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Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi
W pierwszych dniach lutego
wszystkich zelektryzowała
wiadomość, że w krótkim
czasie możemy zostać
częścią miasta stołecznego
Warszawy, podobnie jak
inne 33 gminy. Co prawda
Podkowa Leśna w projekcie
ustawy pozostawała „wolnym
miastem” i nazywana też
„zieloną wyspą” znalazła się
poza metropolią, nie mniej
szybko wytłumaczono to
zwykłym przeoczeniem.
Projekt ustawy o ustroju miasta
stołecznego Warszawy i utworzeniu
metropolii warszawskiej obejmującej
swoim zasięgiem Warszawę oraz podwarszawskie gminy opracowany przez
posłów PiS został skierowany do procedowania w sejmie. O tym fakcie włodarze gmin dowiedzieli się z mediów.
W związku z tym skierowałem apel do
prezydentów, burmistrzów, wójtów,
starostów i radnych – jako przedstawicieli samorządów objętych projektem zmian – o niezwłoczne podjęcie
wspólnych działań mających na celu
wstrzymanie procesu legislacyjnego,
wycofanie projektu ustawy spod obrad Sejmu i podjęcie ewentualnych decyzji w tej sprawie zgodnie z zasadami
samorządności i demokracji.
Przygotowanie projektu ustawy
wprowadzającej tak daleko idące
zmiany dla milionów obywateli – bez
uprzednich konsultacji społecznych
i z pominięciem opinii samorządów
– według mnie jest skandaliczne, ponieważ wypacza ideę samorządności i latami wypracowywane wzorce

procesu decyzyjnego w demokratycznym państwie.
Nieprecyzyjne zapisy, a także fakt
pominięcia Podkowy Leśnej świadczą o tym, że projekt był stworzony
niechlujnie, „na kolanie”, dla osiągnięcia partykularnego interesu politycznego jednej partii z całkowitym pominięciem woli i głosu mieszkańców.
Skutkiem tej ustawy będzie pozbawienie naszej wspólnoty samorządowej możliwości samostanowienia
i decydowania o sprawach własnej
gminy. Proces decyzyjny zostanie
bardzo oddalony od samorządów,
a mieszkańcy zostaną odsunięci od
administracji i władzy samorządowej.
Dzięki otwartości i dobrej współpracy z prezydentem Warszawy i Legionowa udało się doprowadzić do zorganizowania spotkania w Sali Ratuszowej
PKiN w dniu 4 lutego 2017, na którym
przedstawiciele kilkudziesięciu samorządów z Warszawy i okolic podpisali apel do premier Beaty Szydło oraz
marszałków Sejmu i Senatu o wycofanie się z prac nad projektem ustawy.

Stanowisko w tej sprawie zajęła
również podkowiańska Rada Miasta wyrażając je w formie uchwały.
Uważam, że w tak ważnej sprawie jak
przynależność terytorialna powinni
móc wypowiedzieć się mieszkańcy
w formie referendum. Wynik takiego
głosowania da mi silny mandat, aby
zabierając głos w dalszych uzgodnieniach/negocjacjach/konsultacjach
wyrażać faktyczną (a nie domniemaną) wolę podkowian. Radni Podkowy
Leśnej zdecydowali, że referendum
odbędzie się 2 kwietnia br. W marcu
będą odbywały się spotkania informacyjne, na które już serdecznie zapraszam. Na temat zagrożeń wynikających z projektu ustawy możecie
Państwo przeczytać na kolejnych
stronach biuletynu, do czego mocno
zachęcam.
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Zagrożenia dla Podkowy Leśnej
wynikające z projektu ustawy posła Sasina
W/g ustawodawcy w wyborach bezpośrednich mamy wybierać prezydenta nowej Warszawy, który
jednocześnie będzie burmistrzem
(obecnej) gminy Warszawa oraz Starostą superpowiatu.

Nowe miasto stołeczne
Warszawa będzie
wykonywać zadania
publiczne w zakresie:
1) zadań powiatu
2) kształtowania ładu
przestrzennego (uchwalanie
studium metropolitarnego)
3) koordynowania realizacji
zadań publicznych przez gminy
znajdujące się w obszarze
miasta stołecznego Warszawy
4) r ozwoju społecznego
i gospodarczego obszaru
miasta stołecznego Warszawy
(opracowywanie, uchwalanie
i realizacja strategii rozwoju)
5) z adań gmin w zakresie
publicznego transportu
zbiorowego
6) zarządzania drogami
publicznymi z wyjątkiem dróg
gminnych, autostrad i dróg
ekspresowych
7) promocji miasta stołecznego
Warszawa i jego obszaru.
Powstała jednostka – nowa Warszawa – dostaje nowe, bliżej nieokreślone do końca kompetencje, które
są wyssane z gmin i przekazane do
superpowiatu. Ważna część decyzji
będzie procedowana na poziomie
metropolitalnym.
Rada nowej Warszawy, która ma
składać się z 50 radnych, po jednym
z każdej wchłoniętej gminy i dzielnic
Warszawy ( nie ma jak na razie miejsca dla Podkowy Leśnej), ma w swoich
kompetencjach opiniowanie uchwał
naszej Rady Miasta (jak i wszystkich
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Poselska ustawa o ustroju miasta stołecznego
Warszawy z 30 stycznia 2017 zakłada utworzenie
nowego superpowiatu, w którego skład weszłaby
Warszawa i 33 okoliczne gminy. Według ustnych
zapewnień posła Jacka Sasina Podkowa Leśna ma
zostać dopisana jako 34 gmina włączana w struktury
nowego miasta stołecznego Warszawa.
pozostałych gmin), oraz przyjmowanie ich podwójną większością głosów,
co zapewne będzie prowadziło do
paraliżu decyzyjnego. Proces procedowania spraw bieżących i ważnych
dla naszej wspólnoty będzie bardzo
wydłużony. Dzisiaj zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym i naszym statutem sesję rady można zwołać w trybie pilnym (nadzwyczajnym) w ciągu
3 dni, w trybie zwykłym w ciągu 7 dni.
Następnie taka uchwała jest wysyłana do wojewody, który ma obowiązek sprawdzić jej zgodność z prawem
w ciągu 7 dni. W nowej zaproponowanej ustawie, wcześniej opinię musi
wydać nowa rada m.st. Warszawy, co
jest kuriozalne, bo o naszych strategicznych sprawach w ostateczności
zadecyduje 50 przypadkowo wybranych osób kompletnie nie znających
specyfiki i uwarunkowań naszego
miasta, w dodatku będących de facto ciałem politycznym. Co w sytuacji,
kiedy nowa Rada Miasta stołecznego
Warszawa zaopiniuje uchwałę negatywnie, inaczej niż zadecydowali nasi
radni – reprezentanci mieszkańców?
Tracimy władztwo nad kształtowaniem zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe będą koordynowane przez nowe władze. Istnieje
realne zagrożenie, że w tak dużym
tworze administracyjnym specyfika naszego miasta – ogrodu, jego
odrębność i niepowtarzalność mogą
być zatracone.
Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku strategii rozwoju,
w tym polityki społecznej naszego

miasta bo i tu odbierane są gminom
kompetencje. W Podkowie Leśnej
strategię zrównoważonego rozwoju
opracowywano w sposób partycypacyjny, z dużym zaangażowaniem
różnych środowisk społecznych, co
trwało dwa lata. Istnieje ryzyko, że
nasza wypracowana lokalna misja
i wizja miasta będzie się miała nijak do
wizji Rada Miasta nowej Warszawy.
Zmiany związane z granicami powiatów (likwidacja powiatu grodziskiego) i jednostek administracyjnych
pociągną za sobą szereg kosztów
i dodatkowego zachodu dla mieszkańców: zmianę dokumentów rejestrowych, bankowych, skarbowych
itd., przerejestrowanie samochodów
– część gmin naszego powiatu znalazła się w powiecie żyrardowskim
(Jaktorów, Żabia Wola, Baranów),
pozostałe w powiecie warszawskim.
Miejsce siedziby nowego powiatu
warszawskiego jest nieznane, mówi
się o delegaturach, ale w przypadku
likwidowanego powiatu grodziskiego jest mało prawdopodobne, aby
taka powstała w Grodzisku. Sprawy
dotychczas załatwiane w urzędzie
starostwa, jak np. pozwolenie na budowę, pozwolenie wodno-prawne,
zgodę leśnika na wycinkę drzewa na
działce leśnej, rejestrację samochodu, wypis z rejestru gruntów będziemy realizować w Warszawie lub na
terenie którejś z wchłoniętych gmin.

Wielka niewiadoma
Nie znamy wszystkich konsekwencji
planowanych rozwiązań: prawnych,
finansowych, zarządczych i innych,

które będą miały wpływ na codzienne życie mieszkańców. Nie znamy
przyszłości instytucji takich jak
Urząd Skarbowy, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej, sanepid, urząd pracy, sąd, szpital. Część
z nich może zostać zlikwidowana. Zarządzanie szkołami ponadpodstawowymi również będzie w gestii nowej
rady Warszawy – jako, że zarządzanie centralne w/g PiS ma być bardziej
efektywne.
Poprawa transportu – magiczne
hasło, które ma przyciągnąć zwolenników tej ustawy. Tyle, że zabrakło
innego magicznego słowa – pieniądze.
Skąd na poprawę transportu wziąć
fundusze? Projekt ustawy zakłada
likwidację lub zmianę granic administracyjnych dla 8 powiatów i Warszawy będącej miastem na prawach
powiatu. W sumie obejmie prawie
3 milionową populację mieszkańców
Mazowsza. W/g wnioskodawców pieniądze na to będą pochodziły z budżetów likwidowanych powiatów lub włączanych gmin i Warszawy. Tymczasem
cały budżet roczny tych powiatów to
niewiele ponad 1 miliard 100 milionów
złotych. Powiaty te nie realizują tego
zadania właśnie z powodu braku środków. Sama Warszawa dzisiaj na transport zbiorowy wydaje ponad 2 miliardy 750 milionów złotych. Nie ma tu
mowy o inwestycjach w infrastrukturę, tyle kosztuje tylko utrzymanie
transportu. Gdyby prosto przeliczyć
koszty funkcjonowania transportu
zbiorowego w Warszawie na jednego
mieszkańca, to analogicznie należałoby zabrać z budżetu Podkowy Leśnej
ponad 6,5 miliona złotych. Wszystkie
pieniądze na nasze miejskie inwestycje lub pieniądze na utrzymanie
czystości, zieleni, zimowe sprzątanie,
remonty i kulturę. Tylko, że o tym ile
i czy dorzucamy się do transportu
w metropolii zadecyduje rada nowej
Warszawy, a nie podkowianie. Może
się okazać, że finansujemy transport
do Ząbek, czy Sulejówka. Podział
obecnych powiatów pociągnie za sobą
konieczność wyodrębnienia na przykład składników majątku ruchomego,
czy też podziału należności i zobowiązań oraz oszacowania potencjału
dochodowego i związanego z nim poziomu wydatków. A o finansach w tej
ustawie nie ma słowa.

Kolejną rzeczą budzącą ogromne
wątpliwości jest zapis, który mówi
„w razie nierokującej nadziei na skuteczne wykonywanie zadań publicznych przez organy miasta stołecznego Warszawy lub gminy Warszawa”
Prezes Rady Ministrów może ustanowić zarząd komisaryczny na okres
dwóch lat. Otwiera to możliwości do
politycznych nadużyć zagarnięcia
władzy. Wybór prezydenta (i burmistrza) Warszawy przez mieszkańców
innych gmin również jest sprzeczny
z zasadami demokracji. Art. 16 ust.
1 konstytucji mówi wyraźnie, że
to ogół mieszkańców jednostki zasadniczego podziału terytorialnego
(a więc gminy) stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową i to ona
wybiera swoje władze.
Część zapisów doprecyzowujących
ma się znaleźć w innych ustawach
i rozporządzeniach, które jeszcze nie
ujrzały światła dziennego. Tak skonstruowane prawo doprowadzi do
całkowitej utraty samostanowienia
lokalnej społeczności. Pytań i wątpliwości jest wiele więcej, np. co się stanie z osobowością prawną gmin, skoro nowe miasto stołeczne Warszawa
taką osobowość zgodnie z projektem
ustawy będzie miało. Zdaniem - przynajmniej części – prawników jedno
wyklucza drugie.

Samorządy współpracują
w ramach metropolii.
Nikt chyba nie ma wątpliwości, że
jesteśmy częścią metropolii warszawskiej i nikt nie występuje przeciwko współpracy metropolitalnej.
Od 2014 roku działa Warszawski
Obszar Funkcjonalny (WOF) w ramach zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, w skład którego
wchodzi 40 gmin, a nie jak przewiduje projekt ustawy 33. Proces negocjacji i konsultacji umowy WOF
trwał blisko dwa lata. W tym roku
wspólnie wypracowano projekt i pozyskano pieniądze na budowę ścieżek rowerowych i parkingów P&R.
To są pierwsze efekty bliskiej i dobrej
współpracy tych 40 samorządów,
gdzie my podkowianie nie jesteśmy
traktowani przedmiotowo, tylko
na partnerskich zasadach. Metropolia Warszawska funkcjonuje na zasadach dobrowolności. W ramach dotychczasowej współpracy również

można wypracować zasady poprawy
wspólnego zarządzania m.in. transportem, bez odgórnie narzuconej
pomocy panów z ul. Wiejskiej.
Zaproponowana ustawa niszczy
założenia reformy samorządowej
przygotowanej przez prof. Michała
Kuleszę i prof. Jerzego Regulskiego
oraz dorobek 26 lat pracy samorządów, prowadzenia polityki blisko ludzi, tworzenia małych ojczyzn, samostanowienia.
Największym skandalem jest jednak tryb legislacji ustawy wprowadzanej bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, bez zapytania się
o zdanie mieszkańców, samorządów, organizacji społecznych, bez
przemyślenia skutków finansowych
i administracyjnych. I w sprzeczności z istniejącym stanem prawnym
– w sprzeczności z ustawą o samorządzie gminy, z Europejską Kartą
Samorządu Lokalnego. Ten projekt
też jest sprzeczny z konstytucyjną
ideą samorządności, która obliguje
władze państwa do kształtowania
ustroju wzmacniającego, a nie osłabiające wspólnoty.
Pisząc dla Państwa ten artykuł jestem po spotkaniu samorządowców
z Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą i pomysłodawcą ustawy
posłem Jackiem Sasinem. Wycofanie
ustawy z sejmu jest tylko na poziomie deklaracji, znaczące jest, że nie
poszły za tym działania. Co prawda
wiele mówiono o konsultacjach i dialogu, ale odrzucono pomysł przeprowadzenia referendum w gminach
jako bezzasadny. Wyszedłem ze spotkania z przekonaniem o fasadowości
rozpoczętych konsultacji przez ustawodawców. Ale, żeby nie zakończyć
tak pesymistycznie, to podkreślę też
dobrą stronę tej hecy – nigdy nasze
miasto nie miało tyle darmowego
czasu antenowego i takiej promocji
jak teraz, a dzięki posłowi Sasinowi,
o niezależnym i wolnym mieście Podkowa Leśna mówiono we wszystkich
mediach. I za to podziękowałem mu
osobiście wręczając Album o Podkowie Leśnej – Mieście Ogrodzie.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
3

