu działań
się warsztaty strategiczne dla strategicznych dla metropolii warszawskiej
przedstawicieli gmin, miast i powiatów w kontekście programowania i realizacji
obszaru metropolitalnego, które polityki spójności po 2020 roku”.
poprowadziła dr hab. Marta Lackowska Fundusze europejskie w perspektywie
i dr Katarzyna Szmigiel-Rawska z Instytutu finansowej 2020+ będą już uwzględniały
Geografii Społeczno- Ekonomicznej n ow y
p o dzia ł
wojewó dz t wa
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu mazowieckiego na dwie jednostki
Warszawskiego. Uczestnicy wymienili się statystyczne – od 1 stycznia br. NUTS
d o ś w ia d c ze nia m i ,
roz m a w ia li „warszawski stołeczny” tworzy 70 gmin:
o priorytetach rozwojowych metropolii Warszawa i dziewięć sąsiadujących
warszawskiej na najbliższe lata, co powiatów: grodziski, legionowski, miński,
w najbliższych miesiacach pozwoli na nowodworski, otwocki, piaseczyński,
wypracowanie skutecznych mechanizmów pruszkowski, warszawski zachodni oraz
dla dalszego harmonijnego rozwoju wołomiński.
społeczno-gospodarczego gmin
i powiatów metropolii w perspektywie
Kinga Omiotek
finansowej 2020+. Warsztaty potrwają
Stanowsko ds. Promocji
do maja br., a efektem wspólnych prac
Urząd Miasta Podkowa Leśna

›››Wieści z urzędu

Podkowa rozkwita!
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Wybór nowych władz w Stowarzyszeniu
Metropolia Warszawa
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński został wybrany do Zarządu
Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.
Podczas Walnego Zgromadzenia, które
odbyło się 24.03.br. w Izabelinie, dokonano
wyboru nowych władz Stowarzyszenia.
Prezesem Zarządu został wiceprezydent
Warszawy Michał Olszewski, a do Zarządu
weszło po jednym reprezentancie z 8
powiatów z obszaru metropolitalnego:
grodziskiego, pruszkowskiego, zachodniego,
legionowskiego,
mińskiego,
nowodworskiego,
otwockiego,
piaseczyńskiego oraz wołomińskiego –
skarbnik. Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna otrzymał maksymalną liczbę głosów.
Do głównych zadań Stowarzyszenia
Metropolia Warszawa należą: współpraca
z innymi instytucjami zaangażowanymi
w prowadzenie polityki metropolitalnej,
wypracowywanie z członkami
Stowarzyszenia form współpracy
międzygminnej, prowadzenie działań

edukacyjno-informacyjnych w zakresie
działań prowadzonych w ramach Obszaru
Metropolitalnego Warszawa, artykułowanie
potrzeb i uwarunkowań rozwojowych
członków Stowarzyszenia na różnych

forach, wsparcie promocji działań członków
Stowarzyszenia.
Kinga Omiotek
Stanowsko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna

›››Wieści z urzędu

Monitoring miasta już wkrótce

Już w zeszłym roku, firma Orange która
wygrała przetarg na budowę
monitoringu wizyjnego w naszym
mieście zakupiła wszystkie elementy
stałe tj. kamery, serwer obsługujący
system i mający stanowić rdzeń stacji
monitorowania oraz wszystkie
niezbędne urządzenia. Mając
w perspektywie szybką budowę
światłowodów, miasto zdecydowało
o przedłużeniu terminu i rezygnacji

z przesyłania sygnału pomiędzy
kamerami za pomocą tradycyjnych kabli
i sieci LTE na rzecz stabilnych i nie
mających ograniczeń światłowodów.
Montaż kamer w mieście i na P&R oraz
stacji monitorowania i serwerowni
planowany jest na koniec maja br.
Tomasz Gawin
Ref. Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna

›››Wieści z urzędu

Odmalowany
skatepark

amatorów bmx-ów, rolek i deskorolek.
Obok skateparku niedawno powstał
StreetWorkout dzięki któremu, można
zwiększyć masę mięśniową, siłę,
wytrzymałość oraz dynamikę, ale także
Na początku marca zostały odmalowane poprawić swoją kondycję i elastyczność
przez pracowników gospodarczych ciała. Dzięki specjalnie zainstalowanym
Urzędu Miasta urządzenia na skateparku. elem ento m
ogóln o d o s tę p na
Podkowiański skatepark, o czym pisaliśmy i wielofunkcyjna strefa aktywności jest
w poprzednim biuletynie, został skierowana do różnych grup wiekowych.
wzbogacony o nowe elementy: pole jam, Dla młodszych jest też „pająk” oraz dla
nową ławkę i łamaną poręcz. Już wiemy, wszystkich elementy siłowni miejskiej. To
że nowe urządzenia cieszą młodych doskonałe uzupełnienie codziennego
miłośników sportów ekstremalnych – spaceru, marszu czy joggingu.
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Andrzej Kowalski
Ref. Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna

›››Wieści z urzędu

Wniosek do Nadleśnictwa
Aktualnie opracowywany jest Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa
Chojnów na lata 2018-2027. Burmistrz Miasta Artur Tusiński wniósł
o ustalenie dla Lasu Młochowskiego znajdującego się granicach
administracyjnych Miasta Podkowa Leśna, stanowiącego własność
Skarbu Państwa i znajdującego się w użytkowaniu Nadleśnictwa
Chojnów, prowadzenia gospodarki leśnej na zasadach ustalonych dla
lasów uznanych za ochronne w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.).
W piśmie postawiono wniosek o:
ograniczenia zrębów zupełnych do
najsłabszych siedlisk leśnych oraz
prowadzenia ścinki drzew, zrywki
i wywozu drewna w sposób zapewniający
w maksymalnym stopniu ochronę gleby
i roślinności leśnej a także wzmocnienia
dbałości o stan zdrowotny i sanitarny
drzew i preferowania naturalnego
odnowienia lasu.
Objęcie Lasu Młochowskiego
gospodarką leśną prowadzoną na
zasadach ustalonych dla lasów uznanych
za ochronne jest zgodne z zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Podkowa Leśna,
który przewiduje dla utrzymania funkcji
prz yrodniczej
rekreacyjnej
i wypoczynkowej Lasu Młochowskiego

stworzenie programu wykorzystania połączonych z cennymi kulturowo lub
lasu, zapewniającego ochronę jego przyrodniczo obiektami w sąsiadujących
najbardziej wartościowych elementów miejscowościach. Nadmienić należy, że
oraz wyznaczenie na jego podstawie w części należącej do Podkowy Leśnej
i urządzenie systemu dróg pieszych, znajdują się dwa rezerwaty:
rowerowych
i
hippicznych • rezerwat im. B. Hryniewieckiego
z uwzględnieniem i wykorzystaniem ustanowiony w 1977 r. dla ochrony
istniejących szlaków. Dodać należy, że zbiorowiska świetlistej dąbrowy
z inicjatyw środowisk lokalnych we i znajdującego się tam starodrzewia
współpracy z Nadleśnictwem Chojnów dębowo – sosnowego.
na terenie Lasu Młochowskiego • rezerwat Zaborów im. W.
powstały: trzy oznakowane trasy Tyrakowskiego. Położony w głębi lasu
rowerowe, w zimie służące również jako starodrzew siedliska grądowego
szlaki biegowe oraz spacerowa ścieżka stanowi ostoję dla licznej grupy
edukacyjna z czternastoma przystankami gatunków ptaków.
(tablicami) objaśniającymi różne aspekty
przyrodnicze. Dodatkowo przez Las
Maria Górska
Młochowski zostało wytyczonych kilka
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna
szlaków turystycznych PTTK

›››Edukacja

w tym 10 na Mazowszu. Dane zbierane
przez czujniki umożliwią uczniom nie
tylko bieżące obserwowanie jakości
powietrza, ale także wykonywanie pod
kierunkiem nauczycieli własnych badań
W ramach pilotażowego programu i obserwacji stanu jego czystości oraz
Edukacyjna Sieć Antysmogowa zmian, dokonujących się pod wpływem
realizowanego przez Państwowy czynników atmosferycznych.
Instytut
Badawczy
NASK Na stronie miasta we współpracy ze
podkowiańska szkoła KIK została szkołą została uruchomiona aplikacja,
wyposażona w miernik jakości która umożliwia zdalne sprawdzanie
powietrza, badający przez cały czas wyniku.
jakość powietrza, także wewnątrz
Kinga Omiotek
budynku. W ramach tego programu 30
Stanowisko ds. Promocji
szkół w Polsce otrzymało takie mierniki,
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Stan powietrza
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Rewitalizacja stawu w Parku Miejskim
Słoneczne dni zachęcają do spacerów po
Parku Miejskim, dlatego przypominamy,
że staw i jego nabrzeże jest terenem
budowy. W ciągu kilku miesięcy
przystąpimy do kolejnego etapu budowy.
Zainteresowane osoby mogą zapoznać
się z wizualizacją koncepcji rewitalizacji
tego terenu. W tym celu przy stawie
zostały ustawione specjalne tablice
z rysunkami.

›››Wieści z urzędu

Termomodernizacja Urzędu Miasta
Po ogłoszeniu czterech przetargów i kilku próbach
wyłonienia wykonawców, udało się wreszcie podpisać
pierwszą umowę, której efektem będzie termomodernizacja
budynku Urzędu Miasta.

Postępowanie przetargowe dotyczące
biblioteki zostało po raz kolejny
powtórzone. Na oba budynki Urząd
Miasta pozyskał dofinansowanie. Umowę
podpisano z firmą „MARABUD Zakład
Remontowo Budowlany”. Zamówienie
będzie realizowane w ramach projektu
pn.: „Podkowa Leśna dociepla budynki
uż yteczności
publicznej”
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście
na gospodarkę niskoemisyjną” Działania
4.2 „Efektywność energetyczna”
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020. Termin realizacji umowy
określono na 10.08.2018 r. Prace
remontowe powinny rozpocząć się już
w maju. W budynku urzędu zostaną
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między innymi wymienione okna, podłogi
parteru, które zyskają także izolację, część
instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
docieplone zostaną ściany szczytowe
piętra i część dachu. Wykonana zostanie
także elewacja budynku. Planowane jest
odtworzenie jej historycznego wyglądu.
Niestety na etapie projektowania, pomimo
kilku prób rozmów i przedstawionej przez
urząd argumentacji, nie udało przekonać
się Wojewódzkiego Mazowieckiego
Konserwatora Zabytków do możliwości
docieplenia budynku z zewnątrz, co
w znacznym stopniu komplikuje pracę
urzędu. Do zastosowania pozostała dużo
droższa technologia mająca zmniejszyć
ich energochłonność.
Remont budynku Urzędu Miasta, z uwagi
na brak możliwości jego całkowitego
zamknięcia na kilka tygodni będzie

odbywał się w etapach. Zakres prac jest
minimalny, nie jest planowany remont
generalny, który z uwagi na ograniczenia
zmusiłby miasto do całkowitego
wyłączenia tego budynku z użytkowania
na kilkanaście tygodni. Należy liczyć się,
że w okresie tym mogą wystąpić pewne
utrudnienia w pracy urzędu, za co z góry
przepraszamy.
Maria Górska
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna

›››Wieści z urzędu

„Szybki internet” już
domów, do końca maja
w wielu domach podkowiańskich
ma być podłączone kolejne 260
gospodarstw domowych. A później kolejne.
Od początku roku trwają bardzo Do sieci światłowodowej, do końca lipca
intensywne prace wykonawców br. zostaną podłączone także wszystkie
i projektantów dotyczące budowy sieci podkowiańskie szkoły, w terminie
i przyłączy światłowodowych do naszych późniejszym wszystkie podkowiańskie
domów. Dzięki aktywności Burmistrza budynki publiczne: przychodnie, CKiIO,
Miasta w Podkowie Leśnej światłowody biblioteka, Urząd Miasta, pompownie,
nie będą budowane tylko ze środków kamery monitoringu i stacje uzdatniania
europejskich, ale także ze środków wody. W perspektywie czasu ta inwestycja
własnych spółki Orange.
przyniesie miastu wymierne oszczędności,
To właśnie dzięki wielomiesięcznym poprawi bezpieczeństwo i stabilność
zabiegom i dobrej współpracy podłączeni przesyłania danych, jak również otworzy • złożyć deklaracje w Urzędzie Miasta
zostaną wszyscy, którzy wypełnili deklarację. nowe możliwości rozwoju.
W każdej chwili można zadzwonić na
W ramach programu, Orange doprowadza Dzięki uprzejmości Orange, osoby dedykowaną infolinię 800 606 606
światłowód do wskazanego przez zainteresowane mogą składać jeszcze i przekazać swoje zgłoszenie telefonicznie
mieszkańca miejsca w domu. Usługa jest deklaracje. Dotychczas zostało zgłoszonych
CAŁKOWICIE BEZPŁATNA i nie wiąże ok. 50% domów.
się z jakimikolwiek zobowiązaniami po Wypełnioną deklarację należy przekazać:
Tomasz Gawin
Ref. Infrastruktury Komunalnej
stronie mieszkańca.
• przesyłając skan lub zdjęcie wypełnionej
i Zamówień Publicznych
Do połowy kwietnia zostało podłączonych deklaracji na adres:
Urząd Miasta Podkowa Leśna
do sieci światłowodowej 111 cyfrowapodkowalesna@orange.com

