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Oddajemy Państwu wydanie Biuletynu w dużej mierze
poświęcone wodzie, środowisku i nowościom technologicznym,
które wdrażamy do zarządzania miastem.
O tym jak zmienia się świat, Podkowa Leśna i otaczająca nas rzeczywistość najwięcej do powiedzenia
ma najstarsza mieszkanka Podkowy Pani Maria. Zachęcam do przeczytania wywiadu z sanitariuszką
Powstania Warszawskiego i zapaloną brydżystką.
Na kolejnych stronach opisujemy nasz
podkowiański sposób na odprowadzenie
wód opadowych z nowo budowanych
jezdni. Nie dość, że innowacyjny i efektywny,
to jego największą zaletą są korzyści
środowiskowe, drzewa i rośliny będą
korzystały z dłużej utrzymującej się wilgoci
w glebie. Dodatkowo taki sposób
magazynowania i odprowadzania wody
z pasów drogowych chroni miasto przez
zakusami fiskalnymi obecnego ustawodawcy.
Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia
br. prawem, każde miasto jest obowiązane
płacić tak zwany podatek od deszczu.
Nasze odwodnienie zwalnia z tego
obowiązku. Jeśli już jesteśmy w temacie
zmian prawa, to warto zapoznać się z
artykułem
dotyczącym
nowego,
centralnego, oderwanego od lokalnych
realiów sposobu regulowania stawek za
wodę i ścieki. Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie nie tylko sparaliżowało
inwestycje w całym kraju, ale w wielu
gminach wzrosły ceny za wodę i ścieki również w Podkowie Leśnej - wbrew temu
co sam regulator próbuje przekazać opinii
publicznej. Wiele miesięcy zajęła mi „walka”
z Wodami Polskimi o utrzymanie stawek
na zaproponowanym poziomie przez
podkowiańską Radę Miasta, niestety
otrzymana Decyzja regulatora nie jest po
mojej myśli, dlatego zdecydowałem się
od niej odwołać, a w razie niepowodzenia
przedłożyć radnym uchwałę o
wprowadzeniu dopłat dla mieszkańców.
Więcej na ten temat możecie Państwo
przeczytać w obszernym artykule na
stronie 10. Temu tematowi będzie też
poświęcone spotkanie z mieszkańcami,
na które zapraszam 6 września.

Powoli przymierzamy się też do zamknięcia
zadania związanego z wymianą wodomierzy.
System zdalnego odczytu działa sprawnie,
lada moment zintegrujemy go w pełni z
systemem finansowo księgowym i
systemem dwustronnej komunikacji z
mieszkańcami. Pokusiliśmy się o wstępne
podsumowanie, z którym możecie się
Pasńtwo zapoznać na stronie 8. To wszystko
wpisuje się w ideologię Smart City, w której
Podkowa Leśna jest jednym z liderów w
kraju, a i poza jego granicami nasze
rozwiązania są dostrzegane.
Okres upałów i suszy to wzmożone
podlewanie naszych ogrodów. To także
spadki ciśnienia w sieci wodociągowej,
która wymaga konserwacji. Na szczęście
Brwinów uporał się już z wymianą złóż w
swoich Stacjach Uzdatniania Wody,
natomiast w Podkowie właśnie kończymy
tego typu prace, a później planujemy
modernizację automatyki naszej Stacji.
Przedłużający się okres upałów zmusza
też do rzadszego koszenia trawy i podcinania
zieleni wymagającej okresowych prac
pielęgnacyjnych. Rośliny źle znoszą
ingerencje w czasie takich długich okresów

suszy. To wszystko ma wpływ na aurę – w
tym roku wcześniej widzimy pierwsze
oznaki jesieni. Od kilku tygodni drzewa
zrzucają liście, dlatego we wrześniu
wprowadzamy dodatkowy odbiór 10
worków odpadów zielonych z każdej posesji.
W Biuletynie nie zabrakło wiadomości
bieżących o pracach drogowych,
budowlanych, porządkowych oraz
kulturalnych i sportowych. Na szczególną
uwagę zasługuje informacja o uroczystości
odsłonięcia
tablicy
pamiątkowej
poświęconej historii Parku Miejskiego i
Pałacyku - Kasyna oraz fundatorom tego
miejsca. Na koniec nie może zabraknąć
kilku ciepłych słów podziękowania dla
odchodzących na emeryturę Dyrektorów
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Warszawy i Przedszkola Miejskiego im.
Krasnala Hałabały. Pani Elżbiecie
Mieszkowskiej i Pani Bożenie Tomaszek
bardzo dziękuję za współpracę, życząc
wszelkiej pomyślności, odpoczynku i radości.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Inwestycje
Wieści z urzędu

Nominacja

dla Burmistrza Miasta
Miło nam poinformować, że Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna został nominowany do europejskiego konkursu
Innovation in Politics ( Innowacje w Polityce) za działania w duchu
Smart City, a w szczególności za inwestycje w inteligentne wodomierze
i zautomatyzowany monitoring zużycia wody.

Europejska Nagroda Innowacje w Polityce
(Innovation in Politics Awards) poświęcona
jest stałemu rozwojowi i umacnianiu
innowacyjnej polityki demokratycznej
i administracji publicznej w Europie.
Innovation in Politics wyróżnia i nagradza
innowacyjne i odważne projekty ze sfery
politycznej, które mogą służyć jako dobre
praktyki dla wszystkich krajów europejskich.
Organizatorem i fundatorem nagród jest
Instytut Innowacji w Polityce (Innovation
in Politics Institute) z siedzibą główną
w Austrii w Wiedniu, posiadający
reprezentację w 12 krajach w Europie:
Austria, Belgia, Bułgaria, Francja, Irlandia,
Litwa, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Szwecja,
Włochy, Wielka Brytania. Inicjatywę
wspiera w ramach partnerstwa wiele

renomowanych think tanków i fundacji
w Europie. Nominowanymi mogą być
obywatele i politycy ze wszystkich 47
państw członkowskich Rady Europy.
Wyróżniony projekt musi przede wszystkim
prezentować innowacyjny charakter,
przełamywać schematy, stawiając
jednocześnie czoła wyzwaniom w sferze,
w której jest realizowany (mieście, regionie,
kraju). Innowacja nie musi należeć do
„pierwszych na świecie”. Liczy się nowe
podejście w kraju lub regionie, w którym
projekt był realizowany i mądra adaptacja
do lokalnej kultury czy potrzeb.
Instytut Innowacji w Polityce przyznaje
doroczne Nagrody za działania, które nie
tylko podnoszą jakość życia Europejczyków,
ale również łączą ich i inspirują. Misją
Instytutu jest dostrzeganie i wspieranie
tych polityków w Europie, którzy mają

odwagę przełamywać schematy, są twórczy
i skuteczni - niezależnie od tego z jaką
partią polityczną są związani i na jakim
szczeblu administracyjnym działają.
Nagrody dla Innowacji w Polityce wynoszą
ich działania na pierwszy plan, stawiając
za przykład do naśladowania dla innych.
Ogłoszenie finalistów odbędzie się we
wrześniu 2018r.
Maria Górska
Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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• Rodzicom lub opiekunom,
• Pełnoletnim uczniom bądź studentom.

Podstawę ustalenia wysokości w/w
stypendium stanowi minimalne
wynagrodzenie brutto obowiązujące na
dzień 31 grudnia roku poprzedzającego
rok przyznania stypendium. Wysokość
miesięcznych rat stypendium za wybitne
osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub
sportowe może wynosić do 15 %
wspomnianej kwoty. Stypendium jest
przyznawane na czas trwania nauki
w danym roku szkolnym/akademickim,
nie dłużej niż na 10 miesięcy. Stypendium
przyznawane jest niezależnie od sytuacji
materialnej Kandydata. Wcześniejsze
stypendia nie wpływają na uzyskanie
stypendium
w
tym
roku.
www.podkowalesna.pl

Nasadzenia na
ul. Topolowej
i ul. Głównej

Dwa postępowania na realizację zadania
pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku
Miejskiego poprzez wykonanie
ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia W dniu 27.07.2018 r. zawarto umowę na
czaszy stawu na rowie Rs-11 według wykonanie nasadzeń na ulicy Topolowej
istniejącego projektu oraz opracowanie i ulicy Głównej na odc. ul. Lotnicza –
dokumentacji projektowej przebudowy Błońska w Podkowie Leśnej. Wykonawca
istniejącego zbiornika wodnego w ramach umowy przygotuje ziemię do
w Podkowie Leśnej wraz z realizacją sadzenia roślin tj. usunie zanieczyszczenia,
przebudowy według uzgodnionego zaprawi doły ziemią urodzajną i zasili
projektu” zostały bez rozstrzygnięcia ze nowo posadzone rośliny nawozami.
względu na zbyt wysoką cenę ofertową. Termin zakończenia robót przewidziano
W związku z tym został ogłoszony kolejny na koniec września 2018 r.
przetarg z terminem składania ofert do
22 sierpnia.

Przebudowa
ul. Modrzewiowej
i ul. Kościelnej
W czerwcu br. przeprowadzono
postępowanie przetargowe w celu
wyłonienia wykonawcy na realizację
przebudowy ul. Modrzewiowej
i ul. Kościelnej w Podkowie Leśnej.
W przetargu wzięła udział tylko jedna
firma. Postępowanie unieważniono ze
względu na cenę złożonej oferty, która
przewyższyła kwotę, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. W lipcu br. ponowiono
przetarg, którym zainteresowały się dwie
firmy, ale i w tym przypadku postępowanie
unieważniono, ze względu na zbyt wysoką
cenę złożonych ofert.
Dnia 30 lipca br. ogłoszono
nowe postępowanie przetargowe
na wykonanie przebudowy tylko
ul. Modrzewiowej w dwóch odcinkach:
Wschodnia-Topolowa oraz Topolowa J. Pawła II.W wyznaczonym terminie
zostały złozone trzy oferty.

Rowy

Stypendia Burmistrza Miasta
Podobnie jak w ostatnich latach uczniowie
i studenci, którzy nie ukończyli 25 roku
życia będą mogli otrzymać, za wybitne
osiągnięcia edukacyjne sportowe lub
artystyczne, Stypendia Burmistrza Miasta
Podkowa Leśna. Stypendium przeznaczone
jest dla uczniów i studentów zamieszkałych
na terenie Miasta Podkowa Leśna. Jest
to indywidualne wyróżnienie za szczególne
osiągnięcia edukacyjne, sportowe bądź
artystyczne. Prawo zgłaszania kandydatów
do stypendium przysługuje:
Dyrektorom placówek oświatowych
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Pedagogicznej,
Klubom sportowym,
Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna,
Rektorom lub Dziekanom szkół wyższych,

Staw w Leśnym
Parku Miejskim

Osoby zainteresowane mogą złożyć
wniosek w terminie od 1 września do
30 października b.r. w Sekretariacie
Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
Regulamin przyznawania Stypendium
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za
wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe
lub artystyczne jest dostępny na stronie
BIP. Wniosek jest do pobrania na
stronie Miasta Podkowa Leśna
www.podkwalesna.pl
Agnieszka Pulkowska – Nowocień
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Oświetlenie, światłowód, monitoring
na terenie Leśnego Parku Miejskiego
W połowie sierpnia ruszyła budowa
kablowej instalacji oświetlenia, nieprzerwanej obserwacji newralgicznych
światłowodu i monitoringu oraz prac punktów w określonych obszarach parku,
dotyczących
skablowania
linii wraz z automatyczną rejestracją obrazu.
napowietrznej niskiego napięcia wraz z Zaprojektowany system pozwala na
demontażem istniejących słupów na praktycznie nieograniczoną swobodę
terenie Leśnego Parku Miejskiego. Termin ewentualnej rozbudowy. Koszt wykonania
zakończenia robót przewidziano do końca tej pracy to 470.000 zł.
listopada 2018 r. Inwestycja będzie
prowadzona wzdłuż zaprojektowanych
alejek, dookoła stawu oraz przy Pałacyku
i łące, gdzie zostanie postawionych 37
nowych lamp w typie pastorał, z czego
część jest podwójna. W celu znacznej
poprawy bezpieczeństwa jest budowa
nie tylko oświetlenia, ale również
nowego, kompletnego systemu
monitoringu, zapewniającego możliwość
www.podkowalesna.pl

Do końca września zostaną
przeprowadzone prace konserwacyjne
polegające na odmuleniu, czyszczeniu
i konserwacji dna i skarp rowów
odwadniających w Podkowie Leśnej, tj.
zebraniu z rowów śmieci i ich wywiezieniu,
koszeniu skarp rowów, czyszczeniu dna
i skarp z liści, gałęzi, odmuleniu
wskazanych przepustów, naprawie
i faszynowaniu osuwających się skarp
rowów z wyłączeniem odcinka rowu
biegnącego przez Rezerwat Parów Sójek.

Tomasz Gawin
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Smart City

Inteligentne miasto Podkowa Leśna
-

S

-

mart City inteligentne miasto
miasto, które wykorzystuje
te c h n ologie
info rma c y jn o komunikacyjne w celu zwiększenia
interaktywności i wydajności
infrastruktury miejskiej i jej komponentów
składowych, a także do podniesienia
świadomości mieszkańców.
To tyle definicja, a jak ma się to
w przypadku miasta, usług publicznych,
kosztów ich wytworzenia, zarządzania,
ekonomii czy efektywności stosowanych
rozwiązań? Aby przybliżyć te
zależności pomiędzy technologią,
a funkcjonowaniem miasta, musimy
cofnąć się do dobrze nam wszystkim
znanych początków Podkowy Leśnej.
„Siła i Światło” to konsorcjum
przemysłowe, które w 1922 roku
powołało spółkę akcyjną „Elektryczne
Koleje Dojazdowe”, w celu budowy
elektrycznej trakcji kolejowej przez
dobra podkowiańskie. Kilka lat później
powstała spółka pod nazwą „MiastoOgród Podkowa Leśna, Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością”. Tak
zaczęła się historia jedynego
w pełni samodzielnie dzisiaj
funkcjonującego w Polsce Miasta Ogrodu.
Nowatorskiego i nowoczesnego jak na
lata 20 spojrzenia na miasta, dzisiaj
jednego z najnowocześniejszych miast
w Polsce, gdzie technologia i technika ma
służyć lokalnej społeczności nie tylko
poprawiając
komfort
ż ycia,
ale pozwalając nim bardziej
efektywnie i pełniej zarządzać.
Uzasadnieniem budowy nowoczesnej,
elektrycznej – dzisiaj nazywamy ją
niskoemisyjną – kolei podmiejskiej mieli
być mieszkańcy naszego miasta. WKD
stała się motorem rozwoju miasta, ale też
czynnikiem znacznie wpływającym na
codzienny komfort życia mieszkańców.
4

W 1981r. Podkowa Leśna została
wpisana do rejestru zabytków ze względu
na niepowtarzalny układ urbanistyczny,
zabudowę i zieleń miasta – ogrodu. Jest
więc zabytkiem techniki – urbanistyki
i architektury. Czy można jednak spocząć
na laurach? Konsumując jedynie
spuściznę Ojców założycieli? Nie,
Podkowa Leśna może nadal być
w awangardzie nowoczesności
i nowatorskości, wyznaczać trendy
i przecierać szlaki, stać się wzorcowym
Smart City w kraju. Od dwóch lat
bardzo konsekwentnie wdrażam
strategię budowy Inteligentengo
Miasta w Podkowie Leśnej.
Na co dzień, podobnie jak wiele innych
polskich miast, także Podkowa Leśna
boryka się z wieloma typowymi
problemami. Dodatkowo status zabytku
narzucał istotne ograniczenia
w modernizacji infrastruktury miasta.
Wśród wielu bolączek najistotniejsze
były:
brak odpowiedniej infrastruktury do
szybkiego internetu
niedokładny system pomiaru zużytej
wody
brak systemu monitorującego awarie
sieci wodociągowej
nieefektywne i drogie w eksploatacji
oświetlenie przestrzeni publicznej
brak parkingów publicznych (park &
ride) i systemu informowania i rezerwacji
miejsc
brak nowoczesnego i interaktywnego
system monitoringu miejskiego
brak nowoczesnego systemu
komunikacji urzędu z mieszkańcami
A do tego wszystkiego zawsze występuje
bariera finansowa.
Już dziś Podkowa Leśna zasługuje na
miano nowoczesnego, inteligentnego
miasta – stare nieefektywne lampy

•
•
•
•
•

•
•

www.podkowalesna.pl

sodowe zastąpiliśmy oprawami LED.
Wydatki na energię elektryczną są niższe
o ok. 52%, zaś po wdrożeniu systemu
Smart Lights można się spodziewać
jeszcze większych oszczędności. Na
terenach mniej uczęszczanych po zmroku
lampy będą świeciły z mniejszą
intensywnością i stopniowo będą
wygaszane. Całość systemu oświetlenia
będzie dostosowana do aktualnych
potrzeb i warunków pogodowych.
Wydatki na oświetlenie uliczne spadły
z poziomu 260-270 tyś. do 132 tyś.
rocznie, pomimo wydłużenia ich czasu
działania. Planowane wdrożenie
zarządzania oświetleniem zoptymalizuje
proces utrzymania infrastruktury
oświetleniowej w mieście, np. sam obwód
oświetleniowy poinformuje o zepsutej,
nieświecącej oprawie. Inteligentne lampy
uliczne poza oświetleniem, mogą spełniać
dodatkowe funkcje np. rejestrując dane
dotyczące, jakości powietrza. Obecnie
na terenie Miasta są zainstalowane dwa
czujniki rejestrujące zanieczyszczenie
powietrza pyłami zawieszonymi PM10
i PM2.5.
Miasto, jako jedno z niewielu w Polsce
ma obecnie pełne pokrycie siecią
światłowodową i wodnokanalizacyjną.
Położono światłowody, które docelowo
umożliwią szybki dostęp do internetu
w prawie 1300 gospodarstw domowych.
Wdrożono również system zdalnego
odczytu wodomierzy Orange Smart
Water, który umożliwia zdalny odczyt
liczników w czasie rzeczywistym.
U prawie 1200 odbiorców zainstalowano
specjalne, nowoczesne wodomierze
wyposażone w nakładkę pozwalającą na
precyzyjny odczyt parametrów pracy
wodomierza oraz rejestrowanie
wszelkich zdarzeń, a także wysyłanie
tych informacji do centralnego serwera

w celu ich analizy. Dzięki systemowi
zespoły techniczne odpowiedzialne za
dystrybucję wody będą miały łatwy
dostęp do informacji o tym, jaki jest bilans
wody w poszczególnych strefach miasta.
Dodatkowo wsparcie otrzymały także
osoby odpowiedzialne za sprzedaż wody
i dział księgowości. Dzięki wdrożonemu
rozwiązaniu, a w konsekwencji
ograniczeniu ubytków, sprzedaż wody
wzrosła o 20% rok do roku
w analogicznym okresie.
W dalszej perspektywie liczniki zużycia
wody w ogrodach będą mogły być
wyposażone w systemy sterujące
zraszaczami i
uruchamiane
w optymalnych godzinach, kiedy zużycie
jest najmniejsze.
Budujemy system integrujący
monitoring miejski z inteligentnymi
parkingami, które już dziś dzięki pętlom
indukcyjnym przekazują informacje
o liczbie użytkowników. Dzięki
wprowadzonemu
systemowi
rozpoznawania numerów rejestracyjnych
pojazdów możliwe będzie nawigowanie
do wolnych miejsc postojowych
i wprowadzenie efektywnego i taniego
w eksploatacji systemu pobierania opłat
za parkowanie.

