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Oddajemy w Państwa ręce
ostatnie wydanie Biuletynu
Miasta VII kadencji. Trudno w tym
momencie nie spojrzeć na te
ostatnie 4 lata i nie pokusić się
o kilka zdań podsumowania.
Jak pewnie Państwo zauważyliście w Podkowie Leśnej realizowanych
jest sporo inwestycji.
Z całą pewnością jest to zasługa
prowadzonej konsekwentnie polityki
finansowej miasta nastawionej na
zwiększanie wydatków inwestycyjnych,
racjonalizacji wydatków bieżących
i skuteczności w pozyskiwaniu dotacji
zewnętrznych. Dochody miasta wzrosły
o ponad 36% z 24 mln do prawie 33 mln
złotych. Wydatki, w dużej mierze dzięki
pozyskanym dotacjom w wysokości
blisko 11 mln złotych wzrosły ponad
dwukrotnie z niecałych 17 mln wydanych
w 2014 roku do nieco ponad 36 mln
zaplanowanych wydatków na rok 2018.
Największy wzrost wydatków nastąpił
w inwestycjach z 2.211.697,49 zł
w roku 2014 do 8.636.447,12 zł
w roku 2018. Wydatki na drogi w tym
czasie wzrosły prawie ośmiokrotnie
z 977.230zł w 2014 do 6.783.247 zł
w roku 2018. A to wszystko przy niemalże
utrzymanych na tym samym poziomie
wydatkach związanych z administracją
i płacami. Wydatki na administrację
wzrosły o 9%, ale trzeba zaznaczyć, że
od 2017 wydatki związane z Centrum
Usług Wspólnych – dawnym Zespołem
Administracyjno-Ekonomicznym
szkoły zostały włączone do wydatków
Urzędu Miasta. Warto zwrócić uwagę,
że zarówno udział wydatków na
administrację do wydatków ogółem jak
i dochodów miasta spadł z 18,16% w roku
2014 do 7,99% w 2018 roku. Ta zmiana
struktury wydatków nastąpiła pomimo
ogromnego zwiększenia ogłaszanych
przetargów i postępowań w ramach
Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
W roku 2014 było ich 15, a do końca
września w bieżącym roku już 48.
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To wszystko nie byłoby możliwe bez
szukania oszczędności. Dzięki śmiałym
działaniom jak wymiana opraw świetlnych
na LED spadły o 52% wydatki związane
z energią elektryczną. W maju 2017 roku
zorganizowaliśmy także przetarg na
zakup energii co w skali miasta przyniosło
kolejne kilkanaście % oszczędności. Spadły
wydatki na opłaty telekomunikacyjne,
ubezpieczenia, opłaty bankowe, wszystko
dzięki organizowanym przetargom. Te
działania doceniają także zewnętrzne
eksperckie gremia i organizacje
monitorujące działania jednostek
samorządu terytorialnego. W rankingu
wydatków inwestycyjnych gmin za lata
2015-2017 Podkowa Leśna uplasowała
się na 11 pozycji wśród miast i gmin
miejsko-wiejskich, to awans w stosunku
do lat 2012-2014 o 300 pozycji.
W rankingu najlepiej zarządzanych
samorządów w Polsce prowadzonego

nr 5/84 październik 2018

przez dziennik „Rzeczpospolita”
zajmujemy zaszczytną 2 pozycję.
Jeszcze cztery lata temu byliśmy
poza pierwszą pięćsetką. Osiągnięcia
w postaci wyróżnień dla Podkowy
Leśnej zostały przedstawione na kolejnej
stronie. Podobnie jak zestawienie
przeprowadzonych w tej kadencji
inwestycji i otrzymanych dofinansowań.
Lista sukcesów, za którymi stoi ciężka
praca jest spora, to bardzo cieszy. Ale nie
byłoby tego wszystkiego bez życzliwości
i wsparcia mieszkańców, współpracy z radą
miasta, jednostkami organizacyjnymi
i organizacjami pozarządowymi. Dziękuję
wszystkim, którzy wspierali mnie w mojej
codziennej pracy, dodawali otuchy
i doceniają podejmowane działania.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Nagrody i wyróżnienia dla

