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Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi
Początek roku to zawsze czas
intensywnej pracy planowania
realizacji budżetu, przygotowywanie i rozstrzyganie przetargów związanych z inwestycjami
i bieżącymi sprawami miasta, jak
chociażby odbiorem śmieci od
mieszkańców. Pierwszy przetarg
jeszcze w grudniu zeszłego roku
na odbiór odpadów został unieważniony ze względu na bardzo
wysoką cenę usługi, co musiałoby generować koszty również
po stronie mieszkańców. Zdecydowałem się na ogłoszenie
kolejnego przetargu – w efekcie cena była niższa, z korzyścią
dla miasta, jednak pojawiły się
drobne niedociągnięcia związane z późnym rozstrzygnięciem
postępowania, ale też i nowymi
zasadami segregacji odpadów
(np. brak odpowiedniej liczby
worków z nadrukiem). Obecnie
oddajemy pięć worków i szósty
z liśćmi w różnych dniach tygodnia, co przyznam jest uciążliwe i mające wpływ na estetykę miasta, ale pozwala nam to
utrzymać cenę wywozu śmieci
dla mieszkańców na obecnym
poziomie. Ceny odbioru odpadów rosną w zastraszającym
tempie, a ustawodawcy szykują
nam kolejną zmianę w prawie.
Zmiana przepisów dotknęła też
możliwość ustalania cen za odbiór wody i ścieków. Dotychczas
taką kompetencję miała Rada
Miasta, a od nowego roku to
uprawnienie zostało odebrane
i przeniesione na szczebel centralny. Ustalanie taryf za wodę
i ścieki leży teraz w gestii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie. Więcej na ten temat na
kolejnych stronach Biuletynu.
Mroźna pogoda w końcówce
lutego zatrzymała prace drogowe, które dzięki dość łagodnej zimie były prowadzone na
ul. Cichej, ul. Kwiatowej i ul. Topolowej. Podobna sytuacja ma
miejsce w przypadku budowy
ścieżek rowerowych i rewitalizacji stawu. Prace będą kontynuowane wraz z przyjściem wiosny. Cieplejsza pogoda pozwoli
nam też dokończyć planowane
inwestycje związane z Park&Ride jak postawienie wiat rowerowych, latarni, toalety publicznej,
zamontowanie koszy i ławek.
Jeżeli mowa już o parkingu, to
z pierwszymi statystykami dotyczącymi użytkowników Park&Ride możecie się Państwo
zapoznać na przedstawionym
wykresie w artykule na stro-

nie 3. Minione miesiące to dla
mnie też stres związany z toczącymi się sprawami sądowymi,
które w efekcie zakończyły się
wyrokami korzystnymi dla mnie
i dla miasta, o czym więcej piszę
w oddzielnym komentarzu.
Ale żeby przejść do rzeczy już
tylko bardzo przyjemnych, to zachęcam do udziału w wydarzeniach kulturalnych, sportowych
i społecznych, których tak wiele
zostało dla Państwa przygotowanych. Z programem możecie
się Państwo zapoznać częściowo w Biuletynie i dodatku – Komunikacie Komitetu Obchodów
100-lecia Urodzin ks. Leona
Kantorskiego oraz na stronie internetowej miasta.

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Budowa ścieżek rowerowych

Przebudowa
ul. Storczyków

Zakończono przebudowę ul. Storczyków na odcinku na odcinku od
ulicy Jana Pawła II do ulicy Kwiatowej. Wykonana została nowa
nawierzchnia bitumiczna, zjazdy
do posesji z kostki betonowej, odwodnienie. Na przedmiotowym
odcinku w ramach stałej organizacji ruchu wprowadzono „strefę
zamieszkania” oraz wykonano szykany wymuszające spowolnienie
ruchu. Skrzyżowanie z ulicą Sasanek jako element spowolnienia ruchu wykonane zostało jako wyniesione z kostki betonowej.

Przebudowa ulicy
Kwiatowej

na odcinku od ul. Paproci
do ulicy Parkowej (odcinek
nieutwardzony)
Na początku stycznia firma, która
wygrała przetarg rozpoczęła prace budowlane przy przebudowie
ulicy Kwiatowej. W wyniku budowy ulica zyska nową nawierzchnię
asfaltową i odwodnienie. Skrzyżowania z ulicami Storczyków i Konwalii celem wymuszenia spowolnienia ruchu wykonane zostaną
jako wyniesione z kostki betonowej, a na odcinkach pomiędzy
skrzyżowaniami wykonane zostaną szykany drogowe.
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Zgodnie z planem ruszyła budowa
ścieżek rowerowych. Przypominamy,
że jest to inwestycja realizowana w ramach partnerskiej umowy gmin, dzięki której Podkowa Leśna pozyskała na
ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
wysokości 2.700.000 zł.
Przebieg ścieżek został skonsultowany z mieszkańcami, przedstawiany
wielokrotnie na spotkaniach z Burmistrzem i prezentowany w Biuletynie. Część ścieżek zaprojektowanych
zostało w pasach drogowych wyznaczonych w planie Antoniego Jawornickiego jeszcze w 1925r. Otworzenie tych ciągów komunikacyjnych nie
wykorzystanych do tej pory znacznie
poprawi funkcjonalność komunikacyjną wewnętrzną naszego miasta. Pozostałe aktualnie realizowane ścieżki
odpowiadają na od dawna artykułowane potrzeby mieszkańców przemieszczania się wzdłuż torów WKD.
Najbardziej zaawansowane prace są
prowadzone na ścieżce wyznaczonej
w pasie lasu ulicy Jeleniej, następnie
w ciągach pasów drogowych ulic Dębowej, Rysiej i Żubrowej (dotychczas
porośniętych samosiejkami w korytarzach leśnych). Lada moment rozpoczną się prace wzdłuż torów, w pasie linii
WKD (własność PKP) na odcinku Podkowa Główna – Podkowa Zachodnia.
Wszystkie ścieżki zostaną oświetlone
(kable zostały już położone). Plano-

wane też jest zamontowanie urządzeń
rekreacyjnych wzdłuż ścieżek i w miarę potrzeb jeżeli będzie taka potrzeba zgłoszona przez mieszkańców, to
również ławek. Przewidywany termin
zakończenia prowadzonych prac to
czerwiec br.
W Biuletynie nr 3/77 z sierpnia
2017r. pisaliśmy o kolejnej podpisanej
przez Burmistrza Miasta Artura Tusińskiego umowie partnerskiej, dzięki
której Urząd Miasta złożył wniosek na
kwotę 1.755.000 zł o dofinansowanie
budowy ścieżek rowerowych wzdłuż
trasy 719 na odcinku wzdłuż granicy
miasta oraz ulicy Lipowej. Dotychczasowe oceny komisji weryfikacyjnej są
pozytywne, więc prawdopodobieństwo otrzymania środków jest duże.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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„Inteligentna sygnalizacja” przy szkole
Przy szkole samorządowej na ulicy
Jana Pawła II został zainstalowany
radar połączony z sygnalizacją. Inteligentna sygnalizacja działa na zasadzie wywoływania zielonego światła
przez pieszych (poprzez naciskanie
przycisku) oraz wywoływania czerwonego światła dla samochodów,
kiedy radar wychwyci jadący z którejś ze stron pojazd z prędkością powyżej dopuszczalnych w tym miejscu

40 km/h. Zmiana nastąpiła w związku z prowadzonymi od kilku miesięcy
rozmowami z Powiatowym Zarządem Dróg w sprawie budowy „zmiany świateł” przy szkole ze względu
na poprawę bezpieczeństwa, ze
szczególnym uwzględnieniem przechodzących tam dzieci.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Przebudowa
ul. Topolowej

Pierwsze statystyki z parkingu P&R
W poprzednim Biuletynie (nr 5/79
grudzień 2017) pisaliśmy o zakończonych pracach I etapu budowy
Park&Ride. Zakończono budowę
drogi manewrowej z kostki betonowej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych z płyt typu
ECO, miejsc postojowych dla rowerów z kostki betonowej jak również
wykonano przebudowę drogi dojazdowej łączącej ulicę Słowiczą z terenem parkingu. W kolejnym etapie
powstaną wiaty nad miejscami postojowymi dla rowerów, oświetlenie
parkingu oraz toaleta.
Po dwóch miesiącach liczenia samochodów za pomocą pętli indukcyjnej możemy podać pierwsze dane
statystyczne. W miesiącu grudniu
parking nie był w pełni wykorzystany, zapewne wynikało to z trwającego okresu świątecznego jak i tego, że
jeszcze nie wszyscy mieli informację,
że inwestycja została udostępniona dla kierowców. W związku z tym
przeprowadzono akcję informacyjno – ostrzegawczą. Kierowcy, którzy
zaparkowali niezgodnie z przepisami
mogli znaleźć za wycieraczką żółtą
kartkę z informacją o bezpłatnym
Wykres 1.

udostępnieniu Park&Ride dla kierowców oraz grożących mandatach
związanych z łamaniem przepisów. Akcja przyniosła oczekiwany
efekt i każdego dnia samochodów
na parkingu przybywało. Pod koniec grudnia z parkingu korzystało
ok. 30 samochodów, natomiast już
w pierwszym tygodniu stycznia było
ich między 90 a 100. Pod koniec
stycznia (i ten trend się utrzymuje)
wygląda to tak jak na wykresie 1.
W tym samym czasie z parkingu
korzysta ok. 95 samochodów, zdecydowana większość pozostawiona
jest w godzinach 8-16.
W styczniu z parkingu skorzystało 2359 pojazdów, a w ciągu pierwszych dziesięciu dni lutego już 1024.
Zdecydowanie poprawiło to sytuację w mieście, choć w dalszym ciągu są ulice, na których samochody
parkują łamiąc przepisy. W takich
sytuacjach policja podejmuje stosowne kroki. Prosimy mieszkańców
o stosowanie się do obowiązujących
przepisów.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

29.01 – 4.02

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono i podpisano umowę
z wykonawcą firmą ROBOKOP Grzegorz Leonowicz z Milanówka na wykonanie przebudowy ulicy. W wyniku
przebudowy ulica zyska nową nawierzchnię asfaltową, chodnik jednostronny z kostki betonowej i odwodnienie. W ramach stałej organizacji
ruchu wprowadzona zostanie strefa
ograniczonej prędkości do 30km/h.
Skrzyżowania z ulicami Akacjową
i Modrzewiową celem wymuszenia
spowolnienia ruchu wykonane zostaną jako wyniesione z kostki betonowej na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami wykonane zostaną szykany
drogowe. Dzięki sprzyjającej aurze
prace budowlane zostały rozpoczęte
na początku lutego.

Dokumentacje projektowe

ul. Miejskiej i Lotniczej

Przeprowadzono rozpoznanie cenowe na wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej przebudowy ulic Miejskiej i Lotniczej,
najniższą ofertę złożyła firma „INTEK- PLAN” Marek Krawczyk z Sannik, podpisanie umowy przewidywane jest w miesiącu lutym.

Bieżące utrzymanie
dróg asfaltowych

Przeprowadzono rozpoznanie cenowe na wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych,
najniższą ofertę złożyła firma„DROGPOL” Tadeusz Rogowiecki z Grodziska
Mazowieckiego, podpisanie umowy
przewidywane jest w miesiącu lutym.
Umowa zapewniać będzie wykonywanie napraw nawierzchni asfaltowych w miarę potrzeb sukcesywnie
przez cały rok co umożliwi zachowanie ich należytego stanu.
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Staw w Parku
Miejskim

Będzie chodnik na ul. Brwinowskiej

W Parku Miejskim toczą się prace
związane z I etapem rewitalizacji.
Przeprowadzono prace rozbiórkowe, w trakcie robót są przebudowywane urządzenia melioracyjne
oraz formowana czasza zbiornika.
Został wykonany także specjalny
bypass łączący budowle wpustową
i upustową, tak aby w przyszłości
można było zatrzymać wodę w naszym zbiorniku.