›››Wieści z urzędu

Mazowiecka Unia Światłowodowa

15 marca 2018r. firma Orange Polska Spółka Akcyjna jako Administrator Projektu oraz gminy: Podkowa
Leśna, Mińsk Mazowiecki, Piaseczno i Nieporęt jako Liderzy Projektu powołały do życia Mazowiecką
Unię Światłowodową.
Celem tego projektu jest rozwój
społeczeństwa
informacyjnego,
zwiększenie dostępności infrastruktury
szerokopasmowej - zlikwidowanie
„białych plam” na Mazowszu,
upowszechnianie kompetencji cyfrowych
mieszkańców oraz promowanie gmin
przyjaznych inwestorom. Projekt ma
zachęcić jak największą ilość gmin do
przystąpienia do Mazowieckiej Unii
Światłowodowej, gdzie gminy będą
mogły uczestniczyć w ustalaniu założeń
projektu
inwestycyjnego,
aby
wybudowana sieć najlepiej odpowiadała

na potrzeby mieszkańców. Już na się do realizacji inwestycji w 103
pierwszym spotkaniu
z setki mazowieckich gminach. W Podkowie
zaproszonych, 16 gmin widząc korzyści Leśnej zaplanowana inwestycja budowy
zadeklarowało chęć przystąpienia do „szybkiego internetu” jest w toku
Unii ( z sąsiadów: Milanówek, Brwinów, prowadzonych prac.
Michałowice, Piastów). Przystąpienie do
Unii nie tylko przyspieszy zrealizowanie
Kinga Omiotek
projektów w tych gminach, ale daje
Stanowisko ds. Promocji
również możliwość promocji gminy jako
Urząd Miasta Podkowa Leśna
lokalizacji przyjaznej inwestorom
a zrealizowana inwestycja pozwoli na
wprowadzenie publicznych e-usług
i oszczędnościowych rozwiązań typu
Smart City. Orange Polska przygotowuje
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Apel o przestrzeganie zasad parkowania
Parkowanie na zieleńcach, chodnikach, na postoju taxi, ›››Wieści z urzędu
lekceważenie znaków zatrzymywania i postoju, strefy
zamieszkania oraz stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego – to problemy, z którymi borykają się
mieszkańcy centrum miasta.
Policja każdego dnia podejmuje od kilku
do kilkunastu interwencji związanych
z nieprawidłowym parkowaniem. Czasami
kończy się wyłącznie na pouczeniu, ale
coraz częściej przewinienia karane są
mandatami.
Miejsca, w których notorycznie kierowcy
łamią przepisy: okolice kościoła (ul.
Modrzewiowa, Kościelna, Akacjowa) –
parkowanie na chodniku, łamanie zakazu
zatrzymywania oraz brak przestrzegania
odległości od skrzyżowań; okolice szkoły
(ul. Bluszczowa, Reymonta) łamanie
zakazu postoju, parkowanie na chodniku;
centrum (ul. Miejska, Główna) –
parkowanie na chodniku, łamanie zakazu
parkowania w strefie zamieszkania koło
poczty; centrum (wiele ulic, np.
Iwaszkiewicza, Główna, Błońska, Miejska,
teren MOK) - rozjeżdżanie trawników.
Parkowanie na poboczach chłonnych
i trawnikach nowo wybudowanych dróg
jest również wykroczeniem (niszczenie
infrastruktury i zieleńców).
Apelujemy o stosowanie się do
przepisów!
Zasady zatrzymania i postoju pojazdów
na chodnikach reguluje art. 47 prawa
o ruchu drogowym.
Przepis ten dopuszcza zatrzymanie lub
postój na chodniku kołami jednego boku
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lub przedniej osi pojazdu samochodowego
o dopuszczalnej masie całkowitej nie
przekraczającej 2,5 t. Spełnione muszą
być jednak następujące warunki:
• na odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz
zatrzymania lub postoju,
• szerokość pozostawionego dla pieszych
chodnika nie utrudnia im ruchu i jest nie
mniejsza niż 1,5 m,
• pojazd zaparkowany na chodniku
przednią osią nie tamuje ruchu pojazdów
na jezdni.
Należy pamiętać, że zabronione jest:
• zatrzymanie:
o w odległości mniejszej niż 10 m od
przedniej strony znaku lub sygnału
drogowego, jeżeli zostałyby one
zasłonięte przez pojazd,
o w odległości mniejszej niż 15 m od
słupka lub tablicy oznaczającej
przystanek,
• oraz postój:
o w miejscu utrudniającym wjazd lub
wyjazd, w szczególności do i z bramy,
garażu, parkingu lub wnęki postojowej,
o w miejscu utrudniającym dostęp do
innego prawidłowo zaparkowanego

pojazdu lub wyjazd tego pojazdu.
Parkowanie na terenie zielonym oraz
poboczach chłonnych jest klasyfikowane
w kodeksie wykroczeń jako “inne
w ykroczenie”(art.
14 4
K W ).
W taryfikatorze mandatów za takie “inne
wykroczenia” przewiduje się nakładanie
kar od 20 do 500 złotych. Policja
najczęściej za parkowanie aut w miejscu
niedoz wolonym
w ystawia
mandaty w wysokości 100 -200zł.
Przypominamy o możliwości parkowania
na Park&Ride również w weekendy.
Tomasz Gawin
Ref. Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna

›››Porządek publiczny

Z kroniki
policyjnej
W połowie marca Grodziscy policjanci
znaleźli i zlikwidowali uprawę konopi,
prowadzoną w piwnicy domu w Podkowie
Leśnej.
W wynajmowanych przez 31–latka
pomieszczeniach zostało zabezpieczonych
47 roślin konopi oraz wszystkie urządzenia
i przedmioty służące do prowadzenia
przestępczej działalności. Przebywająca
w domu kobieta trafiła do szpitala po
zażyciu narkotyków. Na miejscu policjanci
zatrzymali Krzysztofa K. Mężczyzna
usłyszał zarzuty prowadzenia uprawy
konopi, która mogła dostarczyć znacznych
ilości środków odurzających oraz posiadania
tych środków. Po przesłuchaniu

w prokuraturze zatrzymany skorzystał
z prawa do dobrowolnego poddania się
karze za te przestępstwa.
Przed 16.00 grodziscy policjanci zostali
wezwani na interwencję do jednego z domów
w Podkowie Leśnej, gdzie mieszkańcy
mogli potrzebować pomocy po zażyciu
narkotyków. Na miejscu funkcjonariusze
zastali kobietę, której zachowanie
wskazywało na silne odurzenie. Do 25–latki
została wezwana pomoc medyczna i kobieta
trafiła do szpitala. W domu był również
mężczyzna, który potwierdził, że jego
znajoma zażyła jakieś środki odurzające,
ale on nie potrzebuje pomocy. Po wstępnym
sprawdzeniu wynajmowanego przez
31-latka lokalu funkcjonariusze znaleźli
ususzoną sadzonkę marihuany. Podczas
dalszych poszukiwań policjanci dostali się
do pomieszczenia w piwnicy, w którym
ujawnili dwie podświetlone kabiny
wyposażone w specjalną aparaturę, a w nich
kilkadziesiąt doniczek z półmetrowymi

roślinami konopi.
Na podstawie zebranego przez policjantów
materiału dowodowego prokurator
przedstawił Krzysztofowi K. zarzuty
uprawiania konopi, z której można było
wytworzyć znaczną ilość nielegalnego
ziela oraz posiadania środków odurzających.
Mężczyzna przyznał się do tych przestępstw
i dobrowolnie poddał się karze.
Komenda Powiatowa Policji

Źródło: http://kppgrodzisk.policja.waw.pl

›››Wieści z urzędu

Apel o regularne opłacanie rachunków
W trzeci weekend marca poświęciłam
trochę czasu na analizowaniu raportu
o zaległościach w kasie miasta z tytułu
zapłaty za śmieci oraz wodę i kanalizację
przez mieszkańców. Przyznam, że
wyglądało to na tyle źle, ze postanowiłem,
po wysłaniu „przypominaczy” zrobić to
za jakiś czas ponownie. I właśnie
dostałem na biurko stan zaległości na
dzień 17 kwietnia, dlatego czuję się też
w obowiązku podzielić z Państwem
moimi spostrzeżeniami. Być może taka
forma informacji będzie na tyle
wystarczająca, aby uniknąć wysyłania
upomnień
(które
kosztują ),
w konsekwencji tytułów wykonawczych,
a ekstremalnych sytuacjach jak miało
to miejsce dzisiaj – do zamknięcia wody
i zablokowania zrzutu ścieków.
Zadłużenie na dzień 16 marca 2018 r.
tytułu opłat za wodę i kanalizację na
podstawie wystawionych faktur: na
koniec zeszłego roku zalegało 116
dłużników na kwotę 137.072 zł plus ok.
22.000 zł odsetki, po doliczeniu
tegorocznych zaległości wychodzi nam
dług w sumie 247.000 zł (bez odsetek) –
518 domostw.
Zadłużenie na dzień 17 kwietnia 2018 r.
z tytułu opłat za wodę i kanalizację na
podstawie wystawionych faktur: na
koniec zeszłego roku zalega jeszcze 95
dłużników na kwotę 121.877 zł plus ok.
20.000 zł odsetki, zadłużenie

z tegorocznymi należnościami to kwota
nieco przekraczająca 211.000 zł (bez
odsetek) – 481 odbiorców. Są to
wszystkie zaległości, w tym również te
kilkudniowe jak i wykazane kwoty
kilkuzłotowe.
Odpady (śmieci) stan 16 marca 2018 r:
na koniec zeszłego roku zalegało 304
nieruchomości na kwotę 88.989zł plus
5.181 zł, po uwzględnieniu należności za
I kwartał, kwoty zaległości wynosiła
prawie 177.000zł (823 nieruchomości).
Zakładałem, że biorąc pod uwagę termin
zapłaty do 15 marca, część pieniędzy
powinna być w drodze.
Stan na 17 kwietnia wygląda następująco.
Na ogólna sumę 552 dłużników,
zaległości zeszłoroczne to 77.622 zł + ok.
4 .000 zł odsetek. Wszystkie zaległości
w dniu drukowania zestawienia opiewają
na kwotę nieco ponad 135.000 zł.
Zaległości zeszłoroczne dotyczą 251
gospodarstw domowych.
Niemniej jednak wniosek jest taki, że albo
płacimy na ostatnią chwilę, a bardzo
znaczna część mieszkańców płaci długo
po terminie, bądź zaległości sięgają wielu
miesięcy. Piszę o tym dlatego, że
zachowanie płynności finansowej wiąże
się z bieżącymi opłatami, miasto musi
swoje
zobowiązania
wobec
przedsiębiorców płacić w terminie.
W sytuacjach ekstremalnych, gdzie
zadłużenie jest wieloletnie, odcinana jest

woda i kanalizacja, co chociażby miało
miejsce dzisiaj.
W związku z tak dużymi zaległościami
apeluję do Państwa o zweryfikowanie
swoich rachunków i przeanalizowanie
wpłat do miejskiej kasy. Dla osób
w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej
istnieje możliwość rozłożenia na raty (
szczególnie dużych zaległości z kilku
lat). Natomiast w obecnej sytuacji
jestem zmuszony zintensyfikować
działania windykacyjne, czego
strasznie nie lubię, a zobowiązuje mnie
do tego utrzymanie dyscypliny
finansów publicznych.
Wszystkie wątpliwości i pytania o stan
opłat (rachunki) można kierować do
działu księgowości w Urzędzie Miasta.
Pracownicy wyjaśnią i udzielą
wyczerpujących informacji – tel. 22 259
21 27
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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›››Wieści z urzędu
Informacja dotycząca zasad wycinki
drzew i krzewów rosnących na
terenie wpisanych do rejestru
zabytków układów urbanistycznych
lub ruralistycznych na działkach
budowlanych – stan dla Miasta
Podkowa Leśna obowiązujący
od 18 stycznia 2018 r.
Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe Jeżeli drzewa mają obwody mniejsze niż odstąpić od przeprowadzenia oględzin w
przepisy związane z usuwaniem drzew wyżej wymienione, to nie ma żadnego terenie, pomimo ustalenia terminu ich
i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy zgłoszenia. Jeżeli drzewo ma większy przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do
z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy obwód, należy zgłosić zamiar wycinki. zgłoszenia.
o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074). Konserwator w ciągu 21 dni ma obowiązek Kiedy należy uzyskać pozwolenie na
17 lipca 2017 r. weszło w życie zrobić wizję w terenie. Z oględzin jest wycinkę?
rozporządzenie Ministra Środowiska spisywany protokół. W terminie 14 dni ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW/
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości od dnia dokonania oględzin organ KRZEWÓW - dotyczy osób fizycznych
stawek opłat za usunięcie drzew (Mazowiecki Wojewódzki Konserwator na cele związane z działalnością
i krzewów (Dz. U. poz. 1330).
Zabytków) może, w drodze decyzji gospodarczą i innych podmiotów.
W związku z w/w zmianami administracyjnej wnieść sprzeciw. Jeżeli Osoby fizyczne na cele związane
informujemy, że Miasto Podkowa Leśna tego nie zrobi w ciągu tego terminu (brak z działalnością gospodarczą lub inne
utraciło podstawę prawną do odpowiedzi), to oznacza to tzw. „milczącą podmioty zamierzające usunąć drzewa,
utr z y my wa nia
s t a n ow is ka zgodę” na podjęcie wnioskowanych krzewy z terenu nieruchomości lub jej
Konserwatora d/s. Zabytkowej Zieleni działań. Organ nie może wnieść sprzeciwu części wpisanej do rejestru zabytków
i jako bezpodstawne - uległo likwidacji. bez ważnego powodu (np. nieruchomość zobowiązane są do uzyskania zezwolenia
W związku z tym, wnioski o zgodę na jest wpisana odrębnym wpisem do na wycinkę drzew, krzewów wydawanego
wycinkę i zgłoszenia mieszkańcy rejestru zabytków, drzewo jest pomnikiem przez Mazowieckiego Wojewódzkiego
kierują
bezpośrednio
do przyrody). Wydanie powyższej decyzji Konserwatora Zabytków na podstawie
Wojewódzkiego Mazowieckiego (sprzeciw) stanowić będzie podstawę dla ustawy o ochronie przyrody.
Konserwatora Zabytków w Warszawie. osoby fizycznej do wystąpienia z Obowiązek uzyskania zezwolenia na
Kiedy należy zgłosić zamiar wycinki?
wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę w trybie ustawy o ochronie
ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCINKI wycinkę drzew.
przyrody nie obejmuje:
DRZEWA - dotyczy osób fizycznych na Ważne jest, aby złożony wniosek 1. krzewu albo krzewów rosnących
cele niezwiązane z prowadzeniem (zgłoszenie) zawierał wszystkie w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
działalności gospodarczej.
wymagane informacje. Zgłoszenie 2. drzew, których obwód pnia na
Osoby fizyczne zamierzające usunąć powinno zawierać imię i nazwisko wysokości 5 cm nie przekracza:
drzewa, krzewy z terenu nieruchomości wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb,
lub jej części wpisanej do rejestru z której drzewo ma być usunięte oraz klonu jesionolistnego oraz klonu
zaby tków
będącej
układem rysunek albo mapkę (może być odręczna) srebrzystego,
urbanistycznym lub ruralistycznym, na określającą usytuowanie drzewa na b) 65 cm - w przypadku kasztanowca
cele niezwiązane z prowadzeniem nieruchomości. Dobrze byłoby jeszcze zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
działalności gospodarczej zobowiązane podać nazwę drzewa i obwód pnia platanu klonolistnego,
są dokonać zgłoszenia do Mazowieckiego mierzony na wysokości 5cm.
c) 50 cm - w przypadku pozostałych
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
gatunków drzew;
zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód W przypadku niekompletnego zgłoszenia 3. drzew lub krzewów usuwanych w celu
pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 zamiaru usunięcia drzewa
przywrócenia gruntów nieużytkowanych
cm przekracza:
organ w drodze postanowienia nakłada do użytkowania rolniczego;
1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, obowiązek jego uzupełnienia w terminie 4. drzew lub krzewów na plantacjach lub
klonu jesionolistnego oraz klonu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28
srebrzystego;
Nałożenie przez organ obowiązku września 1991 r. o lasach;
2) 65 cm - w przypadku kasztanowca uzupełnienia zgłoszenia w trybie 5. drzew lub krzewów usuwanych
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz postanowienia przerywa bieg terminu na z obszaru parku narodowego lub
platanu klonolistnego;
wniesienie sprzeciwu.
rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną
3) 50 cm - w przypadku pozostałych W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia krajobrazową;
gatunków drzew.
zgodnie z obowiązkiem nałożonym w 6. drzew lub krzewów usuwanych
drodze postanowienia, organ będzie mógł w ramach zadań wynikających z planu
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ochrony lub zadań ochronnych parku w pierwszej kolejności pozwolenia
narodowego lub rezerwatu przyrody, konserwatorskiego w trybie ustawy
planu ochrony parku krajobrazowego, o ochronie zabytków i opiece nad
albo planu zadań ochronnych lub planu zabytkami.
ochrony dla obszaru Natura 2000;
POZWOLENIE NA INNE DZIAŁANIA,
7. drzew lub krzewów należących do które mogłyby prowadzić do naruszenia
gatunków obcych,
substancji lub zmiany wyglądu zabytku
określonych w przepisach wydanych na wpisanego do rejestru polegające na
podstawie art. 120 ust. 2f.
usunięciu drzewa lub krzewu
POZWOLENIE NA PROWADZENIE z nieruchomości lub jej części będącej
PRAC
KONSERWATORSKICH wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem
I RESTAURATORSKICH przy zabytku lub inną formą zaprojektowanej zieleni –
wpisanym do rejestru zabytków dotyczy tylko nieruchomości wpisanych
polegających na usunięciu drzewa lub do rejestru zabytków odrębnym wpisem
krzewu z nieruchomości lub jej części Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości
będącej wpisanym do rejestru parkiem, lub jej części będącej wpisanym do
ogrodem lub inną formą zaprojektowanej rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub
zieleni – dotyczy tylko nieruchomości inną formą zaprojektowanej zieleni nie
wpisanych do rejestru zabytków mieszczące się w ramach prac
odrębnym wpisem, których (prywatnych) konserwatorskich lub restauratorskich
w Podkowie Leśnej jest kilka.
dodatkowo (oprócz zezwolenia na
Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości usunięcia drzewa lub krzewu w trybie
lub jej części będącej wpisanym do ustawy o ochronie przyrody, jeśli było
rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub wymagane) wymaga uzyskania
Ma zo w ie c kiego
inną formą zaprojektowanej zieleni p oz w olenia
w ramach prac konserwatorskich lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
restauratorskich dodatkowo (oprócz wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt. 11
zezwolenia na usunięcia drzewa lub ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
krzewu w trybie ustawy o ochronie o ochronie zabytków i opiece nad
przyrody, jeśli było wymagane) wymaga zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187
uzyskania pozwolenia Mazowieckiego ze zm.) na prowadzenie prac
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków konserwatorskich/restauratorskich.
wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt. 1 Pozwolenie na inne działania w parkach,
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie ogrodach lub przy innych formach
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. zaprojektowanej zieleni jest wymagane
U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm) na np.:
prowadzenie prac konserwatorskich/ - w przypadku usuwania drzew lub
restauratorskich.
krzewów stwarzających
Pozwolenie na prace konserwatorskie niebezpieczeństwo,
i restauratorskie jest wymagane bez - na usunięcie złomów i wykrotów.
względu na obwód pni drzew, również Co do zasady wskazane jest uzyskanie
w przypadku usuwania drzew lub w pierwszej kolejności pozwolenia
krzewów przez osoby fizyczne.
konserwatorskiego w trybie ustawy
Co do zasady wskazane jest uzyskanie o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami.
WIATROŁOMY I ZŁOMY - dotyczy osób
fizycznych i innych podmiotów (czyli
wszystkich)
Osoby fizyczne lub inne podmioty
zamierzające usunąć drzewa, krzewy
z terenu nieruchomości lub jej części
wpisanej do rejestru zabytków będącej
układem
urbanistycznym
lub
ruralistycznym dokonują zamiaru
zgłoszenia
do
Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
usunięcia uszkodzonych drzew i krzewów.
Jednakże usunięcie drzew/krzewów
stanowiących złomy i wykroty możliwe
będzie po przeprowadzeniu oględzin
przez organ właściwy do wydania
zezwolenia na usunięcie drzewa lub
krzewu, potwierdzających, że drzewa lub
krzewy stanowią złom lub wywrot (art.
83f ust 1 pkt. 14 b ustawy o ochronie
przyrody).
Uwaga: W przypadku nieusunięcia
drzewa przed upływem 6 miesięcy od
dnia oględzin, usunięcie drzewa może
nastąpić dopiero po dokonaniu
ponownego zgłoszenia.
Uwaga: Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia
oględzin zostanie złożony wniosek
o wydanie pozwolenia na budowę
w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej, która będzie realizowana
na części nieruchomości, na której rosło
usunięte drzewo, organ nałoży na
właściciela nieruchomości obowiązek
wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.
Wyżej wymienione przepisy nie
obowiązują na działkach leśnych nie
wpisanych odrębnym wpisem do rejestru
zabytków.
Maria Górska
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna
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›››Rada Miasta