Podkowy Leśnej w latach 2014-2018
· Wyróżnienie za zajęcie II miejsca w Rankingu
„Rzeczpospolitej” najlepiej zarządzanych samorządów 2018
w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich

· 2 miejsce w Rankingu Przedsiębiorczych Jednostek

· Tytuł „Samorządowy Lider Edukacji 2018”

· Nominacja „Najlepszy włodarz” i „Najlepsza gmina”

Samorządu Terytorialnego w kategorii gmin miejskich na
Mazowszu, a 15 w kraju (PAP)

w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej do ogólnopolskiego
tytułu „Perły samorządu 2017

· Tytuł „Symbol Polskiej Samorządności 2018”
· Wyróżnienie dla Podkowy Leśnej – statuetka i certyfikat
„Gmina Przyjazna Rowerzystom” 2018

· Nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

· Nominacja Burmistrza Miasta do europejskiego konkursu

· Nominacja do tytułu „Symbol Polskiej Samorządności 2017”

Innovation in Politics organizowanego przez The Innovation
in Politics Institute w Wiedniu

· V miejsce w kraju w Rankingu Finansowym Samorządu
Terytorialnego (2018)

· Dyplom za zajęcie III miejsca w Rankingu Zrównoważonego
Rozwoju Jednostek samorządu Terytorialnego
w 2017 r. w kategorii gmin miejskich na Mazowszu (2018)

· I miejsce w kraju w Rankingu „Wspólnoty” samorządów

w XI edycji Konkursu dla gmin w kategorii gmina miejska

· Dyplom za zajęcie 1 miejsca w rankingu samorządów
„Miejsca sprzyjające edukacji 2017”
· Dyplom za zajęcie V miejsca w Rankingu Zrównoważonego
Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w 2016 r.
w kategorii gmin miejskich na Mazowszu

· Wyróżnienie dla Burmistrza „Pasjonat Sportowej Polski” w
XVII edycji ogólnopolskiego programu „Sportowa Polska”
(2016)

przeznaczających najwięcej środków finansowych na kulturę
w kategorii gmin miejskich i VIII w kraju wśród wszystkich
gmin (miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich) 2018

· 26 pozycja (awans z 92) w Rankingu Jednostek Samorządu

· Odznaka dla Burmistrza Miasta „Przyjaciel WKD” za

· 2 miejsce w Rankingu „Wspólnoty” gmin najbardziej

wsparcie i publiczne popularyzowanie działań WKD

· Tytuł „Symbol Polskiej Samorządności 2017”
· Wyróżnienie dla „Najbardziej innowacyjnej jednostki

samorządowej 2017 w Polsce” w Rankingu
„Rzeczpospolitej”w kategorii gmin miejskich i
miejsko-wiejskich

wspierających organizacje pozarządowe w kategorii małych
miast (2016)

· 38 pozycja (awans) w klasyfikacji „Liderzy Inwestycji”
w Rankingu „Wspólnoty” w kategorii gmin miejskich i
miejsko-wiejskich (2016)

przeznaczających najwięcej środków finansowych na kulturę
w kategorii gmin miejskich 2016

„Rzeczpospolitej” najlepiej zarządzanych samorządów 2017
w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich

· Wyróżnienie dla Podkowy Leśnej – statuetka i certyfikat

„Gmina Przyjazna Rowerzystom” 2017

· 5 miejsce w województwie mazowieckim i 34 w kraju

(awans) w klasyfikacji „Liderzy inwestycji” w Rankingu
„Wspólnoty” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich

· Nagroda główna Towarzystwa Urbanistów Polskich

w ogólnopolskim konkursie na „Najlepiej zorganizowaną
przestrzeń publiczną w Polsce za rewitalizację Parku
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Podkowie Leśnej” (2016)