Z P&R korzysta w dni
powszednie ok. 140
kierowców, co w skali
miesiąca oznacza ponad
3000 parkujących
pojazdów.

istotny odpowiadają na te potrzeby,
usprawniając jednocześnie działanie
administracji. W otoczeniu stacji kolejki
WKD mogą pojawić się inteligentne
ławki zasilane energią słoneczną, które
umożliwią doładowanie smartfona
i dostęp do sieci WiFi. Usprawnieniu
komunikacji i dojazdów do kolejki WKD
posłuży współdzielony system rowerów.
Dzięki zastosowaniu technologii
lokalizacji GPS, GSM oraz czujnikom
ruchu można będzie rozpocząć
i zakończyć jazdę w dowolnym miejscu
wyznaczonym przez administratora.
Brak stacji lub ich wirtualne odpowiedniki
to oszczędność dla miasta oraz swoboda
i wygoda dla użytkowników.
Rozważana jest również możliwość
zainstalowania
inteligentnych
pojemników na odzież używaną, które
będą informowały o aktach wandalizmu
i ich zapełnieniu. Podobne rozwiązanie
analizowane jest pod kontem
efektywności ekonomicznej w przypadku
koszy na śmieci, co pozwoliłoby szybciej
reagować na przepełnione kosze jak
i efektywniej rozliczać firmy je
opróżniające.
Pomimo, że Podkowa Leśna to mały
organizm, to rodzaj problemów i zadania
stojące przed administracją są identyczne
jak w większych ośrodkach. Jednocześnie
dysponujemy dużo mniejszymi zasobami
urzędników i dlatego stawiam na
innowacje, które usprawniają i w dużej
mierze automatyzują wiele czynności.
Wymiana oświetlenia i monitoring

zużycia wody dały realne, duże
oszczędności. Już niedługo zacznie
działać nowy system powiadamiania sms
zintegrowany z platformą pozwalającą
na dwustronną komunikację
z mieszkańcami. Nie tylko zostaniecie
Państwo powiadomieni o terminie
odbioru odpadów, wystawieniu faktury
za wodę czy mijającym terminie płatności
podatku od nieruchomości, ale będziecie
mogli na bieżąco monitorować swoje
należności, programować częstotliwość
wystawiania faktur. Dodatkowo będzie
można składać wnioski i pisma bez
wychodzenia z domu, śledzić przebieg
załatwiania sprawy czy skontaktować się
z odpowiedzialnym urzędnikiem. Całość
pozwalała będzie na zapytanie się Was,
mieszkańców o zdanie w sprawach
ważnych dla miasta, przeprowadzenie
nieabsorbującej czy ankiety, zebranie
informacji czy zagłosowanie nad
wyborem projektu w budżecie
obywatelskim. Wszystko, aby żyło nam
się w Podkowie Leśnej wygodniej, abyśmy
mieli jeszcze większy dostęp do
informacji, wpływ na zapadające
w mieście decyzje. I wszystko to przy
zachowaniu zasady – dużo więcej
i efektywniej przy zachowaniu tych
samych lub mniejszych nakładów.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna

Podkowa Leśna to miasto relatywnie
młode – mieszkańcy oczekują
efektywnego dostarczania informacji,
oczekują innowacji, które podniosą
wygodę i komfort życia, zachowując
„zielony” charakter miasta. Dotychczas
wdrożone rozwiązania już dziś w sposób

www.podkowalesna.pl
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Podkowiański Rower Miejski

PROM

Magazynowanie wody –
Natural Drainage System
Układ urbanistyczny naszego miasta jest objęty ochroną konserwatora zabytków.
Wąskie, wymagające uwagi i wyobraźni użytkowników ulice stanowią o niepowtarzalnym
charakterze naszego miasta.

PROM to system wypożyczania rowerów
miejskich w Podkowie Leśnej, który urząd
przygotowuje dla mieszkańców, aby mogli
korzystać z rowerów już pod koniec
sierpnia. Aby przejechać się jednym
z jednośladów, należy pobrać specjalną
aplikację „Roove”. System obejmuje na
razie cztery rowery w kolorze srebrnym
z charakterystycznymi naklejkami,
zabezpieczone czipem. System, jeżeli się
spodoba mieszkańcom, to zostanie
rozbudowany o kolejne jednoślady. Obecnie
opracowywany jest regulamin korzystania.
Jeżeli będzie wiązało się to z opłatami, to
Rada Miasta będzie musiała podjąć stosowną

uchwałę. Bardziej konkretne informacje
zostaną przedstawione na stronie miasta
i w następnym biuletynie. Na skwerku
przy stacji WKD została zamontowana
samoobsługowa stacja napraw rowerów.
Stacja napraw posiada zestaw narzędzi
i pompkę rowerową na wszystkie rodzaje
zaworów. Korzystanie ze stacji jest
całkowicie bezpłatne.
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Strefa relaksu powiększona o leżaki

Mamy nadzieję, że nasza strefa relaksu wakacyjnego spełniła oczekiwania.

Pod koniec czerwca w podkowiańskim
Parku Przyjaźni Polsko- Węgierskiej
zostały postawione siedziska – huśtawki,
które były licznie oblegane przez
mieszkańców. Często bywało tak, że
trzeba było zaczekać, aby zwolniło się
miejsce. W ciągu dnia są zajmowane przez
rodziców z dziećmi i osoby starsze,
a wieczorem przez młodzież. Zgodnie
z zapowiedzią strefa została doposażona
w leżaki. 10 leżaków w kolorze zielonym
i bordowym zostało ustawionych w drugiej
części parku. W związku z intensywnym
korzystaniem przez wypoczywających,
przedłużamy okres ich dostępności aż do
przyjścia jesiennego załamania pogody.
Zapraszamy.
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Z drugiej strony proponowane całkowite zatrzymanie wody deszczowej
rozwiązania nie tylko z dziedziny na danej ulicy (Topolowa, Cicha)
bezpieczeństwa ruchu, zastosowanych i zapobiega zalewaniu ulic sąsiednich
technologii nawierzchni powinny być i mieszkańców posesji przy nich
wyjątkowe, dostosowane do specyfiki zlokalizowanych. Tego rodzaju pobocza,
Podkowy, oczekiwań i potrzeb w odróżnieniu do urządzanych wcześniej
mieszkańców, ale powinny to być (Akacjowa, Wschodnia czy Reymonta na
rozwiązania zapewniające taką odcinku Jana Pawła II do Żeromskiego)
gospodarkę wodami opadowymi służą nie tylko do wyłapania wody, nie
w obszarze naszych dróg, które z jednej tylko jako zbiorniki retencyjne i pobocza
strony sprostają wymaganiom drogowym, chłonne, ale montowane są w nich
estetycznym jak i środowiskowym.
drenaże, które nadmiar wody
Kto wie, czy właśnie aspekt ekologii, odprowadzają do specjalnie w tym celu
dobro i dbałość o środowisko naturalne zaprojektowanych i budowanych
w perspektywie czasu nie okaże się skrzynek rozsączających. Dzięki budowie,
najważniejszym determinantem skrzynki posiadają nie tylko dużą
zastosowanych rozwiązań.
pojemność, ale i powierzchnię, która
W obecnej kadencji wszystkie nowo w sposób znaczący wspomaga infiltrację
projektowane drogi posiadają wody do gleby. Dodatkowym efektem
nowatorskie systemy zagospodarowania środowiskowym będzie z czasem
wód opadowych. Wąski pas drogowy odtworzenie przez drzewa systemów
w wypadku jej utwardzenia staje się korzeniowych. Korzenie drzew w sposób
z perspektywy środowiska naturalnego naturalny oplatają skrzynki. Poprawia to
pustynią. Drzewa i inne rośliny statykę drzew, a woda magazynowana
pozbawione wody z wiązanej w skrzynkach zapewnia w okresach suszy
w glebie umierają. Nie rosnąc, dłuższe utrzymywanie się wody w glebie,
ograniczają swoje funkcje życiowe co poprawia warunki wegetacji roślin.
do minimum. Pustynnienie spowodowane Całość systemów przypomina Natural
nadmiernym i nieracjonalnym Drainage System, czyli wykorzystanie
odprowadzeniem nadmiaru wód systemu połączonych ze sobą mikro
opadowych z miasta wpływa negatywnie zbiorników retencyjnych w Podkowie
na wilgotność powietrza, powoduje Leśnej wzbogaconych o systemy
stopniowy wzrost temperatury, wspomagające infiltrację. Jak działa nowe
a w konsekwencji rażąco pogarsza odwodnienie - widać najlepiej na
komfort życia i zdrowia mieszkańców.
Topolowej i Akacjowej. W czasie
Projektantom narzucono stosowanie intensywnych opadów deszczu
rozwiązań ograniczających szerokość skrzyżowanie tych dwóch ulic szybko
jezdni - powierzchni nieprzepuszczalnej stawało się sporym „jeziorem”. Dzisiaj
(Kwiatowa) do minimum. Budowane są woda opadowa z Topolowej praktycznie
ciągi pieszo-jezdne. Takie rozwiązanie nie nie dopływa do skrzyżowania z Akacjową,
tylko preferują pieszch, ale pozwala na jest kierowana dzięki geometrii drogi na
wygospodarowanie w poboczu części pobocza, kanalizowana w drenażu
zielonych i powierzchni służących do i magazynowana w skrzynkach
wyłapania wody po deszczu. W innych retencyjnych pod pasami zieleni lub
ulicach dodatkowo projektowanie dróg jezdnią (tak jak np. na Kwiatowej).
z odgiętą osią jezdni i odwracaniem Niestety, woda płynąca wzdłuż zaledwie
spadku poprzecznego pozwala na 6 lat temu wybudowanego pobocza
www.podkowalesna.pl

Akacjowej nadal zalewa skrzyżowanie.
Dlatego ponawiamy apel o nieparkowanie
samochodów na poboczach chłonnych.
Aby efektywnie działały, nie mogą być
sukcesywnie zagęszczane poprzez nacisk
opon. Końcowym pozytywnym efektem
stosowania takich rozwiązań jest brak
konieczności odprowadzania podatku od
deszczu, wprowadzonego od 1 stycznia
br. roku przy okazji wejścia w życie
ustawy o Wodach Polskich. Środki
dołożone do dróg przy okazji budowy
tego efektywnego i przyjaznego naszym
drzewom i zieleni systemu odwodnienia
powinny dość szybko się zwrócić. Wymiar
środowiskowy i poprawa komfortu
naszego życia jest nie do wycenienia.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna
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Wodomierze – podsumowanie
działania nowego systemu
W 2017 roku Urząd Miasta rozpoczął akcje wymiany wszystkich wodomierzy głównych. Zgodnie z polskim
prawodawstwem w tym zakresie, pierwszy wodomierz w budynku – główny, jest integralną częścią przyłącza
wodociągowego i stanowi własność przedsiębiorstwa wodociągowego dostarczającego wodę -w przypadku Podkowy
Leśnej jest to miasto.

Było to podyktowane kilkoma czynnikami.
Obowiązek zakupu, instalowania,
utrzymania w należytym stanie
technicznym, czy okresowej legalizacji,
wymiany oraz dokonywania odczytów
wodomierza spoczywa po stronie miasta.
Wodomierz zachowuje świadectwo
kontroli metrologicznej przez okres 5 lat.
Wiele z wybudowanych przyłączy nie
było zgłoszonych, kontrola ze strony
urzędu była znikoma. Zapewne stan
rzeczy i brak precyzji wodomierzy były
przyczyną tak dużej różnicy pomiędzy
sprzedawaną przez miasto wodą, a ilością
odprowadzanych ścieków do grodziskiej
oczyszczalni.

Od początku budowy sieci
zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w Podkowie Leśnej,
czyli od połowy lat 90
wodomierze w wielu naszych
domach nie były wymieniane. Te
najstarsze miały niejednokrotnie
ponad 15 lat.
Funkcjonujący do niedawna system ich
odczytu polegający na okresowym
spisaniu stanu urządzeń pomiarowych
przez inkasenta był bardzo niewydolny.
Inkasent odwiedzał niecałe 70%
podkowiańskich nieruchomości
z czego osobiście odczytywał stan
w mniej więcej połowie, natomiast
z pozostałych 30% informację o odczycie
urząd czerpał bezpośrednio ze zgłoszeń
mieszkańców. Taki stan rzeczy, głównie
z uwagi na ręczne przechowywanie
danych przez inkasenta i brak bazy
danych w urzędzie generował wiele
błędów. Nowe wodomierze, o dużo
wyższej klasie dokładności odczytu niż
stare zostały wyposażone w radiowe
nakładki komunikujące się co godzinę
8

zamontowane dodatkowe liczniki
rejestrujące zużycie wody służącej do
podlewania ogrodów. Regularnie, na
podstawie faktur z tego rozwiązania
korzysta około 300 użytkowników. Wg
stanu na 1 sierpnia zmontowanych zostało
1150 wodomierzy, bez zastrzeżeń ze
strony urzędu pracuje 1011. Zastrzeżenia
są do 27 nakładek lub instalacji domowych,
bo np. nie posiadają zaworów zwrotnych,
a nakładki wykazuje brak sygnału,
rozładowaną baterię lub przepływy
wsteczne. Około 100 jest w fazie
uruchamiania nakładek i testowania ich
pracy, a ok. 30 przypadków podlega
weryfikacji przez pracowników urzędu
miasta.
Sprzedaż wody przez miasto w roku
2018 w analogicznym okresie do roku