Informacje Rady Miasta

Wykaz podjętych uchwał

Sesja XLIV – 20 marca 2018 r.
Uchwała Nr 295/XLIV/2018

w sprawie zajęcia stanowiska Rady Miasta dotyczącego 100-lecia obchodów
urodzin ks. Leona Kantorskiego

Uchwała Nr 296/XLIV/2018

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
p. Katarzynie Gärtner

Uchwała Nr 297/XLIV/2018

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr 298/XLIV/2018

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 299/XLIV/2018

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 300/XLIV/2018

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

Uchwała Nr 301/XLIV/2018

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta
Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

Uchwała Nr 302/XLIV/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady
wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr 303/XLIV/2018

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych
dofinansowaniem w 2018 r.

Uchwała Nr 304/XLIV/2018

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 305/XLIV/2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 306/XLIV/2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 307/XLIV/2018

w sprawie Stanowiska Rady Miasta Podkowa Leśna w związku z wnioskiem
Zarządu Stowarzyszenia Wille Borki o zmianę granic gminy
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Sesja XLIV – 28 marca 2018 r.
Uchwała Nr 308/XLV/2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 3/1, 3/2, 3/3 i 148 z obrębu
0009 położone w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 309/XLV/2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 19 i 20 z obrębu 0007
położone w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 310/XLV/2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ew. 4/2 obręb 1
w Podkowie Leśnej

Sesja XLIV – 7 kwietnia 2018 r.
Bez uchwał

DYŻURY RADNYCH

Sesja uroczysta poświęcona uczczeniu setnej rocznicy urodzin ks. Leona
Kantorskiego

Radni zapraszają mieszkańców
na swoje dyżury (poniedziałki
w godz. 17.00-18.00, Urząd
Miasta) oraz do udziału
w sesjach Rady Miasta
i w posiedzeniach komisji
merytorycznych. Informacje
o zaplanowanych spotkaniach
publikowane są na stronie
miasta podkowalesna.

esesja.pl oraz w kalendarzu
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 dostepne
są w Biurze
Rady Miasta
i zamieszczone
w Bibliotece
Informacji
Publicznej (bip.
podkowalesna.pl)

Katarzyna Gärtner czternastym
Honorowym Obywatelem Miasta
Na XLIV sesji w dniu 20 marca br. Rada Miasta uchwałą nr 296/XLIV/2018 przyznała tytuł Honorowego
Obywatela Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna p. Katarzynie Gärtner – kompozytorce, pianistce, aranżerce
i twórczyni muzyki do mszy beatowej.
W uzasadnieniu wskazano, że dzięki mszy
beatowej, wykonanej po raz pierwszy w kościele
parafialnym pw. św. Krzysztofa w dniu 14
stycznia 1968 r., Podkowa Leśna stała się sławna
nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju.
Honorowe Obywatelstwo Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna jest dowodem uznania dla
osób o autorytecie moralnym, o trwałym
i niepowtarzalnym wkładzie w politykę,
gospodarkę, sport, naukę, kulturę lub sport,
osób współpracujących z miastem i promujących
je. Prawo zgłaszania wniosków o przyznanie
tytułu honorowego obywatelstwa miasta
przysługuje - poza Burmistrzem i Radą Miasta
– grupom mieszkańców miasta i organizacjom.
Z wnioskiem o przyznanie tego wyróżnienia p.
Katarzynie Gärtner wystąpił Komitet Obchodów
100–lecia Urodzin Ks. Leona Kantorskiego.

Do tej pory tytuł Honorowego Obywatela
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna otrzymali:
w 1991 r. ks. Leon Kantorski, w 1994 r.
p. Akos Engelmayer i p. Thibor Pakh, w 2005 r.
p. Jan Jarco i p. Bohdan Skaradziński, w 2007
r. prof. Kazimierz Gierżod, w 2010 r. p. Maria
Iwaszkiewicz-Wojdowska, p. Teresa Markowska,
p. Krystyna Michałowska i prof. Jerzy Regulski,
w 2011 r. pp. Justyna i Władysław Gołąbowie
i w 2015 r. Włodek Pawlik.
Uroczystość wręczenia honorowego
obywatelstwa p. Katarzynie Gärtner odbędzie
się w późniejszym terminie. Symboliczne
kwiaty z tej okazji, wręczyli kompozytorce 15
marca br. podczas mszy beatowej Burmistrz
Miasta oraz Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna.

Beata Krupa
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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›››Wpomnienie

Pożegnanie Zofii Broniek
Społeczność podkowiańska poniosła wielką stratę. 23 marca
2018 r. zmarła po kilkuletniej chorobie wybitna malarka
i redaktorka Zofia Broniek.
Urodziła się w 1938 roku we Lwowie. (dawniej Miłośników) Miasta Ogrodu
Edukację artystyczną rozpoczęła w liceum Podkowa Leśna. Od razu też włączyła
plastycznym w Krakowie, a w roku 1962 się w jego działalność. Przez wiele kadencji
ukończyła krakowską Akademię Sztuk była członkiem Zarządu Towarzystwa.
Pięknych. Uprawiała malarstwo, grafikę Zainicjowała serię wydawniczą Biblioteka
i rysunek, miała ponad 20 wystaw Podkowiańska, liczącą obecnie kilkanaście
indywidualnych, brała udział w ponad tomów (wielokrotnie wznawianych),
100 wystawach zbiorowych w kraju i za poświęconych dziejom naszego miasta
granicą, m.in. w biennale w Krakowie, ogrodu oraz była kontynuatorką projektu
Lublanie, Liège, Bradford, Fredrikstadt. serii “ Roczników Podkowiańskich”
Jej prace znajdują się w kolekcjach wielu wydawnictwa Lumen, opracowała graficznie
muzeów w Polsce, m.in. w Muzeum kilka tych “ Zeszytów”. Dbała o wysoki
Narodowym w Warszawie i Krakowie, poziom edytorski podkowiańskich publikacji.
a także w zbiorach prywatnych w kraju Jedną z Jej wielkich inicjatyw było założenie
i za granicą. W Podkowie Leśnej znana i prowadzenie czasopisma o charakterze
jest ze swojej działalności artystycznej, artystyczno-kulturalnym, „Podkowiańskiego
intelektualnej i społecznej.Żyła cicho, Magazynu Kulturalnego”. Przez 23 lata
skromnie, oddana licznym zajęciom, których zmieniał się skład zespołu, ale Zofia
się podejmowała. Wkrótce po osiedleniu pozostawała redaktorem naczelnym
się w Mieście Ogrodzie zgłosiła się do
odpowiedzialnym za pismo, które
ks. Leona Kantorskiego, do Parafialnego redagowane było całkowicie społecznie.
Komitetu Pomocy Bliźniemu, ofiarowując Jej smakowi, intuicji i licznym kontaktom
swój czas i umiejętności dla dobra wspólnoty. zawdzięcza ono wysoki poziom (eseje,
Potem, w stanie wojennym, zainicjowała teksty literackie i historyczne, proza
stworzenie przy kościele galerii i poezja polska i autorów zagranicznych,
prezentującej prace niezależnych artystów wysmakowana szata graficzna). A bogactwo
plastyków, którzy, podobnie jak wielu tematyki, która nie ograniczała się do
aktorów czy pisarzy, byli przez władze spraw lokalnych, sprawia, że choć z powodu
pozbawieni możliwości kontaktu choroby Redaktor Naczelnej „Magazyn”
z publicznością i środków do życia. Oficjalne
galerie nie przyjmowały prac artystów
nieakceptowanych przez reżim,
a prywatnych właściwie nie było. Przygarnął
ich dopiero Kościół. I tak stało się
w Podkowie Leśnej: przy kościele powstała
galeria, prowadzona przez Zofię Broniek
i Andrzeja Gazdę, w której raz
w miesiącu
przez 5 lat odbywały się wystawy i spotkania
z malarzami, grafikami, fotografikami. Jak
wspominają uczestnicy tych wieczorów,
była to znakomita szkoła rozwijająca
wrażliwość na sztuki wizualne i pogłębiająca
znajomość współczesnych kierunków.
Galeria, zamknięta po przejściu na
emeryturę ks. Leona Kantorskiego, nie
znalazła kontynuacji.Od końca lat
osiemdziesiątych Zofia Broniek brała
udział w tworzeniu nowej podkowiańskiej
rzeczywistości, angażując się w prace
miejscowego Komitetu Obywatelskiego,
zakładanie społecznego liceum
ogólnokształcącego i reaktywowanie
w 1989 roku przedwojennego
stowarzyszenia – Towarzystwa Przyjaciół
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przestał się ukazywać, jego bogaty dorobek
wciąż służy zainteresowanym czytelnikom
i instytucjom. (Strona internetowa, która
gromadzi większość materiałów,
odnotowuje kilkadziesiąt tysięcy wejść
rocznie). Zosia włączała się w różnorodne
działania dla miasta z okazji Europejskich
Dni Dziedzictwa czy Otwartych Ogrodów;
w roku 2012 otworzyła także swój ogród
na spotkanie z autorami i czytelnikami
„Magazynu”. Liczni goście usłyszeli wybrane
fragmenty z dorobku pisma, a przygrywający
z własnej inicjatywy zespół bluesowy
wprowadził wszystkich w radosny nastrój.
Zosia czuła też powołanie pedagogiczne.
Kształciła talenty swoich młodych uczniów,
z których wielu ukończyło później szkoły
artystyczne i zdobyło uznanie, także poza
granicami kraju.
Trzeba z całą mocą podkreślić, że Zosia,
pochłonięta pracą zawodową i społeczną,
nigdy nie próbowała reklamować siebie
i swoich dokonań. Dobrze się stało, że
inni zadbali o to, by uhonorować Ją
odznaczeniami: Zasłużony dla Kultury
Polskiej i Zasłużony dla Podkowy.
Nie jest prawdą, że nie ma ludzi
niezastąpionych. My, współpracujący
z Zosią od wielu lat, wiemy, że nikt Jej nie
zastąpi – ani Jej kultury, taktu i talentów,
ani Jej samej, ciepłej, życzliwej ludziom
i nieobojętnej dla spraw świata. Mamy
nadzieję, że tak ważna dla podkowiańskiego
środowiska postać, nie zostanie zapomniana.
Zespół „Podkowiańskiego Magazynu
Kulturalnego”

›››Wspomnienie

Pożegnanie Profesora
Kazimierza Gierżoda
7 lutego 2008 roku Rada Miasta Podkowa
Leśna podjęła uchwałę o przyznaniu tytułu
Honorowego Obywatela prof. Kazimierzowi
Gierżodowi za zasługi wniesione na rzecz
społeczności podkowiańskiej, a w szczególności
za popularyzację twórczości Fryderyka
Chopina wśród cudzoziemców.
Rada Miasta przyznając honorowe
obywatelstwo prof. Kazimierzowi Gierżodowi
miała w perspektywie rok 2010 z uwagi na
przypadającą w nim 200 setną rocznicę
urodzin Fryderyka Chopina. Rok 2010 był
rokiem Chopinowskim.
Prof. Kazimierz Gierżod to nie tylko pianista,

nie tylko propagator muzyki Chopina za
granicami naszego kraju, nie tylko nauczyciel,
pedagog i mistrz dla wielu roczników
studentów Warszawskiego Uniwersytetu
Muzycznego im. Fryderyka Chopina, gdzie
przez wiele lat pełnił funkcję Dziekana
Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów
oraz Rektora tej uczelni. To także człowiek
potrafiący zajmująco o Chopinie opowiadać
- czy to było przy okazji koncertów w Japonii,
koncertów w podkowiańskim kościele czy
w czasie występów dla dzieci z małej
bieszczadzkiej wsi Równi, w jednej
z podkowiańskich szkół podstawowych.