· Mazowiecka Gmina Roku 2016 w ogólnopolskim plebiscycie
„Orły Polskiego Samorządu” - I miejsce i złota statuetka
w kategorii gmin miejskich

· Podkowa Leśna w trójce finalistów ogólnopolskiej XXI edycji · Nominacja zrewitalizowanego Parku Przyjaźni
konkursu „Modernizacja roku 2016” w kategorii „Obiekty
przemysłowo-inżynieryjne” za projekt modernizacji
oświetlenia elektrycznego.
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Redakcja dziennika Rzeczpospolita ogłosiła wyniki XIV edycji Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej”. Niezależna Kapituła ekspertów sprawdziła, które samorządy najbardziej dbają
o rozwój, standard życia Mieszkańców, nie zapominając przy tym o bezpieczeństwie finansowym.
Miasto Podkowa Leśna zajęło II miejsce!
Ranking Samorządów jest organizowany
przez “Rzeczpospolitą” już od 14 lat.
Sprawdzana jest efektywność działań
samorządów na rzecz trwałego rozwoju
wspólnoty w podstawowych obszarach:
trwałości ekonomicznej, trwałości
środowiskowej, trwałości społecznej
oraz w zakresie jakości zarządzania.
Odpowiedzialne zarządzenia zasobami
w tych obszarach zwiększa potencjał

rozwojowy samorządów i pozwala
osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju.
Miasto Podkowa Leśna zostało
nagrodzone a tym samym pokazane jako
przykład do naśladowania. W roku 2018
Miasto Podkowa Leśna otrzymało II
miejsce w Rankingu (w rok 2017 – VII
miejsce, a roku 2016 – XX miejsce). We
wcześniejszych latach gmina znajdowała
się poza pierwszą pięćsetką.

Potwierdza to, że dbamy najlepiej
o zrównoważony rozwój naszej
wspólnoty, a efektywność działania jest
coraz lepsza.
Agnieszka Pulkowska – Nowocień
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Podkowa Leśna „Symbolem Polskiej
Samorządności 2018”

Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju (2016)

· II miejsce w kraju w Rankingu „Wspólnoty” samorządów

· Wyróżnienie za zajęcie VII miejsca w Rankingu

II miejsce dla Podkowy Leśnej
w Rankingu Samorządów

Polsko-Węgierskiej do nagrody X edycji konkursu na najlepiej
zorganizowaną przestrzeń publiczną w Polsce (2016)
XX miejsce w Rankingu „Rzeczpospolitej” najlepiej
zarządzanych samorządów 2016 w kategorii gmin miejskich i
miejsko-wiejskich

www.podkowalesna.pl

Podkowa Leśna otrzymała tytuł
„Symbol Polskiej Samorządności 2018”.
4 października podczas uroczystej gali
nagrodę odebrał Burmistrz Miasta
Pan Artur Tusiński. Symbol 2018
to już ósma edycja programu, który
ma na celu wyłonienie najlepszych
samorządów, jednostek naukowych
i przedsiębiorstw. Szczególną uwagę
poświęcono osiągnięciom miast i gmin,
których działalność może służyć za
dobry przykład dla wszystkich polskich
samorządów. Wręczenie wyróżnień
poprzedziła debata pod hasłem Każdy
powinien być SMART. Możliwości
rozwoju miast i gmin w kontekście
Smart City, podczas której uczestnicy
wymieniali się doświadczeniami
w realizacji idei inteligentnego miasta
oraz pomysłami na jej dalszy rozwój.
Tytuł „Symbol Polskiej Samorządności”
przyznawany jest od ośmiu lat
z inicjatywy Monitora Biznesu i Monitora
Rynkowego – niezależnych dodatków
specjalistycznych „Rzeczpospolitej”
i „Dziennika Gazety Prawnej”.

www.podkowalesna.pl
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2014-2018

4.

1.