2017 wzrosła o ponad 20%. To z cała
pewnością jest zasługa uszczelnienia
systemu oraz pracy nowych, dokładniejszych
urządzeń. Ponadto koszty funkcjonowania
systemu zdalnego odczytu wodomierzy
są niższe niż koszty utrzymania etatu
inkasenta. Dodatkową wartością działania
sytemu będzie możliwość uruchomienia
alarmów i powiadamiania właścicieli
nieruchomości w przypadku wystąpienia
awarii na instalacjach wewnątrz budynku,
co zaoszczędzi nie tylko wodę, ale i ograniczy
straty materialne. Urząd Miasta planuje
też zachęcić mieszkańców posiadających
podliczniki do podlewania ogrodów do
montażu wodomierzy z nakładkami
i zamontowania zintegrowanego systemu
sterowania, sterującego podlewaniem
ogrodów uzależnionym od ciśnienia w sieci

wodociągowej – przy niskich rozbiorach
i warunków atmosferycznych. W czasie
analizowania danych zużycia wody
i zestawienia ich z deklaracjami dotyczącymi
odpadów zaobserwowano dużą zależność
tych dwóch czynników. Docelowo Urząd
Miasta będzie rekomendował Radzie
Miasta podjęcie uchwały o przejściu na
rozliczenie za odpady na podstawie zużycia
wody. Takie rozwiązanie pozwoli objąć
faktycznie wszystkich mieszkańców
systemem odbioru odpadów jak i promować
pożądane w przypadku polskich zasobów
wody zachowania pro oszczędnościowe.
Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Spadki ciśnienia wody
W okresie wakacyjnym Miasto Podkowa Leśna zdecydowało się na wymianę i płukanie złóż w podkowiańskiej
stacji uzdatniania wody, która znajduje się na ulicy Warszawskiej. Kolejną inwestycją będzie wymiana
sterowników. Zakłada się zdalny monitoring oraz sterowanie stacji za pomocą modemu GPRS. Prace te
mogą powodować spadki ciśnienia wody.
z koncentratorami równomiernie
rozmieszczonymi w całym mieście.
Koncentratory przekazują odczyty do
specjalnie w tym celu zaprojektowanej
aplikacji. Aplikacja nie tylko archiwizuje
stany, ale potrafi poinformować
o przepływie wstecznym, awarii
wodomierza czy jego demontażu. System
ten zapewnia sprawny odczyt bez
konieczności wizyt inkasenta na terenie
nieruchomości. To znacznie ułatwia
pracę urzędu, a i mieszkańcy nie są już
absorbowani koniecznością regularnego
podawania stanów zużycia wody oraz
wizytami inkasenta.
Od kilkunastu tygodni aplikacja zdalnie
komunikuje się z programem ewidencyjno
- księgowym, automatycznie pobierając
dane. To bardzo usprawnia pracę, skraca
jej czas i pozwala na szybkie uzyskanie
informacji. Docelowo, będzie można
zadekretować okres fakturowania,
prześledzić swoje zużycie wody, pobrać
rachunek czy sprawdzić zaległości po
zalogowaniu się i weryfikacji użytkownika
do specjalnie w tym celu projektowanej
platformy wymiany informacji.
Oczywiście, jak to bywa gdy wdraża się
tak nowoczesne i pionierskie rozwiązanie
(Podkowa jest chyba jedynym miastem
nie tylko w Polsce, ale i Europie
posiadającym tak rozbudowany
i nowoczesny system zdalnego odczytu
www.podkowalesna.pl

wodomierzy wdrożony w skali całego
miasta) zdarzają się błędy. Należy jednak
mieć na uwadze, że wodomierze są
urządzeniami mechanicznymi, które
ulegają zniszczeniu w wyniku czynników
zewnętrznych np. fizycznego ich
uszkodzenia i czasu – po prostu z biegiem
lat wskazują coraz mniej precyzyjne stany
zużycia wody. Same zaś nakładki
i koncentratory są niczym innym jak
przekaźnikami informacji, podlegającymi
takimi samymi regułom jak nasze
smartfony czy komputery. Błąd łatwo
wykryć, a jego skorygowanie zazwyczaj
wymaga wykonania kilku czynności przed
komputerem operatora. W najgorszym
wypadku, pojawi się u Państwa pracownik
Urzędu Miasta i na miejscu przeprogramuje
lub wymieni nakładkę.
Zespół powołany przez burmistrza
w maju 2016 określił stan początkowy
na podstawie inwentaryzacji przyłączy,
przykanalików, umów jak i płatników
regulujących rachunki za wodę i ścieki
bezumownie. I tak wg stanu z lutego 2015
r o k u w P o d ko w i e L e ś n e j
zainwentaryzowano 1043 przyłącza
wody, podpisano 615 umów na dostawę
wody, a 878 odbiorców płaciło za wodę.
Na dzień dzisiejszy mamy 1173 przyłączy
wody, z których korzysta prawie 1300
lokali/gospodarstw domowych. W nieco
ponad 420 nieruchomościach są

Od wczesnej jesieni zeszłego roku
przeprowadzane
był y
prace
konserwacyjne w stacjach uzdatniania
wody w Brwinowie, zatem Podkowa
Leśna produkowała wodę nie tylko dla
podkowian, ale i dla mieszkańców Żółwina
i Owczarni. Sieć brwinowska nie była
w stanie utrzymać odpowiedniego
ciśnienia, dlatego przez dłuższy czas
wskazane wyżej miejscowości korzystały
tylko z wody podkowiańskiej. Stacja
Uzdatniania Wody w Podkowie Leśnej
pracowała w górnych granicach swoich
możliwości
technicznych
i technologicznych. Przyczyną była
konieczność dostarczenia i zaopatrzenia
w wodę 4 tysięcy mieszkańców samej
Podkowy Leśnej, a także Żółwina
i Owczarni. To prawie 7 tysięcy odbiorców.
Normy dobowe wskazane dla poboru
wody były na granicy dopuszczalności.
Mimo suszy, wysokich temperatur
i interwencji mieszkańców, Miasto
Podkowa Leśna podejmuje wszelkie

działania, w celu wywiązania się
z obowiązujących między miastami
ustaleń, w zakresie dostarczenia wody
mieszkańcom sąsiednich miejscowości.
Na dzień dzisiejszy Podkowa Leśna
wywiązała się z nadwyżką ze swoich
zobowiązań względem Brwinowa. Bilans
wody na 07.02.2018r. wskazuje deficyt
po stronie Brwinowa w wysokości –
67.942,00 m3. To prawie połowa rocznej
produkcji wody przez SUW w Podkowie,
co oznacza, że aby wyjść na „0” nasza
stacja powinna „zostać wyłączona” do
końca 2018 roku . Rozliczenia zużycia od
początku roku 2018r. nie zostały
zbilansowane. Optymalny stan to bilans
w interwałach miesięcznych wychodzący
na „0”. Wtedy można mówić, że w okresie
rozliczeniowym tyle samo wody
podkowiańskiej zasiliło Żółwin
i Owczarnię, co wody brwinowskiej
Podkowę.
Mając na uwadze powyższe, Burmistrz
Miasta Podkowa Leśna wystosował

odpowiednie pismo do gminy Brwinów
w celu podjęcia niezbędnych działań.
Należy podkreślić, że w Podkowie Leśnej
mamy do czynienia z względnie
stałą liczbą domów i mieszkańców, miasto
w całości pokryte jest siecią wod-kan,
natomiast w Żółwinie, Owczarni oraz
Tereni sytuacja mieszkaniowa jest
dynamiczna. Mieszkańców przybywa
i będzie przybywało stąd konieczność
perspektywicznego spojrzenia na
problem wody i podjęcia już dziś
ukierunkowanych działań na terenie
Brwinowa. Burmistrz gminy Brwinów
zadeklarował, że przeanalizuje możliwości
budowy ujęcia wody zasilającego
mieszkańców Żółwina, Owczarni i Tereni
w wodę, co pozwoliłoby na utrzymanie
ciśnienia w podkowiańskiej sieci na
pożądanym przez mieszkańców poziomie.
Joanna Kacprowicz
Kierownik Referatu Infrasktruktury
Komunalnej i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna

10 WORKÓW TRAWY I LIŚCI
RÓWNIEŻ WE WRZEŚNIU
Wychodząc naprzeciw Państwa
oczekiwaniom informujemy, że we wrześniu
2018 r. w terminach wskazanych
w harmonogramie odbioru odpadów:

będzie zwiększony limit odbioru worków
z odpadami zielonymi (trawą i liśćmi) do
10 szt. Zwiększony limit jest jednorazowy.

www.podkowalesna.pl

– Rejon 1 – 14 września 2018 r.
– Rejon 2 – 21 września 2018 r.
– Rejon 3 – 28 września 2018 r.
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Ile zapłacimy za wodę i ścieki?
Wody Polskie – centralny regulator taryf
Do 31 grudnia zeszłego roku stawki opłat za wodę i ścieki
ustalały Rady Gmin.
Jednak obecny ustawodawca pod
koniec zeszłego roku przyjął mocno
kontrowersyjną i szeroko krytykowaną
ustawę o powołaniu do życia centralnego
regulatora cen –„ Państwowe
Przedsiębiorstwo Wodne Wody Polskie”.
Zdaniem ustawodawcy „interesy klientów
– czyli mieszkańców miały być lepiej
chronione, bo w końcu ktoś będzie
czuwał nad wysokością opłat za wodę
i ścieki.” Spółki wodociągowe jak i gminy,
które takich spółek nie posiadają – co ma
miejsce w Podkowie Leśnej, musiały do
12 marca złożyć do Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
wnioski taryfowe. Taryfy mają być
ustalane na okres trzech lat, a nie
rokrocznie jak końca 2017 r..
Wody Polskie miały wydać decyzje ws.
wniosków w czasie przewidzianych
prawem 45 dni. W tym celu Regulator
opublikował specjalny ujednolicony dla
wszystkich wnioskodawców obszerny
wzór, w który należało wpisywać wiele
danych księgowych i ekonomicznych. 9
marca Miasto Podkowa Leśna złożyło
wniosek, załączając wymagane
sprawozdania finansowe za 3 lata wstecz,
wypełnione tabele np. dotyczące alokacji
niezbędnych
p r z y c h o d ó w,
współczynników alokacji czy analizy
ekonomiczne związane z korzystaniem
z wód lub dotyczące skutków
finansowych zmian cen i stawek. W sumie
kilkadziesiąt stron.
Jednak nie zawnioskowaliśmy o taryfę
zgodną z wyliczeniami tylko o niższą,
tożsamą z taryfą przyjętą uchwała Rady
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Miasta Podkowa Leśna w grudniu 2017
r. którą uchylił Wojewoda Mazowiecki.

STANOWISKO MIASTA

r. czy wskaźnik cen produkcji sprzedanej
do przemysłu. Oraz o zawnioskowanie
o stawki zgodne z wzorem wyliczeń, a nie
rekomendowane przez Podkowiańską
Radę Miasta, która do tej pory opierała
się na wyliczeniach urzędu i nie
uwzględniała tak zwanej amortyzacji
budow y
sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie miasta.

W uzasadnieniu proponowanych przez
Urząd niższych niż wyliczonych we
wzorze
Regulatora
stawek
argumentowano : „Jak widać z wyliczeń
oraz wydruków z ewidencji księgowej
koszty ponoszone do tej pory przez Miasto
Podkowa Leśna w znacznym stopniu
przewyższały wpływy z opłat za wodę KILKUKROTNE
i ścieki według obecnych stawek. Do tej ODWOŁANIA MIASTA
pory Miasto Podkowa Leśna w całości Ponownie w uzupełnieniu wniosku
pokrywało koszty amortyzacji urządzeń zasugerowaliśmy przyjęcie niższych jak
wodociągowych i kanalizacyjnych. nam się wydaje akceptowalnych stawek.
Wyliczone na podstawie tabel Niestety Regulator w maju wydał decyzję
A-I stawki taryf dla zbiorowego odmawiającą ustalenia sugerowanych
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego przez miasto cen za metr sześcienny
odprowadzania ścieków na terenie wody i ścieków. W czerwcu po raz kolejny
Miasta Podkowa Leśna, na złożyliśmy wniosek o zatwierdzenie taryf
podstawie których wpływy za wodę i ścieki. Jeszcze pod koniec lipca
pokrywają wszystkie koszty, są zbyt w rozmowach próbowaliśmy przekonać
wysokie, aby mogły zostać regulatora do zatwierdzenia taryf
przyjęte przez mieszkańców proponowanych przez Miasto,
i wprowadzone w życie, ponieważ w odpowiedzi 30 lipca PGW Wody
stanowiłyby nadmierne obciążenie Polskie odpisało: „Stawki w taryfie
odbiorców i wzbudziłyby ogromny powinny być spójne z obliczeniami na
sprzeciw
społeczny.
Wraz podstawie rzeczywistych kosztów.”
z uszczelnieniem systemu i wykryciem
nielegalnych
odbiorców
oraz DECYZJA WÓD POLSKICH –
zainstalowaniem zdalnego systemu STAWKI ROSNĄ
opomiarowania wody wskazującego 13 sierpnia do urzędu została przesłana
rzeczywiste zużycie wody, opłaty za wodę decyzja Państwowego Gospodarstwa
i ścieki będą w stanie w coraz większym Wodnego Wody Polskie WA .
zakresie pokryć wydatki związane RET.070.1.273.5.2018 z 8 sierpnia
z gospodarką wodno-ściekową. „ zatwierdzająca taryfy dotyczące
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
STANOWISKO WÓD POLSKICH i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Niestety w kwietniu otrzymaliśmy Niestety, Regulator nie podzielił
zadanie uzupełnienia wniosku miedzy argumentacji Miasta, nie uwzględnił
innymi o wskaźnik średnioroczny cen uwarunkowań i ustalił taryfę na dużo
towarów i usług dla obliczania wzrostu wyższym poziomie niż dotychczas
kosztów wynagrodzeń wg Wieloletniego obowiązująca, a także dużo wyższym niż
Planu Finansowego Państwa z maja 2017 ta proponowana w grudniu 2017 roku
przez Radę Miasta.

www.podkowalesna.pl

Woda
Ścieki
zł za 1 m³ zł za 1 m³
Taryfy zatwierdzone przez
centralnego regulatora PGW
Wody Polskie
Taryfy proponowane przez Miasto
Podkowa Leśna we wniosku z
9 marca 2018 r.
Taryfy uchwalone w grudniu 2017
przez Radę Miasta Podkowa Leśna
Taryfy dotychczas obowiązujące
(do 27.08.18)

Opłata miesięczna
abonamentowa zł

grupa 1*

4,63

10,26

9,56

grupa 2*

4,91

10,26

9,80

grupa 1

2,72

7,86

13,26

grupa 2

4,08

11,79

13,26

,2,72

7,86

13,26

2,38

8,09

W tabeli zamieszczono taryfy miasta oraz pozostałych odbiorców (np.
uregulowane przez Wody Polskie dla prowadzących działalność usługowopierwszych 12 miesięcy, w kolejnych handlową) oraz tak zwanej wody
dwóch latach te stawki nieznacznie rosną. bezpowrotnie zużytej.
*Grupa 1 obejmuje gospodarstwa
Jak widać wg regulatora, Państwowego
domowe oraz instytucje użyteczności Przedsiębiorstwa Wodnego Wody
publicznej lub obiekty pełniące funkcje Polskie, działającego od 1 stycznia br
publiczne, a zarządzane przez Miasto stawki za wodę dla mieszkańca Podkowy
Podkowa Leśna i dotyczy odbiorców Leśnej mają wzrosnąć prawie dwukrotnie,
wody przeznaczonej do spożycia lub na a opłaty za 1 m³ o blisko 30%,
cele socjalno-bytowe znajdujące się Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur
w granicach administracyjnych miasta.
Tusiński podjął decyzję o odwołaniu się
*Grupa 2 obejmuje gospodarstwa od ustalonych przez Wody Polskie taryf,
domowe znajdujące się poza granicami a
w
przypadku
ponownego

nieuwzględnienia argumentacji miasta, o
przekonaniu Rady Miasta Podkowa Leśna
do podjęcia uchwały wprowadzającej
dopłaty do 1 m ³ wody i ścieków do
poziomu przyjętego w uchylonej przez
Wojewodę Mazowieckiego uchwale Rady
Miasta z grudnia 2017 r. Czy uchwała nie
zostanie uchylona przez Wojewodę oraz
Regionalną Izbę Obrachunkową? – pytanie
pozostaje otwarte.
Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
Temat: Opłaty za wodę i ścieki
6 września 2018r. godzina 18.30
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18 Podkowa Leśna
zapraszam
Burmistrz Miasta Artur Tusiński

Wakacyjna praca młodzieży
W lipcu i sierpniu na terenie miasta
odbywały się prace porządkowe,
w ramach wakacyjnej pracy młodzieży,
k tóre ciesz y ł y się duż y m
zainteresowaniem. Młodzież została
przeszkolona z zakresu bhp, pracowali
5-6 godzin dziennie z przerwami na
jedzenie i picie. Mieli zagwarantowaną
umowę, wynagrodzenie i pracę zgodną
z ustawowymi wymaganiami w instytucji
publicznej. Młodzi pracownicy zajmowali
się m.in. pieleniem nasadzeń wzdłuż ulic
Reymonta, Iwaszkiewicza i Warszawskiej,
sprzątaniem terenów publicznych

w mieście, podlewaniem roślin oraz
malowaniem mebli miejskich.
Joanna Kacprowicz
Kierownik Referatu Infrasktruktury
Komunalnej i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna

www.podkowalesna.pl
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Remont budynku
Urzędu Miasta
Nadal trwają prace związane
z termomodernizacją budynku urzędu.
Zostały między innymi wymienione podłogi
parteru, które zyskały izolację, niezbędne
atesty oraz schludny wygląd. Obecnie
w miejsce dotychczasowych podłóg
w większości pokrytych linoleum lub
wytartymi panelami, a w korytarzu
trzydziestoletnią terakotą, pokoje biurowe
zyskały podłogi z jasnych paneli o wysokim
stopniu ścieralności, a korytarz i sekretariat
nową terakotę. Pomieszczenie toalety na
parterze oraz wszystkie drzwi do pokoi
dostosowano do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wymieniono również
okna na parterze na szczelne, drewniane
nawiązujące wyglądem do okien
przedwojennych. Wykonano część instalacji
elektrycznej i teletechnicznej, w tym
wymieniono oświetlenie z lamp jarzeniowych
na ledowe oraz zamontowano sufit
podwieszany w korytarzu maskujący
część instalacji. Docieplane są od wewnątrz
ściany szczytowe piętra i części dachu.
Wykonywana jest także elewacja budynku
z odtworzeniem jej historycznego wyglądu
tj. odtworzeniem detali ceglanych (elementy
sztukaterii zewnętrznej: gzymsy, bonie
itd.).