Zawsze potrafił skupić uwagę wszystkich
słuchaczy.
Mawiał – „Muzyka – jestem o tym głęboko
przekonany może stać się jednym z dowodów
na istnienie Boga – Twórcy Piękna co
„kształtem jest Miłości”.
Podkowianin, związany od dzieciństwa z Podkową
do początku lat osiemdziesiątych. W czasie
uroczystej sesji w marcu 2008r. opowiadał
nie tylko o Chopinie, ale też o swoim
dzieciństwie, czasach okupacji,
łapankach, braku żywności, nalotach
i bombardowaniach Warszawy, wspominał
łunę pożarów nad miastem i ciszę Podkowy
Leśnej, Hymn Polski emitowany 3 maja 1945
przez głośniki na stacji EKD.
Opisywał Podkowę jako miejsce odkrywania
i poznawania Boga, tajnej edukacji w czasie
wojny, jak i późniejszej w kilku podkowiańskich
domach. Wspominał Podkowę Leśną jako
też miejsce, w którym poznał swoją żonę.
To właśnie do Podkowy Leśnej na konnej
furmance przyjechało z Warszawy po upadku
Powstania pianino Cioci prof. Kazimierza
Gierżoda, którego klawiatura i dźwięk
zapoczątkowały jego miłość do muzyki
i Chopina. To tutaj bywał na swoich pierwszych
koncertach w willi na ulicy Parkowej, na
które zabierała profesora jego Mama, wracał
pamięcią do recitalu chopinowskiego w lipcu
1950 roku Haliny Czerny-Stefańskiej.
Ostatnie miesiące miałem zaszczyt uczestniczyć
w pracach i spotkaniach Społecznego
Komitetu Obchodów 100 lecia urodzin
ks. Leona Kantorskiego, którego prof.
Kazimierz Gierżod był przewodniczącym.
Poznałem człowieka emanującego siłą
spokoju, o ujmująco miłej powierzchowności.
Dzięki obecności
Pana Profesora Kazimierza Gierżoda mogliśmy
uciec przed pułapkami „nierozwiązywalnych”
problemów, znaleźć rozwiązanie, w którego
realizację zawsze chętnie się włączał.
Panie Profesorze to był ogromy zaszczyt
i wielka przyjemność móc z Panem pracować.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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›››Organizacje pozarządowe

Współpraca
z NGO
Marzec, to czas konkursów dla
organizacji pozarządowych. Do 9 marca
wszystkie zainteresowane podmioty,
w szczególności fundacje i stowarzyszenia
oraz organizacje założone przez kościoły
lub związki wyznaniowe składały wnioski
o dofinansowanie. Złożona oferta musi
odpowiadać na potrzeby mieszkańców
Podkowy Leśnej. Podobnie jak w latach
ubiegłych, w 2018 roku zostały
zorganizowane trzy konkursy: w zakresie
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym oraz w zakresie kultury

fizycznej. Poza tym konkursem, w ciągu
roku urząd przyjmuje oferty uproszczone
na projekty w ramach tzw. „małego grantu”.
Współpraca organizacji pozarządowych
z miastem z roku na rok cieszy się większym
zainteresowaniem. Też co roku na
organizacje pozarządowe w budżecie
miasta przeznacza się więcej pieniędzy.
W 2017r. miasto współpracowało co
najmniej z 25 organizacjami w zakresie
zaspakajania potrzeb kulturalnych,
społecznych i sportowych. To bardzo
duży wzrost w stosunku do lat ubiegłych.
Dzięki dobrej kooperacji udało się
zorganizować kilkadziesiąt imprez dla
mieszkańców Podkowy, które miały
charakter nie tylko lokalny, ale wychodziły
poza granice naszego miasta. Urząd Miasta
jest otwarty na wszystkie organizacje
pozarządowe, nie tylko te zarejestrowane
w Podkowie, jeżeli tylko ich oferta

odpowiada na potrzeby mieszkańców.
Miasto też korzystało z dorobku i wiedzy
organizacji pozarządowych przy
wprowadzaniu nowych projektów, np.
budżetu partycypacyjnego czy
pozaobowiązkowego programu
edukacyjnego w szkole samorządowej.
Wartościowe projekty grup nieformalnych
oraz osób indywidualnych ze świata nauki
i sztuki, których aktywność i działania
mogą przełożyć się na korzyści dla
mieszkańców też dostają wsparcie
finansowe z urzędu. Zachęcamy
mieszkańców do podejmowania inicjatyw.
Wyniki konkursu są zamieszczone w formie
tabelarycznej.
Kinga Omiotek
Stanowsko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Wyniki konkursów na dotacje dla organizacji
pozarządowych w 2018 roku
W ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz
kultury fizycznej, przedstawiamy wyniki:

• Zarządzenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 24/2018
z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2018 roku

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

Lp.
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa organizacji

Tytuł zadania
Tytuł zadania
publicznego
Publicznego

Wnioskowana
Całość
Całość
Wniskowana
kwota (zł)
zadania
zadania (zł)
kwota (zł)
(zł)
2 250,00
5 470,00

Kwota
Kwota
dofinansowania
dofinansowania
(zł)
2 050,00

Ilość

58,25

Ilość
pkt
pkt

1.

Stowarzyszenie
Ogród Sztuk
i Nauk

Piękno i artyzm
rzemiosła – rok II

2.

Parafia RzymskoKatolicka
św. Krzysztofa
w Podkowie
Leśnej
Stowarzyszenie
Związek
Podkowian

Zaspokajanie potrzeb
i zainteresowań
kulturalnych…

10 000,00

13 000,00

5 000,00

55,50

Piosenki Kazika –
spektakl poezji
śpiewanej

5 810,00

27 900,00

3 000,00

48,75

Fundacja
Krzewienia
Kultury i Nauki
"PROMOTOR"
Fundacja
Krzewienia
Kultury i Nauki
"PROMOTOR"
Stowarzyszenie
Ogród Sztuk
i Nauk

Warsztaty teatralno muzyczne

5 000,00

7 000,00

4 500,00

75,50

Klub Seniora PODKOWA
PODKWOA

30 000,00

37 900,00

18 000,00

67,25

Porozmawiajmy o kinie

3 320,00

6 450,00

3 320,00

67,25

3.

4.

5.

6.
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5.

5.

Lp.

6.

6.

Kultury
i Nauki
Krzewienia
muzyczne
"PROMOTOR"
Kultury i Nauki
Fundacja
Klub Seniora PODKWOA
"PROMOTOR"
Krzewienia
Fundacja
Klub Seniora
PODKWOA
Tytuł zadania
Nazwa
organizacji
Kultury
i Nauki
Krzewienia
Publicznego
"PROMOTOR"
Kultury
i Nauki
Stowarzyszenie
Porozmawiajmy o kinie
"PROMOTOR"
Ogród Sztuk
Stowarzyszenie
Porozmawiajmy o kinie
i Nauk
Ogród
Sztuk

7.

i Nauk
Musszelka

7.

Musszelka

Mozaika! Spotkania
kulturowe
Mozaika!
Spotkania

30 000,00

37 900,00

30 000,00
Wniskowana
kwota (zł)

Całość
37
900,00

zadania (zł)

3 320,00

6 450,00

3 320,00

6 450,00

11 000,00

12 600,00

18 000,00

18Kwota
000,00
dofinansowania
(zł)
3 320,00

3 320,00
8 000,00

11 000,00

12 600,00

8 000,00

RAZEM:

67 380,00

110 320,00

43 870,00

RAZEM:

67 380,00

kulturowe

110 320,00

67,25

67,25
Ilość
pkt
67,25

67,25
70,25

70,25

43 870,00

Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach
Lp. Nazwa
organizacji
zadania
Wnioskowana
Całość
Kwota
Ilość
Festiwalu
Otwarte
Ogrody w 2018Tytuł
roku w
Podkowie Leśnej

Lp.

Nazwa organizacji

Lp.

Nazwa organizacji

1.

1.

Stowarzyszenie
Ogród Sztuk
Stowarzyszenie
i Nauk
Ogród Sztuk
i Nauk

publicznego
Tytuł zadania
publicznego
Tytuł
zadania

kwota (zł)
Wnioskowana
kwota (zł)
Wniskowana

Publicznego
Festiwal
Otwarte
Ogrody 2018 - Ogród 1
Festiwal Otwarte
Ogród ceramiczno –
Ogrody 2018 - Ogród 1
artystyczny Ireny
Ogród ceramiczno –
Kowalczyk
artystyczny Ireny
Kowalczyk
Festiwal
Otwarte
Ogrody 2018 - Ogród 2
Festiwal Otwarte
Nasza uliczka czyli
Ogrody 2018 - Ogród 2
Królik Wschodni
Nasza uliczka czyli
Królik Wschodni

kwota
(zł)
1 000,00

1 000,00

1 270,00

1 270,00

zadania
dofinansowania
Całość
Kwota
(zł)
(zł)
Kwota
Całość
zadania
dofinansowania
dofinansowania
zadania
(zł) (zł)
(zł)
1 725,00
1 000,00
(zł)

1 725,00

1 845,00

1 845,00

pkt
Ilość
pkt
Ilość
pkt

1 000,00

270,00

270,00

67,50

67,50

Festiwal Otwarte
1 550,00
2 125,00
1 200,00
Ogrody 2018 - Ogród 3
Sekretarzyk sekretnych
sekretów
Festiwal Otwarte
1 550,00
2 125,00
1 200,00
RAZEM:
3 820,00
5 695,00
2 490,00
Ogrody 2018 - Ogród 3
Sekretarzyk sekretnych
sekretów
Zadanie 1. Zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży
• Zarządzenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 23/2018
Lp.
Nazwa
Tytuł
zadania
Wnioskowana
Całość
Kwota
w czasie pozalekcyjnym, jako alternatywa wobec uzależnienia
z dnia 22 marca
2018 roku w sprawie
ogłoszenia Ilość
wyników
organizacji
publicznego
kwota
(zł)
zadania
(zł)
dofinansowania
RAZEM:
3
820,00
5
695,00
2
490,00
od używek i przemocy
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z pkt
zakresu
(zł)
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym
2018 roku 17 660,00
1.
Fundacja
Baw się razem
15 000,00
15 000,00
94,00
Krzewienia
z nami - edycja
Lp.
Nazwa
Tytuł zadania
Wnioskowana
Całość
Kwota
Ilość
Kwota
Całość
Kultury
i
Nauki
2018
Tytuł zadania
Wniskowana
Ilość
Lp. Nazwa
organizacji publicznego
dofinansowania
organizacji
kwota
(zł)
zadania
(zł)
dofinansowania
pkt
zadania (zł)
Publicznego
kwota (zł)
pkt
"PROMOTOR"
(zł)
(zł)
RAZEM:
15 000,00
17 660,00
15 000,00
1.
Fundacja
Baw się razem
15 000,00
17 660,00
15 000,00
94,00
Krzewienia
z nami - edycja
Kultury i Nauki
2018
Lp.
Nazwa
Tytuł zadania
Wnioskowana
Całość
Kwota
Ilość
"PROMOTOR"
organizacji
publicznego
kwota (zł)
zadania (zł)
dofinansowania
pkt
RAZEM:
15 000,00
17 660,00
15 000,00
(zł)
1.
Stowarzyszenie VI Podkowiańska
10 500,00
54 055,50
6 940,00
83,25
Podkowiańskie
Dycha
21
Lp.
Nazwa
Tytuł zadania
Wnioskowana
Całość
Kwota
Ilość
Towarzystwo

Lp.

Nazwa
organizacji

Tytuł zadania
publicznego

Wnioskowana
kwota (zł)

Całość
zadania (zł)

1.

Kwota
dofinansowania
(zł)
15 000,00

Ilość
pkt

Fundacja
Baw się razem
15 000,00
17 660,00
94,00
Krzewienia
z nami - edycja
Zadanie 1.
Zaspokajanie
z dziedziny • Zarządzenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 22/2018
Kultury
i Naukipotrzeb i zainteresowań
2018
kultury fizycznej
dzieci,
młodzieży
oraz
dorosłych,
z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników
"PROMOTOR"
z uwzględnieniem specjalnych programów dla osób konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
RAZEM:
15 000,00
17 660,00
15 000,00
niepełnosprawnych
kultury fizycznej 2018 roku
Nazwa organizacji

Lp.

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa
organizacji
Stowarzyszenie
Podkowiańskie
Towarzystwo
Biegowe
Fundacja
Krzewienia
Kultury i Nauki
"PROMOTOR"
Grodziski Klub
Szermierczy

4.

Uczniowski
Klub Sportowy
Altus Podkowa
Leśna

5.

Polski Związek
Emerytów
Rencistów i
Inwalidów

Tytuł zadania
Wnioskowana
Całość
Kwota
Kwota
Całość
Tytuł zadania
Wniskowana
publicznego
kwota (zł)
zadania
(zł)
dofinansowania
dofinansowania
zadania
(zł)
Publicznego
kwota (zł)
(zł)
(zł)
VI Podkowiańska
10 500,00
54 055,50
6 940,00
Dycha

Ilość
Ilość
pkt
pkt

83,25

Podkowiańska
Zumba

6 300,00

8 600,00

4 860,00

69,50

Szermierka –
treningi, turnieje,
obozy

11 000,00

40 500,00

4 000,00

59,25

Prowadzenie
szkolenia
stacjonarnego w
dyscyplinach
wrotkarstwo i
piłka ręczna
Wyjazd
rekreacyjno –
rehabilitacyjny

6 200,00

9 150,00

4 700,00

90,50

4 880,00

20 880,00

0,00

0

38 880,00

133 185,50

20 500,00

RAZEM:

›››Wieści z urzędu

Sprawdź, czy jesteś w rejestrze
wyborców
W 2018 roku czekają nas wybory
samorządowe, w których mieszkańcy
wybiorą wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz członków:
rad gmin, rad powiatów i sejmików
wojewódzkich.
Wybory będą zorganizowane zgodnie
z brzmieniem ustawy z dnia 31 stycznia
2018 r. nowelizującej Kodeks wyborczy
i inne ustawy.
Pamiętajmy, że oddając swój głos
okazujemy nie tylko poparcie dla
wybranego kandydata, ale przede
wszystkim mamy bezpośredni wpływ na
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dokumentu tożsamości wnioskodawcy
Kingaw
Omiotek
oraz pisemną deklarację,
której
pełnomocnik ds. współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi
zainteresowany
podaje
swoje
swoje otoczenie. Czynne prawo obywatelstwo i adres stałego
na
tery torium
wyborcze posiadają osoby, które zamieszkania
ukończyły 18 lat oraz są na stałe Rzeczypospolitej Polskiej. W każdej
zameldowane w danej gminie chwili można sprawdzić, czy jest się
(zameldowanie na pobyt czasowy nie ujętym w stałym rejestrze wyborców.
powoduje ujęcia w rejestrze wyborców). Nie dajmy się więc zaskoczyć i zawczasu
Jednakże obywatele, którzy stale upewnijmy się czy przysługuje nam
zamieszkują obszar danej gminy, ale nie możliwość udziału w głosowaniu
są w niej zameldowani, mogą również i oddania głosu na swojego kandydata.
zostać wpisani do rejestru wyborców po Zadbajmy, aby frekwencja była wysoka.
złożeniu pisemnego wniosku w urzędzie
Magdalena Radziszewska
tej gminy. W dokumencie należy
Referat Organizacyjny i
uwzględnić imię i nazwisko wnioskodawcy,
Spraw Obywatelskich
imię jego ojca, datę urodzenia oraz numer
Urząd Miasta Podkowa Leśna
ewidencyjny PESEL. Do wniosku należy
dołączyć kserokopię aktualnego