Furtka na terenie
MOK

Od ulicy Iwaszkiewicza na terenie
MOK została zamontowana nowa
furtka w ogrodzeniu oraz wybudowano nowe schodki wraz z fragmentem chodnika, które mają ułatwić dojście do budynku

Z przyjemnością informujemy, że
po latach starań o wybudowanie
fragmentu brakującego chodnika
na ulicy Brwinowskiej należącej
do powiatu grodziskiego, pomiędzy
ulicą Orlą a Sokolą udało się doprowadzić tę inwestycję do skutku. Powiatowy Zarząd Dróg rozstrzygnął
przetarg na prace budowlane chodnika o szerokości 1,5m, który przykryje rów odwadniający. Chodnik
będzie wykonany z kostki, tak jak
pozostała część na ulicy Brwinowskiej. Zostanie wykonany zjazd do
posesji, dreny odwadniające, studnie kanalizacyjne, rów zostanie pogłębiony i oczyszczony. Dzisiaj na
tym fragmencie ulicy Brwinowskiej
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Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

Nasz Skate Park
rośnie w siłę!
››› Wieści z urzędu

Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

namalowane przejście dla pieszych
prowadzi do rowu co stwarza duże
niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu, a przede wszystkim
dzieci przekraczających w tym
miejscu ulicę. Po wybudowaniu
chodnika ten problem zostanie pomyślnie rozwiązany. Na przełomie
marca i kwietnia prace powinny zostać zakończone, chyba, że pogoda
będzie niesprzyjająca. Koszt planowanej inwestycji to 82.434zł, który
w całości zostanie pokryty z budżetu Powiatowego Zarządu Dróg.

Na początku lutego skate park uzupełniono o trzy nowe elementy. Można
ćwiczyć swoje umiejętności na nowej
ławce, pole jam i poręczy łamanej.

Ogród Matki i Dziecka

W połowie stycznia br. Burmistrz
Miasta Podkowa Leśna zaprosił zainteresowanych do składania ofert na
wykonanie projektu zagospodarowania terenu Ogrodu Matki i Dziecka.
Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie urządzenia placu zabaw
dla małych dzieci, wykonanie projektu nasadzeń, usytuowanie elementów małej architektury (m.in. ławki,
kosze na śmieci). Lubiane i chętnie
odwiedzane przez mieszkańców
miejsce ma zyskać nową jakość.
W postępowaniu wzięło udział
16 oferentów. Zaproponowane przez

nich ceny wahały się w przedziale od
5.500zł do 71.000 złotych. Trwa analiza złożonych propozycji.

Joanna Oracka
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Wygrana w sądzie

Pamiętacie Państwo spór ze Starostą Grodziskim Markiem Wieżbickim w sprawie
namalowanych znaków rowerowych na ulicach Podkowy Leśnej? Starosta zaangażował swój
urząd, policję, prokuraturę i sąd – w końcu problem trafił na wokandę. Tyle, że 24 listopada

2017r. wygrałem tę sprawę w sądzie. Wyrok jest prawomocny.

Ponieważ minęło półtora roku
od tej historii, to pozwolę sobie ją
przypomnieć. W sierpniu 2016 r.
na kilku ulicach Podkowy Leśnej
zostały namalowane zalecane pasy
dla rowerzystów (znaczki rowerków). Pas zalecany jest jedynie elementem układu drogowego, który
ma za zadanie zwrócić uwagę na
obecność rowerzystów i wizualnie zwęzić jezdnie. Ma to wpłynąć
na zachowanie kierowców: spodziewają się rowerzystów i łatwiej
godzą się z ich obecnością. Dość
obszernie ta idea została przedstawiona w Biuletynie nr 5/73 z października 2016 r.

Sprawa nabrała rumieńców,
kiedy Starosta naszego powiatu
16 września 2016 r. wystosował
do mnie „Wezwanie do niezwłocznego usunięcia namalowanych
rowerków”. Również 20 września
2016 r. o swoim stanowisku zawiadomił Komendę Powiatową Policji
w Grodzisku Mazowieckim. O konflikcie zrobiło się głośno w prasie
i mediach społecznościowych.
Jako, że się nie zgodziłem ze
stanowiskiem Starosty, odpisałem, że (tu przytoczę fragment)
„Rowery” w Podkowie Leśnej są
rozwiązaniem alternatywnym w
stosunku do pasa dla rowerów jako
„pas zalecany” lub „sugerowany”. Z
technicznego i prawnego punktu
widzenia pas zalecany w ogóle nie
jest pasem dla rowerów. Część jezdni jest oznaczona jako sugerowana
przestrzeń dla rowerzystów, nie będąc jednocześnie do ich wyłączne-

go użytku – inaczej niż w wypadku
pasów rowerowych uregulowanych
przepisami Prawo o ruchu drogowym. Ruch zmotoryzowany może
(i musi) używać pasa zalecanego,
żeby nie jechać środkiem jezdni. Samochody mogą również na nim parkować, jeżeli parkowanie na jezdni
jest w tym miejscu dozwolone. Stosuje się je na ulicach, gdzie zachodzi
konieczność wskazania kierowcom
potencjalnej obecności rowerzystów na pasie ruchu ogólnego ze
względu na ich bezpieczeństwo. Na
podstawie Ustawy Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 175,
poz. 1462 z późniejszymi zmianami) starosta zarządza ruchem, a zarządcą drogi gminnej jest burmistrz
(Ustawa o drogach publicznych art.
19 (Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z późniejszymi zmianami).
Zastosowane w Podkowie rozwiązanie nie dotyczy nowoprojektowanych dróg, ani nie wprowadza nowej
organizacji ruchu w rozumieniu w/w
wspomnianej ustawy Prawo o ruchu
drogowym, nie podlega więc opiniowaniu, regulowaniu czy uzgadnianiu
przez Wydział Komunikacji Starostwa. Dla porządku dodam, że żaden
z zapisów rozporządzenia w sprawie
zarządzania ruchem na drogach nie
nakłada wprost obowiązku posiadania dla każdej z dróg publicznych
opracowanego i zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu. Wprowadzenie tego typu rozwiązań uzależnione jest od zarządzającego drogą – burmistrza.”
Równie obszernie wyjaśniłem
zamysł i cel wprowadzenia tego
typu rozwiązań w Podkowie i na
świecie. Niestety nie spotkało się
to z aprobatą Pana Marka Wieżbickiego i sprawę postanowił skierować do Prokuratury Rejonowej
w Grodzisku Mazowieckim. Takie
„Zawiadomienie o popełnieniu
wykroczenia” zostało wysłane
przez Starostę w dniu 16 listopa-

da 2016 r., podobnie jak mieszkańca gminy ościennej (powiązanego rodzinnie z pracownikiem
pozostającym w sporze sądowym
z miastem). Zarówno Prokuratura jak i Policja odmówiły wszczęcia postępowania w tej sprawie.
Z Postanowienia wydanego dnia
30 listopada 2016 roku przez Prokuraturę Rejonową w Grodzisku
Mazowieckim możemy się dowiedzieć, że „odmówiła wszczęcia
śledztwa w sprawie przekroczenia
uprawnień służbowych na szkodę
interesu publicznego przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w nieustalonym bliżej czasie w okresie
od sierpnia 2016 roku do 27 października 2016 roku w Podkowie
Leśnej polegającego na nieuprawnionym, niezgodnym z obowiązującym projektem stałej organizacji
ruchu, umieszczeniem na drogach
poziomego znaku drogowego przypominającego znak P-23 w miejscach przeznaczonych do ruchu
pojazdów, tj. o czyn z art. 231 § 1
k.k. na podstawie art. 17 § 1 pkt 2
k.p.k. wobec braku znamion czynu
zabronionego”.
Jak to się stało, że jednak sprawa znalazła swój finał w sądzie, to
już historia na inny artykuł (z akt
sprawy wynikają bardzo ciekawe
rzeczy). Niemniej jednak Starosta
osiągnął swój cel i postępowanie
sądowe przeciwko mnie było prowadzone. Z jakim skutkiem? Napisałem na samym początku. Wyrok
jest uniewinniający. Konstatacja
jest smutna, sprawa toczyła się
rok, kilkanaście osób zostało wezwanych na przesłuchania, odbyło
się kilka rozpraw, skarb państwa
poniósł koszty, mnóstwo osób zostało narażonych na stres. Po co?
Komu to miało służyć?
Następne
sprawy
sądowe
przede mną.
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Artur Tusiński
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W trosce o czyste powietrze
Polska posiada najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej.
Od kilku miesięcy docierają do nas informacje o przekroczonych normach stężenia
pyłów PM 10 i PM 2,5.
Na taki efekt składa się wiele
czynników, m.in. oparcie systemu
elektroenergetycznego o paliwa
kopalne oraz spalanie węgla w tradycyjnych piecach domowych.
Duże znaczenie na jakość powietrza mają również samochody typu
diesel, które w znacznym stopniu
wpływają na produkcję spalin.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wielu ludzi nie stosuje
się do ogólnych zapisów prawa i
używa do palenia rzeczy, które są
niedozwolone. Chodzi tu przede
wszystkim o różnego rodzaju odpady komunalne, plastikowe butelki, kolorowe gazety, bejcowane
drewno. Palenie tego typu odpadami powoduje unoszenie się z komina podejrzanego dymu oraz nieprzyjemnego i duszącego zapachu,
roznoszącego się po całej okolicy.
Problem złej jakości powietrza
dotyka również Podkowę Leśną.
Należy zwrócić uwagę, że w naszym mieście około 140 gospodarstw domowych nie jest podłączonych do sieci gazowej, a więc
do ogrzewania budynku zużywany
najczęściej węgiel i drewno. Dlatego też zwracajmy uwagę na to
czym ogrzewamy nasz dom. Musimy bezwzględnie przestrzegać
zakazu palenia odpadów w paleniskach domowych, ograniczyć palenie w kominkach, ogrzewać budynek lepszym jakościowo paliwem,
nie palić odpadów biogennych (liści, trawy, gałęzi).

Wzmożone kontrole

Zarządzeniem Burmistrza Miasta
Podkowa Leśna został powołany
zespół ds. kontroli przestrzegania
zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Miasta Podkowa Leśna. Kontrolujący
upoważniony przez Burmistrza
wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
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 wejścia na nieruchomość prywatną w godzinach od 6.00 do 22.00
 wstępu przez całą dobę na teren
nieruchomości, obiektu lub ich
części, na których prowadzona
jest działalność gospodarcza
 przeprowadzania niezbędnych
czynności kontrolnych
 żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania
i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia
stanu faktycznego
 żądania okazania dokumentów
i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
Udaremnianie lub utrudnianie
wykonanie takiej czynności kontrolnej, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3. (podstawa prawna Kodeks Karny, Art. 225, §11).

Gdzie zgłaszać?