Ścieżki rowerowe na finiszu
Od lutego trwa budowa ścieżek
rowerowych w Podkowie Leśnej. Miasto
do czerwca 2018 uzyskało dofinansowanie
na budowę ścieżek rowerowych w ramach
ZiT w wysokości 4.200.000 zł., dzięki
czemu w 2018 powstało już 2,114 km, a
w planie na kolejne dwa lata jest 2,629
km dróg dla rowerzystów. W 2017r.
zostały podjęte działania w celu uzupełnienia
dokumentacji projektowej ścieżek
rowerowych, które będą uzupełnieniem
sieci dróg rowerowych realizowanego
projektu. Prowadzona inwestycja budowy
ścieżek realizowana jest w ramach
partnerskiej umowy gmin, co też jest
ogromnym sukcesem partnerstwa i
współpracy międzygminnej.
Na 90 % ścieżek została już położona
docelowa nawierzchnia. Na odcinku
Podkowa Główna – Podkowa Zachodnia
wzdłuż torów WKD są to płytki bezfazowe
(które były wymogiem kolei). Taka sama
nawierzchnia została zaprojektowana w
ulicy Żubrowej i Rysiej, z uwagi na warunki

Termomodernizacja jest realizowana
w ramach projektu pn.:”Podkowa Leśna
dociepla budynki użyteczności publicznej”
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego osi
priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną”.
Remont budynku Urzędu Miasta, odbywa
się w etapach, w związku z czym występują
pewne utrudnienia w pracy urzędu,
o których informujemy na bieżąco na
stronie internetowej miasta.
Andrzej Rogalski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna

gruntowe. Natomiast od przystanku stacji
kolejki WKD Główna do Wschodniej
nawierzchnia jest wykonana z naturalnego
kruszywa łączonego polimerem, podobnie
jak na ulicy Dębowej. Przy przystanku w
Podkowie Zachodniej zostało wybudowane
miejsce pod stojaki rowerowe, planowane
jest tam również założenie kamer, które
będą monitorowały tę strefę. Termin
oddania prac budowlanych przewidziany
jest na połowę listopada. Obecnie brakuje
jeszcze fragmentu na wysokości ulicy
Iwaszkiewicza (pozostawiono tam przejazd
techniczny), fragmentami będzie
uzupełniony piach, aby szczelnie wypełnić
przestrzeń między płytkami oraz inne
prace wykończeniowe. Zostały zamówione
drewniane barierki, które będą
zamontowane przy przepustach.
Tomasz Gawin
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Remont biblioteki
W ostatnim dniu lipca rozpoczął się remont
termomodernizacyjny w budynku Biblioteki
Miejskiej prz y ul. Błońskiej.
Prace termomodernizacyjne wykonywane
obecnie spowodują poprawę izolacji
cieplnej jak i izolacji przeciwwilgociowej
budynku. Remont jest przeprowadzany
na parterze i wiąże się z koniecznością
zerwania podłogi. Dotychczasowa podłoga
( klepka z lat 60) została położona na tzw.
ślepej podłodze, częściowo zmurszałej
podobnie jak legary, które leżą bezpośrednio
na piachu. Zmiana jest podyktowana
koniecznością wzmocnienia stropu na
piętrze, a co za tym idzie ustawienia
odpowiednich podpór na parterze
(konieczność wylewki) oraz zrobieniem
izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej. Na
piętrze nie jest przewidziany remont, ani
wymiana przedwojennego dębowego
12

parkietu. Jedyną dotychczasową
interwencją, ze względu na mocne
zagrzybienie była wymiana podłogi ok.6
lat temu w gabinecie dyrektora. Dodatkowo
na dachu budynku zostanie zamontowana
instalacja fotowoltaiczna, która ma za
zadanie obniżyć koszty eksploatacji budynku
poprzez produkcję prądu służącego do
podgrzania wody.
Na czas trwania prac cały księgozbiór

www.podkowalesna.pl

przechowywany jest w dwóch kontenerach,
które są izolowane i z uwagi na zmiany
temperatury i wilgoć mają zabezpieczyć
książki.
Czas trwania remontu przewidziany
jest na okres dwóch miesięcy.
Andrzej Rogalski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Wywiad z najstarszą mieszkanką
Podkowy - Marią Klimaszewską
Pani Maria Klimaszewska mieszka
w Podkowie Wschodniej, w niedużym
domu
w pobliżu torów WKD. Urodzona w 1915
roku, we wrześniu br. skończy 103 lata.
Sanitariuszka w czasie Powstania
Warszawskiego, miłośniczka brydża oraz
wieloletnia mieszkanka Podkowy Leśnej.
Pani Maria urodziła się w Warszawie, rok
po wybuchu I wojny światowej. Po kilku
latach jej rodzina zamieszkała w majątku
na wsi koło Kolna w Łomżyńskim. Tam
Pani Maria chodziła do szkoły i spędzała
każdą wolną chwilę w stajni.
- Ja zawsze otrzymywałam w prezencie
konie. Dziadek miał majątek i je przysyłał.
Nas w rodzeństwie było czworo, nikt nie
dostawał, tylko ja te konie. Jak miałam 5
lat to już mnie sadzali na konia. Spadłam
z konia kilkanaście razy, mówili, że to
jest niebezpieczne, a ja się nie bałam.
Potrafiłam dziennie 40 km przejechać
konno. Chowałam się w stajni - jak się
obudziłam, śniadanie i od razu szłam
do stajni. W Kumelsku było wraz ze
źrebakami 63 konie. Były konie trzymane
dla wojska, potem wojsko przychodziło
i korzystało z tych koni. Najstarszy koń
nazywał się Cymbał.
W Podkowie Leśnej zamieszkała przed
wojną. Niestety nie udało mi się dociec, w
którym roku dokładnie to było.
Przygoda z naszym miastem rozpoczęła
się od zakupu przez jej dziadka domu,
do którego rodzina przeniosła się
z Warszawy.
- Dziadek kupił mojej matce ten dom
i przenieśliśmy się tu z Warszawy. Przed
wojną administrowałam domem na ul.
Mokotowskiej. Po wojnie dom zabrali
komuniści. Miałam wtedy dwadzieścia
parę lat – wspomina Pani Maria spytana
o wygląd Podkowy Leśnej z czasów
młodości odpowiada:
- W okolicy tu nie było żadnego innego
domu, tu były lasy wszędzie. Nie było
żadnego sąsiada. Na Podkowie Głównej
był tylko urząd i kościół. Na stacji
kolejowej była budka z piwem, a dalej
Pani Załęcka sprzedawała lody.
Zdała maturę w wieku 19 lat oraz
skończyła przedwojenną Szkołę Nauk
14

Politycznych, późniejszą Akademię,
w której siedzibie na Ochocie działa dziś
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
Jednakże nigdy nie pracowała w swoim
zawodzie. Pani Maria została wdową
pół wieku temu i przez te wszystkie lata
przekonała się na własnej skórze jak
ciężko jest utrzymać siebie i dwójkę
dzieci.
– To już 50 lat jak mąż umarł, a ja sama
zostałam z dwójką dzieci i trzeba było na
wszystko zarobić. Sprzedawałam gazety
w kiosku na stacji w Podkowie Głównej,
za komuny to było. Na Śląsk jeździłam,

kupowałam porcelanę, przywoziłam
i w Podkowie na targu sprzedawałam.
Trzeba było pieniędzy – wspomina.
- Miałam konie. W latach 40 w Krakowie
od Rosjan kupiłam parę koni, za pół litra
wódki i tymi końmi, tą bryczką
przyjechałam do Podkowy, sama jadąc
z Krakowa. W Podkowie pracowałam
z tymi końmi, woziłam ludzi. Stałam
na stacji, a że kolejka nie jeździła do
Milanówka, to staruszki wysiadały tam
na ostatnim przystanku i przychodziły do
tego mojego wózka. Woziłam i zarabiałam
parę złotych. Bo z czegoś trzeba było żyć.
Ale długo tak nie pracowałam.

Sanitariuszka Batalionu AK „Harnaś”,
który w Powstaniu Warszawskim
walczył w okolicach Nowego Światu.
Na parę lat przybrała pseudonim Scarlett
O’Hara, ponieważ jeszcze przed maturą
zaczytywała się w ” Przeminęło z wiatrem”.
Podczas powstania miała 29 lat i brała
w nim udział wraz ze swoją siostrą
przyrodnią. Wiele razy jadąc do Warszawy
kolejką musiała uciekać z pociągu przed
gestapowcami oraz pomagała ciężko
rannym powstańcom.
- Najgorsze przeżycia to jak leżeli młodzi
chłopcy, powstańcy poparzeni do tego
stopnia, że prosili” dobijcie, dobijcie nas”.
Przez te spadające bomby oni mieli twarze
zupełnie spalone. Ale my nie mogłyśmy
ich dobijać, bo by nas osądzili, że myśmy
zabijały ludzi. Oni umierali z czasem, ale
cierpieli przy tym ładnych parę dni. –
opowiada Pani Maria
– Raz, pamiętam, trzeba było przejść
przez ulice, ustawili nas w rzędzie i kazali
przechodzić. Pierwszy poszedł, Niemcy
strzelili, zabili, no to drugi musi iść, drugi
poszedł, zabili, a my z siostrą przyrodnią
stoimy i już czekamy aż wyjdziemy, no
ale powiedzieli, że nie. W ostatniej chwili
odwołali przejście. No i dzięki temu żyjemy.
Pani Maria pokazała mi kilka plików
kartek, które regularnie do niej przychodzą
z całej Polski. Były to nie tylko kartki,
które leżą na pocztach i nieodpłatnie
można je wysyłać powstańcom, lecz
również takie wykonane własnoręcznie
przez dzieci oraz harcerzy. Pani Maria
nie kryła dumy chwaląc się każdą jedną
kartką z podziękowaniami i dobrym
słowem. Śmiała się, że przychodzą całe
worki kartek, w domu ma już kilka takich
worków i powoli zaczyna brakować jej
miejsca na kolejne.
Pani Klimaszewska jest najstarszą
zarejestrowaną w bazie Cezara
brydżystką. W brydża zaczęła grać

z ojcem, w majątku pod Łomżą. W brydża
gra ponad 85 lat. Wśród jej partnerów
do kart był lekarz Marszałka Józefa
Piłsudskiego, a także generał Józef Haller.
Zapytana, jak zaczęło się jej zamiłowanie
do tej gry karcianej mówi:
- Ja gram w brydża od urodzenia – śmieje
się - Jak miałam kilkanaście lat to ojciec
grał z sąsiadami i czasem jak nie było
tego czwartego, to mówił do mnie
„Chodź Marysia, zagrasz” i ja już się
uczyłam pomału. Kiedy miałam około
5 lat, przyjechał konno przez granicę
generał Haller, został do nas zaproszony na
kawę. Pozwolili mi wtedy być w gabinecie,
częstowali Hallera wódką, no i mnie nalali
trochę i wypiłam z Hallerem. To pamiętam.
Po zamieszkaniu w Podkowie Leśnej
Pani Maria grała w grupie brydżowej
w Miejskim Ośrodku Kultury. Spotkania
odbywały się co tydzień, a skład graczy
regularnie się zmieniał. Co więcej, wraz
z synem, brała udział w licznych turniejach.
Dwukrotnie odwiedzał ją Prezes
Polskiego Związku Brydża Sportowego
wraz z reporterami. Pomimo wieku i

problemami ze wzrokiem nadal z chęcią
i zacięciem poddaje się swojej pasji. Nieraz
była świadkiem niezwykłych sytuacji
podczas gry. - Jeden Pan się mnie spytał
„ Czy Pani jeszcze ze mną zagra, bo ja
za tydzień już nie będę żył. Bo już mam
powiedziane przez lekarza. Czy Pani jeszcze
ze mną zagra?” No ja mówię: „Zagram”.
I grałam z takim prawie nieboszczykiem.
No ale rzeczywiście, po tygodniu umarł. opowiada
Jesteśmy dumni z takich mieszkańców
Podkowy Leśnej. Pani Maria Klimaszewska
mimo wieku i wielu ciężkich chwil
przeżytych przez te wszystkie lata jest
pogodną, ciepłą i pełną życia kobietą.
Serdecznie dziękujemy za możliwość
przeprowadzenia wywiadu i
życzymy wszystkiego dobrego.
Marta Niedzieska
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Medale Marii Klimaszewskiej otrzymane z Instytutu Pamięci Narodowej
– na cześć uczestników oraz sanitariuszy Powstania Warszawskiego.
www.podkowalesna.pl
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Mała architektura
Ostatnim krokiem w realizacji
zagospodarowania przestrzeni przy
Park& Ride było usytuowanie ławek
i koszy śmietnikowych.
Te elementy małej architektury (6 koszy
i 6 ławek) stanęły na tym terenie w lipcu
i znakomicie się sprawdziły w upalne
wakacyjne dni. Mieszkańcy licznie z ich
korzystali ze względu na ich zacienienie
i mamy nadzieję, że nadal będą to tzw.
ulubione ławeczki nie tylko dla oczekujących
na kolejkę WKD, ale również dla
podkowiańskich spacerowiczów. Inwestycja
została sfinansowana ze środków
zewnętrznych.
Kosze uliczne są stałym elementem
krajobrazu każdej miejscowości, dlatego
dokładamy wszelkich starań aby były
trwałe i estetyczne. W Podkowie Leśnej
poza terenem Park&Ride pojawiło się 30
nowych drewnianych koszy ustawionych
w różnych częściach miasta, głównie przy
traktach regularnie uczęszczanych przez
mieszkańców i spacerowiczów.
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Tabliczki - posprzątaj po swoim psie
Na wniosek mieszkańców miasta Urząd
Miasta Podkowa Leśna zrealizował zadanie
w ramach budżetu partycypacyjnego.
Zainteresowani mieszkańcy tabliczki z
infografiką dotyczące akcji „Posprzątaj
po swoim psie” będą mogli dostać na
spotkaniu z mieszkańcami 6 września.
Tabliczki mogą być umieszczane na
ogrodzeniach posesji i mają zachęcać
spacerujących z psami do posprzątania
po swoich czworonogach.
Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Podkowa Leśna na V miejscu
w ogólnopolskim rankingu finansowym!
Podkowa Leśna zajęła V miejsce
w Polsce w kategorii gmin miejskich
w Rankingu Finansowym Jednostek
Samorządu Terytorialnego.
Ranking kondycji finansowej
samorządów został opracowany
przez niezależnych ekspertów
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie i Krajową Radę
Regionalnych Izb Obrachunkowych.

w dochodach bieżących. Wyniki rankingu
zostały przedstawione podczas IV
Europejskiego Kongresu Samorządów
w Krakowie.

Marta NiedzieskaReferat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Sporządzony został według danych GUS
w 2016 r. w podziale na 5 kategorii: gminy
miejskie (237), gminy wiejskie (1559),
gminy miejsko-wiejskie (616), miasta na
prawach powiatu (66) i powiaty ziemskie
(314). Przy ich ocenie wzięto pod uwagę
wskaźniki tj.: udział dochodów własnych
w dochodach ogółem; relacja nadwyżki
operacyjnej do dochodów ogółem; udział
wydatków inwestycyjnych w wydatkach
ogółem; obciążenie wydatków bieżących
wydatkami na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń; udział środków
europejskich w wydatkach; relacja
zobowiązań do dochodów ogółem i udział
podatku dochodowego od osób fizycznych
16
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Projekt budynku
przy ul. Jeleniej
Na koniec ubiegłego roku zlecono wykonanie projektu budynku usługowo-administracyjnego przy
ul. Jeleniej (naprzeciwko przychodni) wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu.
W efekcie powstał projekt wielofunkcyjnego
obiektu, w którym znajdą się: duże
pomieszczenie (sala) wraz z zapleczem,
które może zostać przeznaczone pod
działalność komercyjną, archiwum Urzędu
Miasta, publiczna toaleta oraz część
warsztatowa z pomieszczeniami socjalnymi

18

dla pracowników gospodarczych zaplanowany jako strefa rekreacyjno
pracujących dla miasta. W budynku -wypoczynkowa.
zaprojektowano antresolę, która prowadzić
Joanna Oracka
będzie na płaski dach; na części dachu
Referat Infrastruktury Komunalnej
powstanie strefa kina letniego, a pozostała
i Zamówień Publicznych
część zostanie zagospodarowana
Urząd Miasta Podkowa Leśna
roślinnością. Teren działki został

www.podkowalesna.pl
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Klaster energetyczny –
pomysł na nowy projekt
Podkowa Leśna Zeroemisyjne Gminy Mazowsza – to nazwa projektu, który mam
nadzieję uda nam się realizować wspólnie z Mszczonowem, a pod nazwą którego
kryje się klaster energii.
Zgodnie z treścią ustaw definicja klastra
e n e r g ii s p ro w a d z a si ę d o
cywilnoprawnego porozumienia, w skład
którego mogą wchodzić osoby fizyczne,
osoby prawne, jednostki naukowe,
instytuty badawcze lub jednostki
samorządu terytorialnego, dotyczące
szeroko rozumianego wytwarzania
i równoważenia zapotrzebowania,
dystrybucji lub obrotu energią
z odnawialnych źródeł energii lub z innych
źródeł lub paliw, w ramach sieci
dystrybucyjnej o napięciu znamionowym
niższym niż 110 kV.
Klaster energii jest dobrowolną formą
współpracy między podmiotami
działającymi w ramach rynku energii
mających na celu wykorzystanie mocnych
stron partnerów działających w klastrze
przy jednoczesnej minimalizacji skutków
ich słabych stron. Klaster z założenia jest
podmiotem znacznie silniejszym i bardziej
konkurencyjnym na rynku, gdyż jego
celem jest osiągnięcie przez partnerów
rezultatów, które byłyby niemożliwe lub
trudniejsze do uzyskania przy ich
samodzielnej działalności.