›››Rada Miasta

Uroczysta Sesja Rady Miasta
W sobotę 7 kwietnia br. o godz. 11.00 w Pałacyku
Kasyno odbyła się XVLI Uroczysta Sesja Rady
Miasta poświęcona uczczeniu śp. ks. Leona
Kantorskiego w setną rocznicę Jego urodzin.
Zebrani w ciepły i barwny sposób - ks. Zbigniew Łuczak - ostatni wikary
podzielili się swoimi wspomnieniami o ks. ks. Leona,
Leonie - o przyjaźni, współpracy, relacjach - p. Roman Kantorski - bratanek ks. Leona.
rodzinnych - przedstawiając go jako Sesji towarzyszyła prezentacja zdjęć
wybitnego duchownego i niezłomnego wykonanych przez p. Henryka Bazydło,
patriotę, kapłana wielkiej wiary
na których fotograf uwiecznił ks. Leona
i człowieka niezwykłej klasy.
i życie parafii na przestrzeni wielu lat.
Wśród gości, którzy zabrali głos,
Zebrani obejrzeli także fragment „Polskiej
byli m.in.:
Kroniki Filmowej” z 1966 r., gdzie
- p. Grzegorz Dąbrowski - Dyrektor Szkoły utrwalono fragmenty mszy odprawionych
Podstawowej Nr 2 im. Św. Teresy od w kościele pw. Św. Krzysztofa, do których
Dzieciątka Jezus oraz Gimnazjum Nr 2 akompaniowali „Trapiści”, a także
im. Św. Hieronima w Podkowie Leśnej, zachowany w archiwach TVP film
który moderował część sesji dotyczącą dokumentalny Antoniego Krauzego
wspomnień o ks. Leonie,
pt. „Ksiądz Leon”.
- mec. Władysław Gołąb - Honorowy
Obywatel Miasta-Ogrodu Podkowa Dyr. Grzegorz Dąbrowski zachęcił do
Leśna, prezes Towarzystwa Opieki nad spisywania swoich wspomnień o
Ociemniałymi w Laskach - przyjaciel
ks. Leonie i ich przekazywania
ks. Leona,
ks. Proboszczowi lub członkom Komitetu
- ks. Jerzy Sokołowski – kapłan przez Obchodów 100-lecia Urodzin Ks. Leona
wiele lat związany z ks. Leonem,

Kantorskiego. Podkreślił, że pamięć jest
ulotna, ludzie odchodzą, a byliśmy
świadkami historycznych wydarzeń - była
to mocna historia Polski, która działa się
w małej Podkowie Leśnej i warto ją
utrwalić.
Dziękujemy Państwu za udział w sesji,
a w szczególności wszystkim, którzy
zechcieli zabrać głos i podzielić się swoimi
wspomnieniami o ks. Leonie. Dzięki tym
wypowiedziom uroczystość ta miała
gębki, wyjątkowy charakter.
Beata Krupa
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

›››Wieści z urzędu

Rusza trzecia edycja budżetu
partycypacyjnego!
Od 23 kwietnia do 18 maja 2018 r.
można składać propozycje projektów
w kolejnej odsłonie budżetu
partycypacyjnego. Podobnie jak w latach
ubiegłych na realizację Państwa
pomysłów przeznaczono 100.000 tys. zł.
Propozycje zadań do realizacji może
złożyć każdy mieszkaniec Miasta
Podkowa Leśna. Aby to uczynić należy
wypełnić
specjalny
formularz
zgłoszeniowy i złożyć go w siedzibie
Urzędu Miasta bądź za pomocą poczty
elektronicznej na adres
partycypacja@podkowalesna.pl.
Zebrane pomysły zostaną zweryfikowane,
a następnie poddane pod głosowanie
społeczności lokalnej. Te, które uzyskają
najwyższą liczbę głosów i zmieszczą się
w puli dostępnych środków, zostaną
rekomendowane do realizacji w 2019 r.
Budżet partycypacyjny pozwala

mieszkańcom
współdecydować
o wydatkowaniu części budżetu miasta
i tym samym daje wpływ na zmianę
najbliższego otoczenia. Już teraz mogą
Państwo korzystać z efektów realizacji
projektów zgłoszonych w poprzednich
edycjach. W ubiegłym roku na terenie
szkoły samorządowej postawiono wiatę
na rowery, przy ośrodku kultury
powstała
młodzieżowa
strefa
aktywności, a obok Pałacyku Kasyno
wybudowano boisko do gry w bule. Wraz
z zakończeniem robót budowlanych na
rondzie przy ul. Bukowej pojawiły się
nasadzenia. Na tym nie koniec! Już
wkrótce przed Pałacykiem Kasyno
wykonane zostaną „dechy” do tańca, a na
terenie miasta pojawią się kosze na psie
odchody.
Potrzeb jest zawsze wiele. Mieszkańcy
dobrze wiedzą, czego brakuje bądź co

należy zmienić. Liczymy na Państwa
zaangażowanie i czekamy na pomysły!
Druki formularzy oraz szczegółowe
informacje można uzyskać na stronie
internetowej www.podkowalesna.pl oraz
w siedzibie Urzędu Miasta.

Joanna Oracka
Ref. Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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›››Wieści z urzędu

Odbieramy azbest (eternit)
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terytorium Polski
przewiduje, że ww. produkty powinny zostać
usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do
31.12.2032 roku.
Koszty zabezpieczenia i przekazywania
do utylizacji tych wyrobów ciążą na
właścicielu nieruchomości, na terenie
której się znajdują. Miasto Podkowa Leśna
chcąc wyjść naprzeciw swoim mieszkańcom
stwarza możliwość uzyskania sfinansowania
powyższych działań ze środków gminnych.

Właściciele zabudowanych prywatnych zawierających azbest poprzez firmę
nieruchomości z terenu Podkowy Leśnej, z odpowiednimi zezwoleniami - wyłonioną
mogą ubiegać się o bezgotówkowe w wyniku zapytania ofertowego.
sfinansowanie w/w działań. W ramach
Katarzyna Lubecka-Figiel
tego finansowania Miasto Podkowa Leśna
Ref. Infrastruktury Komunalnej i
zapewnia bezpłatny odbiór odpowiednio
Zamówień Publicznych
zabezpieczonych odpadów niebezpiecznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna

›››Wieści z urzędu

Informacja dla mieszkańców
w sprawie ZAKAZU
spalania liści
i palenia ognisk
na posesjach

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z 14 z nieruchomości sąsiednich ponad
grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przeciętną miarę wynikającą ze
przetwarzania odpadów (w tym s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z e g o
w sposób termiczny) poza instalacjami przeznaczenia
nieruchomości
i urządzeniami.
i stosunków miejscowych.
W myśl art. 191 ww. ustawy ten, kto Palenie
ogniska
powodujące
wbrew zakazowi określonemu w art. 155 przedostawanie się dymu na sąsiednie
termicznie przekształca odpady poza nieruchomości stanowi naruszenie tego
spalarnią odpadów lub współspalarnią nakazu. Przedostanie się dymu
odpadów, podlega karze aresztu lub pochodzącego z takiego paleniska
grzywny. Osoba, która spala odpady w miejsce dostępne publicznie może być
zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na uznane za zanieczyszczenie w rozumieniu
działce, może zostać ukarana mandatem art. 145 Kodeksu wykroczeń, które
w wysokości do 500 zł.
zagrożone jest mandatem karnym
Innym przepisem mogącym mieć w wysokości do 500 zł. Należy się liczyć
zastosowanie w przypadku palenia w takiej sytuacji z możliwością wezwania
ogniska na terenie prywatnej posesji jest przez sąsiadów policji i straży pożarnej.
przepis art. 144 Kodeksu cywilnego, Zgodnie z Uchwałą Nr 274/XLII/2017
nakazujący powstrzymanie się od Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30
działań, które zakłócałyby korzystanie listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia
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Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Podkowa
Leśna, odpady zielone (trawa i liście)
odbierane są w sposób limitowany- po 1
worku miesięcznie, w październiku
i listopadzie po 10 worków miesięcznie.
Pozostałe ilości odpadów zielonych
mieszkańcy powinni zagospodarować we
własnym zakresie, np. kompostując lub
zlecając odbiór odpowiedniej firmie
zbierającej tego typu odpady.
Katarzyna Lubecka-Figiel
Ref. Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna

›››Wieści z urzędu

Zmiany w odbiorze odpadów komunalnych

W dniu 25 stycznia 2018r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem
Podkowa Leśna i firmą SIR-COM Stanisław Zajączkowski na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, co skutkowało wdrożeniem
nowego harmonogramu odbioru odpadów w systemie dostosowanym do
znowelizowanych przepisów prawa.

Z frakcji zmieszanych odpadów podwojone ilości worków, również zwierząt karmionych wyprodukowaną
komunalnych została wyodrębniona pozostałych frakcji.
paszą. Żeby ograniczyć uciążliwość
frakcja bioodpadów (odpadów W związku z powyższym od 1 maja zapachową oraz zapobiec wyciekaniu
kuchennych ulegających biodegradacji), nastąpi korekta harmonogramów, które można do brązowego worka włożyć inny
odbierana od mieszkańców w worku będą także bardziej czytelne dla duży worek.
brązowym. Niestety od początku mieszkańców. Kolory na harmonogramie Odpady zielone (trawa i liście) w workach
dochodziło do zaniechań ze strony firmy będą wskazywały na odpady danego mieszkańców
są
odbierane
np. część mieszkańców nie dostała tzw. typu i kolor worka.
w ograniczonych ilościach – jeden worek
pakietu startowego worków, a rozczytanie Bardzo prosimy o uważne czytanie miesięcznie, w październiku i listopadzie
harmonogramu odpadów sprawiało wiele legendy.
do 10 worków/miesiąc. Pozostałą ilość
trudności.
Przypominamy o nowych zasadach odpadów zielonych mieszkańcy są
W związku z licznymi reklamacjami segregacji odpadów. Worek niebieski zobowiązani usunąć we własnym zakresie.
zgłaszanymi przez mieszkańców odnośnie przeznaczony jest na papier (makulaturę), Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy
pracy firmy odbierającej odpady, jak do zielonego będziemy wrzucać szkło, na wolnym rynku mogą samodzielnie
również harmonogramu, w dniu żółty przeznaczony jest do składowania wybrać odbiorcę odpadu zielonego.
12.04.2018r. doszło do spotkania tworzyw sztucznych i metali, do Wtedy to mieszkaniec z odbiorcą odpadu
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna brązowego wrzucamy odpady komunalne ustala cenę, częstotliwość, a także ilość
z właścicielem firmy SIR-COM. W trakcie ulegające biodegradacji, tzw. kuchenne. worków odbieranych. Firma SIR-COM
spotkania omawiano zagadnienia Natomiast do worka czarnego wrzucamy wychodząc naprzeciw potrzebom
związane z dostarczeniem odpowiedniej wszystko to czego nie można odzyskać mieszkańców zaoferowała indywidualny
odbiór odpadów zielonych w cenie 6 zł/
ilości worków do wszystkich mieszkańców, w procesie recyklingu.
przyczynach nie odbierania odpadów od Do worka dowolnego koloru wrzucamy worek. Odpady odbierane są po
mieszkańców, zmianą harmonogramów trawę i liście. Przypominamy, że ilość uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
pod względem zmiany częstotliwości odbieranych worków,
w zakresie tej Wstępnie przyjęto terminarz odbioru
odbioru odpadów biodegradowalnych frakcji odpadów jest limitowana. odpadów co 14 dni.
(worki brązowe odpady tzw. kuchenne) Jednocześnie zwracamy uwagę na Szczegóły odbioru znajdą Państwo na
stronie sir-com.pl lub pod numerem
oraz skumulowania odbioru odpadów właściwą segregację odpadów.
w jak najmniejszej ilości dni w miesiącu.
Należy zwrócić szczególną uwagę, żeby telefonu (22) 7238959, 693280601,
Podczas spotkania ustalono, że nastąpi do worków brązowych wrzucać odpady e-mail: biuro@sir-com.pl
zmiana harmonogramu odbioru odpadów luzem, bez woreczków plastikowych,
i zwiększenie częstotliwości odbioru nawet jeśli jest na nich napisane, że są
odpadów biodegradowalnych do min. raz b i o d e g r a d o w a ln e .
Odpady
Katarzyna Lubecka-Figiel
na dwa tygodnie oraz że podczas biodegradowalne są w całości przerabiane
Ref. Infrastruktury Komunalnej i
następnego odbioru odpadów (worki na pasze dla zwierząt. Stąd konieczność,
Zamówień PublicznychUrząd Miasta
brązowe odpady tzw. kuchenne) aby przerabiany odpad był czysty.
Podkowa Leśna
mieszkańcy dostaną dodatkowe, W konsekwencji nie zagrażał życiu

MAKULATURA

Szkło

Tworzywa
sztuczne

Odpady
ulegające
biodegradacji

Odpady
nieodzyskiwalne
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›››Wieści z urzędu

Dbajmy o pszczoły

Pszczelarze na całym świecie obserwują, że od końca lat dziewięćdziesiątych pszczoły
znikają z uli. Tymczasem pszczołom zawdzięczamy coś więcej niż tylko miód czy inne
produkty pszczele: są one kluczowe dla produkcji żywności, ponieważ to one zapylają
rośliny, które spożywamy. Trzmiele, pszczoły samotnice i inne owady, np. motyle, osy
i muchówki – wszystkie te owady pracują od świtu do nocy, zapylając rośliny uprawne
i dziko rosnące. Co trzecia łyżka pokarmu, który spożywamy, zależy od aktywności
owadów zapylających.
Głownie pszczoły wymierają ze względu bogatych w pyłek zaliczyć należy także
na zanieczyszczenie środowiska, choroby brzozę, klony, wierzby, dęby.
i stosowanie środków chemicznych. Najważniejszym gatunkiem sprzyjającym
W poczuciu troski o środowisko i dbałości pszczołom jest lipa, której kwiaty
o ekologię i bioróżnorodność, można dostarczają mnóstwa pyłku i nektaru,
jednak pomóc im odbudować populację a kilka odmian zapewni dostępność tego
i to na kilka sposobów. I wcale do tego nie kwiatowego bogactwa przez kilka
trzeba być pszczelarzem, bo jak się tygodni.
okazuje to wcale nie pszczoły miodne, Dobrym sposobem na zachęcenie do
czyli te które mieszkają w pasiekach mają zamieszkania w ogrodzie dzikich pszczół
największe znaczenie.
są wszelkiego rodzaju wiązki słomy, trzciny
W ogrodach można tworzyć różnorodne lub bambusa, związane w pęczki
kompozycje kwiatowe, które będą i rozwieszone w różnych miejscach, np.
stopniowo kwitły przez cały sezon, na drzewach, budynkach, czy innych
dostarczając nektaru i pyłku przez długi konstrukcjach. Można też wykorzystać
okres. Świetnie w takim zadaniu spisują niepotrzebne już materiały budowlane:
się rzadko koszone łączki kwietne, cegły dziurawki, odwrócone doniczki,
szczególnie te, które zlokalizowane są palety, ustawiając je w osłoniętym przed
z dala od dróg i innych ruchliwych miejsc. wiatrem, nasłonecznionym miejscu,
Dzwonek ogrodowy, śnieguliczka biała, najlepiej o od strony południowej lub
oliwnik wąskolistny, dalie, kosmosy, aster południowo-zachodniej. Na skraju ogrodu
krzaczasty, cynie to rośliny, które możemy pozostawić chwasty i stworzyć
dostarczają dużych ilości pyłku i nektaru w swoim ogrodzie miejsce półdzikie, które
latem. Jednym z ostatnich, jesiennych będzie norkami owadów i gryzoni
pożytków dla pszczół są wrzosy, a miód (trzmiele bardzo chętnie zakładają gniazda
wrzosowy jest gęsty, galaretowaty, w opuszczonych mysich norkach).
aromatyczny i szybko krystalizuje. Zachęcamy do troski o pszczoły. Warto
Znakomita jest lawenda.
przypomnieć znany cytat Alberta
Najbardziej pożyteczna jest leszczyna, Einsteina: „Jeśli z Ziemi zniknie pszczoła,
która choć wiatropylna, oferuje człowiekowi pozostaną tylko cztery lata
wygłodniałym po przerwie zimowej życia; nie ma więcej pszczół, nie ma więcej
pszczołom mnóstwo pyłku.
zapylania, nie ma więcej roślin, nie ma
Do takich właśnie roślin wyjątkowo więcej zwierząt, nie ma więcej ludzi…”.
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Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna

›››Edukacja

Wystawa teraz będzie Polska. Rok 1918
Od 6 kwietnia 2018 do końca maja 2018
r. na parkanie Społecznego Podkowiańskiego
Liceum Ogólnokształcącego nr 60 można
oglądać wystawę Domu Spotkań z Historią:
„Teraz będzie Polska. Rok 1918. Ekspozycja
przywołuje atmosferę ostatnich miesięcy
przed odzyskaniem niepodległości w 1918
roku. Obserwujemy wyzwalający się
Kraków, Lublin, Warszawę, Lwów, Poznań…
Archiwalnym zdjęciom, ulotkom, plakatom
i dokumentom towarzyszą relacje świadków

tamtych dni, w kronikarskich zapisach
i fragmentach korespondencji powraca
klimat sprzed 100 lat.
Wystawa przygotowana została dla
mieszkańców Podkowy Leśnej w ramach
obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę. Serdecznie
zapraszamy!
Paweł Włoczewski
Wicedyrektor Podkowiańskiego LO nr 60

›››Edukacja

Wystawa psów kochanych
Tradycyjnie, juz od 24 lat profesjonalni
sędziowie ze Związku Kynologicznego
wybierają najbardziej Kochanego Psa.
Jest to zadanie nie łatwe, ponieważ
przychodzą tylko kochane psy. Psy
występują na ringu w rożnych kategoriach.
Laureaci dostają dyplomy i cenne nagrody
które zabierają do domu lub na miejscu
zjadają. Co roku w pięknym lesie naszego
liceum zbierają się wielbiciele psów, którzy
nie mogą bywać na krajowych
i miedzynarodowych wystawach psów
rasowych, choć ich pupile mają tak samo
cztery łapy ogon i bardzo wierne oczy.

Na wystawie można tez sprzedać lub
oddać w dobre ręce małe szczeniaczki,
posilić się kiełbaską lub ciastkiem i napić
się czegoś ciepłego lub zimnego, ale przede
wszystkim cieszyć się wiosną i wspaniałym
spotkaniem z wieloma Kochanymi Psami.
Organizacją zajmują się uczniowie klas
pierwszych w ramach przedmiotu na wybrane schronisko psów. Serdecznie
przedsiębiorczość. To oni muszą znaleźć zapraszamy na 24 Wystawę Psów
sponsorów, przeprowadzić akcję Kochanych, która w tym roku odbędzie
promocyjną wydarzenia, oraz zorganizować się 9 czerwca. Początek imprezy godzina
całe miasteczko w którym odbywa się 15.00
pokaz tresury psów, porady weterynaryjne.
Paweł Włoczewski
Dochody ze sprzedaży są przeznaczone
Wicedyrektor Podkowiańskiego LO nr 60

›››Edukacja

Dzień marchewki
W kwietniu obchodziliśmy Dzień Marchewki.
Wszyscy mieliśmy na sobie „coś” w kolorze
pomarańczowym. Celem tego dnia było
przedstawienie i promowanie spożywania
warzyw i owoców jako darów natury na
przykładzie marchewki.

Wszystkie nasze działania były związane
tematycznie z marchewką. Były zabawy
ruchowe ze śpiewem-urodziny marchewki.
Prace plastyczne „marchewki”. Pyszne
ciasto marchewkowe na podwieczorek
było gotowe. Dzieci z grupy SOWY

koncertowały na ukulele podśpiewując
o marchewce, która miała urodziny. Było
dużo śmiechu, ale chyba właśnie o to
chodziło, aby ten dzień był wyjątkowy,
zdrowy, witaminowy, pomarańczowy,
marchewkowy.
Po takiej dawce witamin, śmiechu i zabawy
na pewno wszystkie przedszkolaki będą
piękne zdrowe i uśmiechnięte.
Przedszkole Miejskie im. Krasnala
Hałabały w Podkowie Leśnej
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›››Edukacja

Wiersz Michała Piwońskiego
Bardzo miło nam poinformować, że uczeń
Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego
nr 60, Michał Piwoński zajął II miejsce
w konkursie na wiersz o ogrodzie, którego
organizatorem było Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie
Leśnej.

Wiersz został odczytany podczas Święta
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 8 kwietnia
2018 r.
Paweł Włoczewski
Wicedyrektor Podkowiańskiego LO nr 60

Sport
›››Edukacja

DRUŻYNA ROBOTYCZNA IKINGS
ZE
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA
JEZUS ORAZ GIMNAZJUM ŚW.
HIERONIMA REPREZENTANTEM
POLSKI NA FIRST LEGO LEAGUE
WORLD FESTIVAL 2018 W DETROIT,
USA.
W dniach 17-18 marca drużyna robotyczna
iKings uczestniczyła w Finale Europy First
Lego League w Aachen (Niemcy). W etapie
finałowym konkursu wystartowało 26
najlepszych w Europie drużyn. Łącznie od
samego początku, tj. etapów regionalnych
oraz półfinałowych, które odbywały się
w różnych krajach wzięło udział prawie
tysiąc drużyn.
Zespół iKings znalazł się pośród 8 drużyn,
które będą uczestniczyć w First Lego
League World Festival w Detroit (Michigan,
USA). Światowy Festiwal FLL odbędzie sie
w dniach 25-28 kwietnia. Europę będą

›››Pomoc Społeczna

Wolontariat
Klub Wolontariusza serdecznie zaprasza
wszystkie osoby chętne na związanie się
z wolontariatem (wiek 12+)! Spotkania
odbywają się w co drugi poniedziałek
w godzinach 15:00-16:30 w sali
konferencyjnej w Zespole Szkół w Podkowie
Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20. Na
spotkaniach klubu wolontariusza uczymy
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reprezentowały drużyny: dwie z Niemiec
(GoetheX i CaroAces) oraz po jednej ze
Szwajcarii (mindfactory), Słowacji (ITPRO-BESST), Czech (R.U.R. - team),
Węgier (SAPpers), Austrii (B. Robots)
oraz Polski ( iKings).
Zespół iKings stanowi grupa dziewięciu
uczniów, entuzjastów robotyki, ze Szkoły
Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka
Jezus oraz Gimnazjum nr 2 im. św. Hieronima
a także trenerzy (nauczyciel informatyki
oraz dwójka rodziców).
Skład iKings:
SP
• Katarzyna Kozak 4a
• Piotr Kozak 6a
• Wiktor Bartnik 6b
• Witold Gryżewski 6b
• Paulina Jankowicz 7b
• Zuzanna Rzewuska 7b

się zabaw animacyjnych, tworzymy
zwierzątka z baloników, bawimy się chustą
animacyjną, poznajemy zabawy integracyjne,
a także malujemy buźki. Nasi wolontariusze
będą się również integrować na wyjazdach
oraz ogniskach zorganizowanych specjalnie
dla Nich. Chcesz dołączyć do grona osób,
które nie tylko pomagają ale także bawią?
Zapraszamy!
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej

GIM
• Mikołaj Domański 3A
• Patryk Jankowicz 3A
• Filip Kubicki 3A
Trenerzy:
• Pan Marek Kozak
• Pan Kamil Urbański
• Pan Tomasz Gryżewski
Serdecznie
gratulujemy
całej
drużynie oraz dziękujemy rodzicom
i panu Dyrektorowi Grzegorzowi
Dąbrowskiemu za zaangażowanie,
pomoc i wsparcie drużyny.

›››Pomoc Społeczna

Dzień Kobiet w Podkowie Leśnej
Dnia 8 marca 2018r. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Podkowie Leśnej zorganizował
Pierwszy Podkowiański Dzień Kobiet.
Uroczystość skierowana była do
uczestników Klubu Seniora oraz
mieszkańców Podkowy Leśnej. Z okazji
Dnia Kobiet zaproszono Konsultantkę
firmy AVON, która poprowadziła warsztaty
sztuki makijażu. Wśród uczestniczek
wylosowano i wręczono nagrody w postaci
kosmetyków firmy AVON. Burmistrz Miasta
Pan Artur Tusiński złożył uczestniczkom
życzenia i wręczył kwiaty. Podczas
uroczystości panowała miła, kameralna
atmosfera, pełna serdeczności i życzliwości.
Czas upłyną w przyjaznej atmosferze przy
filiżance kawy i słodkościach.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Podkowa Leśnej

›››Kultura

Piknik Dziesięciolecia
W sobotnie popołudnie 21 czerwca 2008 roku mieszkańcy, przedstawiciele władz
samorządowych - także z sąsiednich miast, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, znakomici
goście, wśród których był obecny m.in. prof. Jerzy Regulski, zebrali się pod „sceną”, za którą
posłużył taras pięknie wyremontowanego Pałacyku Kasyna. W gronie mieszkańców, władz
samorządowych i wielu znakomitych gości dokonano uroczystego otwarcia Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich.
W tym roku, w czerwcu przypada okrągły
jubileusz działalności Centrum Kultury i
Inicjatyw w Pałacyku Kasyno – miejscu
wyjątkowym, którego historia splata się
z wieloma wydarzeniami, budującymi
tożsamość miasta i integrującymi
mieszkańców. Z tej oto okazji w niedzielę
3 czerwca odbędzie się Piknik
Dziesięciolecia, podczas którego
przypomnimy najważniejsze dokonania
naszego Centrum.
W Piknik włączą się także współpracujące
z nami lokalne stowarzyszenia, które
przygotują liczne atrakcje. Będzie można
m.in. nabyć wydawnictwa książkowe
związane z historią Podkowy czy też
sprawdzić swoją wiedzę o Podkowie
i podkowiańskiej kulturze rozwiązując
specjalnie przygotowaną na tę okazję
krzyżówkę.
Salę lustrzaną wypełnią plakaty
najważniejszych cykli i wydarzeń z całego
dziesięciolecia. Zaprezentują się również
grupy twórcze działające przy Centrum.

Zobaczymy interaktywny spektakl
Kiosku Ruchu oraz ogniste flamenco
wykonaniu uczestniczek warsztatów.
Swoje prace zaprezentuje sekcja
fotograficzna. Moc atrakcji czeka również
dzieci. Hasło wspólnej zabawy brzmi
&quot;Zróbmy sobie pałac!&quot;. Pałac
będzie z kartonu, z tunelami, wieżami,
schodami i oknami. Pomalujemy go
i urządzimy wnętrza. Przed pałacem
stanie mostek oraz … igloo !
Gwarantujemy dobrą zabawę dla dzieci
w każdym wieku, również dla rodziców
i dziadków….
Piknik uświetni koncert plenerowy
artystów podkowiańskich na tarasie
Pałacyku Kasyno, który rozpocznie się
o godz. 17.00. Wszyscy uczestnicy
wystąpią pro bono, w prezencie dla
Podkowian i naszej instytucji. Niestety,
ze względu na liczne zobowiązania
zawodowe, nie wszyscy artyści mogli
przyjąć nasze zaproszenie do udziału
w tym wydarzeniu.

Na scenie zobaczymy i usłyszymy
Mirosława Borkowskiego z zespołem
Blues Point, Marzenę Grzymałę, Józefa
Kolinka i Dorotę Kolinek, Annę
Kostrzewską, Marka Majewskiego,
Dorothy Porawski-Orzechowską, Zofię
Skowron, Marię i Krzysztofa Staniendów
oraz Chór Towarzystwa Pieśni Dawnej
Pośrodku Żywota. Na zakończenie
wieczoru bawić nas będzie doborowy
warszawski teatr improwizacji Klancyk.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców – świętujmy razem!
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›››Pomoc Społeczna

Punkt konsultacyjno –
informacyjny dla mieszkańców
W związku z dużym zapotrzebowaniem alkoholu lub innych środków
na porady prawne i psychologiczne psychoaktywnych przez bliską osobę;
w Podkowie Leśnej, został uruchomiony • doświadczających przemocy w rodzinie,
punkt konsultacyjno – informacyjny szukających pomocy i wsparcia
dla mieszkańców. Udzielanie porad jest psychologicznego, prawnego w skutecznym
bezpłatne.
zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz
Pomoc skierowana jest do osób:
uruchomieniu działań interwencyjnych
• będących w różnych sytuacjach i wskazania instytucji, które zajmują się
kryzysowych (utrata pracy, rozwód, dalszym etapem pomocy;
separacja, choroba, śmierć bliskiej osoby, • stosujących przemoc wobec swoich
konflikty, niepowodzenia, zmiany i trudne bliskich, chcących zmienić swoje
postępowanie, szukających wsparcia
życiowe decyzje);
• młodych i dorosłych przeżywających w tym zakresie oraz instytucji i miejsc,
problemy szkolne, emocjonalne i rodzinne w których realizowane są programy,
oraz dorosłych zmagających się warsztaty, grupy korekcyjne.
Psycholog Katarzyna Krawczyk przyjmuje
z problemami w związku;
• nadużywających alkoholu lub innych w każdy czwartek w godz.15.00-18.00
środków psychoaktywnych, szukających Prawnik Michał Zdroik przyjmuje w każdy
i potrzebujących wsparcia, motywacji do poniedziałek w godz. 15.00-18.00
podjęcia leczenia oraz wskazania miejsca, Osoby zainteresowane proszone są
o zapisywanie się w Ośrodku Pomocy
gdzie można podjąć terapię;
•cierpiących z powodu nadużywania

Społecznej osobiście lub pod nr. tel. 22
720 10 82. Ze względu na finansowanie
usług przez miasto, nie ma możliwości
skorzystania z porad ( tzw. wejścia z ulicy)
bez wcześniejszego zapisania się. Usługa
jest skierowana tylko do mieszkańców
Podkowy Leśnej. Porady są prowadzone
w budynku przy ul. Kościelnej 3 ( obok
fryzjera).
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej
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Więcej jazzu w Podkowie Leśnej
19 maja zapraszamy Państwa do ogrodu Willi
Aida na koncert inaugurujący nowy cykl „Jazz
w Aidzie”.
nowojorską zdobywał doświadczenie
Centrum Kultury i Inicjatyw pod okiem takich gwiazd jak Gilad
Obywatelskich wraz z właścicielem Willi Hekselman, Lage Lund, Mike Moreno,
Aida zapraszają na nowy cykl muzyczny Greg Osby czy Rafał Sarnecki. Zdobywca
„Jazz w Aidzie”. Koncerty odbywać się nagrody Grand Prix oraz wyróżnienia
będę w ogrodzie zabytkowej Aidy, która indywidualnego za “dojrzałość muzyczną
od lat jest miejscem goszczącym artystów, i niebanalne kompozycje” w konkursie
muzyków i grupy teatralne.
zespołów jazzowych CEA jako lider PSJ
Do wzięcia udziału w cyklu będziemy trio. Na co dzień członek kilku przede
zapraszać zdolnych artystów oraz wszystkim warszawskich projektów.
zespoły grające różne odmiany jazzu. Pozostałe daty koncertów to: 14 lipca, 4
W planach koncerty m. in. zespołów: Aga sierpnia, 25 sierpnia, 8 września oraz 22
Derlak Trio, Michał Skwierczyński
września.
Quartet , T/aboret.
Program cyklu stworzył Jakub Iwiński.
Cykl zainauguruje 19 maja koncert Aktualne informacje na stronie www.
zespołu Michał Skwierczyński Quartet
jazzwaidzie.pl oraz stronie FB www.
Michał Skwierczyński - uczeń na wydziale facebook.com/jazzwaidzie/
jazzu w ZPSM im. F. Chopina, jeden
19 maja 2018 r. (sobota), godz. 19.00,
z najmłodszych i coraz bardziej Ogród Willi Aida, ul. Jarosława
znaczących gitarzystów młodego Iwaszkiewicza 7
pokolenia. Głęboko zainspirowany sceną (wejście od ul. Lilpopa)
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Wstęp płatny: 20/15 zł. Bilety do nabycia
w przedsprzedaży
(anna.strzaska@ckiopodkowa.pl) oraz
bezpośrednio przed koncertem.
Jakub Iwiński
Centrum Kultury i
Inicjatyw Obywatelskich