Mieszkańcy, którzy podejrzewają
inne osoby o popełnienie wykroczenia polegającego na spalaniu
odpadów lub zauważą podejrzany
zapach wydobywający się z posesji

na terenie Podkowy Leśnej, proszeni są o zgłaszanie takich przypadków do urzędu, tel. 22 759 21 00
lub adres mailowy urzadmiasta@
podkowalesna.pl.
Pracownicy Urzędu Miasta monitorują powietrze w Podkowie Leśnej. Podczas wizji w terenie (po
zapachu i kolorze dymu) nie stwierdzono palenia niedozwolonymi odpadami w paleniskach domowych.
Przeprowadzono również szczegółowe kontrole na posesjach, co do
których było podejrzenie palenia
śmieciami. W każdym kontrolowanym przypadku wykorzystywane
paliwo do ogrzewania budynku to
węgiel i drewno. Zazwyczaj są to
nieruchomości, w których mieszkają
osoby o niskich dochodach. Zwrócić
należy uwagę na fakt, że do Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie
Leśnej, mogą zwrócić się najubożsi mieszkańcy naszego miasta, aby
otrzymać przydział drewna. W przypadku cięć fitosanitarnych prowadzonych na terenach miejskich,
drewno uzyskane z wycinki przekazywane jest właśnie do tych mieszkańców, najbardziej potrzebujących.

Dofinansowanie

Na początku zeszłego roku Urząd
Miasta przyjmował zgłoszenia od
wszystkich chętnych na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych węglowych na gazowe dla
osób fizycznych w domach prywatnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie
województwa mazowieckiego –
ograniczenie emisji zanieczyszczeń
poprzez modernizację kotłowni”.
Wszystkie zainteresowane osoby
dostały dofinansowanie.
Dofinansowaniem zostały objęte
przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł
ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na
biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak
w kotle zasypowym), zastąpienie
kotłów gazowych, olejowych lub
opalanych biomasą źródłem ciepła
o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub
ekogroszek).
W kolejnej edycji konkursu powtórzyliśmy akcję przyjmowania
zgłoszeń od mieszkańców i udało
się zebrać kolejną grupę osób, która
zgłosiła chęć wymiany pieca (z gazowego starego typu na nowszy). Konkurs został unieważniony, w związku
z tym w tym roku urząd ponowi starania o dofinansowanie, jeżeli tylko
warunki konkursu na to pozwolą.

Gdzie sprawdzać
stan powietrza?

Monitoring jakości powietrza w województwie mazowieckim prowadzi
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska (WIOŚ). Na podstawie
jego wyników dokonuje się ocen jakości powietrza pod kątem ochrony
zdrowia i ochrony roślin. Pomiary
muszą być wykonywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami oraz metodykami referencyjnymi, aby można było wykorzystywać wyniki w rocznych ocenach
jakości, a także do ogłaszania informacji o ryzyku lub przekroczeniu
norm jakości powietrza.

W związku z tym, że samorządy
lokalne realizując postulaty mieszkańców montują niskokosztowe
systemy czujnikowe, badające stan
zanieczyszczenia powietrza, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska wydał komunikat w brzmieniu:
„Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie nie
ponosi odpowiedzialności za wyniki
pomiarów otrzymane przez systemy
czujnikowe, realizowane i prezentowane przez samorządy. Mogą one
znacząco różnić się od wyników uzyskiwanych w ramach systemu PMŚ,
wprowadzając tym samym w błąd
społeczeństwo. Na rynku komercyjnym oferowane są tzw. niskokosztowe czujniki do pomiarów zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności do
pomiarów stężeń pyłu zawieszonego
PM10 i PM2,5 w powietrzu. Nie są
urządzeniami pracującymi metodą
uznaną za metodę równoważną do
metodyki referencyjnej. Z tego względu czujniki te nie są stosowane do pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach PMŚ. (..) W związku
z powyższym, śledząc w Internecie
informacje na temat stężeń pyłu zawieszonego, które są generowane za
pomącą niskokosztowych czujników,
należy mieć na uwadze, iż pomiary te
mogą być obarczone bardzo dużym
błędem, a w przypadkach skrajnych
mogą być one całkowicie nieprawidłowe, co w konsekwencji może
wprowadzać użytkowników tych informacji w błąd”.
Wyniki pomiarów i prognoz należy sprawdzać na stronie WIOŚ
http://sojp.wios.warszawa.pl/ i na
stronie GIOŚ http://powietrze.gios.
gov.pl/ . W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy
ograniczyć czas przebywania na
powietrzu zwłaszcza przez kobiety
w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz
przez osoby z astmą, chorobami
alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do chorób dolnych i górnych dróg oddechowych.
Justyna Cierniak
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

Projektujemy

nowe przedszkole

Wraz z końcem roku ogłoszono
zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej
budowy Przedszkola Miejskiego przy
ul. Miejskiej (w tym samym miejscu
co obecne). Nowe przedszkole ma
zostać zaprojektowane według standardów budownictwa pasywnego
oraz ma być przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Obiekt ma być dostosowany do
przyjęcia setki dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowo ma zostać
uruchomiony oddział żłobkowy dla
15-osobowej grupy dzieci poniżej
3. roku życia. Aktualnie nie ma w Podkowie Leśnej publicznej placówki
zapewniającej opiekę najmłodszym
dzieciom.
Zlecenie przewiduje opracowanie
3-wariantowej koncepcji architektonicznej przedszkola miejskiego
w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu. Częścią
koncepcji będzie też zestawienie
kosztów realizacji inwestycji dla każdego wariantu odrębnie oraz wizualizacja komputerowa proponowanych
rozwiązań projektowych. Po wyborze
koncepcji przez zamawiającego oraz
konsultacjach z mieszkańcami zostanie przygotowany projekt budowlany
wraz z zagospodarowaniem terenu.
Zainteresowani mieli ponad miesiąc na składanie propozycji cenowych. W wyznaczonym terminie
wpłynęło 15 ofert, które podlegają
obecnie weryfikacji. Oferenci zaproponowali zróżnicowane kwoty za realizację zadania. Ceny oscylowały od
61.500 zł do 243.000 zł
Joanna Oracka
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Wieści z urzędu

Policja z nowym samochodem
Policjanci z Posterunku w Podkowie Leśnej w styczniu odebrali
nowy samochód – Hyundai i20.
Pojazd został dofinansowany przez
miasto w kwocie 22.500 zł. Pozostałą różnicę w cenie pokryła Komenda Główna Policji. Komenda
Powiatowa zobowiązała się do wykorzystywania samochodu przede
wszystkim na terenie naszego miasta. Miasto dofinansowuje również
dodatkowe
ponadnormatywne
służby prewencyjne.
Policjanci zapraszają wszystkich
mieszkańców do zainteresowania
się bezpieczeństwem w najbliższej

okolicy, czujności sąsiedzkiej i zgłaszania funkcjonariuszom zauważonych zagrożeń. 15 marca 2018 r.
przewidziana jest debata z udziałem
policji na temat bezpieczeństwa
w Podkowie Leśnej.
Dla przypomnienia kontakt:
Posterunek Policji w Podkowie
Leśnej, ul. Brwinowska 17a, tel.
(22) 758 91 10
Dzielnicowy
Jakub
Ziółek
tel. 600 997 544 – południowa strona Podkowy (ul. Brwinowska)
Dzielnicowy Krzysztof Komór
tel. 600 997 673 – północna strona
Podkowy (ul. J. Pawła II)

ZAPROSZENIE DO DEBATY
NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Debata społeczna odbędzie się w dniu 15 marca
2018 r. (czwartek) godz. 18:30 w Zespole Szkół
w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna Pan Artur Tusiński,
Komendant Powiatowy Policji
w Grodzisku Mazowieckim insp.
Dariusz Lubański oraz Kierownik
Posterunku Policji w Podkowie
Leśnej
asp.szt.
Małgorzata
Witkowska
ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW
MIASTA PODKOWA LEŚNA DO
CZYNNEGO UDZIAŁU
W DEBACIE SPOŁECZNEJ.
Celem spotkania jest wymiana
informacji pomiędzy policją a społeczeństwem w zakresie problematyki bezpieczeństwa oraz po-

8

rządku publicznego. Zależy nam na
poznaniu Państwa opinii na temat
bezpieczeństwa w naszym mieście.
Aby osiągnąć wyznaczony cel zapraszamy wszystkich Mieszkańców
Miasta Podkowy Leśnej do udziału
w dyskusji oraz przedstawienia zauważanych przez Państwa problemów w zakresie bezpieczeństwa.
W spotkaniu udział wezmą Burmistrz Miasta, Dzielnicowi, Kierownik Posterunku oraz Komendant
Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim lub jego Zastępca.
Zapraszamy
do udziału w dyskusji!

Komisariat czynny w godzinach
8.00–16.00. W pozostałych godzinach kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku
Maz. pod numerami tel.:
(22) 755 60 10 (-11,-12,-13) lub 997.
Maria Górska
Sekretarz Miasta
Podkowa Leśna

››› Wydarzenia

Medale
za Długoletnie
Pożycie
Małżeńskie

W dniu 10 stycznia br., Burmistrz
Miasta Podkowa Leśna Pan Artur
Tusiński wręczył Państwu Elżbiecie
i Wiesławowi Federowicz Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadane przez Prezydenta RP.
W tym roku Jubilaci obchodzą 50.
rocznicę ślubu. Uroczystość wręczenia medali przebiegała w miłej
i serdecznej atmosferze.
Z okazji przeżytych w małżeństwie 50 lat raz jeszcze składamy
najserdeczniejsze gratulacje oraz
życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i szczęścia na dalsze lata
wspólnego życia.
Burmistrz i pracownicy
Urzędu Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

Ogólne uwagi do harmonogramu
odbioru śmieci
Uprzejmie informujemy, że dla prawidłowej realizacji
umowy niezbędne jest właściwe oznakowanie
nieruchomości. Zgłaszane reklamacje będę uwzględniane
tylko w przypadku, gdy nieruchomość, z której są
odbierane odpady jest oznakowana prawidłowo, w sposób
pozwalający zidentyfikować jej numer adresowy.
ODPADY ZMIESZANE (WOREK CZARNY) są to odpady nie
podlegające segregacji (pozostałości z sortowania) dla mieszkańców
z deklaracją segregowania odpadów oraz odpady niesegregowane
dla mieszkańców z deklaracją oddawania odpadów niesegregowanych.
ODPADY
SEGREGOWANE
(WOREK ŻÓŁTY, WOREK NIEBIESKI) są to odpady surowcowe
(worek żółty na metale i tworzywa
sztuczne oraz worek niebieski na
papier i tekturę).
ODPADY SZKŁA (WOREK ZIELONY) są to odpady surowcowe
(butelki, słoiki)
ODPADY ZIELONE (WORKI
WŁASNE) są to odpady biodegradowalne (trawa, liście, drobne gałęzie) ilość odbioru worków limitowana w miesiącach:
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII - 1
worek miesięcznie,
X, XI – do 10 worków miesięcznie
(do wykorzystania limit 20 worków).

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (WOREK BRĄZOWY)
są to odpady kuchenne (odpadki warzywne i owocowe, zwiędłe kwiaty,
resztki jedzenia). W tych workach
nie będą odbierane liście, trawa.
POPIÓŁ odbierany jest w workach
własnych
wystawionych
w terminie odbioru odpadów szkła.
GABARYTY, ZUŻYTE RTV-AGD,
CHEMIKALIA, OPONY, GRUZ
odbierany jest po uprzednim zgłoszeniu. Odpady należy wystawić
w dniu odbioru do 7.00 lub poprzedniego dnia wieczorem. Zgłoszenia należy dokonać nie później
niż 7 dni przed planowanym terminem odbioru. Gruz odbierany jest
wyłącznie z drobnych remontów
w ilości do 5 worków o pojemności
120l i wadze do 25 kg.
W ramach odbioru odpadów pobudowanych nie odbieramy innych rodzajów odpadów. Nie będą odebrane
odpady typu: papa, eternit, odpady
samochodowe, świetlówki i inne nie
wymienione.