Klastry energetyczne to pomysł
pionierski, nie tylko w polskiej skali. To
przedsięwzięcie nie ma swojego
odpowiednika w Europie. Jego
zadaniem jest pobudzenie lokalnych
społeczności do współdziałania
i wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych na własne potrzeby.
Klastry wg ustawodawcy i Ministerstwa
Energii mają się przyczynić do
zap ew nienia b ezpie c ze ń s t wa
energetycznego
lokalnym
społecznościom niezależnie od
zewnętrznych dostaw surowców oraz do
20

pobudzenia energetyki prokonsumenckiej.
Mają się przełożyć też na obniżenie
kosztów energii dla odbiorców
końcowych.

Dlaczego Podkowa
Leśna?
Podkowa Leśna ma bardzo ograniczone
terytorium, zdefiniowane przy samym
założeniu. W obszarze którego
niemożliwa jest organizacja racjonalnego
zagospodarowania odpadów jak i budowa
instalacji wykorzystujących naturalne
zasoby do produkcji energii, nie ważne
czy elektrycznej czy cieplnej.
Wszyscy wiemy jakim wyzwaniem są
zwykłe jesienne opady liści z naszych
drzew czy potrzeba termomodernizacji
budynków, wymiana źródeł ciepła mająca
w konsekwencji przynieść nie tylko
wymierne oszczędności finansowe, ale
w perspektywie czasu poprawić stan
jakości powietrza którym wszyscy
oddychamy. Poruszając się tylko
w obrębie naszego miasta możemy
jeszcze doprowadzić do budowy albo
remontu budynków tak, aby były zasilane
w energię ze źródeł odnawialnych, aby
powoli stawały się domami i budynkami
pasywnymi. Natomiast zawsze będziemy
skazani na zewnętrznych odbiorców
odpadów w tym liści, zapewne z roku na
rok podwyższających ceny za ich
składowanie. Każdy z nas osobno nie jest
atrakcyjnym i strategicznym partnerem
z punktu widzenia dostawców energii czy
inst y tucji zajmują c ych się
zagospodarowaniem odpadów.
Posiadamy za to wyjątkowe zamiłowanie
do otaczającego nas środowiska, wysoką
świadomość ekologiczną. Dzięki temu
jesteśmy skłonni w ramach naszych
domów inwestować i wykorzystywać
technologię na rzecz środowiska
www.podkowalesna.pl

naturalnego. Wiem, że wielu z Państwa
potrafi także zrezygnować z takich miłych
rzeczy jak dodatkowy kominek opalany
drewnem w imię utrzymania czystości
powietrza. Dla mnie ekologia, racjonalne
wdrażanie technologii i efektywność
ekonomiczna przyjmowanych rozwiązań
w perspektywie długofalowej mają
ogromne znaczenie. Dlatego projektujemy
pasywne przedszkole, dlatego budynek
na Jeleniej ma być wyposażony w zasilanie
w energię cieplną wykorzystującą
odnawialne źródła energii. Dlatego
wymieniliśmy wszystkie lampy w mieście
na energooszczędne źródła led. Dlatego
konsek wentnie
poddajemy
termomodernizacji miejskie budynki.
Mamy zasoby, mamy świadomość, mamy
wiedzę i wizję, mamy też dzięki temu gdzie
jesteśmy, większe możliwości –
powinniśmy to wykorzystywać.

Dlaczego
Mszczonów?
Mszczonów to gmina z ogromnym
potencjałem, terenami, rozwiniętą
geotermią. Zwróciłem się z tym pomysłem
do Burmistrza Mszczonowa Józefa Kurka,
bo to gmina która, dzięki realizowanym
inwestycjom będzie także dużym
odbiorcą energii, a także gminą która
w żaden sposób nie konkuruje z naszym
miastem . Dzięki wsp ó łprac y
w perspektywie czasu być może uda się
rozwiązać wiele naszych problemów nie
tylko z zakresu wytwarzania energii,
w y ko r z y s t y w a n ia OZ E , a l e
i zagospodarowania odpadów.
Wykorzystując wspólnie nasze mocne
strony będziemy podmiotem mogącym
śmiało planować np. budowę biogazowni,
korz ystać jakie mogą p ł ynąć
z uczestnictwa na rynku hurtowej
sprzedaży energii czy w końcu

wypracować mechanizm pozwalający na
gromadzenie i wydatkowanie środków
na wsparcie wymiany źródeł ciepła
w naszych domach. Co dzisiaj jest
utrudnione przez ustawodawstwo.
Powołanie klastra energii może aktywnie
wesprzeć wzajemną współpracę biznesu,
JST oraz lokalnej społeczności.
Dodatkowo rozszerzenie współpracy
międzygminnej może sprawić, że pojawi
się szansa na realizację bardziej
zaawansowanych projek tów
przynoszących większe korzyści
otoczeniu klastra (na wzór zintegrowanych
terytorialnie inwestycji). W przypadku
dwóch gmin istnieje większa możliwość
oddziaływania na gminy sąsiednie w celu
wspólnej realizacji celów energetycznych.

Świadomość energetyczną
uczestników klastra „Gminy
Zeroemisyjne Mazowsze”
można zdefiniować jako
dążenie do zrównoważonego
rozwoju energetycznego.
Podkowa Leśna, która posiada mniejszy
potencjał w zakresie budowy źródeł OZE,
ograniczający możliwość budowy
instalacji PV i kolektorów słonecznych
jest w tej chwili poprzez działania
zmierzające do inteligentnego zarządzania
energią prekursorem w tej dziedzinie
wśród porównywalnych wielkością gmin.

Aktywnie dążymy do wdrożenia smart
meeteringu, jako narzędzia pozwalającego
na analizę zapotrzebowania na energię
i wprowadzaniu działań korygujących.
Należy podkreślić, że na tej zasadzie
opiera się system zarządzania energią
zgodnie z ISO 50001.

Podstawowe cele jakie
zakreśliliśmy w strategii
klastra to :

Wytwarzanie energii i równoważenie
1.zapotrzebowania
poprzez:

a) Zwiększenie wytwarzania energii
cieplnej poprzez wykorzystanie źródeł
geotermalnych,
b) Wspieranie rozwoju lokalnych
rozproszonych systemów wytwórczych
odnawialnych źróde ł energii
z uwzględnieniem instalacji PV
i kolektorów słonecznych,
c) Rozwój oraz modernizacja lokalnego
systemu dystrybucyjnego energii
elektrycznej i cieplnej w zakresie
optymalnego opomiarowania odbiorów,

2.

Obniżenie cen energii elektrycznej
dla o dbiorców b ę dą c ych
uczestnikami Porozumienia.

odpadów
3.Zagospodarowanie
możliwych do wykorzystania
energetycznego na terenie gmin
z zastosowaniem technologii
biogazowych,

do minimum
4.Ograniczanie
niskiej emisji.
www.podkowalesna.pl

efektywności
5.Poprawa
gospodarowania energią.
elektromobilności
6.Rozwój
i transportu niskoemisyjnego.
wiedzy o energii oraz
7.Transfer
ekoświadomości do społeczności
lokalnej.
Klaster Energii „Gminy Zeroemisyjne
Mazowsze” wpisuje się w realizację
krajowych celów energetycznych
i proefektywnościowych wynikających
m.in. z następujących dokumentów:

Polityka energetyczna Polski do 2030
roku
Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne
i Środowisko - perspektywa do 2020 r.”
Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko
Strategia na rzecz odpowiedzialnego
rozwoju
Doświadczenia rozwiniętych państw
pokazują, że w dziedzinie oszczędzania,
produkcji energii, oraz zagospodarowania
odpadów najważniejsze jest partnerska
współpraca i kooperacja wielu podmiotów.
Ten ważny z mojego punktu widzenia
projekt, mam nadzieję, przy zrozumieniu
Rady Miasta w perspektywie uda się
zrealizować.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna
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UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
11 listopada 2017 r. weszła w życie Uchwała
nr 162/17 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa mazowieckiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie
paliw, która:
określa wymagania w zakresie eksploatacji
now ych urządzeń grzewczych
dopuszczonych do stosowania,
wprowadza przepisy przejściowe dla
funkcjonujących instalacji niespełniających
wymagań,
zakazuje stosowania najgorszych
jakościowo paliw.
Uchwała antysmogowa jest regulacją
prawną, która ma zapewnić czyste powietrze
mieszkańcom Mazowsza. Ograniczenia
i zakazy wymienione w uchwale dotyczą
wszystkich użytkowników urządzeń o mocy
do 1 MW, w których następuje spalanie
paliw stałych, w szczególności:
pieców,
kominków,
kotłów, w tym kotłów wchodzących
w skład zestawów zawierających kotły
na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe,

regulatory temperatury i urządzenia
słoneczne.
Od 1 lipca 2018 r. zakazuje się spalania:
Mułów i flotokoncentratów
węglowych oraz mieszanek
produkowanych z ich wykorzystaniem,

1.

3.

Węgla kamiennego w postaci sypkiej
o uziarnieniu 0-3 mm,

– nasz wspólny cel!
• kupuj tylko certyfikowane
paliwa z wiarygodnych źródeł

•

• stosuj paliwa odpowiednie do
rodzaju urządzeń grzewczych

•

•

• dbaj o stan instalacji spalania

2.

Węgla brunatnego oraz paliw
produkowanych z wykorzystaniem
tego węgla,

4.

Paliw zawierających biomasę
o wilgotności w stanie roboczym
powyżej 20%

Co dalej?

tylko kotły spełniające normy emisyjne
zgodne z wymogami ekoprojektu
(wynikającymi z treści rozporządzenia
Komisji UE)
od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać
kotłów na węgiel lub drewno nie
spełniających wymogów dla klas 3,4 lub
5 według normy PN-EN 303-5:2012,
od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać
kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub
4 według normy PN-EN 303-5:2012,
użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy
PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich
korzystać do końca ich żywotności,
posiadacze kominków będą musieli
wymienić je do końca 2022 roku na takie,
które spełniają wymogi ekoprojektu,
lub wyposażyć je w urządzenie
ograniczające emisję pyłu do wartości
określonych w ekoprojekcie.
Wymagania ekoprojektu zostały jednolicie
określone dla całej Unii Europejskiej.
Zawierają one minimalne normy emisji
zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów

•
•

•

•
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• przeprowadzaj regularne
czyszczenie urządzeń
grzewczych
• przeprowadzaj regularne
czyszczenie przewodów
kominowych
• pal efektywnie – prawidłowe
spalanie to bezdymne spalanie

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W WARSZAWIE

•
•
•

• od 11 listopada 2017 r. można montować

Zdrowsze
Mazowsze

Jeżeli ogrzewasz dom
kotłem tradycyjnym
– stosuj się do kilku
prostych zasad:

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
Wykonanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia założeń
„uchwały antysmogowej” dofinansowane zostało przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. W przypadku wątpliwości co do jakości
kominków). Założeniem ekoprojektu jest paliwa, pobrane próbki mogą zostać
zmniejszenie zużycia paliwa i redukcja wysłane do badań w certyfikowanym
zanieczyszczeń emitowanych przez ww. laboratorium w celu weryfikacji spełnienia
urządzenia.
norm jakościowych. Kontynuacja dalszych
Kupując paliwo na opał, mieszkańcy działań będzie uzależniona od wyniku
Mazowsza powinni domagać się od badań laboratoryjnych.
sprzedawców certyfikatów/ dokumentów Na p odstawie dokumentów
potwierdzających (na piśmie) odpowiednie potwierdzających jakość oraz zakup
parametry zakupionego towaru oraz aby nabywanych paliw.
zakup ten został udokumentowany Dokument potwierdzający jakość
dowodem sprzedaży (paragonem lub nabywanego węgla musi zawierać informacje
fakturą). Dopuszcza się również możliwość na temat zakupionego opału, czyli:
umieszczenia informacji dotyczącej jakości
udziału masowego frakcji drobnej,
paliwa stałego na dowodzie sprzedaży.
wartości opałowej w stanie roboczym,
Ww. dokumenty będą stanowiły dowody
zawartości popiołu w stanie roboczym,
w trakcie przeprowadzania kontroli jakości
zawartości siarki w stanie roboczym.
paliw stosowanych przez mieszkańców. Z kolei dokument potwierdzający jakość
W przypadku braku dokumentów nabywanego drewna musi zawierać
potwierdzających odpowiednią jakość informacje na temat stopnia wilgotności
paliw oraz w przypadku braku dowodu biomasy.
zakupu, funkcjonariusze mają prawo podjąć
działania kontrolne mające na celu
Katarzyna Lubecka-Figiel
weryfikację jakości paliw spalanych w piecu
Referat Infrastruktury Komunalnej
lub kominku oraz składowanych na posesji
i Zamówień Publicznych
z przeznaczeniem do spalenia.
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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(+48 22) 59 79 481
antysmog@mazovia.pl

Dobra jakość powietrza
w Podkowie Leśnej
W ramach badania stanu powietrza układu oddechowego oraz występowania
w Podkowie Leśnej zamontowano na zaostrzeń objawów chorób alergicznych
Niepublicznym Zakładzie Opieki np. astmy, kataru siennego i zapalenia
Zdrowotnej BASIS przy ul. Błońskiej spojówek. Dłuższe narażenie na wysokie
nowy czujnik powietrza mierzący pyły stężenia pyłu może mieć istotny wpływ
zawieszone: PM10 i PM2.5, temperaturę, na przebieg chorób serca (nadciśnienie,
ciśnienie i wilgotność powietrza. Odczyty zawał) lub nawet zwiększać ryzyko
nowego czujnika można na bieżąco zachorowania na choroby nowotworowe,
śledzić na stronie Urzędu Miasta.
szczególnie płuc. Natomiast pyły
Jednocześnie przypominamy o dbaniu o średnicy poniżej 2,5 mikrometra
o jakość powietrza w naszym mieście. absorbowane są w górnych i dolnych
Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów drogach oddechowych, mogą również
absorbowane są w górnych drogach przenikać do krwi.
oddechowych i oskrzelach. Mogą Drogi Mieszkańcu, w ramach dbania
powodować różne reakcje ze strony o jakość powietrza:
ustroju np. kaszel, trudności - nie spalaj odpadów i reaguj na tego typu
z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie zachowania Twoich sąsiadów,
w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają - przejdź na ogrzewanie z sieci miejskiej
się do zwiększenia zagrożenia infekcjami lub gazowe, albo przynajmniej wymień
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swój piec węglowy na bardziej
nowoczesny np. retortowy,
- używaj paliwa węglowego dobrej
i sprawdzonej jakości,
- ograniczaj zużycie ciepła - ociepl swój
dom, zużywaj mniej paliw i płać mniejsze
rachunki,
- korzystaj z komunikacji zbiorowej lub
roweru - nie wszędzie musisz dojechać
samochodem,
- przekazuj pozostałości roślinne do
odzysku (np. kompostuj) - nie spalaj ich
w ogrodzie.
Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Wybory samorządowe 2018
16 listopada 2018 r. upływa kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Wybory samorządowe zostały zarządzone
na 21 października 2018 r. Mieszkańcy
Podkowy Leśnej wybiorą radnych Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, radnych
Powiatu G ro dziskiego oraz
radnych i burmistrza Miasta Podkowa
Leśna. Zgodnie z wprowadzonymi na
początku br. zmianami w ustawach
samorządowych kadencja nowo wybranych
władz samorządowych będzie wydłużona
z 4 do 5 lat.