›››Kultura
W dniach 16-17 czerwca, już po raz
czternasty odbędzie się w naszym mieście
Festiwal Otwarte Ogrody, podczas którego
Podkowianie zaproszą do swoich gościnnych,
często zabytkowych ogrodów.
W bogatym programie Festiwalu każdy
znajdzie coś dla siebie. Melomani koncerty muzyki kameralnej, bluesowej,
gruzińskiej i chóralnej, chętni do tańca –
potańcówkę przy muzyce tradycyjnej,
miłośnicy poezji – interpretacje wierszy
w wykonaniu Joanny Jędryki i Anny
Samusionek, koneserzy sztuki – wystawy
malarstwa, grafiki i rękodzieła autorstwa
młodych i dojrzałych artystów oraz osób
niepełnosprawnych, a także otwartą
pracownię rzeźbiarską, rodzice z dziećmi
• rodzinne warsztaty ceramiczne,
globtroterzy
• otkanie podróżnicze i pokaz filmu o
Gruzji, przyjaciele zwierząt – prelekcje
o pielęgnacji i wystawę fotograficzną

›››Kultura

Podkowa znów
otwiera Ogrody

A prawdziwą gratkę dla koneserów
stanowić będzie spektakl teatru butoh
pupili z właścicielami, erudyci i bibliofile w ogrodzie willi Aida. Festiwal zakończy
• spotkanie z autorem oraz wystawę zwyczajowo potańcówka na dechach
poświęconą Biblii. Będzie można też przed Pałacykiem Kasyno, przy
powspominać dawnych mieszkańców dźwiękach żywiołowej, hiszpańskoulicy Wschodniej i Króliczej, spróbować bałkańskiej muzyki zespołu Caravana
swoich sił na warsztatach malowania Banda.
batiku i tworzenia ludowych pająków, Festiwal wspierają finansowo od lat
a także skosztować potraw z bambusa.
lokalni przedsiębiorcy, dzięki którym
Nie zabraknie też porad zdrowotnych program Festiwalu może być tak bogaty
i ogrodniczych. Setną rocznicę urodzin i różnorodny. Pełen program Festiwalu
K się dza Leona Kantorskiego, znajdą Państwo na naszej stronie:
niezwykłego duszpasterza Podkowian, www.ckiopodkowa.pl
uc zci
p rezent a cja
fotograf ii Zapraszamy w imieniu gościnnych
dokumentujących działalność Księdza gospodarzy Ogrodów!
Leona w latach 80., przed wszystkim
odbywające się wówczas spotkania ze
znanymi postaciami polskiej kultury. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

ARTWAKACJE 2018

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

podkowiańskiego lasu...
Wielki finał: spektakl wśród kniei dla
zaproszonych gości.

Cztery tygodnie ze sztuką , naturą i przygodą
I. 25 czerwca – 29 czerwca
“Artysta z natury”
Animacja: Małgorzata Stańczak
Co się będzie działo?
Udamy się na łąkę po zioła. Dowiemy się
do czego służą i jak ich używać. Damy
„drugie życie rzeczom”, czyli będziemy
praktykować „recycling”. Pobawimy się
w robienie pieczątek ze wszystkiego,
w szczególności exlibrisów. Stworzymy
ekosystem w słoju, napełniając go ziemią,
nasionami, roślinami, liśćmi, patykami,
kamykami i wodą. Na koniec porozmawiamy
o papierze, drewnie i o ... sztuce oraz
pomalujemy pastelami po papierze
ściernym...
Finał: prezentacja wszystkich poznanych
zagadnień i technik artystycznych.
II. 2 lipca – 6 lipca
„Klockowanie z Mammmutico”
Animacja: Mammutico
Co się będzie działo?
Zabawa klockami jest zawsze ekscytująca,
ale zabawa wielkimi klockami niesie
wprost nieograniczone możliwości.
Z Mammutico można zbudować
przyjazne stworki lub przeraźliwe
potworki, skonstruować tor przeszkód
dla odważnych albo pojazd kosmiczny,
zorganizować turniej rycerski albo
zgaduj-zgadulę... i wiele, wiele więcej.
Liczy się wyobraźnia i odwaga

W programie ARTWAKACJI nie zabraknie
we wcielaniu pomysłów w życie.
spacerów po Podkowie,
Wielki finał: wspólna zabawa klockami gier zespołowych i integracyjnych, zabaw
Mammutico.
z chustą Klanzy oraz innych atrakcji
III. 9 lipca – 13 lipca
wymyślonych przez uczestników
„W świecie baśni i opowieści”
i wychowawców. ARTWAKACJE dla dzieci
Animacja: Katarzyna
od 7 do 12 lat rozpoczynają się o godz.
Jackowska-Enemuo
9.00, a kończą o 15.00
Co się będzie działo?
(poniedziałek - piątek).
„Storytelling”, czyli sztuka opowiadania Cena: 100 zł / tydzień dzieci zamieszkałe
historii jest stara jak świat. Jest bliska w Podkowie
człowiekowi, bo łączy w sobie elementy Cena: 125 zł / tydzień dzieci zamieszkałe
teatru, ruchu i muzyki i pomaga oswajać poza Podkową Leśną Obiady dodatkowo
świat.
płatne 50 zł/tydzień.
Na podstawie krótkich bajek Rekrutacja: prosimy o pobranie i wypełnienie
i przypowiastek z różnych stron karty zgłoszeniowej (www.ckiopodkowa.
stworzymy wspólną opowieść, pl) i przesłanie jej na maila: info@
wzbogaconą o muzykę i nasze własne ckiopodkowa.pl lub doręczenie osobiste
doświadczenie. Wielki finał: spektakl do CKiIO, ul. Świerkowa 1.
narracyjny, w którym uczestnicy wcielą Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość
się w role opowiadaczy,
miejsc pierwszeństwo mają dzieci
muzyków i aktorów.
mieszkające w
IV. 16 lipca – 20 lipca
Podkowie Leśnej, uczące się
“Podkowa bardzo Leśna”
w podkowiańskich szkołach oraz dzieci
Animacja: Nela i Daniel Brzezińscy
uczęszczające na zajęcia
Co się będzie działo?
z zakresu edukacji kulturalnej organizowane
Wybierzemy się na teatralny spacer przez CKiIO.
leśnymi duktami, aby spotkać krzaczawki, Informacje telefoniczne pod numerem:
gąszczokłuje i kołbogi. Obmyślimy tel: 22 758 94 41.
scenariusz leśnego widowiska, Zgłoszenia przyjmujemy do 1 czerwca
popracujemy nad strojami i językiem 2018. Informacja o uczestnictwie dziecka
„leśnych ludzi”. Towarzyszyć nam będzie w ARTWAKACJACH zostanie przesłana
poezja Bolesława Leśmiana i szum do Państwa mailem do dnia 11 czerwca.
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›››Wydarzenia

Autosacrum i Rowerosacrum
Tradycyjnie jak co roku, w naszym kościele odbędzie się jedna z najstarszych imprez
samochodowych – Autosacrum, czyli uroczystość poświęcenia pojazdów.
Jak zwykle nie powinno zabraknąć 1. Klasy 1-2 SP
zabytkowych aut, między innymi 2. Klasy 3-4 SP
z pobliskiego muzeum motoryzacji 3. Klasy 5-6 SP
w Otrębusach. Swój dzień będą mieli 4. Klasy 7 i gimnazjum
również cykliści, którzy w sobotę 8. Open
przybędą na Rowerosacrum czyli Oprócz nagród za miejsca na podium,
uroczystość poświęcenia rowerów. Nie wszyscy uczestnicy wezmą udział
zabraknie zawodów rowerowych, które w losowaniu nagrody głównej – roweru
w tym roku odbędą się w Parku Miejskim. – ufundowanego przez Burmistrza Miasta
Uczestnicy wezmą udział w 5 kategoriach Podkowy Leśnej. Oba wydarzenia
wiekowych.
poprzedzi Msza Święta.

›››Wieści z urzędu

Baron Smog
5 marca w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich miało
miejsce ciekawe wydarzenie. Krakowska grupa teatralna na
zaproszenie Urzędu Miasta wystawiła spektakl ekologiczny
pod tytułem „Baron Smog”.
Ty tułow y
bohater
naszego
przedstawienia Baron Smog, dążył do
tego aby Ziemia i powietrze były
zanieczyszczone. Wybrał na swoją
pomoc małą dziewczynkę Tosię, która
miała mu pomóc w realizacji jego
niecnego planu zapanowania nad
światem. Jednak Tosia z pomocą widzów
dołożyła wszelkich starań, by
pokrzyżować plany złego Barona.
Bohaterowie przedstawienia w ciekawy
sposób przedstawili wartości edukacyjne
najmłodszym mieszkańcom Podkowy
Leśnej włączając ich do wspólnej zabawy.
Wydawać by się mogło, ze temat ekologii
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znudzić może młodego widza. Tymczasem
uczniowie żywiołowo reagowali na
przedstawienie. Spektakl miał formę
wesołej, wspólnej zabawy z dziecięcą
publicznością. Były konkursy, piosenki,
barwne kostiumy oraz oczywiście dużo
śmiechu. Dzieci były bardzo aktywne
i chętnie zgłaszały się do realizowanych
przez aktorów pomysłów. Dzięki tej
propozycji ważne tematy jak segregacja
odpadów, zanieczyszczenie powietrza,
niska emisja zostały w łatwy i przyjemny
sposób przekazane naszym dzieciom.
Dziękujemy aktorom oraz wszystkim
uczestniczącym w spektaklu dzieciom.

Kościół p.w. św. Krzysztofa w Podkowie
Leśnej zaprasza:
5 maja (sobota) godz. 11.00
Rowerosacrum – Msza Święta
i poświęcenie rowerów
6 maja (niedziela) godz. 11.00
Autosacrum - Msza Święta i poświęcenie
pojazdów
Proboszcz Parafii prosi mieszkańców
o wyrozumiałość dla gości którzy w tych
dniach przyjadą do Podkowy Leśnej.

›››Sport

Podkowiańska Dycha
Biegacze
Do VI Podkowiańskiej Dychy pozostało
już niecały. W tym roku będzie nowa trasa
- możecie ją zobaczyć na naszej stronie
internetowej.
Wysłuchaliśmy uwag uczestników
poprzednich edycji i od tego roku w biegu
na 10km dodatkowo nagrodzimy
pierwszych 3 zawodników w kategoriach
wiekowych. Nie zwlekajcie z zapisami obecna kwota opłaty startowej (39zł)
obowiązuje tylko do 7 maja, potem będzie
wynosić 50zł.
www.podkowalesna.pl
Kibice
Zapraszamy do kibicowania na trasie
biegu i do odwiedzenia Miasteczka
Biegowego i skorzystania z wielu atrakcji
zorganizowanych według naszych stałych
tematów przewodnich: sportu, zdrowia
oraz działań społeczno-kulturalnych.
SPORT. Oprócz biegania w czasie Dychy
dzieci będą mogły spróbować swoich sił
w 7 dyscyplinach: jeździe konnej, tenisie,
karate, jeździe na rowerze, łucznictwie i
badmingtonie.
ZDROWIE. Jak zawsze dostępne będą
bezpłatne porady fizjoterapeutów
i masażystów. Bardzo się cieszymy, że
Dychę swoim patronatem objęła Krajowa
Rada Fizjoterapeutów, której
p r ze d s t a w i c i e l e
p o p ro w a d z ą
profesjonalną rozgrzewkę i będą
promować wśród biegaczy profilaktykę
- jak nie ulegać kontuzjom. DZIAŁANIA
SPOŁECZNE i KULTURALNE: Po raz
pierwszy będziemy współpracować
z Fundacją DKMS promującą dawstwo
szpiku, która będzie miała punkt

informacyjny - pracujemy na wspólną Orientacyjne godziny zamknięcia ulic
akcją promocyjną. Wspierają nas dla ruchu kołowego
dot ych c zas ow i
wolo nt a riusze Lilpopa 9.00-14.00. Nie będzie można
z Podkowiańskiej Biblioteki i ze Schroniska parkować samochodów w czasie trwania
dla zwierząt w Milanówku.
imprezy na ulicy Lilpopa.
Mieszkańcy
Jana Pawła II na odcinku od Sienkiewicza
Bieg będzie przebiegał ulicami Lilpopa, do Alei Lipowej: 10.50 – 11.15; 11.25
Lipową, Bukową, Sosnową, Reymonta, – 12.30
Prusa, Krasińskiego, Młochowską (od Aleja Lipowa, Słowackiego, Prusa,
Krasińskiego do Nadarzyńskiej), Reymonta, Bukowa: 10.50 – 11.30
Sienkiewicza, Bluszczową, Parkową Krasińskiego: 10.50 – 12.20
i odcinkiem Jana Pawła II (od Sienkiewicza Młochowska na odcinku od Krasińskiego
do Alei Lipowej). W związku z zawodami do Nadarzyńskiej, Sienkiewicza,
nastąpią utrudnienia w ruchu ulicznym Mickiewicza,
na wymienionych ulicach. Zaplanowaliśmy Reymonta: 11.00 – 12.30
trasę oraz czas wyłączenia ulic z ruchu
Parkowa, Bluszczowa: 11.05-12:30
tak aby uciążliwości ograniczyć do
minimum. Wszystkich kierowców,
mieszkańców Podkowy i
Organizator Dychy
okolic prosimy o wyrozumiałość. Prosimy
Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe
też o współpracę z policją, strażą miejską
i wolontariuszami, którzy będą tego dnia
pracować na trasie biegu.
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›››Sport

Mazovia 17 marca w Podkowie Leśnej

17 marca na naszej hali sportowej odbył się turniej
piłki ręcznej dziewcząt w ramach Mazovia Cup.
Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje
z sześciu gmin stowarzyszenia Mazovia:
Michałowice, Leszno, Brwinów, Błonie,
Milanówek i oczywiście Podkowa Leśna,
która wystawiła dwie drużyny. Turniej
rozgrywany był w systemie mieszanym,
przez fazę grupową pewnie przebrnęły
nasze dwie reprezentację oraz Michałowice
i Brwinów. Najwięcej emocji przyniosły
mecze o medale, a mianowicie o 5 miejscu
decydowały rzuty karne, które pewniej