››› Wieści z urzędu

REFERENDUM – Nic o nas bez nas!
W dniu 7 lutego br. Rada Miasta
Podkowa Leśna podjęła uchwałę
w sprawie przeprowadzenia
referendum gminnego.
Referendum odbędzie się
w niedzielę 2 kwietnia 2017 r.
w godz. 7.00-21.00.
„Na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 3, art. 4,
art. 9 ust. 1 oraz art.10 ust. 1 ustawy z
dnia 15 września 2000 r. o referendum
lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400)
uchwala się, co następuje:
1. Postanawia się o przeprowadzeniu referendum gminnego dotyczącego włączenia miasta Podkowa Leśna
do miasta stołecznego Warszawy,
w związku z poselskim projektem ustawy o zmianie ustroju miasta stołecznego Warszawy, druk nr 1259, który
wpłynął do Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej 30 stycznia 2017 r., a który
1 lutego 2017 r. został skierowany do
I czytania na posiedzeniu Sejmu
2. 1. Ustala się następującą treść pytania referendum:

„Czy jest Pan/Pani za dołączeniem
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna do
miasta stołecznego Warszawy?”
Pod pytaniem umieszczone będą
dwa warianty odpowiedzi:
„TAK”, „NIE”.
Głosowanie nad uchwałą odbyło się
w kładzie 13 radnych (nieobecne: Renata Gabryszuk i Katarzyna TuszyńskaNiezgoda): za – 11 radnych, przeciw
– 1 radny (Zbigniew Habierski), wstrzymało się – 1 radny (Marcin Kaliński).
Uchwała została przesłana do Wojewody Mazowieckiego, który może
mieć inne stanowisko i próbować
zablokować tę drogę konsultacji
z mieszkańcami. Jeżeli uchwała zotanie uchylona, będą zbierane podpisy
pod inicjatywą referendalną mieszkańców. Informacje będą podane na
stronie www.podkowalesna.pl.
Osoby, które chciałby zaangażować
się z pracę komisji do spraw referendum, proszone są o zgłaszanie się do
Urzędu Miasta - pok. nr 6, tel. 22 759
21 06. Termin zgłoszeń do Miejskiej
Komisji ds. Referendum upływa
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Wniosek o dofinansowanie
W styczniu Urząd Miasta złożył wniosek na kwotę
957.247,50 zł o dofinansowanie w 90% pielęgnacji 3 113
drzew wzdłuż wszystkich alejek w Parku Miejskim.
W roku ubiegłym i końcówce 2015
roku wykonano prace pielęgnacyjne 2 173 drzew w parku, alejach
zabytkowych w lesie Młochowskim, przy ul. Lipowej i Jana
Pawła II. W czasie prac pielęgnacyjnych okazało się, że jest bardzo dużo drzew suchych, chorych
i wiatrołomów, stąd kontynuowanie
prac. Prace były wykonywane przez
specjalistów przy użyciu sprzętu
wspinaczkowego, przystosowanego do pracy na drzewach
pod okiem konserwatora.
W tym roku nasze starania
o pozyskiwanie środków na
zieleń w mieście będziemy kontynuować.
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W przygotowaniu są wnioski
⊲ na kolejne 3 000 drzew, tym
razem w pasach drogowych
i ciągach ekologicznych
⊲ na remont rowów od ul Głównej
do ul. Jeleniej
Marcin Bzdyra
Urząd Miasta Podkowa Leśna

3 marca br., termin zgłoszeń do obwodowych komisji upływa 10 marca
br. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu.
Kandydatem do składu komisji
może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim oraz
obywatelem Unii Europejskiej nNie
będącym obywatelem polskim,
2) najpóźniej w dniu głosowania
kończy 18 lat,
3) stale zamieszkuje na obszarze gminy,
4) nie jest pozbawiona praw
publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu,
5) nie jest pozbawiona praw
wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
6) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
Informacje dotyczące referendum,
w tym druki zgłoszeń do komisji, zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Referendum lokalne 2 kwietnia 2017 r.”
i będą na bieżąco aktualizowane.
Beata Krupa
Urzędnik Wyborczy Miasta Podkowa Leśna
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Komunikat

Informujemy, że dla usprawnienia
dokonywania wpłat z tytułu podatków oraz opłat za gospodarowanie
odpadami, Miasto Podkowa Leśna
uruchomiło indywidualne konta bankowe dla każdej z tych wpłat.
W przypadku płatności dotyczącej
podatków numer indywidualnego
konta bankowego będzie wskazany
na decyzji podatkowej.
W przypadku opłat dotyczących
gospodarowania odpadami komunalnymi informacja o numerze indywidualnego konta będzie dostarczona
mieszkańcom w formie zawiadomienia. Ponadto przypominam, że 15 marca upływa termin płatności I raty podatku od nieruchomości.
Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat przelewem na indywidualne konta bankowe. Usprawni to
proces ewidencji wpłat.
Agnieszka Czarnecka
Skarbnik Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Powołano Komisję

Urbanistyczno-Architektoniczną

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rada gminy co najmniej raz w czasie trwania kadencji ma obowiązek podjęcia uchwały
w sprawie aktualności studium i planów miejscowych. Żaden z organów stanowiących Miasta
Podkowa Leśna poprzednich kadencji nie wypełnił obowiązku narzuconego przez ustawodawcę.
W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna zlecił wykonanie opracowania pn. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Podkowy
Leśnej oraz ocena aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Miasta Podkowa Leśna.”
Zanim Rada Miasta otrzyma wyniki
analiz i podejmie uchwałę w sprawie
aktualności obowiązujących dokumentów planistycznych należy spełnić jeszcze jeden warunek – opracowanie musi
uzyskać opinię gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Z uwagi
na powyższe Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr 9/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. powołał Miejską Komisję
Urbanistyczno-Architektoniczną oraz
ustalił regulamin jej organizacji i trybu
działania. Komisja stanowić będzie organ doradczy w sprawach planowania
i zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 28 stycznia br. odbyło się
pierwsze posiedzenie Komisji; jej członkowie, po uprzednim zapoznaniu się
z ww. opracowaniem, przedstawili
swoje uwagi do dokumentu. Zgłoszone przez Komisję zastrzeżenia zostaną przekazane autorom opracowania
w celu naniesienia niezbędnych zmian
i uzupełnienia brakujących treści.

Wypełniając obowiązek wynikający z warunków uczestnictwa w projekcie Rada Miasta Podkowa Leśna
w październiku 2016 r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Miasta Podkowa Leśna. W chwili obecnej trwają prace nad Indywidualnym
Planem Konsultacji – dokumentem, w
którym zostaną określone m.in. cele
konsultacji, techniki konsultacyjne oraz
planowany okres ich realizacji. Mając
na uwadze specyfikę dokumentu planistycznego jakim jest Studium, z zaproponowanego przez Fundację Rozwoju
Demokracji Lokalnej zamkniętego katalogu technik konsultacyjnych wybrano
szereg różnorodnych rozwiązań, które
umożliwią aktywny udział społeczności lokalnej w procesie planistycznym.
Wśród wytypowanych na ten moment
technik znajdują się: spotkanie otwarte (w formie panelu ekspertów), punkt
konsultacyjny, spotkania tematyczne,
warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz
spacer badawczy. Równolegle z wymienionymi wydarzeniami przeprowadzane będą badania ankietowe – zarówno
w formie tradycyjnej, jak i elektronicz-

nej. Wszystkie wymienione techniki
konsultacyjne zostaną zaplanowane
i przeprowadzone przy merytorycznym wsparciu ekspertów z zakresu
konsultacji społecznych i planowania
przestrzennego.
Przed oficjalnym rozpoczęciem procesu konsultacji planujemy wydanie
broszury informacyjnej, która dostarczona zostanie do Państwa domów.
Broszura stanowiła będzie kompendium wiedzy na temat dokumentu
z którym przyjdzie się nam w niedalekiej przyszłości mierzyć. Postaramy się
odpowiedzieć na podstawowe pytania
– co, jak i dlaczego będziemy konsultować. W prostych słowach spróbujemy
zaznajomić Państwa z procedurą planistyczną i przedstawić rolę mieszkańców w całym procesie.
Na wypracowanie ostatecznego
kształtu Indywidualnego Planu Konsultacji mamy czas do końca marca br.
Wstępnie przewidujemy, że pierwszy
etap konsultacji rozpocznie się pod koniec kwietnia, a zakończy przed nadejściem wakacji.
Joanna Oracka
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Planujemy konsultacje
społeczne

Warto w tym miejscu przypomnieć, że
w czerwcu ubiegłego roku Miasto przystąpiło do konkursu grantowego organizowanego przez Fundację Rozwoju
Demokracji Lokalnej i zakwalifikowało
się do otrzymania grantu na przeprowadzenie konsultacji społecznych Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Pozyskane
dofinansowanie pozwoli na zorganizowanie procesu konsultacji w zakresie
znacznie wykraczającym poza wymogi
ustawowe.
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Inwestycje drogowe

Mamy końcówkę lutego – wkrótce nadejdzie wiosna i rozpoczną się inwestycje drogowe.
Wraz ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi dokończymy ul. Iwaszkiewicza, ruszymy
z budową ulicy Reymonta, ronda przy zbiegu ul. Bukowej/Topolowej/Sosnowej oraz
położymy nowy asfalt na odcinku ulicy Głównej od Lotniczej do Miejskiej wraz z chodnikiem

Mieszkańcy ulicy Myśliwskiej mogą
spotkać się z utrudnieniami na odcinku Miejska – Błońska związanymi
z wymianą nakładki asfaltowej i budową wyniesionego skrzyżowania.
Rozważam też przebudowę ulicy
Kwiatowej od granic miasta do ulicy
Wrzosowej, kolejne odcinki tej ulicy
wymagają przeprojektowania kolidujących z drogą słupów energetycznych. To na początek roku, o kolejnych inwestycjach będę informował
na bieżąco w miarę otrzymywania
ostatecznie uzgodnionych projektów
i pozyskiwanych oszczędności.
W ciągu ostatnich miesięcy odbyłem kilka spotkań z mieszkańcami, na
których konsultowaliśmy koncepcje
projektowanych następujących dróg:
ul. Warszawska na odcinku ul. Brwinowska – ul. Słowicza, ul. Szpaków,
ul. Wróbla na odcinku ul. Sokola – ul.
Jaskółcza, ul. Kukułek, ul. Błońska na
odcinku ul. Brwinowska – ul. Jelenia,
ul. Helenowska na odcinku ul. Brwi-
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nowska – ul. Jelenia, ul. Sarnia,
ul. Sosnowa na odcinku ul. Bukowa
– ul. Akacjowa, ul. Cicha na odcinku
ul. Bukowa – ul. Leśna, ul. Grabowa,
ul. Topolowa, ul. Mickiewicza, ul. Ejsmonda, ul. Sasanek, ul. Głogów na
odcinku ul. Sasanek – ul. Irysowa,
ul. Storczyków na odcinku ul. Jana
Pawła II – ul. Kwiatowa, ul. Modrzewiowa (J. Pawła II – ul. Wschodnia),
ul. Kościelna, ul. Jodłowa, ul. Lipowa,
ul. Główna, ul. Kwiatowa (ul. Parkowa – ul. Paproci nieutwardzona).
Spotkania z mieszkańcami projektowanych ulic: Rysiej, Bobrowej, Kolejowej, Dębowej, Sokolej, ul. Gołębiej
i Zachodniej – przed nami.
Wszystkie projektowane drogi
mają elementy spowolnienia ruchu,
minimalne szerokości pasów jezdnych, czyli maksymalnie zachowane
pasy zieleni, pozostawione drzewa,
często są ciągami pieszo-jezdnymi,
na których piesi i rowerzyści mają
pierwszeństwo przed kierowcami.
Łącznie projektowanych jest ok.
15,5 km ulic. Na każdym spotkaniu
zadajecie Państwo magiczne pytanie:
kiedy dana droga będzie wybudowana? Na budowę wszystkich w/w ulic
w technologii asfaltowej (o wyższości
asfaltu nad kostką można przeczytać
w drugiej części artykułu) potrzebujemy ok. 23 milionów złotych, licząc
po cenach z ostatnich postępowań
przetargowych. Przy założeniu utrzymania obecnego reżimu finansowego, tj. poziomu dochodów, wydatków
inwestycyjnych i zaciskaniu pasa
w wydatkach bieżących zaprojektowane drogi powinny zostać wybudowane w ciągu 5-6 lat. Oczywiście, po
przewalczeniu trudności związanych
z uzgodnieniami w Starostwie Powiatowym i kontynuowaniu polityki
bieżącej kadencji, w tym pozyskiwania środków zewnętrznych (na cele

pozostałe, inne niż drogowe). Kolejność prac zależy od procesu projektowego, przewidzianego budżetu na
dany rok, poziomu bezpieczeństwa
i jakości drogi. Chcąc przyspieszyć
bieg budowy drogi, istnieje możliwość współfinansowania inwestycji
przez mieszkańców poprzez przekazanie Miastu darowizny celowej, do
czego zachęcam.
Jaka nawierzchnia na drogach?
Na spotkaniach z mieszkańcami,
na których omawiane są projekty
drogowe, pytaniem, które jest zadawane zaraz po pytaniu „kiedy” jest
„z czego będzie budowana droga”.
Po przeanalizowaniu właściwości
asfaltu i kostki oraz kosztów budowy nie mam wątpliwości, że najlepszą nawierzchnią dla mieszkańców
(i użytkowników) jest asfalt. Konserwator zabytków, który opiniuje projekty również preferuje nawierzchnię asfaltową, jako najbardziej
właściwą dla naszego miasta. Z rozmów z Państwem na temat dróg
można wyciągnąć jeden wniosek,
a mianowicie, że mieszkańcy oczekują funkcjonalności, bezpieczeństwa i ciszy oraz „jak najszybciej”.
Urokliwie przerośnięte trawą kocie
łby są dobre, ale podczas wakacji,
a nie na ulicy, z której korzystają codziennie. Obecne potwornie pylące
i błotniste drogi w żadnym stopniu
nie przystają do ich oczekiwań.
PRZEWAGA ASFALTU NAD KOSTKĄ
⊲p
 owierzchnia jezdna dużo mniej śliska niż kostka betonowa
⊲ r ówność nawierzchni – komfort dla
rowerzystów , rolkarzy i pieszych
⊲d
 wukrotnie mniejsze drgania, co
ma wpływ na zdrowie
W tym kierunku zostały przeprowadzone badania przez Polską Akademię Nauk (Instytut Podstawowych
Problemów Techniki), Urząd Dro-
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Ul. Iwaszkiewicza,
i Reymonta