prowadzonego przez gminę rejestru
wyborców. Rejestr wyborców służy do
sporządzania spisów wyborców
uprawnionych do udziału w wyborach,
dlatego aby móc oddać swój głos
w wyborach w Podkowie powinniście być
Państwo ujęci w naszym rejestrze.
Można być ujętym tylko w jednym
rejestrze wyborców. Obejmuje on osoby
stale zamieszkałe na obszarze gminy,
którym przysługuje prawo wybierania.
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze
ZMIANY W KODEKSIE
gminy bez zameldowania na pobyt stały
WYBORCZYM
wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli
Będą to pierwsze wybory przeprowadzone
złożą w tej sprawie w urzędzie gminy
według znowelizowanego na początku
pisemny wniosek. Przepis ten dotyczy
roku Kodeksu Wyborczego. Wśród szeregu
także wyborców nigdzie niezamieszkałych,
wprowadzonych zmian są m.in.:
przebywających stale na obszarze gminy.
dwukadencyjność organu wykonawczego
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze
gminy,
gminy pod innym adresem aniżeli adres
nowe zasady powoływania urzędników
ich zameldowania na pobyt stały na
wyborczych,
obszarze tej gminy mogą być wpisani do
zmienione zasady zgłaszania
rejestru wyborców pod adresem stałego
i powoływania komisji wyborczych,
zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie
powoływanie dwóch komisji obwodowych
w urzędzie gminy stosowny wniosek.
w każdym obwodzie głosowania (jedna
Zachęcamy do sprawdzenia w Urzędzie
do przeprowadzenia głosowania, druga KTO MA PRAWO GŁOSOWAĆ?
Miasta, czy jesteście Państwo ujęci w rejestrze
do ustalenia wyników głosowania Przypomnijmy, że prawo głosowania (tj. wyborców Miasta Podkowa Leśna.
w obwodzie)
wybierania - czynne prawo wyborcze) Szczegółowe informacje odnośnie
nowa deficjencja znaku „x” stawianego w wyborach:
udziału w głosowaniu, spisu wyborców,
na karcie do glosowania (przez znak „x”
do rady gminy ma obywatel polski oraz udzielania pełnomocnictw i głosowania
rozumie się co najmniej dwie linie, które obywatel Unii Europejskiej niebędący korespondencyjnego można uzyskać
przecinają się w obrębie kratki, a nie jak obywatelem polskim, który najpóźniej w pokoju nr 7 Urzędu Miasta (parter),
do tej pory: dwie linie),
w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz tel. 22 759 21 16, ewidencja@
legalizacja dopisków dokonywanych stale zamieszkuje na obszarze tej gminy, podkowalesna.pl.
na karcie do głosowania w obrębie kratek
do rady powiatu i sejmiku województwa Najważniejsze informacje dotyczące
(nie wpłyną one na ważność głosu),
ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu przeprowadzenia wyborów (w tym wzory
ograniczenie możliwości głosowania głosowania kończy 18 lat, oraz stale wniosków do pobrania) zamieszczane
korespondencyjnego (tylko wyborcy zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, będą na bieżąco na stronie internetowej
niepełnosprawni będą mogli korzystać tego powiatu i województwa,
miasta (zakładka Wybory samorządowe
z tej formy oddania głosu),
wójta/burmistrza/prezydenta ma osoba 2018) oraz w Biuletynie Informacji
wprowadzenie obserwatorów mająca prawo wybierania do rady tej Publicznej Miasta. Dodatkowo przed
społecznych na wybory (uprawnienia gminy.
wyborami do skrzynek wyborców trafi
podobne do mężów zaufania, jednak bez Nie mają prawa wybierania osoby informacja o terminie wyborów, godzinach
możliwość wnoszenia uwag do protokołów pozbawione praw publicznych głosowania, sposobie głosowania oraz
komisji).
prawomocnym orzeczeniem sądu, warunkach ważności głosu w danych
pozbawiona praw wyborczych wyborach, a także o możliwości głosowania
DWA OBWODY DO
prawomocnym orzeczeniem Trybunału korespondencyjnego przez wyborców
Stanu oraz ubezwłasnowolnione niepełnosprawnych i głosowania przez
GŁOSOWANIA
Na mocy zmienionych przepisów rady prawomocnym orzeczeniem sądu.
pełnomocnika
gmin zobowiązane były dokonać nowego
Beata Krupa
podziału gmin na okręgi wyborcze i obwody WYBORCO! SPRAWDŹ CZY JESTEŚ
Referat Organizacyjny
głosowania (od 2019 r. uprawnienie to W REJESTRZE WYBORCÓW
i Spraw Obywatelskich
przechodzi na komisarza wyborczego). Prawo wybierania potwierdza wpis do
Urząd Miasta Podkowa Leśna

-

Rada Miasta dokonując w marcu br. na
wniosek Burmistrza podziału gminy na
okręgi wyborcze wprowadziła jedynie
drobne zmiany w opisie granic okręgów,
nie zmieniając wielkości okręgów i nie
przenosząc mieszkańców pomiędzy
okręgami, a jedynie precyzując opis granic
(np. uzupełnienie podziału o ulice dotychczas
nieujęte w wykazie i do tej pory
niezamieszkane). Zmniejszono natomiast
liczbę obwodów głosowania z czterech
do dwóch (połączono obwód nr 1 z nr 2
oraz obwód nr 3 z nr 4). Zachowane
zostały przy tym siedziby komisji
obejmujących dane okręgi wyborcze, tzn.
wyborcy z okręgów nr 1-7 nadal będą
głosować w Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich (nowy obwód nr 1), a wyborcy
z okręgów nr 8-15 w Szkole Podstawowej
(nowy obwód nr 2). Zmniejszenie obwodów,
zmniejszy koszty przygotowania
i przeprowadzenia wyborów na terenie
gminy (np. wyposażenie lokali, diety) oraz
liczbę osób potrzebnych do pracy w komisjach
obwodowych.

Pamiętamy!
Dnia 1 sierpnia br. o godzinie 17 w całym
kraju uczczono 74. rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego. W naszym
mieście na Cmentarzu Miejskim odbyły
się obchody upamiętniające tę rocznicę.
Władze miasta złożyły kwiaty pod
pomnikiem upamiętniającym ofiary
Powstania. Uroczystość rozpoczęła się

o godzinie „W” poprzez włączenie dźwięku
syren. Podczas obchodów głos zabrali
Burmistrz Miasta Artur Tusiński, Sławomir
Sowiński – historyk w Zespole Szkół, prof.
Andrzej Tyszka przypomniał wiersz Andrzeja
Wróblewskiego pt. „Warszawo!” oraz
Grażyna Zabłocka – polonistka w Zespole
Szkół przeczytała niezwykle wzruszające

listy Haliny Regulskiej z książki „Tamte
lata, tamte czasy”. Obchody zakończyły
się wspólną modlitwą oraz wykonaniem
pieśni przez harcerzy na cześć ofiar
powstania, ojczyzny i żołnierzy poległych
za wolność.
Marta Niedzieska
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Informacja ws. wyników
przeprowadzonych konkursów
na kandydata na stanowiska Dyrektora
Przedszkola Miejskiego oraz
Dyrektora Szkoły Podstawowej
W wyniku przeprowadzonych w lipcu
z Biblioteką Miejską w Podkowie Leśnej.
br. konkursów na kandydata na stanowisko:
Przestrzega dyscypliny pracy, stosuje się
Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. W przypadku Dyrektora Przedszkola do procedur wewnętrznych oraz zadań
Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej Miejskiego im. Krasnala Hałabały zawodowych wynikających ze statutu
oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. w Podkowie Leśnej Burmistrz przedstawił przedszkola, regulaminu pracy i kodeksu
Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej do zaopiniowania powierzenie stanowiska nauczyciela, jest kompetentna i koleżeńska.
nie został wyłoniony kandydat. W przypadku dyrektora - Pani mgr Dorocie Staszewskiej Jest czynnym członkiem Związku
przedszkola do konkursu nie zgłosiła się – nauczycielowi zatrudnionemu w ww. Nauczycielstwa Polskiego. Była opiekunem
żadna osoba, natomiast w przypadku placówce. Pani Dorota Staszewska w pełni stażu nauczyciela stażysty i nauczyciela
szkoły żaden z uczestników postępowania spełnia wymagania stawiane wobec kontraktowego, z których to zadań
konkursowego nie otrzymał bezwzględnej kandydatów na stanowisko dyrektora wywiązywała się świetnie. Dwukrotnie
większości głosów obecnych członków w publicznym przedszkolu określone pracowała w zespole ewaluacji wewnętrznej,
komisji, a co za tym idzie obie komisje w Rozporządzeniu Ministra Edukacji prowadziła badania i opracowywała
konkursowe stwierdziły nierozstrzygnięcie Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. raport. Co roku przygotowuje tygodniowy
konkursu.
w sprawie wymagań, jakim powinna projekt organizacyjny pracy tygodniowej
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko poszczególnych nauczycieli, prowadzi
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze rejestr zastępstw nauczycieli, protokołuje
w publicznym przedszkolu, publicznej przebieg niektórych posiedzeń Rady
szkole podstawowej, publicznej szkole Pedagogicznej.
Zgodnie z art. 63 ust. 12 ustawy ponadpodstawowej oraz publicznej Organ prowadzący uznał, że dotychczasowy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597). przebieg pracy zawodowej, wieloletnie
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. Pani Dorota Staszewska – zgodnie doświadczenie w pracy z dziećmi nabyte
z informacjami pozyskanymi z Oceny w Przedszkolu Miejskim w Podkowie
poz. 996 z późn. zm.) „Jeżeli Pracy Nauczyciela sporządzonej Leśnej, w tym znajomość uwarunkowań
do konkursu nie zgłosi się żaden przez Dyrektora Przedszkola lokalnych, praca nie tylko merytoryczna
im. Krasnala Hałabały jako nauczyciel, ale także w obszarze
kandydat albo w wyniku Miejskiego
w Podkowie Leśnej, charakteryzuje się związanym z organizacją pracy placówki,
konkursu nie wyłoniono poprawnymi relacjami z dziećmi, rodzicami predysponuje Panią Dorotę Staszewską
kandydata, organ prowadzący i całym personelem przedszkola. Jest do powierzenia jej stanowiska dyrektora
bardzo ceniona wśród rodziców za wiedzę, Przedszkola Miejskiego im. Krasnala
(tj. burmistrz zgodnie z art. 29 takt pedagogiczny, życzliwość, Hałabały w Podkowie Leśnej.
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wyrozumiałość i konsekwencję oraz dobry
humor i uśmiech. W swojej pracy
oświatowe) powierza to indywidualizuje
cały proces edukacyjno
stanowisko ustalonemu, – wychowawczy z wychowankami, poznaje Natomiast na Dyrektora Szkoły
w porozumieniu z organem zainteresowania i uzdolnienia dzieci, zna Podstawowej im. Bohaterów Warszawy
umiejętności i możliwości każdego dziecka. w Podkowie Leśnej Burmistrz przedstawił
sprawując ym nadzór Wykorzystuje różnorodne środki do zaopiniowania powierzenie stanowiska
pedagogiczny, kandydatowi, dydaktyczne dostępne w placówce. dyrektora - Pani mgr Agnieszce Zofii
rokrocznie zajęcia otwarte Hein, osobie niebędącej nauczycielem,
po zasięgnięciu opinii rady Przeprowadza
dla rodziców, realizuje cykl prezentacji która również w pełni spełnia wymagania
szkoły lub placówki i rady ciekawych zawodów, zachęca do głośnego stawiane wobec kandydatów na stanowisko
czytania na terenie przedszkola. dyrektora w publicznej szkole podstawowej,
pedagogicznej”.
Przygotowuje i bierze udział w imprezach określone w Rozporządzeniu Ministra
kulturalnych, wycieczkach, wyjazdach od Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
teatru, sali zabaw, wernisaży, współpracuje 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
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odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej
szkole podstawowej, publicznej szkole
ponadpodstawowej oraz publicznej
placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).
Pani Agnieszka Zofia Hein jest filologiem
angielskim ze specjalnością nauczycielską,
12 lat była nauczycielem i wykładowcą
w Instytucie Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego w ramach
Interdyscyplinarnego Podyplomowego
Studium Kształcenia Tłumaczy. Pisze
doktorat w Instytucie Lingwistyki
Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego,
ukończyła studia podyplomowe w zakresie
zarządzania oświatą z wynikiem bardzo
dobrym, jest tłumaczem przysięgłym,
bierze udział w szkoleniu APLO – akademia
Przywództwa Liderów Oświaty fundacji
Humanites. Jest zaangażowana w projekty
edukacyjne – prowadzi prywatny projekt

edukacyjny w szkole w Dargini i Bobolicach,
gdzie wspólnie z innymi mieszkańcami
Podkowy – fundują stypendia naukowe
uczniom – zapewniające im naukę języka
obcego.
Mieszkanka Podkowy Leśnej, pochodzi
z rodziny nauczycielskiej - zarówno
dziadkowie jak i mama byli nauczycielami,
także akademickimi. Była członkiem Rady
Szkoły przy Szkole Podstawowej im.
Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej,
zna specyfikę pracy tej szkoły. W trakcie
postępowania konkursowego na kandydata
na dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej
przedstawiła bogatą, innowacyjną koncepcję
funkcjonowania i rozwoju Szkoły, w pełni
odpowiadającą założeniom organu
prowadzącego, co do przyszłości tej
jednostki oświatowej. Dotychczasowy
przebieg pracy zawodowej, wieloletnie
doświadczenie w pracy jako nauczyciel

i wykładowca akademicki Uniwersytetu
Warszawskiego, jednej z najlepszych
uczelni w kraju, działalność naukowa,
społeczna, realizacja idei kształcenia
ustawicznego, samodoskonalenia,
konsekwencja w działaniu a także
sumienność, potwierdzone referencjami
osób, które współpracowały z kandydatką,
predysponują Panią Agnieszkę Zofię Hein
do objęcia stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Warszawy
w Podkowie Leśnej.
Po uzyskaniu opinii o przedstawionych
kandydatkach na Dyrektorów
podkowiańskich placówek oświatowych
wystąpiono do Mazowieckiego Kuratora
Oświaty ws. uzyskania porozumienia
w tym zakresie.
Mariola Stecko
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Podziękowania dla Dyrektorów
szkoły i przedszkola
Z końcem sierpnia br. żegnamy się z obiema wyniki nauczania, czego efektem są wyniki
Paniami kierującymi od lat miejskimi egzaminów i sprawdzianów. Współdziałała
placówkami oświatowymi w Podkowie w organizacji projektów dofinansowanych
Leśnej tj. Panią Elżbietą Mieszkowską ze środków zewnętrznych z przeznaczeniem
Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. na realizację zajęć pozalekcyjnych
Bohaterów Warszawy i Panią Bożeną i doposażenie szkoły. Z dużą
Tomaszek Dyrektorem Przedszkola odpowiedzialnością i zaangażowaniem
Miejskiego im. Krasnala Hałabały. Obie wykonywała pracę dydaktyczną
Panie kończą współpracę w roli dyrektorów i wychowawczą, przyczyniając się do
jednostek organizacyjnych miasta (na rozwoju i kształtowania młodego pokolenia
wniosek dyrektorów).
spo łeczności podkowiańskiej.
Pani Elżbieta Mieszkowska Dyrektor Z zaangażowaniem włączała się w proces
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów inwestycyjny budowy sali sportowej oraz
Warszawy rozpoczęła pracę w naszej rozbudowę i modernizację budynków
szkole jako nauczyciel 1 września 1994 Zespołu Szkół Samorządowych.
r., 1 września 2001 r. objęła stanowisko Pani Bożena Tomaszek Dyrektor Przedszkola
zastępcy dyrektora Zespołu Szkół, a następnie Miejskiego im. Krasnala Hałabały
od 1 września 2008 r. w drodze konkursy zatrudniona była w naszym przedszkolu
została powołana na stanowisko Dyrektora od sierpnia 1987 r., a od 1 listopada 1990
Zespołu Szkół (obecnie Szkoły Podstawowej). została powołana na stanowisko dyrektora.
Jako dyrektor wniosła wiele trudu w to, Jako dyrektor wniosła wiele trudu w to
aby podkowiańska szkoła stale podnosiła by nasze przedszkole było coraz lepsze