PRZETERMINOWANE
LEKI
można oddać do aptek (wykaz aptek
znajduje się na stronie internetowej
Urzędu Miasta Podkowa Leśna)
ZUŻYTE BATERIE można wyrzucić do specjalnych pojemników
zlokalizowanych w Zespole Szkół,
Urzędzie Miasta oraz CKiIO.
ZUŻYTE ŚWIETLÓWKI można
wyrzucić do pojemnika w Urzędzie
Miasta.
TEKSTYLIA można wyrzucić do
pojemników na odzież (lokalizacja
pojemników na stronie internetowej Urzędu Miasta).
Harmonogram został dostarczony mieszkańcom do skrzynek na listy. Osoby, które go nie otrzymały
mogą wydrukować ze strony www
miasta lub odebrać w urzędzie.
Joanna Kacprowicz
Kierownik Referatu
Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Edukacja

Półmetek na budowie

W ostatnim okresie zostały zakończone ciężkie roboty budowlane.
W styczniu wstawiono okna i rozpoczęto prace instalacyjne wewnątrz
budynku. Na początku lutego wykonano prace na dachu budynku. Aktualnie są montowane stelaże witryn
przy klatkach chodowych i łącznikach.
Grzegorz Dąbrowski
Dyrektor Szkoły podstawowej
im. św. Teresy w Podkowie Leśnej
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››› Rada Miasta

Informacje Rady Miasta

Idąc tropem nowoczesnych samorządów, pod koniec ubiegłego roku
Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła
decyzję o wdrożeniu elektronicznego systemu obsługi Rady. W grudniu
zakupiono system eSesja oraz tablety dla radnych (łącznie 28.351,50 zł).
W lutym br. radni oraz pracownicy
urzędu przeszli szkolenie z obsługi systemu i będzie on stopniowo
wdrażany.
eSesja to system informatyczny
wspomagający kompleksową obsługę pracy Rady. Podstawowym narzędziem pracy radnego jest tablet,
który zawiera materiały niezbędne
radnemu do pracy, a więc uchwały
na posiedzenia, podstawowe przepi-

sy, nowości samorządowe itp. Papierowy obieg dokumentów w Radzie
zostaje zastąpiony obiegiem elektronicznym. System umożliwia także
sprawniejsze i efektywniejsze zarządzanie posiedzeniami organu oraz
transparentność działań Rady. Każdy z radnych, wyposażony w tablet,
smartfon lub laptop może z poziomu tych właśnie urządzeń podczas
posiedzeń organu wyrażać swoje
opinie, uczestniczyć w dyskusji, potwierdzać quorum, zgłaszać wnioski
czy oddawać głosy, przy czym wyniki głosowań pojawić się będą od
razu na ekranie w sali sesyjnej.
Dodatkowo, w związku z wdrożeniem systemu, na stronie podko-

walesna.esesja.pl dla mieszkańców
udostępniono specjalny informator.
Będą tam zamieszczane m.in. zawiadomienia o sesjach Rady Miasta
i o posiedzeniach poszczególnych
komisji wraz z porządkami obrad
oraz niezbędnymi materiałami (np.
projekty uchwał), wyniki głosowań
na sesjach, rejestr podjętych uchwał
i protokoły z posiedzeń, a w przyszłości także nagrania audio sesji
i transmisja video obrad.
Liczymy, że oprócz ułatwienia
pracy radnym eSesja przyniesie
oszczędności i wyeliminuje obieg
papierowych dokumentów. Planujemy użycie systemu już na najbliższej
sesji Rady Miasta.

Wykaz podjętych uchwał
Sesja XLIII – 21 grudnia 2017 r.
Uchwała Nr 279/XLIII/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 280/XLIII/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 281/XLIII/2017

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

Uchwała Nr 282/XLIII/2017

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 283/XLIII/2017

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2018 rok

Uchwała Nr 284/XLIII/2017

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe
odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna (uchwała unieważniona)

Uchwała Nr 285/XLIII/2017

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez
właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Uchwała Nr 286/XLIII/2017

w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 287/XLIII/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 288/XLIII/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 289/XLIII/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na
2018 rok

Uchwała Nr 290/XLIII/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta
Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 291/XLIII/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw
Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok
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Uchwała Nr 292/XLIII/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 293/XLIII/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet za udział w pracach
Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 294/XLIII/2017

w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego planowanych zmian w kodeksie wyborczym
w zakresie organizacji wyborów samorządowych

Uchwały dostępne są w Biurze Rady Miasta
i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.podkowalesna.pl).
DYŻURY
RADNYCH

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

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

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

››› Zdrowie

Rehabilitacja lecznicza
refundowana
do wysokości 200 zł
z budżetu Miasta
Podkowa Leśna
NZOZ BASIS przy ul. Błońskiej 46/48
w Podkowie Leśnej
wykonuje zabiegi rehabilitacyjne

››› Rada Miasta

Budżet na 2018 uchwalony
Na grudniowej sesji Rada Miasta uchwaliła budżet na rok 2018
(uchwała Nr 283/XLIII/2017). Głosowało 12 radnych – 10 było za
przyjęciem uchwały i 2 wstrzymało się od głosu. Dochody miasta
ustalono na rekordowym poziomie
32.396.251,00 zł, a wydatki na poziomie 36.269.843,72 zł.
Na inwestycje zaplanowano
8.636.447,12 zł, czyli o ponad
1,5 mln zł więcej niż w roku ubiegłym, przy czym Burmistrz ma nadzieję na zwiększenie tej kwoty
w ciągu roku (np. dzięki środkom
zewnętrznym). W wykazie planowanych inwestycji jest m.in. bu-

dowa i przebudowa kolejnych ulic,
budowa ścieżek rowerowych, przebudowa stawu i rewitalizacja Parku
Miejskiego, dokończenie budowy
P&R wraz z wiatami rowerowymi, oświetleniem i monitoringiem,
nowa organizacja ruchu ze strefami
płatnego parkowania, projekt przebudowy przedszkola oraz zagospodarowania terenu wokół szkoły,
prace termomodernizacyjne, budowa toru rowerowego pumptrack
i wiele innych.

od 1 marca do 20 grudnia 2018 r.
Warunkiem uzyskania refundacji
do 200 zł jest:
 zameldowanie na pobyt stały
 skierowanie lekarskie na zabiegi
rehabilitacji leczniczej
 potwierdzenie z Urzędu Miasta
Podkowa Leśna o wpisaniu na
listę uprawnionych do zabiegów
rehabilitacji leczniczej
Zapisy przyjmowane są w Urzędzie
Miasta Podkowa Leśna pok. 7
w godzinach pracy Urzędu
– liczy się kolejność zapisów.
Liczba miejsc ograniczona.

Beata Krupa
Ref. Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Wieści z urzędu

Wojewoda unieważnił uchwałę
dotyczącą stawek za wodę
i ścieki przyjętą przez Radę Miasta
Na sesji 21 grudnia 2018 jednogłośnie podjęto
uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie
ścieków (uchwała Nr 284/XLIII/2017)
Wojewoda Mazowiecki jednak
unieważnił tę uchwałę podnosząc,
że rady gmin utraciły kompetencje
w zakresie ustalania ww. taryf.
Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta na swoich posiedzeniach na podstawie otrzymanych
danych z Urzędu Miasta przeanalizowała system gospodarki zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków
w części finansowej. Kierując się zasadą gospodarności, celowości oraz
mając na uwadze dyscyplinę finansów publicznych, Komisja zaproponowała nowe stawki za dostarczenie
wody i odprowadzenie ścieków, które kształtowały się następująco:

stawka za dostarczenie 1 m³ wody:
2,52 zł plus 8% podatku VAT,tj.
2,72 zł brutto; dla mieszkańców,
którzy zdecydowaliby o otrzymywaniu e- faktury : 2,46 zł plus 8%
podatku VAT,tj. 2,66 zł brutto;

stawka za odbiór 1 m³ ścieków:
7,28zł plus 8% podatku VAT,
tj.7,86 zł brutto;


opłata abonamentowa stała za dostarczoną wodę: 9,06 zł plus 8%
podatku VAT, tj. 9,78zł brutto/m-c
od wodomierza głównego;

opłata abonamentowa stała za odbiór ścieków: 3,21 zł plus 8% podatku VAT, tj. 3,47zł brutto/m-c od
gospodarstwa domowego.
Wprowadzając nowe stawki od
stycznia 2018 r., Radni – poprzez
urealnienie taryf – chcieli uchronić mieszkańców przed możliwością drastycznej zmiany taryf, która może być konsekwencją zmiany
przepisów prawa. Obecnie nasze
stawki za wodę i ścieki są dużo niższe niż średnia krajowa. 12 grudnia
2017 r. weszła w życie ustawa z dnia
27 października 2017 r. o zmianie
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadzająca nowe
zasady ustalania regulaminów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
ustalania taryf za wodę i ścieki, tym
samym odebrała kompetencje ra-

dom gmin w tym zakresie. Obligatoryjnie wszystkie stawki uchwalone
przez gminy wygasną w przeciągu
180 dni od wejścia w życie nowych
przepisów, jednak nie wiadomo
jeszcze, jak będą one kształtowane.
Ustalanie taryf za wodę i ścieki jest
teraz w gestii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który zatwierdza taryfy w drodze decyzji.
W związku z unieważnieniem przez
wojewodę podjętej w grudniu
uchwały, mieszkańców Podkowy
nadal obowiązują stawki określone z uchwałą Nr 237/XXXVII/2017
z 8 maja 2017 r. (czyli pozostają bez
zmian). Trudno natomiast przewidzieć, jakie stawki narzuci nam państwowy regulator.
Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Edukacja

Stypendia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
Stypendium przeznaczone jest dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
oraz studentów, którzy nie ukończyli 25 roku życia, zamieszkałych
na terenie Miasta Podkowa Leśna.
Jest to indywidualne wyróżnienie
dla uczniów i studentów, legitymujących się wybitnymi osiągnięciami
edukacyjnymi, sportowymi lub artystycznymi. Tegoroczne stypendia
otrzymali:
Anna Maria Wojtkowska – uczennica XL Liceum Ogólnokształcące
12

z oddz. Dwujęzycznymi im. Stefana
Żeromskiego w Warszawie.
Olga Tałasiewicz – uczennica XXVII
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie.
Daniel Mazanek – uczeń Gimnazjum nr 2 im. św. Hieronima w Podkowie Leśnej.
Kornel Sikora – uczeń Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica
w Warszawie.
Mateusz Odrowąż – Sypniewski
– uczeń XIV Liceum Ogólnokształ-

cącego im. Stanisława Staszica
w Warszawie.
Dorota Kolinek – uczennica Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
nr 1 w Warszawie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego.
Serdeczne gratulacje dla wszystkich
stypendystów.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Edukacja

Konkurs First Lego League
Nasza drużyna iKings
Team zakwalifikowała się do
finału w Niemczech

Szkolna drużyna robotyczna „iKings” zakwalifikowała się do ostatniego
etapu Międzynarodowego Konkursu
Robotycznego First Lego League Edycja 2018. W weekend, 10-11 lutego
uczniowie uczestniczyli w rozgrywkach
półfinału Europy Południowo-Wschodniej w Łodzi (FLL Semi Final Southeast).
Równolegle odbywały się półfinały FLL
Semi Final Austria, FLL Semi Final Middle, FLL Semi Final Northeast, FLL Semi
Final Southwest, FLL Semi Final West
oraz FLL Semi Final Switzerland).