gownictwa oraz firmę Bruel & Kjaer.
Najważniejszy parametr dla rowerzystów (odczuwanie drgań podczas jazdy rowerem): VTV wyrażany w m/s².
Wyniki pomiaru współczynnika VTV na różnych rodzajach nawierzchni drogowej: asfaltobeton:
3,4, polbruk: 6,7, polbruk niefazowany: 4,6, polbruk niefazowany z krawężnikami: 6,8.
NORMA Unii Europejskiej wskazuje, że już przy wartości VTV powyżej 2,5 m/s² należy ograniczyć
drgania. Przy wartości VTV powyżej 5 są to już wibracje zagrażające
zdrowiu. Podczas drgań człowiek
narażony jest na trwałe uszkodzenia stawów i mięśni: rowerzyści –
ramiona, nadgarstki i łokcie, piesi
– kończyny dolne.
 użo cichszy – dwukrotny wzrost
⊲d
natężenia dźwięku oznacza wzrost
poziomu głośności o 3 decybele,
np. różnica między głośną
rozmową, a przejeżdżającym
samochodem
⊲n
 ajlepsza przyczepność, a co za
tym idzie bezpieczeństwo czyli
krótsza droga hamowania
⊲o
 znakowanie poziome jest lepiej
widoczne na drogach asfaltowych
⊲n
 ajlepsza widoczność podczas
niesprzyjających warunków
atmosferycznych
⊲n
 ie występuje pylenie, jak przy
cięciu kostki (w czasie budowy
i remontów)
⊲ ł atwy w naprawie, dlatego
wznowienie ruchu na drodze może
nastąpić już po kilku godzinach

⊲ zmniejszenie zużycia paliwa
emisji spalin (CO²) przez niższe
opory toczenia

Porównanie cen budowy
z asfaltu i kostki
Przykład robocizny w Podkowie
Leśnej – ceny 1 mb budowy dróg
po przetargach
KOSTKA
⊲ Iwaszkiewicza – 2195 zł
(jezdnia 5.0 m i chodnik
oraz pobocze chłonne)
⊲R
 eymonta – 1846 zł
(jezdnia 4.5 m oraz odwodnienie)
ASFALT
⊲ J elenia 1303 zł (jezdnia 5.0 m,
chodnik po obu stronach,
odwodnienie)
⊲B
 ukowa 813 zł (jezdnia 5,0 m z poboczem chłonnym).
Mitem też jest obiegowa opinia,
że kostka jest przepuszczalna, wiec
jest bardziej ekologiczna. Prawidłowa podbudowa pod nawierzchnię
z kostki składa się z kruszywa stabilizowanego chudym betonem, a do
wypełnienia szczelin między kostkami wykorzystuje się wymieszany piach i cement (a nie sam piach)
– nawierzchnia ta przepuszcza wodę
w dokładnie takim samym stopniu co
asfalt i lity beton.
Zapraszam do czytania bieżących
informacji na www.podkowalesna.pl
i www.arturtusinski-podkowa.pl
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

W związku z okresem zimowym
i utrzymującymi się minusowymi temperaturami wstrzymane
zostały prace przy przebudowie
ulic. Prace zostaną wznowione
po rozmarznięciu gruntu i ustabilizowaniu się dodatnich temperatur nocnych na poziomie co
najmniej 5º C . W ulicy Iwaszkiewicza pozostało do wykonania
około 10% prac realizowanego
zakresy, w ulicy Reymonta pozostał cały zakres prac.

Ulica Akacjowa
Trwa procedura wyłonienia wykonawcy na budowę progów zwalniający i wprowadzenia zmian w stałej
organizacji ruchu na odcinku od
ul. Jana Pawła II do ul. Wschodniej. W ulicy oprócz progów zwalniających wprowadzona zostanie
strefa ograniczonej prędkości do
30 km/h., co powinno zdecydowanie zwiększyć bezpieczeństwo
niechronionych uczestników (piesi,
rowerzyści) ruchu drogowego.

Naprawy cząstkowe
nawierzchni
bitumicznych
na terenie miasta
Przeprowadzono procedurę
i wyłoniono wykonawcę na interwencyjne naprawy cząstkowe
nawierzchni bitumicznych z recyklera na terenie miasta. Umowa
obejmuje okres do 31.12.2017 co
zapewnia szybką i ciągłą reakcję
na powstające uszkodzenia w nawierzchniach bitumicznych.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Dyżur inkasenta

w Urzędzie Miasta
Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom informujemy,
że od 03.01.2017 r. wprowadzony został codzienny, stały
dyżur pana Sławomira Pasterskiego, który będzie przyjmował od Państwa odczyty wodomierzy.
Dyżur odbywać się będzie w godzinach 11.00-13.00 w pokoju
numer 11 na pierwszym piętrze
Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
Wszystkie osoby, które samodzielnie podają stan wodomierzy, proszone są o przychodzenie w wyznaczonych godzinach
dyżuru. Stan wodomierza można podawać również telefonicznie (22) 759 21 21 lub mailowo
na adres: slawomir.pasterski@
podkowalesna.pl.
Osoby, które chcą kontaktować się drogą elektroniczną,
mogą również otrzymywać, na
wskazany przez siebie adres
mailowy, faktury za wodę i kanalizację.

››› Inwestycje

Szanowni Państwo
W dniu 1 stycznia 2017r. weszła
w życie ustawa z dnia 16 grudnia
2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
(Dz. U. z 2016r. poz. 2249). Nowelizacja ta przewiduje między innymi
zwolnienie z wymogu uzyskiwania
zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób
fizycznych i są usuwane na cele nie
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednakże wejście w życie ww nowelizacji nie ma
wpływu na treść przepisów ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Normy zawarte w art. 36 ust.1 pkt 1 i pkt
11 tej ustawy określają konieczność
uzyskania zezwolenia na zmianę zabytku, polegająca na usunięciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
W tej sprawie w dniu 3 stycznia
2017r. wypowiedział się Generalny
Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego dr hab.
Magdalena Gawin.

Miasto – ogród Podkowa Leśna
w granicach administracyjnych zostało wpisane do rejestru zabytków w dniu 22 października 1981 r.
Ochronie podlega układ urbanistyczny, zabudowa i zieleń miasta – ogrodu.
Tak więc, na terenie Podkowy
Leśnej konieczne jest nadal uzyskanie zezwolenia na usunięcie
drzew i krzewów, w tym drzew
i krzewów owocowych oraz
zezwolenia na prace konserwatorskie w obrębie istniejącego
drzewostanu.
Rada Miasta przygotowuje, w myśl
zapisu art. 85 ust 4a znowelizowanej
ustawy o ochronie przyrody uchwałę weryfikującą wysokość stawek
opłat za usuwanie drzew dla osób
prawnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
a także stanowiących podstawę do
naliczania kar za usunięcie drzew
bez zezwolenia.
Krystyna Ładyżyńska – Adamowicz
Miejski Konserwator ds. Zabytkowej Zieleni
w Podkowie Leśnej

Porozumienie międzygminne

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna nie przewiduje
możliwości utworzenia PSZOK na
terenie miasta, w związku z czym
Burmistrz Miasta Artur Tusiński podjął inicjatywę w sprawie
współdziałania Miasta Podkowa Leśna z Miastem Milanówek
w zakresie prowadzenia punktu
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych znajdującego się
w Milanówku – róg ul. Turczynek
i ul. Wiatracznej. Zadaniem punktów jest zbieranie określonych rodzajów odpadów od mieszkańców,
a następnie przekazanie ich
do miejsc, gdzie we właściwy sposób zostaną zagospodarowane i unieszkodliwione. W punkcie
8

Zmiana ustawy o ochronie
przyrody oraz ustawy o lasach
››› Wieści z urzędu

Miasto Podkowa Leśna zgodnie z nałożonymi ustawowymi
obowiązkami musi realizować zadanie własne w zakresie
tworzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych zwanych potocznie PSZOK-ami.
zbierane będą takie odpady jak:
zebrane selektywnie odpady suche (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), szkło, zużyte baterie
i akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe
z remontów prowadzonych sa-

modzielnie do 1 m³ jednorazowo
raz w miesiącu, chemikalia, zużyte
opony.
Rady Miast Podkowy Leśnej
i Milanówka podjęły stosowne
uchwały w zakresie wspólnego
przygotowania koncepcji Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
programu funkcjonalno- użytkowego i dokumentacji aplikacyjnej
niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne na utworzenie i prowadzenie takiego punktu.
Justyna Cimochowska
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Przyłącz swoją posesję
do sieci wodno-kanalizacyjnej
Inwestycja ta jest zrealizowana
z myślą o mieszkańcach, mając na
względzie poprawę standardu życia oraz w celu ochrony środowiska
naturalnego miasta – ogrodu jakim
jest Podkowa Leśna.
Dzięki rozbudowanej sieci wodociągowej dostarczamy mieszkańcom czystą wodę pitną o gwarantowanych standardowych walorach
jakościowych, regularnie badaną
przez służby Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.
Woda z ujęć lokalnych (studni) na
nieruchomościach
mieszkańców
posiada dużą zawartość żelaza oraz
inne zanieczyszczenia. Spożycie takiej wody może spowodować groźne dla zdrowia konsekwencje.
Sieć kanalizacyjna gwarantuje,
że woda podziemna z chwilą podłączenia budynków do kanalizacji miejskiej nie będzie zatruwana
przez ścieki z nieszczelnych szamb.
Sieć kanalizacyjna umożliwia odprowadzenie ścieków systemem
sieci grawitacyjno–ciśnieniowym
poprzez sieć kanalizacyjną miasta
Milanówka do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim.
Dzięki temu, że mieszkańcy podłączają się do kanalizacji sanitarnej

Zwracamy się do mieszkańców z apelem o przyłączanie
swoich nieruchomości do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej wybudowanej w Podkowie Leśnej.
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››› Środowisko

KOMUNIKAT
Awarie lamp ulicznych
należy zgłaszać
pod nr tel. 22 758 68 33
(firma „Święcki”
z Pruszkowa)

likwidujemy zjawisko zatruwania
ściekami gleby i wód podziemnych
(nieszczelne szamba), które po
podłączeniu do kanalizacji podlegają likwidacji. Zmniejsza się też zatruwanie powietrza gazami z nieszczelnych szamb (siarkowodór) gdyż
kanalizacja sanitarna z rur PVC jest
szczelna.
Eliminujemy również wywóz nieczystości ciekłych wozami asenizacyjnymi, które podczas oczyszczania szamb emitują niezdrowe
zapachy. Stwarzamy mieszkańcom miasta możliwość mieszkania
w zdrowym i czystym środowisku.
Pragniemy dzięki tej inwestycji zachować turystyczne, przyrodnicze
i rekreacyjne walory Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej. Mamy nadzieję, że skoro istnieje możliwość
podłączenia do wybudowanej sieci
będzie ona w pełni wykorzystana.
Ma to dla nas wszystkich ogromne znaczenie ponieważ umożliwia
również staranie się o dotacje na
dalsze inwestycje.

Ponadto w planach inwestycyjnych Miasta Podkowa Leśna został
uwzględniony remont szeregu ulic
naszego miasta, polegający w głównej mierze na ich przebudowie
z nową nawierzchnią trwałą.
Zachęcamy więc, aby w najbliższym czasie podłączyli Państwo
swoją nieruchomość do miejskich
sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Po zakończeniu prac remontowych ulic, wykonanie przyłączy
wymagać będzie bardzo rozszerzonych uzgodnień z wykonawcą nawierzchni oraz z Urzędem Miasta,
a w przypadku uzyskania zgody będzie znacznie kosztowniejsze.
Jednocześnie informujemy, że
niewykonanie obowiązku podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej może w przyszłości
skutkować nałożeniem przewidzianych prawem kar.
Justyna Cimochowska
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Wycinka samosiejek
z terenu miasta
Miasto Podkowa Leśna sukcesywnie wycina samosiejki, które stanowią zagrożenia dla ruchu samochodowego jak również dla pieszych i
rowerzystów. Samosiejki wycięto
już przy ulicach: Warszawskiej,
Głównej, Błońskiej, Myśliwskiej,
Akacjowej. Następny etap wycinki
będzie przy ul. Jeleniej.
Agnieszka Radziak
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Ostatnio bardzo dużo czasu w mediach poświęca się
sprawie złej jakości powietrza. Największy zasięg
terytorialny mają zanieczyszczenia wynikające
ze spalin emitowanych w okresie zimowym
z domowych palenisk. Zdarza się, że używane
są paliwa niskiej jakości, często po prostu śmieci.
Chodzi głównie o pyły PM2,5 i PM10, ale także
silnie rakotwórczy benzo(a)piren.

Smog albo zdrowie!
W województwie mazowieckim
stężenia niebezpiecznych pyłów zawieszonych w powietrzu są wysokie
– najwyższe odnotowuje się w stacjach zlokalizowanych w Piastowie
i Legionowie. Najbliższa stacja pomiarowa od Podkowy Leśnej znajduje się w Piastowie i Żyrardowie.
Pył zawieszony jest szkodliwy dla
zdrowia. Osoby cierpiące z powodu
chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie
bólu w klatce piersiowej, palpitacje
serca, brak tchu, znużenie. Osoby
cierpiące z powodu przewlekłych
chorób układu oddechowego mogą
odczuwać przejściowe nasilenie
dolegliwości, w tym kaszel, flegma,
dyskomfort w klatce piersiowej,
świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach
wysokich stężeń pyłu zawieszonego
w powietrzu występuje zwiększone
ryzyko infekcji oddechowej. Gdy
pył zawieszony w powietrzu osiąga
poziom powyżej 200-300 mikrogramów na m3, wszelkie aktywności
na zewnątrz są odradzane. Osoby
wrażliwe powinny bezwzględnie
unikać przebywania na wolnym
powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na
wolnym powietrzu do niezbędnego
minimum – ostrzegają specjaliści
z inspektoratu ochrony środowiska.
Narażone są także osoby starsze,
kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
Nie istnieją ogólnokrajowe przepisy, określające wymogi emisyjne
dla domowych kotłowni i minimalne standardy jakości paliw stałych.
10

O czyste powietrze możemy zadbać
sami likwidując stare piece oraz kotły i zastąpić je ogrzewaniem, które
byłoby mniej szkodliwe dla środowiska. Korzystać z dobrej jakości
węgla, a nie odpadów węglowych,
jak najmniej palić w kominkach.
Powinniśmy też zwracać uwagę
sąsiadom, kiedy widzimy, że dym
z komina może świadczyć paleniu
śmieci, a w sytuacjach kiedy rozmowa z sąsiadem jest niewystarczająca, zawiadamiać policję. Szkodliwe
dla środowiska są również spaliny
z samochodu, dlatego w miarę możliwości korzystajmy z komunikacji
miejskiej.
Polityka ochrony środowiska
oraz związane z tym inwestycje doskonale wpisują się w zachowanie
zasady zrównoważonego rozwoju,
dlatego Miasto w 2016r. pozyskało dofinansowanie na wymianę
pieców starego typu we własnych
zasobach mieszkaniowych. Prace
będą wykonane w tym roku.
Dofinansowanie wymiany kotłów węglowych dla mieszkańców w domach prywatnych.