www.podkowalesna.pl

i coraz ładniejsze. Przez kolejne lata pracy
z troską i cierpliwością otaczała fachową
opieką wychowawczą kolejne pokolenia
dzieci, kształtując młode pokolenie naszego
miasta. Zawsze rzetelnie wykonywała
swoje obowiązki służbowe oraz właściwie
nawiązywała relacje z rodzicami i podległą
kadrą.
W imieniu burmistrza miasta oraz
radnych i podkowiańskiej społeczności
składamy serdeczne podziękowania dla
obu Pań za ich pracę na rzecz dzieci
i rodziców Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.
Dziękujemy za sumienność i zaangażowanie,
życzymy wszelkiej pomyślności, wielu
sukcesów, powodzenia w realizacji zamierzeń
oraz szczęścia w życiu osobistym.
Maria Górska
Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Jesień pod znakiem Niepodległej
Hasło tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa - „Niepodległa
dla wszystkich” -nawiązuje do przypadającej w tym roku setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wokół tego ważnego tematu koncentrować
się będą wydarzenia kulturalne, na które
zapraszamy we wrześniu, a także
w kolejnych miesiącach roku.
Obchody EDD zainauguruje 9 września
o godz. 17 w Pałacyku Kasyno spotkanie
poświęcone postaci Jana Walca – historyka
literatury, znanego publicysty drugiego
obiegu, drukarza Niezależnej Oficyny
Wydawniczej, współpracownika KOR,
działacza opozycji demokratycznej, od
którego przedwczesnej śmierci minęło
w tym roku 25 lat. Okazją do przypomnienia
tego zasłużonego podkowianina jest
wydanie przez Instytut Pamięci Narodowej
jego biografii autorstwa Jana Olaszka.
Rozmowę z autorem poprowadzi znany
historyk prof. Andrzej Friszke.
15 września mieszkańcy Podkowy będą
mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym
wydarzeniu. O godz. 19 na scenie przy
Świerkowej 1 warszawski Teatr Ateneum
zaprezentuje spektakl muzyczny w reżyserii
Jacka Bończyka pt. „Jacek Kaczmarski.
Lekcja historii”. Nieco lżejsza muza zagości
16 września przed Pałacykiem Kasyno.
Podczas koncertu połączonego
z potańcówką
na dechach
najpopularniejszymi piosenkami z okresu
międzywojennego w nowych interpretacjach
będzie bawić nas zespół BODO. Zachęcamy
do zaopatrzenia się w adekwatne do epoki
elementy stroju w stylu retro! W dniach
15 i 16 września pojawi się okazja do
ponownego obejrzenia w Pałacyku Kasyno
wystawy zdjęć autorstwa Henryka Bazydło
pt. „Bądźmy razem”, przypominającej
działalność duszpasterską i opozycyjną
księdza Leona Kantorskiego,
równolatka niepodległej Polski,
niezapomnianego proboszcza Podkowy.
3 października o godz.11.00, podczas
inauguracji roku akademickiego
Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA,
zaprosimy do sali kinowej przy Świerkowej
1 na otwartą dla wszystkich uroczystą
projekcję filmu niemego „Pan Tadeusz”
z muzyką improwizowaną na żywo
w wykonaniu Marcina Pukaluka. 13
października o godz. 17 w Pałacyku
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Kasyno, Zofia Wojtkowska, dziennikarka
i mieszkanka Podkowy, przedstawi swoją,
wydaną w 2017 r. książkę „Wiek
ambasadora”. Jej bohaterem jest Edward
Raczyński, dyplomata, prezydent RP na
uchodźstwie, współtwórca polityki
zagranicznej Polski międzywojennej,
którego ponad stuletnie życie splotło się
nierozerwalnie z ważnymi wydarzeniami
polskiej historii. 20 października o godz.
17 w Pałacyku Kasyno zagości dla odmiany
polski dizajn – ten sprzed wielu lat i ten
współczesny, a wszystko to za sprawą
milanowianki Beaty Bochińskiej, autorki
książki „Zacznij kochać dizajn. Jak
kolekcjonować polską sztukę użytkową”,
długoletniej szefowej Instytutu Wzornictwa
Przemysłowego, kolekcjonerki i pasjonatki
pięknych przedmiotów. 28 października
o godz.18 w sali kinowej przy Świerkowej
1 zaprezentujemy, z udziałem reżysera
prof. Andrzeja Sapiji, film dokumentalny
„Polska i Wojna”. W przeddzień Narodowego
Święta Niepodległości, 10 Listopada
w Pałacyku Kasyno o godz. 17 odbędzie
się „Debata o wolności” , którą poprowadzi
red. Aleksander Kaczorowski, z udziałem
zaproszonych wybitnych ekspertów
z różnych dziedzin. Spróbują oni znaleźć
odpowiedź na pytanie czym jest wolność
definiowana w różnych jej aspektach:
politycznym, socjologicznym, filozoficznym
czy też psychologicznym.
Debacie towarzyszyć będzie wystawa
historyczna „Rok 1918. Odzyskanie
Niepodległej” przygotowana przez
Ośrodek KARTA w Warszawie.
Dopełnieniem wieczoru będzie „Wolność
w poezji”, czyli najpiękniejsze wiersze
o wolności w interpretacji aktorów Teatru
Otwartego działającego przy CKiIO.
Ukoronowaniem obchodów 100 lat
odzyskania przez Polskę niepodległości
będzie koncert Pieśni Ignacego Jana
Paderewskiego. Na koncert w wykonaniu
studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku,
pod opieką artystyczną i z wprowadzeniem
prof. Jadwigi Rappe, zaprosimy do Pałacyku
Kasyno 11 listopada o godz. 17.30. Poprzedzi
go o godz. 16.00 w sali kinowej na
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Świerkowej projekcja filmu dokumentalnego
„Człowiek czynu, sukcesu i sławy” w reż.
Wiesława Dąbrowskiego, która przybliży
postać tego wybitnego męża stanu,
jednego z twórców polskiej niepodległości.
17 listopada o godz. 17.00 w sali kinowej
przy Świerkowej 1 odbędzie się premiera
filmu dokumentalnego o Księdzu Leonie
Kantorskim w reżyserii Ewy Golis, oparta
na relacjach podkowian – współpracowników
i przyjaciół niezapomnianego duszpasterza.
Stanowi ona część projektu „Mała Ojczyzna
Księdza Leona” dofinansowanego ze
środków Muzeum Historii Polski
w Warszawie. Po projekcji Towarzystwo
Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
i Komitet Obchodów Stulecia Urodzin
Księdza Leona Kantorskiego zaprosi na
promocję książki „Brat Lew. Wspomnienia
o Księdzu Leonie” autorstwa Izabeli
Górnickiej-Zdziech we współpracy z
dyrektorem Grzegorzem Dąbrowskim.
8 grudnia, niemal równo po 100 latach,
razem z Towarzystwem Przyjaciół Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna zaprosimy do
Pałacyku Kasyno przy ul. Lilpopa 18 na
„100 lat Spółki Siła i Światło”, spotkanie
poświęcone przedsiębiorstwu, które
odegrało olbrzymią rolę w rozwoju polskiej
gospodarki, elektryfikując kraj, rozwijając
polski przemysł energetyczny, zakładając
m.in. Kolejkę EKD czy Polskie Radio.
Zwieńczeniem obchodów będzie akcja
artystyczna „Siła i Światło” Sławomira
Rumiaka, artysty multimedialnego, na
stacji kolejki WKD Podkowa Leśna Główna
z udziałem aktorów Teatru Otwartego.
Ostatnim akordem obchodów stulecia
odzyskania niepodległości będzie spektakl
15 grudnia „Ja, który nigdy przed nikim
nie stawałem na baczność. Rzecz o Józefie
Piłsudskim” Tomasza M. Lerskiego,
w reżyserii Janusza Kukuły.
Wstęp na wszystkie wydarzenia,
z wyjątkiem spektaklu „Jacek
Kaczmarski. Lekcja historii”, jest wolny.
Zapraszamy !
Agnieszka Wojcierowska
Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich

Otwieramy nowy sezon
edukacji kulturalnej

W drugą wrześniową niedzielę w miłych, plenerowych okolicznościach
Pałacyku Kasyno zaplanowaliśmy Dzień Otwarty.
Będzie to okazja do zapoznania się z naszą
ofertą zajęć stałych, do spotkania
z instruktorami, zapisania się na wybrane
aktywności, podzielenia się opinią na
temat zajęć, w których Państwo, bądź
ich pociechy uczestniczyły w minionym
roku szkolnym, a także zgłoszenia potrzeb
w zakresie poszerzenia oferty w nowym
roku szkolnym. W roku 2018/2019 na
pewno będziemy kontynuować zajęcia
gordonowskie (Baba Duu i Muzyczna
Kraina), a nawet zostaną one wzbogacone
o Śpiewankowo (dla dzieci 5-9 lat)
i Orkiestrę Bum Cyk-Cyk (dla dzieci 5-9
lat wraz z rodzicami). Na chętnych czeka
sekcja plastyczna, której piękną wystawę
można było podziwiać w budynku przy
ul. Świerkowej podczas wakacji.
Od października zaproponujemy dzieciom
i młodzieży (8-13 lat) zajęcia Nowe Formy

Sztuki – projektowanie graficzne, których CYRKI”. Nie zabraknie uśmiechu i dobrej
hasłem przewodnim będzie „Line art zabawy z Klaunem Feliksem. W roli Klauna
i muzealne przeboje”. Tę grupę wiekową Feliksa – Andrzej Talkowski - klaun, mim,
zapraszamy także do teatralnej Altanki, artysta kabaretowy, pomysłodawca Teatru
oraz do Pracowni Wiedzy Zbędnej Szczęście z Krakowa, laureat m.in. Grand
(majs terkowanie , gotowanie , Prix PAKA, otrzymał od ZASP-u tytuł
eksperymentowanie…).
Mistrza Sztuki Kabaretowej. Posiada on
Na dorosłych czekają sekcje taneczne ponad 20 letnie doświadczenie w pracy
(flamenco, taniec towarzyski, teatralne scenicznej i warsztatowej. W programie
(Teatr Otwarty, Kiosk Ruchu), fotograficzna, najlepsze numery z bogatego repertuaru
a także sekcje rekreacyjne (joga, tai chi, Klauna Feliksa: komiczna iluzja i żonglerka
gimnastyka). Na nowych uczestników czym się da ( Klaun Feliks żongluje na
czeka również chór Pośrodku Żywota kilkadziesiąt sposobów), skecze, scenki,
oraz grupa Białogłosy.
etiudy muzyczne, pantomima, instrumenty
Nieustannie zapraszamy również seniorów muzyczne.
do zapisywania się na Uniwersytet Otwarty Do zobaczenia na Dniu Otwartym
Pokolenia, którego nowy semestr ruszy w niedzielę, 9 września w godz.
od października.
12.00-14.00.
Barbara Potkańska
Dzień Otwarty uświetni plenerowy
Centrum Kultury
spektakl dla dzieci i dorosłych pt. „ALE
i Inicjatyw Obywatelskich
www.podkowalesna.pl
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MOZAIKA! SPOTKANIA
KULTUROWE – nowy projekt
edukacyjny Musszelki
Fundacja Musszelka z Milanówka powraca Mottem naszego projektu są słowa pisarza
do Centrum Kultury i Inicjatyw Tiziano Terzaniego: „...jeśli różnorodność
Obywatelskich w Podkowie Leśnej z nowym biologiczna konieczna jest do życia na
projektem edukacyjnym! Kilka lat temu Ziemi, różnorodność kulturową należy
liderki fundacji przeprowadziły w CKiIO uznać za niezbędną dla zdrowia psychicznego
cykl spotkań ekologicznych pt. „Opowieści człowieka”.
Ziemi”, które cieszyły się dużym
Przypomnimy, jakim bogactwem była
zainteresowaniem mieszkańców. Tym wielokulturowość dawnej Polski. Będziemy
razem Musszelka zaprasza na cztery wspólnie odkrywać, jak nasze polskie
wydarzenia adresowane do dzieci w wielu zwyczaje są połączone i poprzeplatane
6-12 lat oraz ich opiekunów pt. „Mozaika! z wątkami z różnych tradycji. Nie będziemy
Spotkania kulturowe”. Podobnie jak również stronić od teraźniejszości, pokazując
poprzednio, najpierw usłyszymy barwne sens i przyczyny współczesnych migracji.
opowieści w oprawie muzycznej na żywo, Chcemy uczyć dzieci, że dobrze pojęty
a następnie dzieci wezmą udział patriotyzm nie ma nic wspólnego
z ksenofobią, a na akceptacji różnorodności
w warsztatach.
Mozaika to taka forma dekoracji, w której w społeczności lokalnej możemy tylko
największą wartością jest różnorodność zyskać, również kulturowo. Jest to
– kolorystyki, faktury, wzorów, kształtów. szczególnie ważne w kontekście zbliżających
Podczas naszych spotkań chcemy przybliżyć się obchodów setnej rocznicy odzyskania
wielką wartość, jaką jest różnorodność niepodległości.
kulturowa – w miejscu, w którym żyjemy.

Harmonogram spotkań: niedziela, godz.
12.30 CKiIO, ul. Lilpopa 18
30 września - Opowieści mądrych głupców,
czyli dlaczego różnice są ciekawe
28 października - Skarby Złotej Kaczki,
czyli podróżujemy po wielokulturowej
Polsce
25 listopada - Dzieci w drodze, czyli my
też kiedyś byliśmy uchodźcami
9 grudnia - Choinkowe i chanukowe
światełka, czyli jak różnie świętujemy
w tym samym czasie
Projekt został dofinansowany przez
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
i powstał we
współpracy z Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie Leśnej.
Beata Frankowska-Patrzykont
Fundacja „Musszelka”

Kolejny rok Nowych
Horyzontów
Edukacji
Filmowej
W roku szkolnym 2017/2018 Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich z powodzeniem
przeprowadziło w podkowiańskich szkołach ponad dwadzieścia pokazów filmowych
w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej.
spólnie z Samorządową Szkołą
Podstawową im. Bohaterów
Warszawy oraz Szkołą Podstawową
im. Św. Teresy zrealizowaliśmy cykle:
„Młodzi w obiektywie”, „Filmowi bohaterowie”
oraz „Świat filmu”. Na naszym ekranie
zagościły takie perełki jak: „Sekret Eleonory”,
„Felix” czy „Sekrety wojny”. Każdego
miesiąca w pokazach uczestniczyło około
200 uczniów podkowiańskich szkół z
klas3–6.
Wyselekcjonowane specjalnie dla
dziecięcego odbiorcy, poprzedzone
prowokującą do refleksji prelekcją obrazy
nie tylko bawiły, ale w przystępny sposób
odsłaniały tajemnice świata filmu. Młodzi

W

30

widzowie poznali fascynujące, często Przygotowany program dostosowany
niełatwe, historie swoich rówieśników, jest dla przedszkoli, szkół
ale także zapoznali się z podstawami odstawowych oraz nadpodstawowych.
kinematografii oraz zadaniami Zapisy na poszczególne cykle w roku
poszczególnych, pracujących przy produkcji szkolnym 2018/2019 już trwają.
osób. Edukacja ta, dzięki dostarczonym Aktualne informacje dotyczące
materiałom dydaktycznym i scenariuszom programu oraz zapisów dostępne są
lekcji, kontynuowana była na zajęciach pod tel. 227589441 lub
anna.strzaska@ckiopodkowa.pl
w szkole.
Dzięki takim projektom najmłodsi mają
możliwość poznania ambitnego
Anna Strząska
kina i doskonalenia umiejętności dyskusji, 		
Centrum Kultury
co pozwala kształtować nowe pokolenie
i Inicjatyw Obywatelskich
świadomych odbiorców kultury.
CKiIO zaprasza do udziału w kolejnej
edycji Nowych Horyzontów.
www.podkowalesna.pl

90 LAT PARKU I PAŁACYKU - KASYNA
- odsłonięcie tablicy pamiątkowej
Rok 2018 jest 90 tym od chwili gdy
ojcowie-założyciele miasta ogrodu
przekazali mieszkańcom do wspólnego
użytkowania park wraz z budynkiem
pełniącym rolę Klubu Sportowego. Do
historii przeszły uprawiane tu łyżwiarstwo,
narciarstwo, saneczkarstwo, siatkówka,
tenis i inne. Odbywały się również imprezy
kulturalne. W budynku Klubu działa/a też
restauracja.
Mieszkańcy Podkowy Leśnej zrzeszeni
w organizacjach obywatelskich pragnąc

upamiętnić dzieje tego miejsca zapraszają
w SOBOTĘ, 15 września 2018r o godz.17
do Pałacyku - Kasyna na odsłonięcie
tablicy pamiątkowej poświęconej historii
i fundatorom tego miejsca.
Od 2008 r tj od otwarcia zrewitalizowanego
budynku zwanego niegdyś przez
mieszkańców ‚Pałacykiem-Kasyno’ mieści
on Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich i jest siedzibą organizacji
społecznych. Informacją zamieszczoną
na tablicy przypominamy jednak również

Rozbudowa Szkoły
św. Teresy na finiszu

kartę sportową tego miejsca w nadziei na
rychłe przywrócenie, także parkowi,
dawnych blasków sportow ych
i rekreacyjnych.
Stowarzyszenie Związek Podkowian
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna
Stowarzyszenie Podkowa Sportowa
Lokalna Grupa Działania Zielone
Sąsiedztwo
Ogród Sztuk i Nauk
Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe
Edukacja

Mamy nadzieję, że w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019 będziemy
mogli w pełni cieszyć się zakończeniem 3.etapu budowy naszej szkoły.
Tym samym zostanie zakończony
proces budowy Szkoły św. Teresy, który
rozpoczął się 16 lat temu w marcu 2002
r. Wtedy to powstał Komitet Budowy
Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św.
Hieronima. Budowa 1. i 2. etapu (sali
gimnastycznej i budynku dydaktycznego)
trwała od września 2009 r. do sierpnia
2011 r. Przygotowania do 3. etapu
rozbudowy, początkowo o skrzydło
gimnazjalne, trwały od 2013 r. W maju
2014 r. Komitet zakupił sąsiednią działkę.
Rok 2015 to prace projektowe
zakończone pozwoleniem na budowę
w 2016 r. Prace budowlane rozpoczęły
się w lipcu 2017 r.
Projektantem nowej części była
ponownie pracownia architektoniczna
Grupa 5 (projektant obu poprzednich
etapów), a wykonawcą firma Łucz-Bud
z Radomia (ta sama, która budowała
szkołę w latach 2009-11).
W trakcie przygotowań do 3. etapu
budow y zmieniła się struktura
szkolnictwa w Polsce - został y
zlikwidowane gimnazja. Zmusiło to
Komitet do korekty przeznaczenia
nowego skrzydła szkolnego. Ostatecznie
będą uczyły się tam starsze klasy
ośmioklasowej szkoły podstawowej.
Będzie w nim 6 dużych klas dydaktycznych

i 4 mniejsze sale do nauki języków, duża z udziałem kardynała Kazimierza Nycza.
aula, przestronny pokój nauczycielski, Święta Tereso, Święty Hieronimie
szatnie, toalety oraz sekretariat – dziękujemy!
z zapleczem administracyjnym.
Grzegorz Dąbrowski
Uroczyste poświęcenie nowej części
Dyrektor Szkoły KIK
szkoły planujemy w środę, 3 października

Tak prezentowało się dobudowane skrzydło Szkoły św. Teresy w sierpniu 2018 r
www.podkowalesna.pl
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Plener filmowy
w Podkowie Leśnej