Łącznie rozgrywki półfinałowe odbyły się w 7 regionach, w których wystartowały 133 drużyny. Konkurs składa
się z 4 części: Robot Design, Team-work,
Research – Hydrodynamics oraz najbardziej emocjonująca część Robot Game.
W półfinale w Łodzi startowało 27 zagranicznych zespołów. Według rankingu drużyna „iKings” jest drugą najlepszą
drużyną w Polsce oraz jest wśród 26
drużyn finałowych! Finał odbędzie się
w Niemczech w Akwizgranie (Aachen)
w dniach 17-18 marca.
Grupa iKings Team reprezentowała nasze szkoły w składzie: Katarzyna
Kozak 4a, Piotr Kozak 6a, Wiktor Bartnik 6b, Witold Gryżewski 6b, Paulina
Jankowicz 7b i gimnazjaliści Mikołaj
Domański 3A, Patryk Jankowicz 3A.
Trenerzy: Marek Kozak, Kamil Urbański. Dodatkowo w przygotowaniach
konkursowych brali udział uczniowie:
Zuzanna Rzewuska 7b, Antonina Wardak 6b, Filip Kubicki 3A.

Grzegorz Dąbrowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej św. Teresy
w Podkowie Leśnej

››› Edukacja

Ranking Perspektywy 2018
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60 po raz drugi, zostało dostrzeżone w rankingu Perspektywy 2018.
Wśród wyróżnionych szkół z województwa mazowieckiego Podkowiańskie Liceum nr 60 uplasowało się na 76
miejscu (w ubiegłym roku 87 miejsce),
natomiast w skali krajowej miejsce 326
(w roku ubiegłym 444).
Ranking opiera się na wynikach maturalnych uczniów danej szkoły oraz ich
sukcesach na olimpiadach przedmiotowych, przy czym wyniki matur sta-

nowią aż dwa składniki
oceny. Jeden to rezultaty uczniów osiągnięte na egzaminach
z przedmiotów obowiązkowych, drugi
stanowią wyniki z przedmiotów dodatkowych. Potrzebne do rankingów dane
gromadzi się z protokołów komitetów
głównych olimpiad, zestawień okręgowych komisji egzaminacyjnych z wynikami matur oraz z Systemu Informacji
Oświatowej. Przy tej okazji chcielibyśmy
podziękować naszym nauczycielom i absolwentom.
Paweł Włoczewski
Wicedyrektor Podkowiańskiego LO nr 60

››› Edukacja

Konkurs Języka Niemieckiego
Deutschfreund
Blisko 7 tys. uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
zmierzyło
się
15 listopada 2017 z zadaniami Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Deutschfreund. Wyniki
otrzymaliśmy w styczniu. Daniel Maza-

nek z klasy 2b gimnazjum zajął 1 miejsce w kraju zdobywając 100% punktów. Nagrodą jest tygodniowy pobyt
na Obozie Talentów w Serpelicach.
Grzegorz Dąbrowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej św. Teresy
w Podkowie Leśnej

››› Edukacja

Powiatowe
dyktando

W tym roku odbył się już XI Powiatowy
Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro
Starosty‘’ Powiatu Grodziskiego. Jego
organizatorem jest Zespół Szkół nr 2
im. gen.J.Bema w Milanówku, a patronat honorowy sprawują : Starosta Grodziski Marek Wieżbicki, Burmistrz Milanówka Wiesława Kwiatkowska oraz
Fundacja Języka Polskiego przy Instytucie Języka Polskiego na Wydziale
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Celem konkursu jest popularyzowanie zasad poprawnej polszczyzny,
budzenie szacunku do języka ojczystego , motywowanie do nauki ortografii, integracja uczniów i nauczycieli.
Uczniowie podkowiańskiego Zespołu
Szkół regularnie biorą udział w tych
powiatowych eliminacjach, a 5 stycznia
br. zdobyli aż dwa tytuły laureata.
W kategorii „Szkoły gimnazjalne”
znakomite wyniki uzyskali:
n II miejsce (Srebrne Pioro Starosty) –
Piotr Halbersztat, ucz. kl. III B
n III miejsce (Brązowe Pióro Starosty) –
Katarzyna Malanowska, ucz. kl. III A
Złote Pióro otrzymała uczennica
Szkoły im. J.Chełmońskiego w Józefinie. Szczególną nagrodą dla wszystkich uczestników tych edukacyjnych
spotkań jest zawsze pouczający wykład dr. Jarosława Łachnika, pracownika Uniwersytetu Warszawskiego. W
tym roku językoznawca poprowadził
warsztaty na temat: Jak mówić właściwie, grzecznie i poprawnie w różnych
sytuacjach prywatnych i zawodowych.
Etykiety językowej nigdy za wiele, o
czym mogli przekonać się zarówno
uczniowie, jak i ich opiekunowie.
T.Z.

››› Edukacja

Hejter, hacker,
e-obywatel
To nazwa ogólnopolskiego konkursu
organizowanego przez Senat RP. Laureatem tego konkursu został Stanisław
Dubielis z kl. 3B gimnazjum.
Grzegorz Dąbrowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej św. Teresy
w Podkowie Leśnej
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››› Edukacja

„Wiewiórki” zapraszają
Zapraszamy serdecznie 13 kwietnia (piątek) od godziny 13:00 do
godziny 17:00 na Dzień Otwarty
Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60. Będzie to
doskonała okazja by przyjrzeć się
naszej szkole z bliska, przekonać
się, że warunki pracy są dostosowane do oferty edukacyjnej. To nie
wszystko! Odwiedzając nas, będziecie mogli poczuć atmosferę, która
jest tutaj wyjątkowa, przygotowaliśmy ciekawy program zamieszczony na stronie szkoły. Nasi uczniowie
(oraz kadra nauczycielska) chętnie

odpowiedzą na nurtujące pytania
oraz rozwieją wątpliwości związane z wyborem szkoły. Jesteśmy do
Waszej dyspozycji przez cały dzień.
Serdecznie zapraszamy kandydatów oraz rodziców.
Paweł Włoczewski
Wicedyrektor Podkowiańskie LO nr 60

››› Edukacja

Rekrutacja
2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 2
im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Podkowie Leśnej ogłasza nabór
kandydatów do klasy pierwszej
i zerowej na rok szkolny 2018/2019
Spotkanie zapoznawcze odbędzie
się w sobotę, 17 marca 2018 r.
klasa pierwsza g. 9.00
klasa zerowa g. 10.30
Prosimy o wcześniejszą rejestrację
telefoniczną pod nr 22 729 12 81
Zapraszamy!

››› Wieści z urzędu

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

I stało się, kolejny raz z dumą informujemy – finał
w Podkowie dobiegł końca z ogromnym sukcesem.
W sumie podczas kwest i aukcji wolontariusze połączonych
szkół, dzięki hojności Podkowian zebrali: 37647 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy
z Nami grali: świetnym wolontariuszom, mieszkańcom Podkowy Leśnej, wszystkim pracującym w dniu
Finału w podkowiańskim sztabie
Orkiestry. Chcemy również podziękować osobom prywatnym
i firmom, za przekazanie na rzecz
licytacji darów oraz za udzielone
wsparcie i pomoc.
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Osobne, szczególne podziękowania składamy Panu Włodkowi
i Pani Jolancie Pawlik za wspaniały
koncert dla mieszkańców Podkowy Leśnej, Panu Markowi Lamertowi Dyrektorowi Yamaha Music
Europe, za wsparcie i pomoc przy
organizacji koncertu, oraz Panu
Andrzejowi Precigsowi za cudowny dar prowadzenia aukcji. Dzię-

kujemy wszystkim pozytywnie
zakręconym, na tą zimową akcję
ludziom dobrej woli. Do zobaczenia za rok!
Alina Witkowska – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
Paweł Włoczewski – Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60
Grzegorz Turek – szef Sztabu,
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej

››› Pomoc społeczna

WYPEŁNIJ ZAP – 3
Poszukiwani
wolontariusze

Zmieniaj tu, gdzie żyjesz!
PŁAĆ PODATKI W PODKOWIE!

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej poszukuje
chętnych wolontariuszy do prowadzenia nieodpłatnie różnego
rodzaju warsztatów artystycznych, rękodzielniczych, manualnych dla seniorów.
 masz zdolności manualne
 p

osiadasz zmysł plastyczny i poczucie estetyki
 c
hcesz swoje zdolności
zaprezentować wśród
grupy wspaniałych osób,
którzy chętnie nauczą się
nowych rzeczy.
Wszystkie osoby zainteresowane
prosimy o kontakt
z Panią Karoliną Błeszyńską
pod numerem tel. 22 729 10
82 w godzinach urzędowania
OPS lub osobiście pod adresem
ul. Błońska 46/48 Podkowa Leśna.

Od 23 kwietnia startujemy z kolejną edycja budżetu partycypacyjnego. Od tego dnia będzie można składać wnioski. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2019
roku. Gorąco zachęcamy do udziału.

››› Edukacja

Zimowisko Stołowe 2018
W dniach 2-9 stycznia 197
uczniów i 22 nauczycieli Szkoły
św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima wzięło udział w 26. szkolnym zimowisku. Uczestnicy mieli okazję szusować po stokach
w okolicach Bukowiny Tatrzańskiej – najmłodsi uczniowie na

Rusińskim Wierchu, a starsi na
nartach lub desce, na Małym
Cichym. Czternaście osób z klas
starszych uzyskało stopień demonstratora narciarstwa.
Grzegorz Dąbrowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej
św. Teresy w Podkowie Leśnej
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››› Kultura

››› Kultura

Zapraszamy
Do Dyskusyjnego
Klubu Książki

ZAPRASZAMY dzieci w wieku do 5 roku życia
do anglojęzycznego KLUBU pod MĄDRYM SMOKIEM

We are Reading and Talking
It is with great pleasure that I am
writing to invite children (5 years
old) to join a „Club under the Wise
Dragon”. We will singing, playing
and reading the books in English
which will also be the language
spoken during the meetings. The
meetings will be led by a native
speaker of English, and will take
place twice a month (or more
often) in the Library in Podkowa
Leśna (Błońska 50).

co środę o 17.00

If you are interccontact us to express
your interest. You can contact us in
one of the following ways :
 By telephone during the library’s
opening hours: 22 758 96 48,
+48 571 271 770
 By email to: dyrektor@mbppodkowalesna.pl
 In person during the library’s
opening hours.

proponujemy interesującą lekturę,
rozmawiamy o czytanych przez
Państwa książkach

Co to jest Dyskusyjny
Klub Książki?
Grupa osób, które spotykają się,
aby porozmawiać o książkach
Dla kogo?
Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie.
Ważne: uczestnicy nie muszą prowadzić poważnych dyskusji, ani
znać się na literaturze. Rozmawiamy wyłącznie o książkach.

Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej

››› Kultura

Nowa jakość wypożyczeń
międzybibliotecznych

Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej

W ciągu 3 dni od zamówienia Czytelnika zostanie
zdigitalizowana i udostępniona każda publikacja

Rejestracja już w lutym 2018
Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym
na udostępnienie Czytelnikom Biblioteki podkowiańskiej ponad 2 milionów 200 tysięcy publikacji
Rejestracja Czytelników korzystających z systemu Academica odbywa się
za pomocą kart bibliotecznych
Elastyczny system rezerwacji
Dzięki systemowi rezerwacji w cyfrowej wypożyczalni Academica, możliwe jest zaplanowanie przez Czytelnika
terminu pracy na terminalu w Bibliotece podkowiańskiej. Rezerwacji wybranych książek i czasopism można
dokonywać z dowolnego komputera
podłączonego do Internetu po zarejestrowaniu się w Bibliotece. Publikacje
należące do domeny publicznej, kategorii Open Access oraz pozyskane
w ramach licencji niewyłącznych będą
dostępne bez żadnych ograniczeń również z komputerów prywatnych.
Biblioteka podkowiańska, jako
Biblioteka przodująca w powiecie
grodziskim, a także znajdująca się
w czołówce bibliotek województwa
mazowieckiego, od lat współpracuje w zakresie tradycyjnych wypoży16

Dzień tygodnia

Wypożyczalnia
dla dorosłych,
dzieci i młodzieży
czeń międzybibliotecznych

Czytelnia
internetowa

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

11.00 – 14.00

Indywidualne konsultacje
komputerowe
„Nie tylko dla młodych”

Codziennie
po wcześniejszym ustaleniu
terminu i godziny

11.00 – 19.00

12.00 – 17.00

Dyskusyjny Klub Książki

17.00 - 19.00

czwartek

10.30 – 18.30

10.30 – 18.00

piątek

10.30 – 18.30

10.30 – 18.00

Indywidualne konsultacje
komputerowe
„Nie tylko dla młodych”

Codziennie po
wcześniejszym
ustaleniu
terminu i godziny

sobota

10.30 – 14.30

10.30 – 14.00

poniedziałek

10.30 – 18.30

10.30 – 17.00

wtorek

10.30 – 14.30

środa

z wieloma bibliotekami naukowymi
i publicznymi w Polsce. Działalność
ta jest tak wyjątkowa, że plasuje naszą Placówkę w awangardzie bibliotek publicznych w Polsce.
Dlatego też, mając na uwadze wysoki poziom merytoryczny i technologiczny Biblioteki podkowiańskiej
już kilka lat temu Dyrektor Placówki
rozpoczął współpracę z Biblioteką
Narodową, która w LUTYM 2018 r.
zaowocowała uruchomieniem Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji
Naukowych ACADEMICA

O projekcie ACADEMICA

Dzięki systemowi elektronicznych
wypożyczeń międzybibliotecznych

Klub Pod Mądrym
Smokiem

11.00 – 12.00

natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich
dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.
Projekt Cyfrowej Wypożyczalni
Publikacji Naukowych ACADEMICA
realizowany pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową
i Akademicką Sieć Komputerową
finansowany jest z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3: Inwestycje
związane z rozwojem infrastruktury
informatycznej nauki.
Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej

››› Kultura
Anna Iwaszkiewiczowa – wybitna postać związana z Podkową
Leśną; żona Jarosława Iwaszkiewicza, córka Stanisława
Wilhelma Lilpopa – jednego z założycieli miasta-ogrodu.

Anna Iwaszkiewiczowa
wspomnienie
w 120. rocznicę urodzin
17 grudnia minęła 120 rocznica urodzin tej niezwykłej intelektualistki,
pisarki, autorki m.in. interesujących
dzienników, szkiców literackich
o Conradzie, Prouście, Szymanowskim i Tomaszu Mannie, tłumaczki
m.in. prozy Prousta i Conrada. Warto też przypomnieć, że Anna Iwaszkiewiczowa posiadała nieprzeciętną
wrażliwość muzyczną i umiejętności
pianistyczne. Była pierwszą wykonawczynią utworów Skriabina
w międzywojennej Warszawie.
Urodziła się w pobliskim Brwinowie. W trzecim roku życia utraciła
matkę, bowiem małżeństwo rodziców rozpadło się; matka Anny (Jadwiga ze Stankiewiczow) opuściła
męża i dziecko, wiążąc się ze znanym pianistą Józefem Śliwińskim.
Wychowaniem córki (nazywanej
w domu Hanią) zajął się ojciec i ciotka – Aniela z Lilpopów Pilawitzowa.
12 września 1922 roku Anna Lilpopówna poślubiła Jarosława Iwaszkiewicza – początkującego poetę,
przybyłego w 1918 roku do Warszawy z Ukrainy. Dla niego zerwała
zaręczyny z księciem Krzysztofem
Radziwiłlem. Od 1928 roku zamieszkała wraz z mężem i dwiema córkami na Stawisku – w posiadłości podarowanej jej przez ojca. Stawisko
stało się dla niej od początku tym
miejscem na ziemi, które najbardziej
ukochała: „Kocham Stawisko, czuję
się tu naprawdę szczęśliwa” – pisała
w „Dzienniku” 12 marca 1932 roku.
Przyjaźniła się z wieloma wybitnymi postaciami świata kultury, znakomita ich część bywała na Stawisku.
Karol Szymanowski, Jerzy Libert,
Antoni Słonimski, Czesław Miłosz,
Zygmunt Mycielski szczególnie cenili jej wiedzę i intelekt, prosząc nierzadko o wyrażenie opinii na temat

dzieł przez nich tworzonych; bywało, że ofiarowywali i dedykowali jej
swoje utwory (m.in. Libert - „Litanię
do Marii Panny”, Miłosz – wiersz „Sicilia sive Insula Mirandae”).
W czasie wojny Annna Iwaszkiewiczowa wykazała niezwykłą
odwagę i siłę charakteru. Dzięki
jej determinacji i gotowości niesienia pomocy innym Stawisko stało
się miejscem schronienia dla wielu
ludzi. W kilka lat po śmierci obojga Iwaszkiewiczów Instytut Yad
Vashem uhonorowal ich medalem
„Sprawiedliwych Wśród Narodów
Świata”. Wspominając okres okupacji u schyłku życia podczas rozmowy z Robertem Jarockim wyznała:
„Wie pan, myślę, że okres wojny i te
ostatnie niezwykle miesiące pod
sam jej koniec, to najetyczniejszy,
najlepszy okres w naszym życiu....
Bo żyliśmy dla innych, bez cienia
egoizmu”. Zmarła 23 grudnia 1979
roku w Stawisku.

Anna z ojcem Stanisławem W. Lilpopem, 1902 r., Archiwum Muzeum
w Stawisku/FOTONOWA

Anna Iwaszkiewiczowa, lata trzydzieste,
fot. Dorys, Archiwum Muzeum w Stawisku/FOTONOWA

Ludwika Włodek – prawnuczka
Iwaszkiewiczów napisała: „Skromność była, zdaniem Hani, najwyższą
z cnót.[...] Była wierzącą katoliczką.
Sama żyła znacznie bardziej cnotliwie, niż wymagała tego od innych.
Była przynajmniej konsekwentna”.
Post scriptum: W ukochanym Stawisku Anny Iwaszkiewiczowej nie ma
miejsca jej poświęconego, gdzie byłyby prezentowane pozostałe po niej pamiątki, rękopisy, fotografie (zachowało
się niemało!). Nie było odpowiedniego
pomieszczenia. Biograficzna ekspozycja Jarosława Iwaszkiewicza istnieje
od kilkunastu lat. W pokoju Anny po
utworzeniu muzeum zamieszkała pani
Zofia Dzięcioł, związana z rodziną
Iwaszkiewiczów i Stawiskiem przez
niemal całe swoje życie. W tym roku
po śmierci pani Zosi pojawiła się naturalna możliwość zorganizowania muzealnej ekspozycji poświęconej Annie,
w miejscu najbardziej dla tego celu
odpowiednim. Powstał tam jednak
nowy gabinet dyrektora muzeum. Nie
chciałabym nikogo urazić, ale trudno
uniknąć pytania: czy poprzednie pomieszczenie było naprawdę niewystarczające? Pozostaje mieć nadzieję
na weryfikację tej decyzji i powstanie
ekspozycji poświęconą Annie Iwaszkiewiczowej w Muzeum Jej imienia –
w 120. rocznicę urodzin.
Alicja Matracka-Kościelny
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››› Kultura

fot. Lena Sieczkowska

››› Kultura

Podkowiańskie
Orły – spotkanie
z Raphaelem
Rogińskim

14 kwietnia zaprosimy podkowian
do Pałacyku Kasyno na spotkanie z cyklu „Podkowiańskie Orły”
z jednym z najoryginalniejszych
polskich muzyków młodego pokolenia, mieszkającym w Podkowie
Raphaelem Rogińskim. Kompozytor i wirtuoz gitary, współzałożyciel
tria Shofar i lider zespołów Cukunft,
Alte Zachen i Wovoka, tworzy i gra
muzykę w nowatorski sposób łączącą elementy bluesa, free jazzu, swingu, a także muzyki żydowskiej, której jest wielkim propagatorem. Nie
stroni też od własnych poszukiwań
na polu muzyki klasycznej, czego
owocem są albumy „Bach Bleach”
i „Plays Henry Purcell”.
Na płycie „Zaświeć Niesiącku...”,
nagranej jako duet Żywizna razem
ze śpiewaczką ludową z Kurpiowszczyzny Genowefą Lenarcik, odkrywa z kolei i reinterpretuje polską
ludowość, nadając jej nowy, egzotyczny wyraz. Artysta współpracował m.in. z takimi uznanymi artystami jak Maciej Masecki, Mikołaj
Trzaska czy Macio Moretti.
Oryginalność,
nowatorstwo
i wszechstronność twórczości muzycznej Raphaela Rogińskiego doceniło jury Paszportów „Polityki”, co
zaowocowało dwukrotnymi nominacjami do tej nagrody, w 2015 i 2016
roku. Podczas spotkania z Artystą,
będącego uhonorowaniem jego dokonań, zapytamy o inspiracje jego
twórczości, przypomnimy najciekawsze projekty artystyczne Rogińskiego, a co najważniejsze, będziemy
mieli okazję posłuchać muzyki w wykonaniu bohatera wieczoru. Zapraszamy serdecznie, wstęp wolny.
Agnieszka Wojcierowska
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
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Niech żyje bal – Maria Sarna

zaśpiewa piosenki Agnieszki Osieckiej
17 marca to już niemal wiosna i w takim wiosennym nastroju
zaprosimy Państwa do Pałacyku Kasyno na koncert piosenek Agnieszki
Osieckiej w wykonaniu podkowianki Marii Sarny.
Towarzyszyć jej będzie zespół pod
kierownictwem Roberta Siniarskiego w składzie: Jacek Kaliszewski,
Łukasz Chyliński, Kacper Popek.
Wybór tekstów Osieckiej na tworzywo koncertu jest nieprzypadkowy. Czerwcowy koncert jej piosenek zorganizowany w ogrodzie
państwa Sarnów podczas ostatniego Festiwalu Otwarte Ogrody
pozostawił uczestnikom niedosyt.
Dlatego na prośbę mieszkańców
Podkowy artystka przygotowała

nowe utwory z tekstami największej poetki polskiej piosenki. Usłyszymy zarówno niekwestionowane
przeboje, takie jak Uciekaj moje serce czy tytułowy Niech żyje bal, jak
i teksty mniej znane, nieco już zapomniane: Mówiłam żartem i Księżyc
frajer, piosenkę wykonywaną niegdyś przez Jaremę Stępowskiego.
Zapraszamy na koncert!
Agnieszka Wojcierowska
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

››› Kultura

Kobiety za malarską
zasłoną w Galerii Kasyno
Z okazji Dnia Kobiet, zapraszamy Państwa na wernisaż
malarstwa Miry Żelechower-Aleksiun. Biografia Miry
Żelechower-Aleksiun jest nietuzinkowa, a wiele
dramatycznych wydarzeń z przeszłości niejednokrotnie
bywało tematem jej obrazów.
Urodzona w żydowskiej rodzinie, pozbawiona ojca, którego rozstrzelali
naziści, zafascynowana chrześcijaństwem, a potem konsekwentnie odkrywająca swoje korzenie artystka,
pokaże dwa cykle ostatnich swoich obrazów: Rut, Ester. Za zasłoną.
Obrazy inspirowane są biblijnymi
tekstami Megilat Rut i Megilat Ester
o zwycięstwie nad śmiercią, o lojalności, miłości, o pokonywaniu obcości i śmierci. Mira Aleksiun-Żelechower jest absolwentką Państwowej
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych
we Wrocławiu, jedną z najbardziej
znanych i barwnych postaci we wrocławskim środowisku artystycznym,
aktywną działaczką na rzecz pojednania chrześcijan i Żydów.
Wernisaż wystawy, czynnej do
końca marca, odbędzie się 10 marca
o godz. 17.00.
Wstęp wolny!
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