W tym roku Urząd Miasta będzie
składał wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 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”. Osoby zainteresowane
mogły zgłaszać się do Urzędu Miasta do w terminie do dnia 03 lutego
2017 r. (tel. 22 759 21 24). Odnotowaliśmy 12 zgłoszeń.
Dofinansowaniem mogą być 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).
Dotacja będzie obejmowała do
75% kosztów kwalifikowanych,
jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł
dla ostatecznego odbiorcy korzyści tj. bezpośrednio korzystającego z udzielonego dofinansowania
(mieszkańca). Kosztem kwalifikowanym jest tylko koszt kotła (+VAT)
(z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem), koszt
czujnika tlenku węgla (czadu).

Pozostałe koszty towarzyszące
wymianie pieca nie podlegają dotaci (nie są kosztem kwalifikowanym).
Mieszkaniec musi je ponieść z własnej kieszeni.
Przykłady kosztów
towarzyszących:
⊲ koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji,
⊲ demontaż starej instalacji źródła ciepła,
⊲ zakup i montaż nowej instalacji
technologicznej kotłowni wraz
z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni
oraz zbiornikami na paliwo,
⊲ wkład kominowy,
⊲ roboty instalacyjne wewnątrz
obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,
⊲ koszt przyłącza do sieci,
⊲ rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,
⊲ koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

ruchomościach wykorzystywanych
sezonowo np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na
montażu kominków.
Inwestycja musi być wykonana
do końca 2017 r. Złożenie wniosku
o dofinansowanie w ramach programu nie oznacza automatycznego
dofinansowania.
Mieszkańcy Podkowy Leśnej
mogą również pozyskać dotację lub

pożyczkę na zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w 2017 roku.
Wnioski można składać do 29 września.
Justyna Cimochowska
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

UWAGA: Program nie dotyczy
modernizacji źródeł ciepła w nie-
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Możesz sprawdzić stan powietrza
Podkowa Leśna położona jest w bliskiej odległości od Warszawy, która
ma coraz większe problemy ze stężeniem szkodliwych pyłów w powietrzu. W Podkowie Leśnej smog
staje się problemem głównie w sezonie grzewczym, kiedy to mieszkańcy intensywnie ogrzewają swoje
domy, często paląc w piecach niebezpiecznymi odpadami, czy szkodliwymi tworzywami sztucznymi.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
(WIOŚ) udostępnia możliwość
sprawdzenia stanu powietrze niemalże w każdej miejscowości na
wybranej przez siebie ulicy w całym
województwie mazowieckim. Wystarczy tylko wejść na stronę:
http://www.wios.warszawa.pl/
i kliknąć w niebieskie okienko:
JAKOŚĆ POWIETRZA (pomiary,
prognoza) znajdujące się po pra-

W ostatnich miesiącach bardzo popularny zrobił się
temat smogu, który staje się coraz bardziej uciążliwy dla
mieszkańców Polski, głównie dla tych z dużych miast.
wej stronie witryny. Na wyświetlonej stronie, WIOŚ udostępnia nam
możliwość sprawdzenia bieżącego
stanu powietrza, jak również prognoz na kolejne dni. Obsługa strony
jest bardzo prosta: wystarczy tylko
spojrzeć w jakim kolorze wyświetla
się nasza okolica. Zielony oznacza,
że możemy spokojnie wybrać się
na spacer, bo jakość powietrza jest
dobra lub bardzo dobra! Dla osób,
które potrzebują dokładniejszych
informacji, WIOŚ udostępnia dokładny pomiar substancji wyrażonych w µg/m3 dla poszczególnych
substancji.
Dla użytkowników, którzy chcą
mieć na bieżąco informacje o sta-

nie powietrza dla miejsca, w którym się znajdują, mają możliwość
ściągnięcia bezpłatnej aplikacji na
swój telefon.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
odradza gminom samodzielne
wykonywanie pomiarów stężeń
szkodliwych pyłów znajdujących
się w powietrzu lub zlecanie ich
firmom zewnętrznym, ze względu
na to, że popularne urządzenia pomiarowe masowej produkcji bardzo często wykazują przekłamane
wyniki.
Justyna Cimochowska
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Podkowa najbogatszą gminą miejską
Statystycznie dochody mieszkańców Podkowy Leśnej są najwyższe
w kraju, wśród gmin miejskich. Na tle wszystkich gmin (miejskich i wiejskich)
uplasowaliśmy się na pozycji 20.

na poziomie 3 772,43 zł per capita,
kolejno Krynica Morska i Karpacz.
Czwarta pozycja przypadła Warszawie – 3 126,34 zł. Najbiedniejszą
gminą pod względem dochodów
per capita okazała się wiejska gmina
Radgoszcz, gdzie podatki przyniosły
424,77 zł na głowę mieszkańca. Na
rok 2017 zaplanowane „janosikowe” w podkowiańskim budżecie to
1 176 061 zł. Taką kwotę Miasto
będzie musiało odprowadzić do budżetu państwa.

Minister Finansów w styczniu podał wskaźniki, na podstawie których gminy odprowadzają tzw. „janosikowe”. „Janosikowe” to wpłata
do budżetu państwa, coś na kształt
daniny, jaką bogatsze samorządy
przekazują na rzecz biedniejszych,
co w założeniu ma wyrównać różnice pomiędzy dochodami województw. Im wyższe dochody samorządu, tym większa jest opłata
wyrównawcza. „Janosikowe” wpłacane do budżetu państwa, przekazywane jest w formie subwencji
mniej zamożnym samorządom.
Wysokość „janosikowego” ustalana jest na podstawie dochodów

z podatków, co w przypadku Podkowy Leśnej oznacza, że jest to głównie udział podatku dochodowego od
mieszkańców – PIT. Co roku wskaźniki dochodów podatkowych w
przeliczeniu na jednego mieszkańca
dla poszczególnych gmin są publikowane przez Ministerstwo Finansów.
Wskaźnik gminny, który odzwierciedla dochód podatkowy na jednego
mieszkańca dla wszystkich gmin
w kraju, oszacowano w tym roku na
1 596,67 zł. Dochody powyżej średniej uzyskało 449 gmin (na 2478).
Wśród gmin miejskich o najwyższych dochodach pierwsze miejsce
zajęła Podkowa Leśna z dochodami
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Bezpieczniej w Podkowie

Marta Ostrowska
Wieloosobowe Stanowisko
ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Drodzy Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej
Wielokrotnie apelowałam o czynny Wasz udział w kwestii bezpieczeństwa Naszego Miasta. Dzisiaj pragnę Wam serdecznie podziękować.
Informacje telefoniczne, zgłoszenia osobiste i za pośrednictwem
Internetu (uwzględniane w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa)
zostały sprawdzone i zweryfikowane przez policjantów.
Dzięki Państwu informacjom mogliśmy zarówno ujawnić jak i zapobiec
szeregu wykroczeń, przestępstw,
a nawet zapobiec tragediom ludzkim. Informacje typu „sąsiad wyjechał, a nieznane mi osoby znajdują
się na jego posesji”, „samotnej starszej sąsiadki nie widzę od tygodnia”,
„brakuje kontroli drogowych pod kątem badania trzeźwości kierujących
i przekraczania dozwolonej prędkości” oraz wielu innych, które otrzymujemy są dla nas bardzo cenne.
Jestem przekonana, że dzięki wysiłkowi i aktywnej współpracy między Państwem a Policją w roku 2016
w porównaniu do 2015 odnotowaliśmy spadek liczby przestępstw w takich kategoriach jak: kradzież cudzej
rzeczy – 23%, kradzież z włamaniem
– 50%. Natomiast w pełnym katalogu przestępstw w roku 2016 w porównaniu do 2015 na terenie Miasta
12

Podkowa Leśna odnotowaliśmy spadek o prawie 32%.
Pragnę nadmienić, że dzięki programowi „DZIELNICOWI BLIŻEJ
NAS” policjanci będą jeszcze bliżej mieszkańców Podkowy Leśnej.
Dzielnicowych nazywamy policjantami pierwszego kontaktu, tak jak lekarzy. Bo są najbliżej codziennego życia, zagrożeń związanych z miejscem
w którym mieszkamy, robimy zakupy,
chodzimy do kościoła czy spędzamy
wolny czas. Dzielnicowi m.in. organizują spotkania z mieszkańcami naszego miasta ale to Państwo macie
wpływ na tematykę tychże spotkań.
Mieszkańcom Podkowy Leśnej pomocą, radą i doświadczeniem służą:
⊲ Dzielnicowy mł.asp. Krzysztof
Komór, tel. 600 997 673
e-mail: dzielnicowy.podkowalesna2@
ksp.policja.gov.pl

Dzielnicowy opiekuje się terenem
miasta Podkowa Leśna położonym
po północnej stronie torów WKD
(Al. Jana Pawła II)
⊲ Dzielnicowy sierż. szt. Mariusz
Janiak, tel. 600 997 544
e-mail: dzielnicowy.podkowalesna1@
ksp.policja.gov.pl
Dzielnicowy opiekuje się terenem
miasta Podkowa Leśna położonym
po południowej stronie torów WKD
(ul. Brwinowska).
Jestem przekonana, że wspólnie
z Państwem przyczynimy się do zapewnienia jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa w mieście.
Kierownik Posterunku Policji
w Podkowie Leśnej
asp.szt. Małgorzata Witkowska

››› Rada Miasta

Informacje Rady Miasta

Wykaz podjętych uchwał

Sesja XXXIII – 29 grudnia 2016 r.
Uchwała Nr 192/XXXIII/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 193/XXXIII/2016

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

Uchwała Nr 194/XXXIII/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta
Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 195/XXXIII/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 196/XXXIII/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw
połecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 197/XXXIII/2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026

Uchwała Nr 198/XXXIII/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 199/XXXIII/2016

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2016

Uchwała Nr 200/XXXIII/2016

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 201/XXXIII/2016

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 202/XXXIII/2016

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 203/XXXIII/2016

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2017 rok

Sesja XXXIV – 7 lutego 2017 r.
Uchwała Nr 204/XXXIV/2017

w sprawie Stanowiska Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie projektu Ustawy
o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Uchwała Nr 205/XXXIV/2017

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego

Uchwała Nr 206/XXXIV/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do
opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 206/XXXIV/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 208/XXXIV/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 209/XXXIV/2017

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Podkowa Leśna
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Sesja XXXIV – 7 lutego 2017 r.
Uchwała Nr 210/XXXIV/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 211/XXXIV/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury
– Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 212/XXXIV/2017

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 213/XXXIV/2017

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała Nr 214/XXXIV/2017

Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr 215/XXXIV/2017

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

Uchwała Nr 216/XXXIV/2017

w sprawie 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 2017 r.

DYŻURY
RADNYCH

››› Wieści z urzędu

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

Beata Krupa
Referat 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).

Dofinansowanie „Parkuj i Jedź”

W dniu 13 lutego br. Miasto Podkowa Leśna podpisało umowę o dofinansowanie realizacji Projektu pn.
„P&R w Podkowie Leśnej – ekologia,
mobilność, styl życia”.
W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie wręczone zostały beneficjentom symboliczne czeki
na unijne dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Przypominamy, że inwestycja opiewa na łączną kwotę 760.295,24 zł,
zaś wartość samego dofinansowa14

stronie internetowej miasta,
zamieszczane na miejskich tablicach informacyjnych i przekazywane poprzez system
powiadamiania SMS.

nia wynosi 601.348,19 zł. W ramach
projektu powstanie 61 miejsc postojowych dla samochodów osobowych
oraz 21 dla rowerów.

Realizacja projektu przyczyni się do
uporządkowania chaosu związanego
z parkowaniem w centrum Miasta,
a jego głównym celem jest nie tylko
umożliwienie parkowania, ale również redukcja emisji zanieczyszczeń
powietrza spowodowanych przez
zwiększony ruch drogowy.