Przebudowa ulicy Warszawskiej na
odcinku Brwinowska - Główna.
Dokończenie remontu ulicy, który
rozpoczął się jeszcze w roku 2014.
Jezdnia została wykonana z kostki.
Pobocza w pasie drogowym zostały
obsadzone roślinami.

Przebudowa całej ulicy Bukowej
w trzech etapach, z nakładką
asfaltową, wykonanie progów
spowalniających, posadzenie roślin
w zielonym pasie drogi. Na
inwestycję
pozyskaliśmy
dofinansowanie zewnętrzne.

2.

Rewitalizacja Parku Przyjaźni
Polsko - Węgierskiej. Otrzymaliśmy
w 2016 roku nagrodę główną
w ogólnopolskim konkursie na
Najlepiej Zagospodarowaną
P r ze s t r ze ń w k a te g o r ii
„Zrewitalizowana przestrzeń zieleni”
zorganizowanym przez Polskie
Towarzystwo Urbanistów we
współpracy ze Związkiem Miast
Polskich . Na inwe s t ycj ę
pozyskaliśmy dofinansowanie
zewnętrzne.

5.

Przebudowa ulicy Reymonta na
odcinku
Żeromskiego
–
Słowackiego. Na ulicy zostały
zamontowane progi spowalniające
oraz
posadzone
rośliny
w poboczach drogi.

6.

3.

System Informacji Miejskiej –
system informacji o mieście zawiera:
oznakowanie lokalizacji instytucji
kultury i zabytków (plan miasta,
pylony kierujące, nośniki z nazwami
ulic i piktogramami), oznakowanie
lokalizacji i układu ulic, panele
i słupy ogłoszeniowe. Na inwestycję
pozyskaliśmy dofinansowanie
zewnętrzne.

Remont łazienek w szkole, remonty
cząstkowe boiska szkolnego,
remont opaski i orynnowania
w przedszkolu, wymiana podłogi
w sali dla dzieci. Postawienie wiaty
rowerowej przy szkole.
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7.
Budowa

10.

budynku komunalo
-mieszkaniowego
przy
ul. Orlej. Postawienie domków
narzędziowych przy budynkach
komunalnych na ul. Orlej
i Jaskółczej. Na inwestycję
pozyskaliśmy dofinansowanie
zewnętrzne.

Zamontowanie
systemu
monitoringu w mieście. Montaż
kamer w centrum Podkowy wraz
z serwerownią. System jest
rozbudowywany o kolejne kamery.

8.

11.
Pielęgnacja drzew. Na terenie

Przebudowa ulicy Akacjowej na
odcinku Wschodnia - Sosnowa,
w y b u d ow a nie p rogów
spowalniających oraz wyniesionego
skrzyżowania z ulicą Topolową na
pozostałej części Akacjowej. Droga
ma wykonaną nawierzchnię
z kostki betonowej.

miasta wypielęgnowano 6117
drzew, 194 pomniki przyrody
i 3 aleje zabytkowe. Na inwestycję
pozyskaliśmy dofinansowanie
zewnętrzne.

9.

12.

Remont i konserwacja rowów oraz
przepustów na terenie miasta.
Został też wyremontowany rów
przy trasie 719 przez WZD, mający
duże znaczenie dla przeciwdziałania
podtopieniom. Na część inwestycji
pozyskaliśmy dofinansowanie
zewnętrzne.
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Przebudowa ulicy Myśliwskiej na
odcinku Jelenia - Błońska wraz
z wyniesionymi skrzyżowaniami
z ulicą Helenowską i Błońską.
Wykonanie nakładki asfaltowej.

www.podkowalesna.pl
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13.

Zainstalowano u wszystkich
mieszkańców nowe wodomierze,
które posiadają nakładki
umożliwiające zdalny odczyt, dzięki
czemu umożliwia to precyzyjne
opomiarowanie zużycia wody oraz
monitorowanie pracy wodomierzy.
System ten zapewnia sprawny
odczyt bez konieczności wizyt
inkasenta na terenie nieruchomości.
Za tę inwestycję otrzymaliśmy
wyróżnienie dla „Najbardziej
innowac yjnej
jednostki
samorządowej 2017 w Polsce”
w Rankingu „Rzeczpospolitej”.