P

odkowę Leśną już dawno sobie
upodobali producenci filmowi.
W zeszłym roku na jesień pisaliśmy
o powstawaniu zdjęć do odcinków serialu
„Wojenne dziewczyny”, a obecnie nasze
miasto jest plenerem filmowym dla dużej
telewizyjnej produkcji „Drogi wolności”.
W serialu będziemy mogli śledzić burzliwe
losy krakowskiej rodziny Biernackich
ukazane na tle wielkich wydarzeń
historycznych. Kolejny serial, w którym
będziemy mogli szukać znajomych plenerów,
to „Stulecie winnych”.
Filmowcy ponoszą opłatę za zajęcia pasa
drogowego, co w skali roku jest dodatkowym
zastrz ykiem finansow ym dla

Podkowy. Koszty eksploatacyjne związane
z realizacją zdjęć i koszty obsługi planu
pokrywane są przez producenta. Znajome
podkowiańskie krajobrazy będziemy mogli
podziwiać w serialu już na jesieni.
Marta Niedzieska
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Nie żyje Tomasz Stańko
Tomasz Stańko był światowego formatu Otwarte Ogrody w ramach Europejskich żeby „naładować akumulatory”, spotkać
jazzmanem i kompozytorem, wirtuozem dni Dziedzictwa. Na tę okazję Tomasz się z przyjaciółmi i pobiegać po Lesie
trąbki, autorem unikatowego, Stańko skomponował hejnał, który Młochowskim i Parku Miejskim.
rozpoznawalnego brzmienia, za które był premierowo odegrał z wieży Pałacyku Jego hejnał to wspaniały prezent dla
wielokrotnie nagradzany. W sztuce i w Kasyno.
naszego miasta – wielokrotnie już otwierał
życiu wyznawał niezłomną zasadę wolności Jak sam powiedział, nie mógł odmówić, podkowiańskie uroczystości.
i wierności samemu sobie. Jego śmierć bo jako właściciel małego domku w Z pewnością nasza pamięć o Tomaszu
to wielka strata dla polskiej kultury.
Podkowie stał się gorącym admiratorem Stańce przetrwa w podkowiańskim hejnale.
Cudowna, tajemnicza trąbka Tomasza naszego miasta, doceniającym jego
Alina Witkowska
Stańki zabrzmiała w Podkowie Leśnej we wyjątkowy charakter.
Dyrektor Centrum Kultury
wrześniu 2008 r. inaugurując Festiwal Do Podkowy Leśnej często przyjeżdżał,
i Inicjatyw Obywatelskich

Dopalacze – apel Policji do
rodziców i opiekunów
W związku z rosnącą liczbą zatruć
dopalaczami w kraju ( w tym na terenie
powiatu grodziskiego) policja apeluje, by
nie zażywać żadnych substancji
nieznanego pochodzenia. Okres letni, w
tym głównie wakacje i związana z tym
duża ilość czasu wolnego sprzyja
eksperymentowaniu przez dzieci i
młodzież z różnymi środkami
psychoaktywnymi.
Dopalacze to poważne zagrożenie dla
dziecka, to substancje działające na
ośrodkowy układ nerwowy, wpływające
negatywnie na pracę mózgu, sprzedawane
w postaci tabletek, proszków, mieszanin
ziół, w postaci suszu, kadzidełek, naklejek
tzw. „tatuaży”, opakowane w kolorowe,
atrakcyjnie wyglądające papierki,
nadające im „niewinny” wygląd.
Sprzedawane są w sklepach lub przez
Internet pod nazwą artykułów
kolekcjonerskich, często z umieszczonym
komunikatem „Produkt nie do spożycia”.
Niebezpieczeństwo zażywania tzw.
dopalaczy wynika z faktu, że ich skład
chemiczny nie jest znany, może podlegać
wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie
wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje
konkretny organizm, niestety skutek
może być śmiertelny.

Do najczęściej spotykanych skutków
Na co powinno się zwrócić
pojawiających się w trakcie i po zażyciu
uwagę, co powinno zaniepokoić
tzw. dopalaczy możemy zaliczyć:
rodzica/opiekuna
wygląd oczu (zaczerwienione spojówki
bóle głowy, migrena;
lub brzegi powiek, łzawienie, opadnięcie
kołatanie serca (przyspieszone tętno
powieki, nadmierne rozszerzenie lub często sięgające 200, duszności, ból
zwężenie źrenic, powolna reakcja źrenic w klatce piersiowej;
na światło, oczopląs przy wpatrywaniu
agresja, zaburzenia koordynacji
się w stały punkt);
ruchowej, drżenie rąk;
złe samopoczucie, brak chęci do życia,
nudności, wymioty, biegunka;
depresja;
zmęczenie, osłabienie, brak zdolności
stany euforyczne, gadatliwość a następnie koncentracji;
otępienie i apatia;
reakcje alergiczne;
zmiana nawyków żywieniowych - brak
myśli samobójcze, omamy;
apetytu lub objadanie się;
napady leku, halucynacje;
kłopoty w szkole, wagary, pogorszenie
nadmierna wrażliwość na dźwięki
ocen;
i światło.
próby wyłudzania lub podbieranie
pieniędzy na nieokreślone wydatki;
Gdzie szukać pomocy:
nieuzasadnione ataki złości, agresji;
800 060 800 Infolinia Głównego
wychodzenie z domu na krótko, Inspektora Sanitarnego
poprzedzone dzwonkiem domofonu lub 116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i
telefonem od nieznanej osoby;
Młodzieży
wprowadzenie do słownictwa nowych 800 100 100 Telefon dla rodziców i
zwrotów, często niezrozumiałych dla nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa
dorosłych, tzw. slangu narkotykowego;
dzieci
pojawienie się w domu nowych akcesoriów, 800 12 12 12 Dziecięcy telefon Zaufania
typu lufki, sreberka, małe woreczki z Rzecznika Praw Dziecka
zamknięciem strunowym, tzw. dilerki, itp.;
zmiana zapachu ciała.
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Rowerowa
niedziela

Sport

22 lipca odbyła się kolejna Rowerowa
niedziela. W końcu pogoda nie pokrzyżowała
nam planów i mogliśmy przy pięknym
słoneczku w drogę. Celem była Zagroda
Ojrzanów, ale niestety, dotarliśmy na
miejsce w momencie, kiedy obecny tam
obóz Jogi miał sesje plenerową i aby nie
przeszkadzać ćwiczącym postanowiliśmy
zmienić plany, zwiedziliśmy piękny park
pałacowy w Młochowie. Wyprawa była
bardzo udana. O kolejnych do Mariewa
(Kampinos)oraz do Parku Bajka (Błonie)
napiszemy w następnym biuletynie.
Opiekun Grupy Rowerowej
Bartosz Kwiatkowski
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Narodowy Dzień Sportu 2018
Stowarzyszenie Podkowa Sportowa przed
wakacjami zorganizowało Charytatywny
Turniej Tenisowy w ramach XI z rzędu
Międzynarodowego Turnieju Tenisowego
„Żółwin Open”. Relacja Waldemara Cecuły
poniżej. Po wakacjach - 15 września
zapraszamy na kolejne sportowe zmagania
w ramach ogólnopolskiej V edycji
Narodowego Dnia Sportu (NDS).
NDS w Podkowie ma już swoją tradycję
- jest to już czwarta edycja w PL. Spotykamy
się o 12.00 w hali sportowej Zespołu
Szkół na mecze piłki ręcznej pomiędzy
szkołami podkowiańskimi. W tym roku

oprócz kibicowania naszej młodzieży
zapraszamy na Inne atrakcje - eventy
sportowe - na terenie Parku Miejskiego.

Teresa Siedlecka-Wójcikowska
Prezes Stowarzyszenia
Podkowa sportowa

Sportowe kalendarium
2 września 2018 – V bieg Maratonu Miast
Ogrodów – 5km.
Start biegu – godzina 11:00
Miejsce startu – „Orlik” Żółwin ul. Szkolna
Zapisy: sto-nigi.pl oraz w miarę dostępności
miejsce 30 min. przed biegiem
9 września 2018 – Otwarty Mikstowy
Turnieju o Puchar Burmistrza Podkowy
Leśnej w Tenisie
Ziemnym – Plakat
Rozpoczęcia turnieju – godzina 11.00
Miejsce imprezy – SNTC Tennis Club
Brwinów ul. Żwirowa 18
System rozegrania turnieju – pary losowane
Wpisowe – 75 pln /os
Zapisy do 4.09.2018 – Jarosław Gogacz
501- 108- 909

29 września 2018 – II Podkowiańska 14 października 2018 – VI bieg Maratonu
Szabla – Ogólnopolski Turniej Szermierczy Miast Ogrodów – 5 km.
w szabli Dziewcząt i Chłopców pod Start biegu – godzina 11:00
patronatem Burmistrza Podkowy Leśnej. Miejsce startu – Las Młochowski (róg ul.
Uroczyste otwarcie turnieju oraz pokaz Piaseckiego i Jeżynowej w Otrębusach
szermierki historycznej – godzina 11.00 Zapisy: sto-nigi.pl oraz w miarę dostępności
Miejsce zawodów – Zespół Szkół miejsce 30 min. przed biegiem
w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20,
05-807 Podkowa Leśna
21 października 2018 – Zakończenie
W czasie trwania turnieju strefa szermierki podkowiańskiego sezonu rowerowego
rodzinnej – gry i zabawy szermiercze
dla całej rodziny

22-23 września 2018 w Podkowie Leśnej zostaną rozegrane
Mistrzostwa Polski w Teqball.
Unikalny, innowacyjny sport Teqball
znany jest już na Węgrzech i zatacza
coraz większe kręgi na arenie
międzynarodowej. Stoły znajdują się już
w wielu klubach sportowych, instytucjach
edukacyjnych i parkach miejskich
w Europie. Natomiast w naszym kraju
sport ten dopiero raczkuje. Przypomnijmy,
że pierwszy stół do teqballa w Polsce
został kupiony przez Miasto Ogród
Podkowa Leśna i na razie jest jedynym
w przestrzeni publicznej.
Jako, że jesteśmy prekursorami
tej aktywności sportowej, Podkowa we
współpracy z Teqball Poland podjęła się
trudu zorganizowania Mistrzostw Polski.
Po raz pierwszy, polska drużyna w składzie
Franciszek Tusiński i Jan Ochędalski (obaj
z Podkowy Leśnej) oraz Adrian Duszak
(Poznań) i Grzegorz Staśkiewicz
(Warszawa) reprezentowała barwy
narodowe w międzynarodowym turnieju,
który odbył się w Budapeszcie. Panowie
byli najmłodszymi zawodnikami, ale
dzielnie dawali odpór doświadczonym
sportowcom. Do turnieju International
Beach Teqball Cup zostało zgłoszonych
30 zespołów z 14 krajów świata: Ukrainy,
Polski, Maroka, Serbii, Francji, Syrii,
Węgier, Luksemburga, Portugalii, Bośni
i Hercegowiny, Bułgarii, Austrii, Nigerii
i Iranu. Mistrzostwa świata odbędą się
w październiku w Reims we Francji, na
które zostaną oddelegowani najlepsi
zawodnicy z Polski.

Harmonogram zawodów:
-----------------------------------------------------22 WRZEŚNIA - TURNIEJ SINGLOWY
08:00 – 09:00 REJESTR ACJA
ZAWODNIKÓW
09:00 – 10:00 ROZGRZEWKA
10:00 – 10:15 OTWARCIE ZAWODÓW
10:15 – 15:00 FAZA GRUPOWA
I PUCHAROWA
15:00 – 15:30 PRZERWA
15:30 – 16:00 MECZ O 3 MIEJSCE
-----------------------------------------------------23 WRZEŚNIA - TURNIEJ DEBLOWY
08:00 – 09:00 REJESTR ACJA
ZAWODNIKÓW
09:00 – 14:00 FAZA GRUPOWA
I PUCHAROWA
14:15 – 14:45 MECZ O 3 MIEJSCE
14:45 – 15:30 PRZERWA

-----------------------------------------------------15:30 – 16:00 CEREMONIA OTWARCIA
MECZÓW MISTRZOWSKICH
16:00 – 17:00 MECZ HALOWY
Z UDZIAŁEM DRUŻYNY Weszło!
17:00 – 18:00 FINAŁ SINGLA I DEBLA
18:00 – 19:30 WRĘCZENIE NAGRÓD
-----------------------------------------------------REJESTRACJA ZAWODNIKÓW:
Zawodnicy mogą zgłaszać się do Teqball
- Poland poprzez wiadomości na
Facebooku, bądź telefonicznie pod
numerem:
- 513 796 877 - koordynator sportu
w Podkowie Leśnej
- 600 333 004 – przedstawiciel Teqball
Poland

MISTRZOSTWA POLSKI
W TEQBALL – gdzie i kiedy?

15 września 2018 – Narodowy Dzień
Sportu

Główna, najbardziej widowiskowa część
imprezy rozpocznie się w niedzielę 23
września o godzinie 15:30, gdzie fani
będą mogli obejrzeć mecze finałowe
o Mistrzostwo Polski w kategorii
deblowej oraz singlowej. Zmagania
mistrzowskie poprzedzi szereg atrakcji
takich jak pokaz freestyle football czy
mecz halowy. Patronat medialny nad
wydarzeniem obejmie Polsat oraz
Przegląd Sportowy. Kibice będą mogli
śledzić zmagania zawodników z trybun
Hali Sportowej przy ul. Jana Pawła II 20
w Podkowie Leśnej.

16-22 września – Europejskiego Tydzień
Zrównoważonego Transportu
22-23 września 2018 – I Mistrzostwa
Polski w Teqballu
22 września 2018 – Wojewódzkie Zawody
Wrotkarskie w sprincie na ¼ km.
Godzina rozpoczęcia – godzina 11:00
Miejsce zawodów – Ścieżka rowerowa
przy torach WKD – Parów Sójek
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Ważne adresy i telefony
Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00, fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Godziny pracy Urzędu:
pon. 8.00–18.00, wt.- czw. 8.00–16.00,
pt. 8.00–14.00.
Burmistrz Miasta:
Artur Tusiński
e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach
ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgod
nieniu terminu, a w sprawach skarg i wniosków
– w poniedziałki w godz. 12.00–18.00. Zapisy
bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie
22 759 21 01 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej urzadmiasta@podkowalesna.pl
Sekretarz Miasta:
Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Sekretariat:
tel. 22 759 21 01, fax 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Dowody osobiste, ewidencja ludności i działalności gospodarczej – tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta
Agnieszka Czarnecka
tel. 22 759 21 05
Podatki: tel. 22 759 21 07
Opłaty za wodę, kanalizację i odpady
komunalne: tel. 22 759 21 23
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
tel. 22 759 21 22
Ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie – 22 759 21 21
Drogi – 22 759 21 25
Nieruchomości –22 759 21 17

Adresy e-mailowe radnych
Andrzej Porowski
andrzej.porowski@podkowalesna.pl
Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda
katarzyna.niezgoda@podkowalesna.pl
Olga Jarco
olga.jarco@podkowalesna.pl
Emilia Drzewicka
emilia.drzewicka@podkowalesna.pl
Małgorzata Janus
malgorzata.janus@podkowalesna.pl
Joanna Przybysz
joanna.przybysz@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Zbigniew Habierski
zbigniew.habierski@podkowalesna.pl
Małgorzata Horban
malgorzata.horban@podkowalesna.pl
Sylwia Dąbrówka
sylwia.dabrowka@podkowalesna.pl
Marcin Kaliński
marcin.kalinski@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Renata Gabryszuk
renata.gabryszuk@podkowalesna.pl
Małgorzata Łaskarzewska
malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja – Podkowa Leśna: tel. 22 758 91 10
Dzielnicowy Posterunku Policji w Podkowie
Leśnej (część od torów do Brwinowa)
sierż. szt. Kamil Oleksiak 600 997 673
st. asp. Jakub Ziółek 600 997 544
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

Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta – tel. 22 759 21 24

Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 00
Posterunek energetyczny Grodzisk
Mazowiecki: tel. 22 755 51 36

Rada Miasta Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 06

Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992

Geodezja – 22 759 21 19
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Redaguje zespół:
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Rozdzielna gazu:
PGNiG Biuro Obsługi Klienta Pruszków
pn.–pt. 8.00–17.00, tel. 22 637 46 04
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis”: tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus”: tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska, tel. 22 729 19 16
Apteka Główna, tel. 22 758 91 66
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
GEA-Nova Sp. z o.o.
tel. 697 229 002 (alarmowy),
tel. 22 733 01 04 (dział eksploatacji)
Odbiór odpadów komunalnych SIR-COM
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 15 70
Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82
czynny: poniedziałek 8-18,
wtorek-czwartek 8-16, piątek 8-14
Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 20 61
Szkoła Podstawowa:
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna,
tel. 22 758 95 67
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały:
ul. Miejska 7, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 95 46
Szkoła podstawowa św Teresy, gimnazjum św.
Hieronima:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Modrzewiowa 41, tel. 22 729 12 81
Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące Nr 60:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Wiewiórek 2/4, tel./fax 22 729 10 80
Miejska Biblioteka Publiczna
im Poli Gojawiczyńskiej:
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48
www.mbp-podkowalesna.pl
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa 18, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Urząd Pocztowy: tel. 885 951 527
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie w godz.:
9.00-10.00 oraz 16.30-17-30
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