Marta Ostrowska
Wieloosobowe Stanowisko
ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Kalendarzyk odbioru odpadów

2017

REJON 1 – MIASTO PODKOWA LEŚNA

ULICE: Bażantów, Błońska (od Brwinowskiej do Słowiczej), Brwinowska, Gołębia,
Grodziska, Helenowska (od Brwinowskiej do Słowiczej), Jaskółcza, Jastrzębia, Krasek,
Kukułek, Orla, Ptasia, Sępów, Słowicza, Sokola, Sowia, Sój k, Szczygła, Szpaków,
Warszawska (od Brwinowskiej do Słowiczej), Wróbla, Zachodnia

1 odpady zmieszane – worek czarny
1 odpady zielone (liście, trawa) – 1 worek
1 odpady zielone (liście, trawa) – do 10 worków
1 odpady segregowane – worek żółty i biały
1 zużyte RTV/AGD, gabaryty, chemikalia, opony, gruz (po uprzednim zgłoszeniu)
Popiół odbierany jest w ustalanych indywidualnie terminach po uprzednim zgłoszeniu
ZGŁOSZENIA – SIR-COM – tel. (22) 723 89 59, 693 280 601, biuro@sir-com.pl
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Kalendarzyk odbioru odpadów

2017

REJON 2 – MIASTO PODKOWA LEŚNA

ULICE: Błońska (od Brwinowskiej do Jeleniej), Bobrowa, Borsucza, Dzików, Główna,
Helenowska (od Brwinowskiej do Jeleniej), Jelenia, Jeża, Krecia, Królicza, Lisa, Lotnicza,
Łosia, Miejska, Myśliwska, Ogrodowa, Rysia, Sarnia, Warszawska (od Brwinowskiej
do Głównej), Wiewiórek, Zamkowa

1 odpady zmieszane – worek czarny
1 odpady zielone (liście, trawa) – 1 worek
1 odpady zielone (liście, trawa) – do 10 worków
1 odpady segregowane – worek żółty i biały
1 zużyte RTV/AGD, gabaryty, chemikalia, opony, gruz (po uprzednim zgłoszeniu)
Popiół odbierany jest w ustalanych indywidualnie terminach po uprzednim zgłoszeniu
ZGŁOSZENIA – SIR-COM – tel. (22) 723 89 59, 693 280 601, biuro@sir-com.pl
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Kalendarzyk odbioru odpadów

2017

REJON 3 – MIASTO PODKOWA LEŚNA

ULICE: Akacjowa, Bluszczowa, Borowin, Czeremchowa, Głogów, Irysowa, Iwaszkiewicza,
Jałowcowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Konwalii, Kwiatowa,
Leśniczówka Dębak, Lilpopa, Modrzewiowa, Orzechowa, Paproci, Parkowa,
Przy Lesie, Sasanek, Sportowa, Storczyków, Świerkowa, Różana, Wrzosowa

1 odpady zmieszane – worek czarny
1 odpady zielone (liście, trawa) – 1 worek
1 odpady zielone (liście, trawa) – do 10 worków
1 odpady segregowane – worek żółty i biały
1 zużyte RTV/AGD, gabaryty, chemikalia, opony, gruz (po uprzednim zgłoszeniu)
Popiół odbierany jest w ustalanych indywidualnie terminach po uprzednim zgłoszeniu
ZGŁOSZENIA – SIR-COM – tel. (22) 723 89 59, 693 280 601, biuro@sir-com.pl
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Kalendarzyk odbioru odpadów

2017

REJON 4 – MIASTO PODKOWA LEŚNA

ULICE: 11-go Listopada, Bukowa, Brzozowa, Cicha, Dębowa, Ejsmonda, Grabowa,
Graniczna/Podleśna, Jaworowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Krasińskiego,
Lipowa, Mickiewicza, Młochowska, Prusa, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Sosnowa,
Topolowa, Wierzbowa, Wschodnia, Żeromskiego

1 odpady zmieszane – worek czarny
1 odpady zielone (liście, trawa) – 1 worek
1 odpady zielone (liście, trawa) – do 10 worków
1 odpady segregowane – worek żółty i biały
1 zużyte RTV/AGD, gabaryty, chemikalia, opony, gruz (po uprzednim zgłoszeniu)
Popiół odbierany jest w ustalanych indywidualnie terminach po uprzednim zgłoszeniu
ZGŁOSZENIA – SIR-COM – tel. (22) 723 89 59, 693 280 601, biuro@sir-com.pl
18

W trakcie sesji radni podjęli dziewiętnaście uchwał:

››› Wieści z urzędu

Stanowisko
Rady Miasta
Podkowa Leśna

z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie projektu Ustawy o ustroju miasta
stołecznego Warszawy
Rada Miasta Podkowa Leśna
z całą stanowczością apeluje
o wycofanie z prac legislacyjnych
poselskiego projektu ustawy
o ustroju m.st. Warszawy. Rada
Miasta Podkowa Leśna nie zgadza się i protestuje przeciwko trybowi procedowania tak ważnych
dla całego regionu zmian z pominięciem konsultacji społecznych
i tym samym odebraniem obywatelom prawa do wypowiedzenia się we własnej sprawie. Społeczności lokalne, zanim zostaną
poddane eksperymentowi w myśl
projektu ustawy o ustroju m.st.
Warszawy, powinny otrzymać
w ramach szerokich, obywatelskich konsultacji rzetelną wiedzę
i możliwość realnego wpływu na
proces przygotowywania reform.
Rada Miasta Podkowa Leśna
oczekuje, że w ramach konsultacji społecznych odbędzie się publiczna, merytoryczna dyskusja
z ekspertami, w tym konstytucjonalistami i specjalistami od prawa
europejskiego, oraz samorządow-

cami. Proponowana ustawa, zamiast udoskonalać system administracyjny w kraju, zburzy istniejące
struktury, znacznie ograniczając
kompetencje samorządów, poprzez centralizację władzy.
Rada Miasta Podkowa Leśna
z naciskiem sprzeciwia się planom
odebrania samorządowi gminnemu prawa do decydowania
w sprawach kształtowania ładu
przestrzennego oraz kompetencji
w zakresie rozwoju społecznego
i gospodarczego w oparciu o lokalną strategię rozwoju. Projekt ustawy zakłada obowiązywanie jednej
strategii dla całego m.st. Warszawy, odbierając gminom prawo do
realizacji zadań w tym zakresie.
W takim ograniczeniu samostanowienia przez społeczność lokalną Rada Miasta widzi poważne
zagrożenia dla zachowania naszej
tożsamości i dalszego zrównoważonego rozwoju jako Miasto-Ogród Podkowa Leśna.
Pominięcie w projekcie ustawy miasta Podkowa Leśna budzi

w społeczności podkowiańskiej
zaniepokojenie i obawy o utratę niezależności samorządowej
i prawa do samostanowienia jako
gminna jednostka samorządu terytorialnego. Mieszkańcy Podkowy Leśnej otrzymali sygnał, że
ich miasto jest poza metropolią
– jaki będzie więc przyszły status
naszego miasta i jego przynależność powiatowa? Od chwili wniesienia projektu ustawy do Sejmu
do mieszkańców Podkowy Leśnej
i włodarzy miasta poprzez media
docierają w tej kwestii sprzeczne
ze sobą informacje.
Wobec powyższego Rada Miasta
Podkowa Leśna protestuje przeciw temu, aby prawo dotyczące
najbardziej żywotnych aspektów
funkcjonowania podkowiańskiej
społeczności było przygotowane
nieprofesjonalnie, a przede wszystkim nieodpowiedzialnie.

Beata Krupa
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Stanowisko w formie podjętej uchwały zostało wysłane do wiadomości: Pani Beaty Szydło Prezesa Rady
Ministrów, Pana Marka Kuchcińskiego Marszałek Sejmu RP, Pana Stanisława Karczewskiego Marszałka
Senatu RP, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów oraz Radnych Miast, Gmin i Powiatów objętych
projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
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››› Wieści z urzędu

Stypendia Burmistrza Miasta wręczone,
a Najlepszy Sąsiad nagrodzony
W grudniu ubiegłego roku w Pałacyku Kasyno, Burmistrz Miasta
Artur Tusiński przyznał stypendia
za wybitne osiągnięcia naukowe,
sportowe i artystyczne. O zasadach
przyznawania wyróżnień i laureatach pisaliśmy już w ubiegłym
biuletynie (nr 6/74/grudzień 2016).
Raz jeszcze przypominamy, że stypendia otrzymali: Ignacy Chyliński,
Dorota Kolinek, Witold Marynowski, Dawid Mazanek, Jakub Stępka,
Paweł Siechowicz.
Podczas uroczystości została
wręczona również nagroda w konkursie na „Najlepszego Sąsiada
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
2016”. Tytuł laureata zdobyli państwo Anna i Mirosław Siewierscy
– zgłoszeni przez panią Barbarę
Buszyńską. Państwo Siewierscy

okazali się prawdziwymi sąsiadami, którzy przyjęli starszą panią
do swojego domu, kiedy ona sama
uległa wypadkowi. Zapewnili jej
troskliwą, profesjonalną i zupełnie
bezinteresowną opiekę, która pochłonęła mnóstwo czasu i niemało
nakładów finansowych. W ramach
Europejskiego Dnia Sąsiada (który
przypada na 31 maja) w Podkowie
Leśnej został ogłoszony konkurs,
by zachęcić społeczeństwo lokalne do tworzenia i podtrzymywania
więzi międzysąsiedzkich. Kapituła
Konkursu jednogłośnie uznała, że
państwo Anna i Mirosław Siewierscy zasługują na wyróżnienie za
chęć niesienia pomocy, bezinteresowność oraz empatię.
Wydarzenie uświetnił minirecital Marceliny Dąbek, utalento-

wanej harfistki, uczennicy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
II st. Im. Z. Brzewskiego w Warszawie. Mimo bardzo młodego wieku
(14 lat) Marcelina jest laureatką
wielu prestiżowych konkursów solowych i kameralnych.
Marta Ostrowska
Wieloosobowe Stanowisko
ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

Podsumowanie spotkania z mieszkańca
Koncepcja zagospodarowania nieruchomości przy ulicy Jeleniej wynikła
z chęci uporządkowania terenu, który
do tej pory służył firmie sprzątającej
miasto, a jego przeznaczeniem było
składowisko materiałów budowlanych. Działka przy ulicy Jeleniej zajmuję powierzchnię 3000 m²; w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jest przeznaczona
pod usługi. Firma Emside Maciej Kolendowicz z Warszawy przedstawiła
podczas spotkania koncepcję zagospodarowania tego terenu. Podczas
projektowania zrodził się pomysł,
20

21 grudnia 2016 roku w Pałacyku Kasyno odbyło się spotkanie
z mieszkańcami poświęcone dwóm tematom. Pierwszy dotyczył
zagospodarowaniu działek miejskich przy ulicy Jeleniej,
drugi – zagospodarowaniu zabytkowej Alei Lipowej.
aby na nieruchomości gminnej stanął wielofunkcyjny budynek usługowy z przeznaczeniem na archiwum Urzędu Miasta, pomieszczenia
techniczno-gospodarcze oraz część
komercyjną. Nie zapomniano również o otaczającej przestrzeni, która
również ma zyskać nową jakość i stać
się miejscem dydaktyczno-ekologicz-

nym oraz rekreacyjno-sportowym.
W planach projektantów zostały
uwzględnione projekty nowej ścieżki
rowerowej, która ma biegnąć wzdłuż
nieruchomości.
Kolejnym tematem omawianym
podczas spotkania było zagospodarowanie zabytkowej Alei Lipowej
oraz funkcji, jaką ma ona spełnić dla

››› Wieści z urzędu
W niedzielę 15 stycznia 2017 r. już po raz 25. zagrała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, tym razem
dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach
ogólnoterapeutycznych oraz dla zapewnienia opieki
medycznej seniorom.

25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy w Podkowie Leśnej
W Podkowie Leśnej sztab Orkiestry stworzyły 3 instytucje: Zespół
Szkół, Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące nr 60 i Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Honorowym patronatem orkiestrowe działania objął
Burmistrz Miasta Artur Tusiński.
W sumie podczas kwest i aukcji
wolontariusze połączonych szkół,
dzięki hojności Podkowian zebrali 32300zł Jest to suma o 1/3
wyższa niż w ubiegłym roku!

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy dołożyli
się do tego fantastycznego wyniku: mieszkańcom, darczyńcom,
instytucjom (Piekarni „Dworak”,

mi Lipowej
mieszkańców miasta. Na to spotkanie została zaproszona pani dr
Marzena Suchocka – architekt krajobrazu i wykładowca w Katedrze
Architektury SGGW. Historyczne
oraz przyrodnicze aspekty dotyczące
Alei Lipowej przedstawiła Krystyna
Ładyżyńska-Adamowicz – Miejski
Konserwator ds. Zabytkowej Zieleni. Aleja Lipowa powstała przed założeniem miasta, była drogą wiodącą do osady Stanisławów założonej
przez Stanisława Lilpopa. W 1963r
została objęta ochroną jako pomnik
przyrody. Obecnie Aleja pełni rolę

zarządowi centrum handlowego
„Galeria Podkowa”, zarządowi Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Grodzisku Mazowieckim) energicznym
strażakom z OSP Żółwin, firmom,
i zespołom (Białogłosy i Gorgonzolla), które udzieliły wsparcia i pomocy, ale w szczególności WAM
wolontariuszom,
którzy dzielnie wypełniliście swoje
zadania i w ogóle byliście super.
Osobne, szczególne podziękowania
składamy wszystkim
pracującym
w dniu Finału w
p o d ko w i a ń s k i m
sztabie Orkiestry,
oraz panu Andrzejowi Precigsowi za
wspaniałe prowa-

dzenie aukcji. Dziękujemy wszystkim pozytywnie zakręconym, na tę
zimową akcję ludziom dobrej woli.
Do zobaczenia za rok.

alei spacerowej
otwartej dla ruchu kołowego w
części południowej.
Projektowanie musi
przebiegać z uwzględnieniem problematyki ochrony drzew pomnikowych
oraz ochrony alei jako historycznej
całości. Rozważana jest koncepcja
zagospodarowania części północnej.
Na pytanie czy jest możliwe umieszczenie tam ścieżek dla pieszych oraz
dla rowerzystów a także urządzonych miejsc wypoczynkowych czy
można dosadzić rośliny pod koronami zabytkowych drzew odpowiadała
dr Marzena Suchocka. Pani doktor
od kilku lat zajmuje się problematyką drzew w procesie inwestycyjnym.

Istotną sprawą jest znajomość fizjologii drzew oraz zrozumienie jakie
czynniki mogą powodować stres
a następnie choroby i obumieranie
drzew. Na spotkaniu dr Suchocka
przedstawiła szereg rozwiązań inżynieryjnych, które zmniejszają lub eliminują konflikt pomiędzy drzewami
a wprowadzaną infrastrukturą. Po
prezentacji wywiązała się dyskusja.
Pani doktor odpowiedziała na szereg
pytań i wątpliwości. Burmistrz Artur
Tusiński zapowiedział dalsze spotkania w miarę postępu prac projektowych obu przedsięwzięć.