16.

Remont budynku komunalnego na
ulicy Kościelnej. Budynek został
docieplony, zrobiono nową
elewację,
pomieszczenia
odmalowano.

14.

Przebudowa ulicy Modrzewiowej
na odcinku Wschodnia – Sosnowa.
Ulica ma nakładkę asfaltową oraz
nowy chodnik. Rozpoczęto
remont kolejnego odcinka
Wschodnia – Kościelna.

17.
Wybudowanie

progów
spowalniających na ulicy
Wrzosowej i Jałowcowej.

18.

Wybudowanie Park&Ride. Parking
został wykonany z kostki betonowej
i płyt eko. Mieści około 125
samochodów. W ulicy Błońskiej na
wjeździe została zamontowana
pętla indukcyjna licząca samochody.
Teren został oświetlony i jest
monitorowany. Wokół miejsc
parkingowych posadzono drzewa
i krzewy, a od strony torów
zamontowano ogrodzenie. Na
inwestycję
pozyskaliśmy
dofinansowanie zewnętrzne.

15.

Zakupy inwestycyjne – został
kupiony ciągnik. Miasto zostało
doposażone w narzędzia
ogrodnicze. Zakupiono tablety dla
Rady Miasta. Wymieniono sprzęt
komputerowy w urzędzie.
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22.

19.

Remont urzędu – wykonano
termomodernizację: wymieniono
piec, okna, ocieplono ściany, część
dachu i posadzki. W środku
przeprowadzono remont podłóg,
łazienek i pomieszczeń biurowych.
Została odtworzona zabytkowa
elewacja. Do budynku został
dobudowany podjazd dla
osób z niepełnosprawnościami.
Pozyskano dofinansowanie
zewnętrzne.

Uporządkowanie skweru przy stacji
WKD Główna. Postawiono wiaty
na rowery, samoobsługową stację
naprawczą dla rowerów, oraz ławki
i kosze. Teren jest oświetlony
i monitorowany. Na inwestycję
pozyskaliśmy dofinansowanie
zewnętrzne.

23.

Remont biblioteki – przeprowadzono termo-modernizację,
wymieniając i ocieplając posadzki,
remont kotłowni. Na dachu zostały
zamontowane panele fotowoltaiczne. Pozyskano dofinansowanie
zewnętrzne.

20.

Przebudowa ulicy Jeleniej na
odcinku Królicza – Wiewiórek. Na
ulicy został położony asfalt
i wybudowany chodnik.

24.

21.
Budowa alejek na cmentarzu

Budowa ronda Bukowa/ Sosnowa/
Topolowa/ Lipowa. Na rondzie
posadzono rośliny.

i wykonanie oświetlenia.
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28.

Modernizacja oświetlenia w całym
mieście. Klosze lamp (999 sztuk)
zostały wymienione na oprawy
typu LED, co znacznie obniżyło
koszty energii. Zostało również
zamontowanych 30 nowych
opraw na istniejących słupach.
Inwestycja w Podkowie została
doceniona i znalazła się w trójce
finalistów ogólnopolskiej XXI
edycji konkursu „Modernizacja
roku 2016” w kategorii „Obiekty
przemysłowo-inżynieryjne”

25.

Przebudowa ulicy Głównej na
odcinku Lotnicza – Błońska wraz
z wyniesionym skrzyżowaniem
z ulicą Miejską. Zagospodarowano
pasy zieleni.

26.

29.

Modernizacja zasilania linii 15KV,
wybudowanie 6 stacji trafo. Koszt
w całości poniosło PGE.
Przygotowywanie dokumentacji
projektowej skablowania niskiego
napięcia na Lipowej, Iwaszkiewicza
i Kwiatowej.

Przebudowa ulicy Iwaszkiewicza.
Ulica wraz z chodnikiem
została wybudowana w kostce.
Pobocza zostały zagospodarowane
roślinami zielonymi.