››› Kultura
9 kwietnia obchodzimy Dzień
Miasta Ogrodu Podkowa
Leśna. Bohaterami wystawy
w Pałacyku Kasyno wpisującej
się w tegoroczne święto
będą członkowie Rodziny
Prosińskich.
Z tej okazji swoją twórczość zaprezentują przedstawiciele dwóch jej
pokoleń: Jacek Prosiński – wybitny
operator filmowy oraz jego synowie
– Michał Prosiński – malarz i Jan
Prosiński – operator filmowy, aktor
telewizyjny.
Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku w CKiIO odbyła się
wystawa poświęcona Teodorze
i Janowi Skotnickim, artystom powiązanym z Rodziną Prosińskich.
Tym razem zaprezentowane zostaną obrazy i rysunki Michała, film
i fotografie Jana oraz cykl fotografii
Jacka z lat 1962-69 pt. „Moje życie
w Łodzi”. Obok starych fotografii
autorstwa Jacka Prosińskiego znajdą się jego współcześnie wykonane
artystyczne zdjęcia Podkowy Leśnej. Wernisaż wystawy, czynnej
do 6 maja, odbędzie się 7 kwietnia
2018 r. godz. 17.00.
Wstęp wolny!
Podkowa Leśna była, zarówno
w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i w okresie okupacji, miastem poetów. Nikomu nie trzeba
przypominać o Jarosławie Iwaszkiewiczu, ale przyjeżdżali tu też i two-

Święto Podkowy – rodzinnie
i w poetycznym nastroju

rzyli Skamandryci, a w czasie wojny bywali m.in. Miłosz i Baczyński.
W drugim dniu obchodów Święta
Miasta znów zabrzmi w Podkowie
poezja. Rozstrzygniemy konkurs
„Podkowa za wiersz”, którego tematem będą podkowiańskie ogrody
oraz przeprowadzimy drugi mecz
poetycki z udziałem znanych podkowian i aktorów związanych z naszym miastem. Na oba te wydarzenia zapraszamy o godz. 12.00 na
taras Pałacyku Kasyno. Wieczorem
natomiast usłyszymy poezję z towarzyszeniem muzyki. Autorskie interpretacje wierszy Anny Świrszczyńskiej, autorki tomu „Jestem baba”
i poświęconego Powstaniu Warszawskiemu zbioru „Budowałam
barykadę” przedstawi Zespół Maryna C. z aktorką, skrzypaczką i wo-

kalistką Paulą Kinaszewską. Usłyszymy także muzykę do utworów
Władysława Broniewskiego. Druga część koncertu należeć będzie
do Adama Struga, który wystąpi
z zespołem znakomitych muzyków
i nieodłącznym dla tego cenionego
artysty akordeonem. Usłyszymy
nowe interpretacje wierszy Bolesława Leśmiana. Zabrzmią także
utwory z nowej płyty pt. „Leśny
Bożek”, przy których nogi same
rwą się do tańca. Przed sceną w sali
przy Świerkowej 1, gdzie odbędzie
się o godz. 18.30 koncert, zapewnimy tyle miejsca, aby każdy chętny
mógł ruszyć w tany.I będziemy do
tego gorąco zachęcać. Wszak warto
uczcić radosne Święto Miasta.
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

››› Kultura

Mała ojczyzna Księdza Leona – gra miejska
W tym roku mija setna
rocznica urodzin jednego
z najwybitniejszych podkowian,
wieloletniego proboszcza
Parafii p.w. Św. Krzysztofa,
Księdza Leona Kantorskiego.
Przez całe dekady, szczególnie
w trudnych czasach PRL-u i stanu
wojennego, był on jednym z głównych animatorów życia społecznego i duchowego miasta. Chcemy
przybliżyć, zwłaszcza młodemu

pokoleniu, tę niezwykłą postać. Razem ze Szkołą Podstawową im. Św.
Teresy, przygotowujemy Grę Miejską zatytułowaną „Mała Ojczyzna
Księdza Leona”. Scenariusz gry,
która odbędzie się 19 maja w przestrzeni Podkowy Leśnej, poprowadzi jej uczestników przez ważne
wydarzenia z życia Księdza, splatające się często z historią naszego
miasta i historią Polski. Poprzez
drużynową zabawę będzie można
poznać mniej znane fakty i docenić
zasługi bohatera gry dla Podkowy
Leśnej. Na uczestników będą czeka-

ły pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Do udziału zapraszamy zarówno
rodziny z dziećmi, młodzież szkolną, jak i seniorów. Poszukujemy też
wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc w organizacji gry, wcielając się
w historyczne role, np. muzyków
zespołu Trapistów wykonującego
pierwszą w Polsce Mszę Beatową,
czy podziemnych drukarzy działających w stanie wojennym. Chętnych
zapraszamy do kontaktu z CKiIO.
Agnieszka Wojcierowska
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
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››› Edukacja

Program semestru XXV (wiosennego) 2018
Data

Wykładowca

Tytuł

LUTY

1

14.02.18 środa g.11.00

2

21.02.18 środa g.11.00

prof. dr hab. Anna Cegieła
językoznawca, Instytut Polonistyki
Stosowanej, UW
Michał Woluntarski, chemik, Instytut Technologii
Materiałów Elektronicznych

3

28.02.18 środa g.11.00

Katarzyna Urbaniak, teatrolog, UW

Wykład inauguracyjny
Język i jego znaczenie dla budowania wspólnoty
Węgiel, którego być nie powinno.
Krótka historia grafenu
Teatr Dejmka

MARZEC
7.03.18 środa g.11.00

Moda kobieca w XX w. – wdzięk, styl, szarm, szyk!
Ewa Tamara Łukasik
filolog, znawczyni mody Uniwersytet Otwarty UW

5

15.03.18
czwartek godz. 12.00

Wykład wyjazdowy
Teatr TeMAT Wydział Matematyki PW

Spektakl teatralny „Wacław Sierpiński
– życie i matematyka”

6

21.03.18 środa g.11.00

Paweł Pstrokoński, ornitolog, UW

Jak one to robią? Ptasia miłość

22.03.18 czwartek g.17.30

KLUB PODRÓŻNIKA, Katarzyna i Artur Tusińscy Archipelag różnorodności – Filipiny

28.03.18 środa g.11.00

prof. Paweł Stępień, literaturoznawca, UW

4

7

Tradycja jako fundament wolności
– o poezji Zbigniewa Herberta

KWIECIEŃ
8

4.04.18 środa g.11.00

prof. Ryszard Bugaj, ekonomista, PAN

Co dalej z systemem emerytalnym?

9

11.04.18 środa g.12.00

dr Marta Kołodziejska, socjolog, UW

Dlaczego warto angażować się lokalnie i jak to zrobić?

Wykład wyjazdowy

Muzeum Archidiecezji

KLUB PODRÓŻNIKA
Karolina Likhtarovich

Słowenia

dr Robert Gawkowski historyk, UW

Sport, turystyka i rekreacja w II RP

10 04.18 środa g.11.00
19.04.18 czwartek g.17.30
11 25.04.18 środa g.11.00

MAJ
12 9.05.18 środa g.11.00

Józef Kolinek, muzyk, kwartet Prima Vista

10.05.18 czwartek g.17.30
13 16.05.18 środa g.11.00
17-19.05.18 Czw-sob
14 23.05.18 środa g.11.00

wykład muzyczny

Klub Podróżnika
Wykład wyjazdowy

Polski Design w Muzeum Narodowym

Wycieczka

Wrocław – Park Mużakowski

dr Anna Leśniewska – Zagrodzka historyk sztuki, Wykład z historii sztuki
WSTiF w Łodzi

15 30.05.18 środa, godz. 11.00 Robert Szewczyk geograf, dziennikarz, krajoznawca Egzotyczna Polska, czyli cały świat za progiem

CZERWIEC
16 6.06.18 środa g.11.0
9.06.18 sobota, g. 20.00
17 13.06.18 środa g.11.00

dr n. farm. Monika Grudzień
Warszawski Uniwersytet Medyczny

O czym naprawdę mówią reklamy leków

Wycieczka

Multimedialny Park Fontann w Warszawie

Igor Pogorzelski, muzykolog, reżyser dźwięku

O The Beatles, czyli „All you need is love”

Zajęcia dodatkowe
poniedziałek

wtorek

g. 12.00-13.30
tańce integracyjne

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

ul. Świerkowa 1

*ul. Świerkowa 1
**ul. Lilpopa 18

środa

piątek

g. 11.00 wykłady
12.30-13.30 j. angielski

g. 10.30
nordic walking

ul. Lilpopa 18

ul. Świerkowa 1

Więcej informacji: 22 758 94 41, 22 729 13 84
uniwersytet@ckiopodkowa.pl, www.ckiopodkowa.pl
Czesne semestralne: 70 zł, wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł,
jednorazowy udział w wykładzie 8 zł.
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czwartek

››› Sport
Co roku ponad 800 amatorów
biegania bierze udział
w imprezie organizowanej
przez Podkowiańskie
Towarzystwo Biegowe.
Oprócz biegu głównego na 10 km,
przygotowaliśmy biegi dla dzieci na
400 i 800 m. Wszystkich, którzy
nie mają jeszcze śmiałości zmierzyć
się z dystansem 10 kilometrów
zapraszamy na Bieg Bez Barier na
dystansie 5 km. Uwaga chodzący
z kijkami: Rywalizacja Nordic Walking będzie się odbywać w tym
roku dystansie 5 km.
Uczestnicy mogą liczyć na atrakcyjne nagrody fundowane przez naszych sponsorów.
W Podkowie Leśnej zawody biegowe mają opinię fajnej imprezy rodzinnej. Na biegaczy czeka urozmaicona
leśno-miejska trasa, a osoby towa-

››› Sport

Akcja
charytatywna
„w 80 dni
dookoła świata”
W tym roku w ramach przygotowań do Podkowiańskiej
Dychy zorganizowaliśmy wspólnie z Fundacją Wcześniak akcję
zbierania środków na rehabilitację 12-letniej Wiktorii, podopiecznej Fundacji. Na portalu
Endomondo rzuciliśmy wyzwanie biegaczom przebiegnięcia
bądź przejechania na rowerach
40.000 km w 80 dni - jak to uczynił przed laty bohater powieści
Juliusza Verne’a. Odzew biegaczy z całej Polski był natychmiastowi. Już przebiegliśmy/
przejechaliśmy ponad 100.000
km i nie przestajemy. Kolejnym
celem jest Księżyc odległy od
Ziemi o 384.000 km. Można się
jeszcze dołączyć do rywalizacji.
Szczegóły na stronie
www.podkowianskadycha.pl

VI edycja Podkowiańskiej
Dychy już w maju
rzyszące biegaczom mogą miło spędzić czas w Miasteczku Biegowym,
które powstanie w podkowiańskim
Parku Miejskim. Dzieci będą mogły
wziąć udział w grach i zabawach
przygotowanych przez naszych partnerów (m.in. jazda konna, łucznictwo, tenis, rowery, spotkanie z dobrą
książką), a dorośli zasięgnąć porad
specjalistów fizjoterapeutów, ekspertów od zdrowego żywienia i profesjonalnych trenerów biegowych.
Zapraszany też na targ śniadaniowy
w którym zaprezentują się lokalne
sklepy i kawiarnie oraz wytwórcy
zdrowej żywności. Będzie można zaadoptować psa ze schroniska.
O nagrodach dla biegaczy, atrakcjach w Miasteczku Biegowym i innych ważnych sprawach informuje-

my na bieżąco
na naszej stronie internetowej i na facebooku.
Podstawowy pakiet startowy
biegów dorosłych kosztuje 39 zł.
Jest możliwość skorzystania z opcji
zamówienia technicznej koszulki
w atrakcyjnej cenie 29 zł. Projekt
koszulki wykonał młody Podkowianin – Krzyś Łuczyński. Koszt uczestnictwa w biegach dla dzieci to 15 zł.
Więcej szczegółów, oraz zapisy na nowej stronie imprezy:
www.podkowianskadycha.pl.
Zapraszamy też na naszą stronę
wydarzenia na facebooku.
Organizator Dychy
Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe

››› Sport

Koszulki dla UKS ALTUS
Młodzi zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego
ALTUS Podkowa Leśna dostali koszulki klubowe.
Ich zakup był w znacznym stopniu dofinansowany przez Miasto
Podkowa Leśna, dlatego na czwartkowy trening wrotkarski trener
Kamil Majewski zaprosił koordynatora sportu w mieście Artura Niedzińskiego. Wspólnie rozdali małym

zawodnikom stroje w których będą
mogli startować na zawodach godnie reprezentując UKS jak również
nasze miasto. Radość z upominków
widać na zdjęciach.

Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Organizator Dychy
Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe
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››› Sport

PUCHAR KRÓLA
w Podkowie Leśnej

11 stycznia na hali sportowej w Podkowie Leśnej odbył się turniej piłki ręcznej „Puchar Króla 2018”.
Była to druga edycja tej imprezy
sportowej dla dzieci uprawiających
tą dyscyplinę sportową. W turnieju
wzięło udział 12 drużyn, blisko 140
zawodniczek i zawodników. Do Podkowy przyjechały drużyny z Jaktorowa, Michałowic, Grodziska Maz.,
Ruśca i Teresina, nasze miasto reprezentowały obie szkoły podstawowe.
Gry rozpoczęły się o godzinie 9:15
i nie przerwanie trwały do 15:30,
emocji nie brakowało zarówno w rozgrywkach dziewcząt jak i chłopców. Po
meczach grupowych można było się
spodziewać jeszcze lepszych meczów
w fazie finałowej i rzeczywiście tak
było. Wszystkie cztery podkowiańskie drużyny awansowały do fazy finałowej ale tylko chłopcom ze szkoły

KIK udało się pomyślnie przebrnąć
półfinał. Brązowe medale wywalczyły
dziewczynki ze szkoły podstawowej nr
1, ich szkolni koledzy miejsce czwarte
podobnie jak dziewczynki z KIK-u.
Finał dziewcząt dla drużyny z Jaktorowa – faworytek turnieju, ale
drużyna z Ruśca postawiła bardzo
trudne warunki w finale. SP Jaktorów
– SP Rusiec 6:5.
Finał chłopców to prawdziwy horror ze szczęśliwym zakończeniem dla
gospodarzy, 8:8 w podstawowych
czasie gry i o zwycięstwie decydowały rzuty karne, wygrane 3:2 – Chłopcy z KIK-u z PUCHAREM KRÓLA.
Końcowe klasyfikacje:

Dziewczynki:
SP Jaktorów

SP Rusiec
SP nr 1 Podkowa Leśna
SP nr 2 Podkowa Leśna
5-6 SP Michałowice i SP nr 6
Grodziska Maz.
Najlepszą zawodniczką została Angelika Suchecka (Jaktorów). Najlepszą
bramkarką Lila Klimczuk (Rusiec)
Chłopcy:
SP nr 2 podkowa leśna
SP Michałowice
SP Jaktorów
SP nr 1 Podkowa Leśna
5-6 SP Rusiec i SP Teresin
Najlepszy zawodnikiem został Tymek
Jaworski (SP 2 Podkowa Leśna)
Najlepszym bramkarzem Jakub Malec
(Jaktorów)

Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Sport

Świąteczne zawody
łucznicze za nami
››› Sport

Ferie w Podkowie
W czasie „Ferii w Podkowie” które odbyły się w dniach 15-19 stycznia dzieci spędziły czas aktywnie na zajęciach
sportowo-rekreacyjnych. Do wyboru
miały m.in. piłkę ręczną, wrotkarstwo
i łucznictwo pod okiem instruktorów
oraz różne gry i zabawy. Zajęcia odbywały się na hali sportowej w Podkowie Leśnej.
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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W sobotę 16 grudnia na hali sportowej w Podkowie Leśnej odbyły
Świąteczne zawody łucznicze. To
pierwsze zawody w tej dyscyplinie
w naszym mieście, ale mamy nadzieję, że nie ostatnie. Rywalizacja
toczyła się w dwóch grupach, (zaawansowanej i początkującej) a zawodnicy w sumie oddali po 60 strzałów. Wszyscy uczestnicy otrzymali
drobne świąteczne upominki i dyplomy, zwycięzcy Puchar, medale i nagrody rzeczowe, które wręczył Artur
Niedziński – koordynator sportu UM.
Zapraszamy wszystkich naszych
mieszkańców do uczestnictwa w zajęciach sekcji łuczniczej, które odbywają
się na sali gimnastycznej w szkole podstawowej przy ul. Jana Pawła II 20.
W najbliższym czasie podamy informację o dokładnej godzinie i terminie
pierwszych zajęć sekcji w 2018 roku.

Medaliści Świątecznych
zawodów Łuczniczych.
Grupa zaawansowana
Jacek Długaszek – 486 pkt
Marek Kubow – 380 pkt
Franciszek Bolek-Grużewski – 262 pkt
Grupa początkująca
Zbigniew Niedzielski – 458 pkt
Natalia Kubow – 454 pkt
Małgorzata Markiewicz – 439 pkt.
Magdalena Smak – 434 pkt.
Grzegorz Bolek – 403 pkt

Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Sport

Dwa medalowe dni dla piłkarzy
ręcznych z Podkowy Leśnej!
Pierwszego dnia sportowych zmagań – 31 stycznia na własnym terenie nie daliśmy szans Gościom.
W turnieju chłopców złoto zdobyli uczniowie ze SP nr 2 – KIK pod
wodzą Pana Artura Błażejaka –
awans do zawodów międzypowiatowych, srebro trafiło do drużyny SP nr 1 pod wodzą Pani Agaty
Chrzanowskiej.

Następnego dnia w Jaktorowie
swój turniej rozegrały dziewczynki.
Zwyciężyły gospodynie (wielokrotne
medalistki MIMS), ale srebrny medal
drużyny SP nr 1 Podkowa Leśna jest
dla Nas tym bardziej cenny, ponieważ
daje awans do kolejnych rozgrywek
o Igrzyska Mazowieckie. Gratulujemy!
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Sport

Na podium.
Kolejny turniej
piłki ręcznej
8.02.2018 w Michałowicach odbył się
turniej piłki ręcznej z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości. Drużyna szkoły podstawowej
im. Bohaterów Warszawy i jednocześnie zawodnicy UKS ALTUS dwukrotnie stanęła na podium. Reprezentacja
chłopców roczniki 2005-2006 po
ciężkiej walce z gospodarzami wyszła
z grupy na drugim miejscu uzyskując
możliwość rywalizacji o trzecie miejsce z z drużyną z Jaktorowa. Pewna
wygrana zapewniła brązowe medale
drużynie szkoły podstawowej im. Bohaterów Warszawy w składzie:

W sobotę 3 lutego odbyły się coroczne zawody w Piłkę Ręczną w
ramach rozgrywek „Mazovia Cup”
SGZM Mazovia.
Podkowę Leśną reprezentowali
chłopcy z gimnazjum im. św. Hieronima. Drużyna pod wodzą Artura
Błażejaka dzielnie walczyła o zwycięstwo, fazę grupową przebrnęli bez
najmniejszych problemów co dało
bezpośredni awans do finału. Niestety nie udało się w nim pokonać
gospodarzy (6-10), ale wszystkim naszym zawodnikom należą się gratulacje za dobry turniej w ich wykonaniu.
Warte podkreślenia jest wyróżnienie
indywidualne dla naszego bramkarza.
Skład naszej drużyny:Kosma Skajewski, Paweł Matłacz – najlepszy
bramkarz turnieju, Michał Zbucki,
Krzysztof Król, Jan Gimał, Jeremi
Sadkowski, Filip Parolczyk, Wojciech
Gawałkiewicz, Michał Jedynak, Jan
Pepliński, Mikołaj Syska, Filip Bolbot,
trener Artur Błażejak.
Klasyfikacja Generalna turnieju:
Michałowice, Podkowa Leśna,
Brwinów, Leszno, Nadarzyn,
Milanówek, Błonie
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Błażej Krutkowski; Alexander Eckhoff; Maciej Brysiak; Jan Niewiadomski; Jan Krupa; Mikołaj Pierściński;
Antoni Terlecki; Tomasz Łapiński; Mikołaj Lenard; Konrad Karlicki; Adam
Konopka.
Reprezentacja dziewcząt roczników
2005-2006 rozegrała turniej systemem „każdy z każdym” rywalizując
z trzema drużynami. Dziewczęta nie
dały szans gospodarzom wygrywając
pierwszy mecz 9:3., następne spotkanie z Ruścem skończyło się remisem

3:3, uległy tylko drużynie z Jaktorowa
ostatecznie zdobywając srebrne medale. Reprezentacja dziewcząt:
Emilia Sikora; Tamara Sygut-Mirek;
Aleksandra Sobocińska; Agnieszka
Dzwonek; Antonina Burlewicz; Olga
Ostaszewicz; Wiktoria Golańska; Lena
Kulik; Olga Żółtowska; Klara Ohme;
Hanna Piłat; Natalia Michalska; Natalia Pichola.
Emilia Sikora uczennica szkoły podstawowej im. Bohaterów Warszawy
w Podkowie Leśnej, trenująca w UKS
ALTUS została najlepszą zawodniczką
turnieju.
Obie drużyny prowadzi p. Agata
Chrzanowska.
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd 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 uzgodnieniu terminu, a w sprawach skarg i wniosków
– w poniedziałki w godz. 12.00–18.00. Zapisy
bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie
22 759 21 01 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej
urzadmiasta@podkowalesna.pl.
Sekretarz Miasta:
Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Sekretariat:
tel. 22 759 21 01, fax 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste
tel. 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Ewidencja ludności i działalności
gospodarczej – tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta
Agnieszka Czarnecka
tel. 22 759 21 05
Podatki: tel. 22 759 21 07
Opłaty za wodę, kanalizację i odpady
komunalne: tel. 22 759 21 27
Konserwator ds. Zabytkowej Zieleni
Krystyna Ładyżyńska-Adamowicz
(pokój nr 16), tel. 22 759 21 30
Referat Infrastruktury Komunalnej
tel. 22 759 21 22
e-mail:infrastrukturakomunalna@podkowalesna.pl
Ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie – 22 759 21 21
zieleń – 22 759 21 25
e-mail: infrastrukturakomunalna@podkowalesna.pl
drogi – 22 759 21 23
e-mail: infrastrukturakomunalna@podkowalesna.pl
nieruchomości –22 759 21 17
geodezja – 22 759 21 19
e-mail: infrastrukturakomunalna@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta – tel. 22 759 21 24
e-mail: promocja@podkowalesna.pl
Rada Miasta Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl

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

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

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

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