Alina Witkowska – CKiIO
Paweł Włoczewski – PLO nr 60
Grzegorz Turek – szef Sztabu, Zespół Szkół

Justyna Cierniak
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Edukacja

Komitet Organizacyjny
Obchodów 100-lecia Urodzin
Księdza Leona Kantorskiego

Pragniemy w szczególny sposób
uczcić tę rocznicę wspominając
znaczące dzieła, które ks. Leon pozostawił wśród nas, a także w sercach i umysłach wielu pokoleń. By
właściwie się przygotować do tych
obchodów został powołany Komitet Organizacyjny Obchodów 100
lecia Urodzin Księdza Leona Kantorskiego w składzie: przewodni-

czący – prof. Kazimierz Gierżod,
współprzewodniczący – Burmistrz
Miasta Ogrodu Artur Tusiński
i Proboszcz Parafii św. Krzysztofa
–Wojciech Osial, sekretarz – Dyr.
Grzegorz Dąbrowski, członkowieRoman Kantorski, małżonkowie
Justyna i Władysław Gołąbowie,
Paweł Kądziela, Michał Gołąb i Mariusz Traczyk – związani z fundacją

fot. Zdzisław Iwanicki

31 marca 2018 roku minie setna rocznica urodzin śp. ks. kan.
Leona Kantorskiego; od 31.07.1964r.do 19.08.1991r. proboszcza naszej parafii, honorowego obywatela Podkowy Leśnej,
wybitnego duszpasterza, znanego w kraju i zagranicą.
„Lumen”, założoną przez ks. Leona,
która jest głównym inicjatorem obchodów rocznicowych. Zachęcamy
też parafian i osoby spoza naszego
grona do spisywania wspomnień
związanych z śp. ks. Leonem i przekazywanie ich do zakrystii lub kancelarii parafialnej.
Ks. Proboszcz Wojciech Osial

››› Wieści z urzędu

Komunikat
Pożegnanie Marka Potkańskiego
WimieniuCaritasPodkowiańskiejżegnamyMarkaPotkańskiego,którytak
niespodziewanieodszedłdodomuOjcapowiecznąnagrodę.Żegnamyczłowieka
szlachetnego,owspaniałymcharakterze,wrażliwegonaludzkąbiedęinieszczęście,
dobroczyńcęubogich,którymsłużyłbezinteresowniewCaritasPodkowiańskiej
blisko 20 lat, od samego momentu jej powstania do ostatniej chwili.
Byłniezawodny,skutecznywdziałaniuizawszemożnabyłonaniegoliczyć.
Jakże aktualne są słowa z wiersza ks. Jana Twardowskiego tu i teraz:
„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.
Taki pozostaniesz w naszej pamięci.
Jadwiga Koszutska		
Przewodnicząca Caritas Podkowiańskiej

Ks. Proboszcz
Wojciech Osial

Agnieszka Radziak
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Dnia 26 stycznia 2017 roku zmarł

MAREK POTKAŃSKI
członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej i wieloletni działacz społeczny
Rodzinie serdeczne wyrazy współczucia składają
Grzegorz Smoliński
Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
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Znalazłeś psa, który nie ma obroży,
albo na obroży nie ma adresu właściciela. Nie wygląda na chorego,
ani poszkodowanego w wypadku – jest tylko bezdomny. Zgodnie
z ustawą o ochronie zwierząt należy
zapewnić opiekę takim zwierzętom.
W sytuacji znalezienia bezpańskiego psa, czy kota powinno się to niezwłocznie zgłosić do placówki, która współpracuje z Urzędem Miasta
Podkowa Leśna: Jan Kuczmera nr
tel. 605 689 739 – Lecznica Weterynaryjna VED MED., Lek. Małgorzata Guzowska, ul. Grodziska 46,
05-840 Brwinów, nr tel. 22 758 31
00, 696 333 332 lub zawiadomić pracowników urzędu w godzinach pracy.

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

››› Środowisko

Wyprowadzamy
psy na smyczy

Sprzątanie miasta

Z uwagi na liczne skargi mieszkańców, przypominamy, że na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, np. w Parku Miejskim,
należy prowadzić psa na smyczy lub
w kagańcu, a psy z tzw. „listy psów
zaliczanych do agresywnych” na
smyczy i w kagańcu. Dopuszcza się
prowadzenie psa bez smyczy tylko
w miejscach mało uczęszczanych,
głównie poza ścisłymi centrami,
pod warunkiem, że właściciel (opie-

Urząd Miasta Podkowa Leśna
rozstrzygnął przetarg na sprzątanie miasta, który wygrała firma
ADMAR Marcin Rządziński z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Błońskiej 12. Usługa będzie świadczona w okresie od 01.01.2017 r. do
31.12.2017 r.
kun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.
Justyna Cimochowska
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Agnieszka Radziak
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Akcja Sprzątanie
Parku Miejskiego
W sobotę, 22 kwietnia odbędzie
się akcja sprzątania Parku Miejskiego. Sprzątanie odbędzie się
w godz. 11:00-14:00. Dla wszystkich uczestników na koniec zorganizowane zostanie ognisko.
Taka akcja z pewnością przyczyni
się do poprawy estetyki naszego
otocznia.
Agnieszka Radziak
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Dbamy o naszych
skrzydlatych
przyjaciół
Zapraszamy mieszkańców 4-go
marca 2017 do Pałacyku Kasyno.
W godzinach 11-13 będą rozdawane budki lęgowe dla ptaków,
sfinansowane przez Urząd. Ornitolog pan Adam Tarłowski opowie
o życiu ptaków, podpowie gdzie
umieścić budkę, aby zamieszkała
w niej ptasia rodzina.
Agnieszka Radziak
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Obchody Święta Miasta

W tym roku zorganizowanych zostanie kilka imprez, zarówno dla
mieszkańców, jak i dla gości przyjezdnych z zewnątrz. Z uwagi na
to, iż tegoroczne Święto Miasta
przypada w Niedzielę Palmową,
obchody rozpoczną się już w sobotę. W programie przewidziano

m.in.: podkowiańską grę miejską,
wernisaż malarstwa, rzeźby i sztuki
użytkowej nieżyjącego podkowiańskiego twórcy Lucjana Pakulskiego,
a także koncert hiszpański w wykonaniu tancerki flamenco Agaty Teodorczyk, światowej klasy wirtuoza
gitary flamenco Michała Czachow-

››› Pomoc społeczna
			
Usługi opiekuńcze
dla osób pozbawionych opieki w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
Usługi opiekuńcze są formą pomocy dla osób które z powodu
wieku, choroby czy niepełnosprawności wymagają pomocy
innych osób, a nie posiadają rodziny lub rodzina nie może
takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze są bezpłatne bądź
odpłatne w części lub w całości, w zależności od dochodu osoby lub rodziny. Pomoc usługowa świadczona jest
w miejscu zamieszkania osoby. W zakres usług opiekuńczych wchodzą
czynności gospodarcze obejmujące
pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych oraz czynności
pielęgnacyjne obejmujące opiekę
higieniczną, pomoc w czynnościach
pielęgnacyjnych oraz utrzymaniu
w czystości najbliższego otoczenia.
OPS przyznaje usługi opiekuńcze
na wniosek osoby zainteresowanej.
W sposób indywidualny w drodze
wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania
pracownik socjalny w porozumieniu
z osobą wymagająca opieki uwzględniając również możliwości Ośrodka,
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ustala zakres usług, okres pomocy
oraz odpłatność. Usługi świadczą
opiekunki, zatrudnione w ośrodku na
podstawie umów cywilno- prawnych.
Zwracamy się z prośbą, do mieszkańców Podkowy Leśnej o szczególne zwrócenie uwagi na osoby starsze, samotne i pozbawione rodziny.
Takie osoby wymagają szczególnego
wsparcia z naszej strony jaki i ze strony Ośrodka.
W sprawie tej formy pomocy bliższych informacji udzielają pracownicy
socjalni z OPS w Podkowie Leśnej pod
numerem telefonu (22) 729 10 82 lub
osobiście: ul. Błońska 46/48 (budynek
przychodni medycznej BASSIS – wejście od szczytu budynku).
Marta Klata
Pracownik socjalny
OPS Podkowa Leśna

skiego oraz podkowiańskiej grupy
flamenco ćwiczącej w CKiIO.
Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony na stronach
internetowych i plakatach, które
niebawem pojawią się w naszym
mieście.
Marta Ostrowska
Wieloosobowe Stanowisko
ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśnaw Podkowie Leśnej

››› Pomoc społeczna

FEAD Program
Operacyjny Pomoc
Żywnościowa
2014-2020
Przypominamy, że podkowiański
OPS od 2015 r. realizuje unijny
program FEAD. W jego ramach
przekazujemy najbardziej
potrzebującym mieszkańcom
pomoc żywnościową.
W otrzymywanych paczkach znajdują się takie produkty jak: olej,
cukier, mleko, konserwy mięsne,
makaron, koncentrat pomidorowy,
herbatniki, gulasz, pulpety mięsne,
konserwy rybne, ser żółty, groszek
konserwowy marchewką, fasola
w puszkach, ryż. W chwili obecnej z tego wsparcia korzysta 146
mieszkańców naszego miasta. Aby
otrzymywać pomoc żywnościową
należy spełniać kryteria określone
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. dochód na osobę samotnie
gospodarującą lub osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium
dochodowego uprawniającego do
skorzystania z pomocy społecznej,
tj. odpowiednio 1.268 zł dla osoby
samotnie gospodarującej i 1.028 zł
dla osoby w rodzinie. Osoby zainteresowane otrzymaniem powyższej
pomocy są proszone o zgłaszanie
się są podkowiańskiego ośrodka
pomocy społecznej osobiście w celu
podpisania skierowania na odbiór
żywności.
Ewa Zalewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Miasta Podkowa Leśna

››› Pomoc społeczna

Kim jest asystent rodziny
Asystent rodziny został powołany do pracy poprzez Ustawę
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W OPS
w Podkowie Leśnej asystent rodziny jest zatrudniony od lipca 2016 r.
Jest on codziennym towarzyszem
rodziny, która ma trudności w samodzielnym pokonaniu różnych
problemów życiowych – głównie
problemów
opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny towarzyszy rodzinie w codziennym życiu,
w miejscu ich zamieszkania i stara
się wzmocnić ich zasoby, sprawić,
by w przyszłości rodzina potrafiła
samodzielnie rozwiązywać swoje
problemy. Jego działania zmierzają
w kierunku wypracowania z rodziną
pozytywnych zmian w sposobie myślenia o sobie i otaczającym świecie,
zwiększenia wiary w swoje możliwości, w swoją sprawczość, zdolność do wprowadzania zmian we
własne życie.
W czasie wspólnych działań
z członkami rodziny:
 pomaga odnaleźć to,
co w rodzinie dobre,

 doradza jak pielęgnować,
opiekować się i wychowywać
dzieci, żeby były szczęśliwe
i słuchały poleceń rodziców,
 pomaga w codziennej
organizacji dnia rodziny,
znajdowania sposobów
spędzania wspólnego czasu
rodziny,
 pokazuje jak sprawnie
wykonywać obowiązki
domowe,
 doradza jak zarządzać
pieniędzmi,
 informuje jak działają urzędy,
placówki wsparcia rodziny
i dziecka,
 wyjaśnia jak wypełniać
dokumentację oraz realizować
sprawy urzędowe,
 wspiera w kontaktach
z pracownikami szkoły,
przedszkola, sądu, poradni,

przychodni, policji, urzędów
i innych instytucji,
 pomaga podnieść kwalifikacje
zawodowe i znaleźć pracę,
 chroni dzieci przed
niebezpiecznymi
zachowaniami dorosłych.
Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co
inne służby społeczne wymagają
od rodziny. Pomaga tylko w tym, co
możliwe jest do osiągnięci
Rodziny zainteresowane wsparciem ze strony asystenta rodziny są
proszone o kontakt z OPS w Podkowie Leśnej pod numerem telefonu (22) 729 10 82 lub osobiście:
ul. Błońska 46/48 (budynek przychodni medycznej BASSIS – wejście
od szczytu budynku).
Ewa Zalewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Miasta Podkowa Leśna

INFORMACJA
  Zarząd Banku Spółdzielczego
w Białej Rawskiej informuje, że:
od 01 lutego 2017 roku

Filia w Podkowie Leśnej
przy ul. Słowiczej 1 H.
Tel.: (22) 759 28 15, (22) 759 28 17
fax (22) 729 19 62
Adres email: bank@bsbr.pl

Będzie pracować
w nowych godzinach:
Poniedziałek: 10.00 – 17.30
Wtorek – piątek: 9.00 – 16.30
Zarząd Banku Spółdzielczego
w Białej Rawskiej

Kot do adopcji
Do pilnej adopcji jest kot,
który ma niewiele
więcej niż pół roku,
niekastrowany.
Jest ufny i przyjazny.
Wszelkie informacje
można uzyskać
w Urzędzie Miasta
Podkowa Leśna (pok. 11),
bądź pod nrumerem
telefonu: 22 759 21 21,
osoba do kontaktu
– Agnieszka Radziak.
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Wakacje 2017 Grecja – Leptokaria
– obóz młodzieżowy 11-18 lat
OPS w Podkowie Leśnej oraz Zespół Szkół w Podkowie Leśnej organizują w okresie wakacji
obór młodzieżowy do Grecji – miejscowość Leprokaria. W obozie tym mogą uczestniczyć
dzieci i młodzież z Podkowy Leśnej i okolicznych miejscowości.
Obóz odbędzie się w okresie od
26.07-06.08.2017 roku i kosztuje
1.620,00 zł.
ZAKWATEROWANIE: Hotel Aleksander*** położony ok. 350 m od
plaży, leżący na obrzeżach Leptokarii. Pokoje 2, 3, 4, osobowe (również
typu studi0) z pełnym węzłem sanitarnym, TV i balkonem.
DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW:
restauracja, duży basen, boisko do
siatkówki na plaży, sprzęt sportowy,
teren zielony wokół.
WYŻYWIENIE: w Grecji 3 posiłki
dziennie (wszystkie w formie bufetu): śniadania, lunch oraz kolacja,
woda do posiłków. Suchy prowiant
na drogę powrotną. Świadczenia
w Grecji rozpoczynają się i kończą
obiadem. Obiadokolacja i śniadanie
w Budapeszcie.
TRANSPORT: autokar o podwyższonym standardzie, wyposażony
w WC, DVD, barek, (przejazd przez
Słowację, Czechy, Węgry, Serbię).
Wyjazd z Podkowy Leśnej w godzinach południowych, powrót w godzinach porannych.
UBEZPIECZENIE: Koszty Leczenia
w podróży zagranicznej do 10.000
euro, NNW do 2000 euro oraz bagaż do 200 euro (AXA).
W CENĘ WLICZONO: zakwaterowanie – 8 noclegów, wyżywienie,
rezydenta na miejscu w Grecji, opiekę kadry pedagogicznej, ratownika,
medycznej, transport na trasie Podkowa Leśna – Grecja – Podkowa Leśna, przewodnika według programu,
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taksę klimatyczną, program obozu
młodzieżowego, ubezpieczenie KL,
NNW + bagaż, podatek VAT. W CENĘ
NIE WLICZONO: kaucji zwrotnej
płatnej na miejscu 20 euro/os.