Skład naszych drużyn:
SP 2 – Dominika Jurkowska, Pola Kowalczyk,
Weronika Siedlecka, Maja Szybińska,
wykonywały dziewczęta z Błonia. Mecz Liliana Piotrowska, Asia Janukamis, Zosia
o brąz to popis bramkarek. Wynik do Żelazna, Emilia Citków, Karolina Zalewska,
ostatnich sekund bezbramkowy, zwycięski Maria Rawicka, trener: Artur Błażejak.
gol padł z ostatniej akcji meczu.
SP 1 – Natalia Wasilewska, Amelia Kwiatkowska,
Finał pomiędzy odwiecznymi rywalami Oliwia Wildeman, Oliwia Łukaszewicz,
w tej dyscyplinie również z emocjami Julia Skocińska, Asia Krzyżanowska, Maja
sięgającymi zenitu. W podstawowym Krzyżanowska, Oliwia Kamińska, Patrycja
czasie 6-6 i rzuty karne, które dopiero Pazio, trener: Agata Chrzanowska.
w dodatkowej kolejce przyniosły
Artur Niedziński
rozstrzygnięcie. Zwycięstwo dla gospodarzy.
Koordynator ds. Sportu
Gratulujemy!
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Półfinały:									
Wyniki:
SP 2 Podkowa Leśna – SP 1 Podkowa Leśna				
2-8
Michałowice – Brwinów							
10-3
mecz o miejsce 5:
Milanówek – Leszno 								
2-2 (k: 1-2)
mecz o miejsce 3:
1-0
SP 2 Podkowa Leśna – Brwinów 						
FINAŁ:
SP 1 Podkowa Leśna – Michałowice						
6-6 (k: 2-1)
Najlepsza bramkarka turnieju –
Dominika Jurkowska (SP 2 Podkowa)
Najlepsza zawodniczka turnieju –
Asia Krzyżanowska (SP 1 Podkowa)

›››Sport

Maraton Miast Ogrodów

W zeszłym roku po raz pierwszy udało się zrealizować ideę
zorganizowania Maratonu Miast Ogrodów, w której wzięła udział
Podkowa Leśna i Milanówek
W tym roku dołączył Brwinów, z czego
bardzo się cieszymy. Organizatorem są
organizacje pozarządowe: Podkowiańskie
Towarzystwo Biegowe, STO-nogi, od tego
roku TS Sokół przy współpracy Urzędu
Miasta w Podkowie Leśnej oraz MCK.
Pierwszy bieg odbył się 11.03.18 w
podkowiańskim parku. Trasa 5km,
zdecydowanie najbardziej terenowa z
całego cyklu nie należała do
najłatwiejszych (podbiegi i zbiegi przy
znacznej różnicy wzniesień), ale pomimo
tego blisko 70 zawodników stanęło na
mecie. Drugi z biegów odbył się w
niedzielę 15 kwietnia, dzięki czemu udało
się ożywić dziki park w Turczynku. W oby
przypadkach dopisała też wspaniała,
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wiosenna pogoda.
Na czym polega Puchar -Maraton Miast
Ogrodów?
Idea jest prosta – w zeszłym roku było to
8 biegów, w 2018 jest 7 biegów na
dystansach od 5km do 10km, które
łącznie dają dystans ponad 42km.
Kalendarz Pucharu:
11.03 – Podkowa Leśna – 5km
15.04 – Milanówek – 5km
27.05 – Podkowiańska Dycha – 10km
10.06 – VI Bieg STO-nogi Mianówek – 10
km
09.09 – Brwinów – 5km
14.10 – Podkowa Leśna – 5km
17.11 – Noc STO-nogi Milanówek –
minimum dwie pętle około 3,4km

Artur Niedziński
Koordynator ds. Sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

›››Sport

2 dni z siatkówką

W piątek 6 kwietnia na sportowo rozpoczęliśmy
obchody święta naszego Miasta.

W turnieju siatkówki zagrało ponad 30 w Podkowie Leśnej. Tym razem turniej
zawodniczek i zawodników z Podkowy „Czwórek” dla amatorów. Wystartowało
Leśnej i okolicznych miejscowości. pięć drużyn, rywalizacja toczyła się do
Rywalizacja odbywała się na hali sportowej dwóch wygranych setów do 21 punktów.
podkowiańskiej podstawówki, dzieci grały Emocji nie brakowało, w każdym meczu
w tzw. “Jedynakach” i “Mixtach”.
walka była bardzo wyrównana
Zwycięzcy otrzymali Puchary, medale a o zwycięstwie często decydowała gra
i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy na przewagi. Na ostanim meczu spotkały
zawodów otrzymali nagrody pocieszenia. się drużyny które po rozegraniu trzech
7 kwietnia to kolejny dzień z siatkówką
Dzieci
Dorośli “4”
Wyniki turnieju:
Końcowa klasyfikacja turnieju;
Jedynki dziewcząt (2007 i mł.)
1 m-ce Ula Bęza
1 m-ce NO NAME - Michał
2 m-ce Agnieszka Dzwonek
Staszkiewicz, Kacper Sobolewski,
3 m-ce Patrycja Kowalska
Krystian Osiński, Mateusz Twarowski,
4 m-ce Magda Samoraj
Igor Wincenciuk
Jedynki chłopców (2007 i mł.)
1 m-ce Maciej Chmielewski
2 m-ce Kacper Szustak
3 m-ce Jurek Błaszkowski
Mixty (2005 – 2006)
1 m-ce Zuzia Moczulska /
Marcin Polański
2 m-ce Lila Klimczuk /
Mateusz Chmielewski
3 m-ce Ewa Błaszkowska / 		
Tamara Sygut-Mirek
4 m-ce Wiktoria Kendra /
Jan Krupa

spotkań nie doznały porażki: OLDBOY
Hipolit oraz NO NAME, lepsza okazała
się młodzież wygrywając
2:0. Drużyny zostały udekorowane
medalami oraz odebrały puchary i nagrody
rzeczowe.
Artur Niedziński
Koordynator ds. Sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

2 m-ce OLDBOY Hipolit – Tosia
Woźniak, Hipolit Klimaszewski, Robert
Gorzyński, Artur Niedziński
3 m-ce WOJAKI – Mateusz
Motyl, Dominik Przewłocki, Adrian
Krzemiński, Damian Antos
4 m-cePodkowiańskie Dziki
5 m-ce Absolwenci Podkowy

Mixty (2002 – 2004)
1 m-ce Diana Przewłocka / 		
Damian Tobis
2 m-ce Sofiko Karuliszwili
/ Mateusz Dąbrowski
3 m-ce Paula Jankowicz /
Iwo Bieniasz
4 m-ce Lija Fortuna /
Wiktor Gula
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›››Sport

Wyprawa rowerowa
8 kwietnia ruszyła pierwsza Rowerowa Niedziela
w Podkowie Leśnej.
Przed Urzędem Miasta zebrało się
ponad dwudziestu dzielnych rowerzystów
z Burmistrzem Miasta na czele. Jak na
pierwszy raz to całkiem nieźle. Pogoda
była piękna i zachęcała do takiej formy
aktywności. Nasza grupa wyruszyła sprzed
Urzędu Miasta do Milanówka, gdzie
oczekiwała na nas silna grupa rowerzystów
STR Milanówek pod kierownictwem
Adama Matusiaka. Wspólnie wyruszyliśmy
dalej ( około 60 uczestników). Celem
w ypraw y
by ło
Muzeum
Lniarstwa w Żyrardowie. Mieliśmy obawy,
czy wytrzymamy tempo, jakie narzucili
nam rowerzyści z Milanówka, ale chyba
daliśmy radę. Przejechaliśmy w tym dniu
68 kilometrów. Duże brawa dla uczestników,
którzy mieli rowery
bez przerzutek. Tu należą się podziękowania
dla STR Milanówek, którzy opiekowali się
nami w czasie całej wyprawy.

Już się nie możemy doczekać kolejnych
wypraw. Zapraszam,
Bartosz Kwiatkowski – opiekun
Podkowiańskiej Grupy Rowerowej

›››Sport

II Otwarte Mistrzostwa Podkowy Leśnej
w badmintona już za nami
W sobotę 14 kwietnia odbył się turniej
w którym wyłoniono nowych mistrzów
Podkowy w tej „rakietowej” dyscyplinie.
Niestety nie było tłumów, ale to raczej za
sprawą wiosny, która otworzyła wiele
możliwości naszym mieszkańcom na
spędzenie sobotniego popołudnia na
świeżym powietrzu. To jednak nie
zakłóciło sportowej rywalizacji i miłej
atmosfery wśród zawodników na hali
sportowej. Turniej w kategorii open
podobnie jak w 2016 roku był
międzynarodowy, na parkiecie nasi
mieszkańcy rywalizowali z zawodnikami
z Indii.
Sponsorem naszego turnieju była firma
Yonex, fundator głównej nagrody Dziękujemy również za pomoc
w losowaniu – wysokiej klasy rakiety do w organizacji firmie Ling Brett oraz F.H.U.
Badminton, którą wylosował Maks Borek. „Atak”.
Mistrzowie Badmintona na 2018r.
Przypominamy o darmowej sekcji
Roch Głowacki (do lat 13)
badmintona dla dzieci i młodzieży - środa
Natalia Kubow (do lat 15)
godz. 16.15 hala sportowa.
Marcin Gromek (do lat 15)
Artur Niedziński
Anna Kasperkiewicz (open)
Koordynator ds. Sportu
Keval Kumar Patel (open)
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Podkowa Leśna, dnia 13 kwietnia 2018 r.
OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego działki ewidencyjne nr 3/1, 3/2, 3/3 i 148 z obrębu 0009
położone w Mieście Podkowa Leśna
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Podkowa Leśna uchwały Nr 308/XLV/2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego działki ewidencyjne nr 3/1, 3/2, 3/3 i 148 z obrębu 0009 położone w Mieście Podkowa
Leśna.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają:
1) od północy: linią rozgraniczającą ul. Parkowej;
2) od wschodu: linią rozgraniczającą ul. Jana Pawła II;
3) od południa: linią rozgraniczającą ul. Bluszczowej;
4) od zachodu: wschodnią granicą działek ewidencyjnych nr 2/1, 2/2 i 2/3 z obrębu 0009.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy
składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa
Leśna, w terminie do dnia 18 maja 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),
podaję do publicznej wiadomości informację
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej
sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 3/1, 3/2, 3/3 i 148 z obrębu
0009 położone w Mieście Podkowa Leśna.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość
udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Z uwagi na powyższe
wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta
Podkowa Leśna (Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych, pokój nr 16) w godzinach
pracy Urzędu oraz wnieść wnioski. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej w siedzibie Urzędu
Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, ustnie do protokołu w siedzibie
Urzędu Miasta Podkowa Leśna w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych (pokój
nr 16) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 18
maja 2018 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski złożone po terminie zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna.
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Podkowa Leśna, dnia 13 kwietnia 2018 r.
OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego działki ewidencyjne nr 19 i 20 z obrębu 0007
położone w Mieście Podkowa Leśna
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Podkowa Leśna uchwały Nr 309/XLV/2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego działki ewidencyjne nr 19 i 20 z obrębu 0007 położone w Mieście Podkowa Leśna.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają:
1) od północy: linią rozgraniczającą obszaru kolejowego;
2) od wschodu: linią rozgraniczającą obszaru kolejowego i ul. Świerkowej;
3) od południa: północną granicą działek ewidencyjnych nr 21 i 22 z obrębu 0007;
4) od zachodu: linią rozgraniczającą ul. Iwaszkiewicza i wschodnią granicą działki ewidencyjnej
nr 5 z obrębu 0007.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy
składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa
Leśna, w terminie do dnia 18 maja 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),
podaję do publicznej wiadomości informację
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej
sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 19 i 20 z obrębu 0007 położone
w Mieście Podkowa Leśna.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość
udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Z uwagi na powyższe
wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta
Podkowa Leśna (Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych, pokój nr 16) w godzinach
pracy Urzędu oraz wnieść wnioski. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej w siedzibie Urzędu
Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, ustnie do protokołu w siedzibie
Urzędu Miasta Podkowa Leśna w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych (pokój
nr 16) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 18
maja 2018 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski złożone po terminie zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna.
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Podkowa Leśna, dnia 13 kwietnia 2018 r.
OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego działkę nr ew. 4/2 obręb 1 w Podkowie Leśnej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Podkowa Leśna uchwały Nr 310/XLV/2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego działkę nr ew. 4/2 obręb 1 w Podkowie Leśnej.
Granice obszaru do objęcia projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmują cały obszar obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i mają
następujący przebieg:
1) od północnego-wschodu: północna granica administracyjna Miasta Podkowa Leśna oraz
południowa granica działki ewidencyjnej nr 4/1 z obrębu 0001;
2) od południa: linia rozgraniczająca drogi wojewódzkiej nr 719;
3) od zachodu: linia rozgraniczająca ul. Gołębiej.
Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą ustalenia
dotyczące zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany planu
miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna,
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, w terminie do dnia 18 maja 2018 r. Wniosek powinien
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),
podaję do publicznej wiadomości informację
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej
sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ew. 4/2 obręb 1 w Podkowie Leśnej.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość
udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Z uwagi na powyższe
wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta
Podkowa Leśna (Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych, pokój nr 16) w godzinach
pracy Urzędu oraz wnieść wnioski. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej w siedzibie Urzędu
Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, ustnie do protokołu w siedzibie
Urzędu Miasta Podkowa Leśna w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych (pokój
nr 16) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 18
maja 2018 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski złożone po terminie zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna.
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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 uzgod
nieniu 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 23
Referat Infrastruktury Komunalnej
tel. 22 759 21 22
e-mail: gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
Ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie – 22 759 21 25
e-mail: gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
drogi – 22 759 21 23
e-mail: infrastrukturakomunalna@
podkowalesna.pl
nieruchomości –22 759 21 17
geodezja – 22 759 21 19
nieruchomosci@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta – tel. 22 759 21 24
e-mail: promocja@podkowalesna.pl
Rada Miasta Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl

Adresy e-mailowe radnych
Andrzej Porowski
andrzej.porowski@podkowalesna.pl
Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda
katarzyna.niezgoda@podkowalesna.pl
Olga Jarco
olga.jarco@podkowalesna.pl
Emilia Drzewicka
emilia.drzewicka@podkowalesna.pl
Małgorzata Janus
malgorzata.janus@podkowalesna.pl
Joanna Przybysz
joanna.przybysz@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Zbigniew Habierski
zbigniew.habierski@podkowalesna.pl
Małgorzata Horban
malgorzata.horban@podkowalesna.pl
Sylwia Dąbrówka
sylwia.dabrowka@podkowalesna.pl
Marcin Kaliński
marcin.kalinski@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Renata Gabryszuk
renata.gabryszuk@podkowalesna.pl
Małgorzata Łaskarzewska
malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja – Podkowa Leśna: tel. 22 758 91 10
Dzielnicowy Posterunku Policji w Podkowie
Leśnej (część od torów do Brwinowa)
St. Asp. Konrad Zieliński tel. 600 997 216
Mł. Asp. Krzysztof Komór, tel. 600 997 673
Dzielnicowi odbierają telefony służbowe
w godzinach pełnienia czynności służbowych.
W sprawach pilnych – całodobowo tel. 112
Komenda Powiatowa Policji:
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14
Straż Pożarna:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998, 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 00
Posterunek energetyczny Grodzisk
Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992

BIULETYN
Wydawca i skład: Urząd Miasta Podkowa
Redaktor naczelny:
Artur Tusiński - Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Redaguje zespół:
Maria Górska - Sekretarz Miasta
Kinga Omiotek, tel. 22 759 21 24
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www.podkowalesna.pl
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. 22 733 01 04 (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
Szkoła Podstawowa:
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. 885 951 527
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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