Ramowy program:
⊲1
 dzień: Wyjazd autokaru z Podkowy Leśnej w godzinach południowych, przejazd przez Polskę
i Słowację do Budapesztu (zakwaterowanie w hotelu w Budapeszcie,
obiadokolacja, śniadanie, nocleg).
⊲2
 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem: Góra Gellerta, Wzgórze Zamkowe, Kościół Macieja,
Zamek Królewski, Most Łańcuchowy, Bazylika św. Stefana, Plac
Wolności, Parlament, pomnik Imre
Nagya . Możliwość zakupienia ciepłego posiłku (płatne we własnym
zakresie ok. 5-10 euro, nieobowiązkowo). Wyjazd w dalszą drogę
do Grecji.
⊲3
 dzień: Przyjazd do Leptokarii
w godzinach przedpołudniowych,
zakwaterowanie w hotelu, pierwsze świadczenie w Grecji – obiad.
⊲3
 -9 dzień: Pobyt w Grecji. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych, realizacja programu:
⊲1
 0 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie w godzinach przedpołudniowych, złożenie bagaży, ostatnie plażowanie, obiad, wyjazd
w drogę powrotną w godzinach
popołudniowych. Przejazd przez
Serbię, Węgry do Wiednia.

⊲1
 1 dzień: Przyjazd do Wiednia
w godzinach porannych. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem:
reprezentacyjna aleja Ring, pałac
władców Austrii Hofburg, malownicze uliczki starego Wiednia,
neogotycki Ratusz, dom Mozarta,
Katedra św. Szczepana. Przejazd
metrem do Schonbrunn – letniej
rezydencji Habsburgów. Spacer po
zespole pałacowym (dla chętnych
wejście do pałacu – cena biletu we
własnym zakresie około 12 euro).
Możliwość zakupienia ciepłego
posiłku (płatne we własnym zakresie ok. 8 euro, nieobowiązkowo).
Wyjazd w dalszą drogę powrotną.
⊲1
 2 dzień: Przyjazd do Podkowy
Leśnej w godzinach porannych.
Zakończenie wyjazdu.
Wycieczki fakultatywne (dla chętnych, płatne dodatkowo) – Ateny,
Meteory, Olimp „Skiatos”, Waterland.
Bliższych informacji udzielają: Ewa
Zalewska – Kierownik OPS Podkowa
Leśna, tel. 504 067 067, Robert Jarząbek – nauczyciel w ZS w Podkowie
Leśnej, tel. 795 528 743. Płatności
należy dokonywać gotówką w OPS
w Podkowie Leśnej (można płacić
w dowolnych ratach, do dnia 10 lipca 2017 r.). Osoby zainteresowane
mogą otrzymać fakturę VAT. Wyjazd organizowany we współpracy
z Biurem Turystycznym Czerwiński Travel S.C., ul. Biegańskiego 10,
lok. 11, 80-807 Gdańsk.
Ewa Zalewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Miasta Podkowa Leśna

››› Kultura

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

rekomenduje Podkowie

MUZYCZNE REKOMENDACJE to cykl sześciu koncertów,
które Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich organizuje
w 2017 r. we współpracy z Uniwersytetem Muzycznym
Fryderyka Chopina w Warszawie.
Naszą długoletnią tradycją jest zapraszanie nie tylko uznanych już
i wybitych artystów, ale też młodych, obiecujących muzyków, dopiero stawiających swoje pierwsze
kroki na estradach.
Cykl będzie okazją do wysłuchania utworów kompozytorów dawnych i bliższych współczesności
w wykonaniu studentów wytypo-

wanych przez rodzimą Uczelnię,
a jednocześnie znakomitą promocją
młodych, utalentowanych instrumentalistów i wokalistów.
Inauguracyjny koncert, podczas
którego młodzi muzycy wykonali
utwory Césara Francka i Claude‘a
Debussy’ego odbył się 19 lutego
br. W sezonie wiosennym na kolejne koncerty zapraszamy Państwa

››› Kultura

Niedziele Małego Artysty
w Pałacyku Kasynie
Wychodząc z założenia, że artystą, dzięki
wyobraźni, może być każdy – niezależnie od wieku, zabieramy
uczestników naszych niedzielnych warsztatów w podróże wyobraźni.
Pamiątką z tych wypraw są prace,
które można stworzyć w dziecięcym
gronie pod okiem doświadczonych
animatorów. Podczas warsztatów
zaspokajamy potrzeby twórcze
dzieci, szukamy sposobów na nudę
i kreatywnie spędzamy czas. Zapraszamy na warsztaty zarówno dzieci,
jak i rodziców, bo to wspaniała okazja do ciekawego spędzenia czasu
ze swoim dzieckiem, przeżycia wraz
z nim pozytywnych emocji i radosnej
zabawy. Pierwsze spotkanie w styczniu poświęcone było maskom i ich
roli w kulturze. Uczestnicy warsztatów stworzyli przepiękne maseczki,
które z pewnością wykorzystali podczaskarnawałowych bali.
■ W niedzielę 26 lutego
w godz.12.30-14.30 zapraszamy
na drugie spotkanie w ramach cyklu Niedziela Małego Artysty. Tym
razem zrobimy grę planszową od
początku do końca. Wymyślimy,

zaprojektujemy, wykonamy, a na
sam koniec wspólnie w nią zagramy.
W marcu do udziału w warsztatach
zachęcamy rodziców i dzieci, którzy
chcą spędzić wspólne chwile przy
budowaniu ze styropianu. Tematem
warsztatów będzie Wielki Zamek.
W kwietniu będziemy opowiadać
o tradycjach związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Dzieci wraz
z opiekunami będą wykonywać
wielkanocne ozdoby, nauczą się
jak ładnie zapakować prezent, itp.
Wszystkie rzeczy, które wykonają
zabiorą ze sobą jako upominek za
udział w warsztatach.

w niedzielne popołudnia w marcu i kwietniu. Szczegóły na temat
programu można znaleźć na naszej
stronie www.ckiopodkowa.pl.
Alina Witkowska
Dyrektor CKiIO

››› Kultura

Rozmowy
o dobrym mieście
25 marca br. planujemy kolejne seminarium z cyklu ROZMÓW O DOBRYM MIEŚCIE. Cykl, realizowany
przez Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich
w
partnerstwie
z Urzędem Miasta Podkowa i podkowiańskimi organizacjami pozarządowymi został zainaugurowany w październiku ubiegłego roku. Pierwsze,
jesienne seminarium poświęcone było
jakości przestrzeni miejskiej, podczas
wiosennego chcemy poruszyć problematykę poruszania się po mieście i komunikacji pieszej, rowerowej i samochodowej. Zapraszamy Państwa do
udziału w rozmowie, a także do przedstawiania własnych sugestii tematów,
które są ważne dla nas wszystkich
jako mieszkańców Podkowy Leśnej.
Alina Witkowska
Dyrektor CKiIO

Warsztaty dla dzieci 6-14 lat.
Zapisy:
anna.strzaska@ckiopodkowa.pl
Wstęp wolny!
CKiIO ul. Lilpopa 18
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29 stycznia odbyło się
spotkanie z Eugeniuszem
Kabatcem, prozaikiem
i tłumaczem, przyjacielem
Jarosława Iwaszkiewicza,
autorem książki
„Pogoda burzy nad Palermo”.

Spotkanie z Eugeniuszem Kabatcem
29 stycznia odbyło się spotkanie
z Eugeniuszem Kabatcem, prozaikiem i tłumaczem, przyjacielem
Jarosława Iwaszkiewicza, autorem
książki „Pogoda burzy nad Palermo”.
Książka jest opisem wspólnie odbytej podróży do Włoch, Palermo,
we wrześniu 1979 rok. Podczas
tego pobytu w Palermo Jarosław
Iwaszkiewicz został uhonorowany
włoską nagrodą Premio Letterario
Internazionale „Mondello”.
„Pogoda burzy nad Palermo” nie
jest reportażem, jest zapisem rozmów i spotkań oraz wrażeń i wspo-

mnień. Eugeniusz Kabatc wydał
ją po dwudziestu latach, w 1999
roku. W 2016 roku Państwowy Instytut Wydawniczy wznowił książkę, wzbogacając o listy Jarosława
Iwaszkiewicza do Eugeniusza Kabatca w opracowaniu Radosława
Romaniuka. Podczas spotkania autor bardzo serdecznie wspominał
Jarosława Iwaszkiewicza.
Obecność Daniela Olbrychskiego, przyjaciela Jarosława Iwaszkiewicza nadała kolorytu spotkaniu.
Daniel Olbrychski po mistrzowsku
zaprezentował zebranym obszer-

ne fragmenty z tomu Mapa pogody
Jarosława Iwaszkiewicza. Na spotkaniu obecny był Wiesław Kępiński, przybrany syn Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów. Obecność wielu
przyjaciół z kręgu Anny i Jarosława sprawiło, że był to wspaniały
wieczór wspomnień. Spotkanie
prowadziła Beata Zybała i Mariusz
Olbromski, dyrektor Muzeum im.
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawisku.
Beata Zybała
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

››› Kultura

dziećmi magiczny świat książki.
Proponowanymi przez nas
specjalnymi wydarzeniami
są spektakle japońskiego teatrzyku Kamishibai. To nic
innego jak papierowy teatr,
który daje dzieciom wiele radości.
Pięknie zdobione karty są ilustracją
do tekstu czytanego / opowiadanego
przez narratora. Moment przeistaczania się na oczach małego widza
słowa w obraz staje się dla najmłodszych niezwykłą chwilą. Każde dziecko na spotkaniach naszego Klubu
będzie czuło się małym odkrywcą
świata baśni. Mamy nadzieję, że zainspirujemy maluchy do samodzielnego czytania lub przy wsparciu osoby
dorosłej. Wszystkie dzieci są u nas
mile widziane.

jest do osób szukających wsparcia
w konfliktach, niepowodzeniach,
przy podejmowaniu trudnych decyzji. ZAPISY sekretariat OPS ul. Błońska 50 tel. 22 729 10 82
KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ
W KAŻDY WTOREK, sesje rozpoczynają się o godz.: 09.00; 10.00;
11.00; 12.00; 13.00.

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

Klub Pod Mądrym
Smokiem
Wszystkie dzieci do 5 roku życia
serdecznie zapraszamy w soboty
o godz. 11.00 na spotkania Klubu
Pod Mądrym Smokiem
Poprzez głośne czytanie zachęcamy
najmłodszych do zapoznawania się
z pięknym światem baśni. Przypominamy o barwnej przestrzeni poezji
dla dzieci. Nie stronimy od bajek klasyków literatury polskiej. Kształtujemy wyobraźnię i odkrywamy przed
28

Zachęcamy do korzystania z odbywających się w Czytelni Biblioteki podkowiańskiej ul. Błońska
50 – prowadzonych przez Ośrodek
Pomocy Społecznej bezpłatnych indywidualnych konsultacji i pomocy
psychologicznej. Pomoc kierowana

Żyjesz życiem innych osób, a swoje
potrzeby odsuwasz na bok?
Odczuwasz potrzebę wsparcia w
trudnych chwilach?
Chcesz się dowiedzieć, jak uzyskać
wewnętrzny spokój?
W każdy wtorek
w godz. 14.00 -16.00 odbywają się
w Bibliotece organizowane przez
Ośrodek Pomocy Społecznej
bezpłatne spotkania grupy
wsparcia prowadzone przez
psychologa.
WSTĘP WOLNY
Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej

››› Edukacja

Program semestru XXIII (wiosennego) 2017 r.
Data

Wykładowca
LUTY

1 15.02.17 środa g.11.00 Jacek Santorski
psycholog społeczny, psycholog biznesu
Wycieczka
18.02.17 sobota g. 16.00
2 22.02.17 środa g. 11.00

Hanna Raszewska
filolog, muzykolog

Tytuł
Ludzie przeciwko ludziom, czyli jak żyć we
współczesnym świecie
Królewski Ogród Światła w Pałacu w Wilanowie
Karnawał w Grecji na wybranych przykładach
(Sporady, Wyspy Jońskie, Peloponez)

MARZEC
3 1.03.17 środa g. 11.00

prof. Paweł Stępień
literaturoznawca, UW

Między światem i zaświatem.
O poezji Bolesława Leśmiana

4 8.03.17 środa g. 11.00

Igor Pogorzelski
muzykolog, reżyser dźwięku

Kobiety-muzy artystów

14.03.17 wtorek g. 17.30
5 15.03.17 środa g. 11.00
6 22.03.17 środa g.11.00
7 29.03.17 środa g. 11.00
8 5.04.17 środa g.11.00
9 12.04.17 środa g.11.00
10 19.04.17 środa g.11.00
25.04.17 środa g.17.30
11 26.04.17 środa g.11.00

Klub Podróżnika
dr Zofia Zwierzchowska-Hajnosz
Wykład wyjazdowy
Muzeum Karykatury
dr inż. Robert Zubkowicz
architekt krajobrazu, SGGW
dr Celina Heliasz-Nowosielska
filolog, UW
KWIECIEŃ
Dr Ewa Mierzejewska, biolog, UW
Wykład wyjazdowy
Muzeum Ikon i kaplica pod wezwaniem
archimandryty Grzegorza Peradze
Prof. Andrzej Kozłowski geolog, UW

Kreta
Wystawa: rewolucja (po)październikowa
Polska lat 1956-1957
Ewolucja ogrodów zoologicznych – zmiany
w sposobie postrzegania zwierząt
Gesty grzeczne i niegrzeczne w kulturze
polskiej i obcej
Pogoda na kleszcze
Zwiedzanie z przewodnikiem
Czy mniej lub bardziej szlachetne kamienie
mogą leczyć

Klub Podróżnika
dr Anna Leśniewska-Zagrodzka
historyk sztuki, PWSTiF w Łodzi

Witkacy

MAJ
12 10.05.17 środa g. 11.00
16.05.17 wtorek g. 17.30
13 17.05.17 środa g. 11.00

Prof. Wojciech Nowakowski, elektronik,
Instytut Maszyn Matematycznych
Klub Podróżnika

Wykład wyjazdowy Muzeum Rzeźby Królikarnia Wystawa: Zakopane dla Warszawy

19-20.05.17 piątek
-sobota godz. 9.00-19.00 Wycieczka
14 24.05.17 środa g.11.00

Od Peceta do smartfona

Toruń-Chełmno-Bydgoszcz

Prof. Andrzej Tyszka, socjolog kultury

15 31.05.17 środa, g. 11.00 Józef Kolinek, muzyk, kwartet Prima Vista

Obywatele świata
Wykład muzyczny

CZERWIEC
16 7.06.17 środa g.11.00

Wykład wyjazdowy,
Ogród zoologiczny

Zwiedzanie „Wilii pod zwariowaną gwiazdą”
Żabińskich oraz spacer po Zoo

17 14.06.17 środa g.11.00

Michał Pieńkowski filmoznawca, Filmoteka
Narodowa

Dźwiękowa rewolucja, czyli jak kino
dochodziło do głosu

Zajęcia dodatkowe
poniedziałek

wtorek

środa

g. 12.00
tańce integracyjne

klub brydżowy
g. 16.00-20.00

g. 11.00 wykłady
12.30-13.30 j. angielski

g. 10.30
nordic walking

ul. Świerkowa 1

ul. Lilpopa 18

ul. Lilpopa 18

ul. Świerkowa 1

czwartek

piątek

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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››› Sport

Spędź czas wolny na sportowo
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się, a co ważniejsze do korzystania z dostępnych form
spędzania wolnego czasu z szeroko pojętym sportem. Nie tylko dzieci i młodzież szkolna, ale również dorośli
mają w Podkowie Leśnej dostęp do wielu dyscyplin organizowanych w salach gimnastycznych szkół i CKiIO.
Poniżej przedstawiamy
poszczególne zajęcia:
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich:
⊲K
 ARATE dla dzieci (6-12 lat)
– karate klub Pruszków
wtorek godz. 18:00 – 19:00
czwartek godz. 18:00 – 19:00
ul. Świerkowa 1
⊲ J OGA dla dorosłych
poniedziałek godz. 18:30 – 20:00
środa godz. 18:30 – 20:00
czwartek godz. 9:00 – 10:30
ul. Świerkowa 1
⊲T
 AI – CHI dla dorosłych
poniedziałek godz. 20:00 – 21:30
środa godz. 20:00 – 21:30
ul. Świerkowa 1
⊲G
 IMNASTYKA (nie tylko) dla seniorów
wtorek godz. 10:00 – 11:00
piątek godz. 8:30 – 9:30
ul. Świerkowa 1
⊲T
 ANIEC TOWARZYSKI
(dorośli i młodzież)
wtorek godz. 19:00 – 21:00
czwartek godz. 19:00 – 21:00
sobota godz. 9:00 – 11:00, 11:00 – 13:00,
13:00 – 15:00
ul. Świerkowa 1
⊲ F LAMENCO warsztaty tańca
wtorek godz. 19:00 – 21:00
ul. Lilpopa 18
⊲K
 lub BRYDŻOWY (w ramach oferty
Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia”)
wtorek godz. 16:00 – 21:00
ul. Lilpopa 18
⊲T
 ańce integracyjne dla dorosłych
(w ramach oferty Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia”)
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poniedziałek godz. 12.00-13.30
ul. Świerkowa 1
⊲N
 ordic walking (w ramach oferty Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia”)
piątek godz. 10.30-12.00
ul. Świerkowa 1
⊲Z
 ajęcia taneczne dla dzieci
i młodzieży (bezpłatne)
czwartek godz. 14:30- 16:00
ul. Świerkowa 1
Wszelkie informacje na temat powyższych
zajęć w CKIO pod nr tel. 22 758 94
41 lub bezpośrednio u instruktorów
poszczególnych zajęć.
Zespół Szkół w Podkowie Leśnej

⊲ KOSZYKÓWKA dla dzieci SP.

– MKS Pruszków
poniedziałek godz. 16:30 – 18:00
środa godz. 17:45 – 19:15
sobota godz. 11:00 – 12:00 (przedszkolaki)
⊲ TENIS ZIEMNY dla dzieci (8-12 lat)
– KS Tennis Life
wtorek godz. 14:45 – 15:45
piątek godz. 14:00 – 15:00
⊲ PIŁKA NOŻNA – Podkowiański Klub
Sportowy Mustangi
Treningi dla dzieci i młodzieży (6-15 lat)
odbywają się dwa razy w tygodniu w
poszczególnych kategoriach wiekowych,
w czterech miejscach: Orlik w Żółwinie,
Hala w ZS w Podkowie Leśnej, Sala gimnastyczna w szkole KiK oraz na boiskach
KS Milan Milanówek. 2011; 2009-2010;
2007-2008; 2005-2006; 2001-2003.
Trzy najstarsze grupy biorą udział w
rozgrywkach ligowych Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej.

⊲ KARATE dla dzieci SP. – klub karate

Pruszków
poniedziałek godz. 14:45 – 15:45
środa godz. 14:45 – 15:45
⊲ KARATE dla dzieci SP.
– stowarzyszenie SMOK
poniedziałek godz. 16:00 – 17:00
środa godz. 16:00 – 17:00
⊲ KARATE dla młodzieży i dorosłych
– stowarzyszenie SMOK (start 27 lutego)
poniedziałek godz. 20:00 – 21:30
środa godz. 20:00 – 21:30
⊲ JUDO dla dzieci kl. 1-4 – UKS Pantera
Podkowa Leśna
poniedziałek godz. 17:30 – 18:30
środa godz. 17:30 – 18:30
⊲ SAMOOBRONA dla Pań
stowarzyszenie SMOK (bezpłatne)
poniedziałek godz. 18:30 – 20:00
⊲ TANIEC dla dzieci kl. 1-4
– szkoła tańca JAREMI
piątek godz. 14:45 – 15:30
⊲ Łucznictwo od 10 roku życia
– Sekcja miejska (bezpłatna)
sobota godz. 11:30 – 12:30
Szkoła Klubu Inteligencji
Katolickiej
⊲ BADMINTON dla dorosłych
wtorek godz. 20:00 – 22:00
⊲ FITNES – p. Misarko
Poniedziałek godz. 19:00 – 20:00
Czwartek godz. 19:00 – 20:00
⊲ Gimnastyka kręgosłupa – p. Misarko
Wtorek godz. 19:00 – 20:00
⊲ JUDO – uks „2”
Poniedziałek godz. 15:30 – 17:00
Piątek godz. 15:30 – 17:00
⊲ PIŁKA RĘCZNA – uks „2”
Środa godz. 15:30 – 17:00 (chłopcy)
Środa godz. 17:00 – 18:30 termin dla
dziewcząt, jak zbierze się grupa.
⊲ BALET – Muzyczne ABC
Środa godz. 16:30 – 17:30 (4+)
Środa godz. 17:30 – 18:30 (6+)
⊲ Zumba - dzieci – Muzyczne ABC
Czwartek godz. 17:00 – 19:30
⊲ PILATES dla dorosłych
– Muzyczne ABC
Środa godz. 18:30 – 19:30
⊲ SZERMIERKA dla dzieci i młodzieży
– Grodziski Klub Szermierczy
poniedziałek godz. 16:30 – 17:30
pr. początkująca-dzieci)
piątek godz. 15: 30 – 16:30
(gr. początkująca-dzieci)
⊲ FITNES – p. Płoszyńska
poniedziałek godz. 19:30 – 20:30

››› Sport

„Puchar Króla”
w Podkowie Leśnej
10 stycznia br. w Zespole Szkół Samorządowych
po raz pierwszy został zorganizowany turniej piłki
ręcznej chłopców – „Puchar Króla”. Rywalizacja
toczyła się w dwóch kategoriach wiekowych
(szkoły podstawowe i gimnazjum).

W sumie prawie 120 chłopców (6 drużyn w kat. Gim. i 4 drużyny z SP) wzięło
udział w turnieju. Na podkowiańskiej
hali gościliśmy uczniów z Michałowic,
Jaktorowa i Radziejowic.
Drużyny zaprezentowały bardzo
dobry poziom sportowy, mecze dostarczały wielu emocji kibicom licznie zgromadzonym na trybunach.
Najlepsi w obu kategoriach okazali
się uczniowie z Michałowic, zarówno
gimnazjaliści i ich młodsi koledzy nie
doznali żadnej porażki.
Najbliżej pokonania zdobywców
pucharu była reprezentacja podkowiańskiego Gimnazjum im. św. Hieronima, niestety w końcówce meczu
nie udało się strzelić gola i trzeba
było zadowolić się remisem 9-9.
W kategorii młodszej najbardziej
zacięty był mecz pomiędzy drużynami ze szkół z Podkowy Leśnej. Na niespełna dwie minuty do końca meczu
mieliśmy remis 4-4 i…, bardzo dobra

gra w obronie, parady bramkarzy
i błędy w ataku obu ekip spowodowały, że wynik już się nie zmienił.
Najlepszymi zawodnikami zostali:
Jan Magielski (Gimnazjum
im. św. Hieronima) i Bartek Mantey
(SP Michałowice)
Najlepszymi bramkarzami zostali:
Arek Brysiak (Gimnazjum
Radziejowice) i Jan Krupa
(SP Podkowa Leśna)
Puchary, medale i dyplomy wręczył
Burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński.
Nasze szkoły reprezentowali:
SP nr 2 – Tymek Jaworski, Mikołaj Kawałkowski, Michał Kubajczyk,
Marcel DeVirion, Eryk Mikulski,
Piotr Biczel, Franek Szulc (GK)
Samorządowa SP – Igor Galiński,
Błażej Krutkowski, Antoni Pietras,
Mateusz Kwiatkowski, Maciej Brysiak, Maksymilian Borek, Stanisław
Maros-Turek, Igor Kozłowski, Ad-

Piąta edycja Podkowiańskiej
Dychy już w 28 maja
Aż się nie chce wierzyć, że to już piąta edycja Dychy. Jak będzie tym razem?
zy po pięciu latach ktoś przejmie od Jacka Nowocienia tytuł Najszybszego
Podkowianina? Czy jak w poprzednich edycjach słońce będzie świecić mocno?
Czy pobijemy rekord uczestnictwa? Przekonamy się już w niedzielę 28 maja 2017 r.

Jedno jest pewne. Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe dołoży wszelkich starań, aby Dycha była wielkim
świętem biegania i zdrowego trybu życia. Nie przegapcie tej imprezy.
Oprócz biegu głównego na 10 km,
przygotowaliśmy cieszące się dużym
powodzeniem biegi dla dzieci na 400
i 800 m. Wszystkich, którzy nie mają
jeszcze śmiałości zmierzyć się z dystansem 10 km zapraszamy na Bieg

Bez Barier na dystansie 3 km.
W tym roku również w programie jest rywalizacja Nordic Walking.
Na biegaczy czeka urozmaicona leśno-miejska trasa, a my postaramy się aby
krewni i znajomi uczestników w tym
czasie się nie nudzili.
W podkowiańskim parku miejskim
przy stawie powstanie Miasteczko
Biegowe z wieloma atrakcjami. Będzie
można wziąć udział w grach i zaba-

rian Żukowski, Jan Krupa, Maciej Jastrzębski, Jan Niewiadomski,
Gimnazjum nr 2 – Jan Magielski,
Mateusz Jaworski, Franek Mrzygłód,
Mateusz Borządek, Jakub Matłacz,
Michał Korczak, Jeremi Sadkowski,
Jakub Przybyłowski, Jan Pepliński,
Filip Bołbot, Kosma Skajewski (GK),
Krzysztof Król, Aleksander Jarzyna.
Publiczne Gim. – Jerzy Ohme, Jan
Sforza, Joachim Suchoparski, Patryk
Matusiak, Maksymilian Janczewski,
Miłosz Michnikowski, Filip Jaworski,
Filip Wyczyński, Gabriel Baron, Mateusz Dąbrowski, Kordian Galiński,
Jan Lewandowski
Organizatorami turnieju byli: Zespół Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej i Miasto Podkowa Leśna. Zapraszamy za rok na kolejny
„Puchar Króla”.
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

wach przygotowanych przez naszych
partnerów, obejrzeć pokazy ćwiczeń
gimnastycznych, zasięgnąć porad specjalistów fizjoterapeutów, a także coś
przekąsić i ugasić pragnienie.
Podstawowy pakiet ma obniżoną
opłatę startową wynoszącą, tak jak
w zeszłym roku, 39 zł. W momencie zapisywania się do zawodów jest
możliwość skorzystania z opcji zamówienia koszulki startowej. W tegorocznej edycji Dychy będzie to
techniczna koszulka biegowa Performance w atrakcyjnej cenie 29 zł.
Zapisy do biegów już ruszyły.
O tym i o wszystkich ważnych sprawach związanych z biegiem możecie
przeczytać na naszej stronie:
www.ptb-podkowa.pl. Zapraszamy
też na stronę imprezy na facebooku.
Jacek Bełdowski
Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe
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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
e-mail: 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

www.podkowalesna.pl
Adresy e-mailowe radnych
Andrzej Porowski
andrzej.porowski@podkowalesna.pl
Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda
katarzyna.niezgoda@podkowalesna.pl
Olga Jarco
olga.jarco@podkowalesna.pl
Emilia Drzewicka
emilia.drzewicka@podkowalesna.pl
Małgorzata Janus
malgorzata.janus@podkowalesna.pl
Joanna Przybysz
joanna.przybysz@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Zbigniew Habierski
zbigniew.habierski@podkowalesna.pl
Małgorzata Horban
malgorzata.horban@podkowalesna.pl
Sylwia Dąbrówka
sylwia.dabrowka@podkowalesna.pl
Marcin Kaliński

Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste
tel. 22 729 10 62, 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl

marcin.kalinski@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

Renata Gabryszuk
renata.gabryszuk@podkowalesna.pl

Podatki: tel. 22 759 21 07
Opłaty za wodę, kanalizację i odpady
komunalne: tel. 22 759 21 07, 22 759 21 27
Referat Infrastruktury Komunalnej
– 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: gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
drogi – 22 759 21 23
e-mail: inwestycje@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

Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl

Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska
malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja – Podkowa Leśna: tel. 22 758 91 10
Dzielnicowy Posterunku Policji w Podkowie
Leśnej (dla całej Podkowy Leśnej)
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 Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej
05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41
Wydawca: Urząd Miasta Podkowa Leśna
Redaktor naczelny:
Artur Tusiński – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Redaguje zespół:
Maria Górska – Sekretarz Miasta,
Marta Ostrowska,
tel. 22 759 21 24,
e-mail: promocja@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
Awarie lamp ulicznych: tel. 22 758 68 33
(firma „Święcki” z Pruszkowa)
Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-Nova Sp. z o.o.
tel. 697 229 002 (alarmowy),
tel. 663 203 807 (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:
ul. Modrzewiowa 41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 729 12 81
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60:
ul. Wiewiórek 2/4, 05-807 Podkowa Leśna
tel./fax 22 729 10 80
Miejska Biblioteka Publiczna
im Poli Gojawiczyńskiej:
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48
www.mbp-podkowalesna.pl
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa 18, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Urząd Pocztowy: tel. 22 758 93 28
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie w godz.:
9.00–10.00 oraz 16.30–17.30

Skład: Studio graficzne Ling Brett
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa
Nakład: 1500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania nadsyłanych artykułów
oraz do zmiany ich tytułów.
Za treść zamieszczanych
artykułów odpowiadają ich autorzy.