27.

30.

Budowa światłowodów na terenie
całego miasta. Szybki internet może
zostać zamontowany w każdym
domu na wniosek mieszkańca.
Inwestycję finansuje Orange.
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Przebudowa ulicy Cichej. Ulica jest
ciągiem pieszo - jezdnym
z nawierzchnią asfaltową. Na
drodze zostały wykonane elementy
spowalniające.

www.podkowalesna.pl
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Inwestycje
VIIzkadencji
Wieści
urzędu

34.

31.

Uporządkowanie terenu MOK.
Wyburzono stare fundamenty oraz
został rozebrany betonowy
płot. Zostały zamontowane
urządzenia tworzące strefę
aktywności: elementy do ćwiczeń
(StreetWorkout), nowe urządzenia
na skate parku - pole jam, nowa
ławka i łamana poręcz oraz stół to
teqballa. Teren został oświetlony
i wygrodzony słupkami.

Przebudowa ulicy Storczyków.
Ulica ma nawierzchnię asfaltową.
Na drodze zostały wykonane
elementy spowalniające.

32.

35.

Przebudowa ulicy Kwiatowej. Ulica
została wykonana w dwóch etapach
i ma nawierzchnię asfaltową.
Na drodze zostały wykonane
elementy spowalniające w postaci
wyniesionych skrzyżowań i szykan.

Budowa toalety miejskiej. Powstała
pierwsza toaleta miejska
(również dostępna dla osób
z
niepełnosprawnościami)
w przestrzeni publicznej czynna
całą dobę.

36.

33.

Iluminacje świąteczne. Zostały
kupione dekoracje świetlne,
montowane na latarniach oraz
dekoracyjny paw.

Przebudowa ulicy Paproci na
odcinku Kwiatowa do granic miasta.
Na ulicy została wybudowana
szykana, spowalniająca ruch na
wjeździe do Podkowy.
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40.

37.

Wykonanie chodnika przy
ul. Brwinowskiej, ustawienie
świateł przy szkole. Wybudowano
brakujący fragment chodnika
między ulica Orlą, a Sokolą. Przy
szkole samorządowej został
zamontowany radar połączony
z sygnalizacją, który steruje
światłami. Prace na wniosek miasta
wykonał Powiatowy Zarząd Dróg.

Ogrodzenie boiska Liceum
Ogólnokształcącego
przy
ul. Wiewiórek. We współpracy
ze szkołą zostało wybudowane
i ogrodzone boisko przy szkole,
które jest dostępne dla wszystkich
mieszkańców.

38.

Rewitalizacja stawu w Parku
Miejskim. Został wykonany
pierwszy etap remontu stawu,
w którym wybrano warstwę mułu,
rozebrano betonowe elementy,
wyremontowano przepusty oraz
wyprofilowano skarpę. Zostały
również
zrobione
prace
przygotowawcze pod etap drugi,
który rozpoczął się w październiku
2018r.

41.

Przebudowa ulicy Topolowej. Ulica
została zaprojektowana wraz
z chodnikiem. Jezdnię wykonano
z asfaltu, w poboczach zielonych
zostały posadzone rośliny.

42.
Budowa ścieżek rowerowych. Na

39.

terenie miasta zostało wybudowanych
2,114 km ścieżek -w pasie lasu
ulicy Jeleniej, w ciągach pasów
drogowych ulic Dębowej, Rysiej
i Żubrowej (dotychczas porośniętych
samosiejkami w korytarzach leśnych),
w pasie linii WKD na odcinku
Podkowa Główna – Podkowa
Zachodnia. Na kolejne 2,629 km
pozyskaliśmy pieniądze i będą one
realizowane w kolejnych dwóch latach.
Na inwest ycję poz yskaliśmy
dofinansowanie zewnętrzne.

Oświetlenie Parku Miejskiego.
Zostały wykonane prace
ziemne pod budowę kablowej
instalacji oświetlenia, światłowodu
i monitoringu na terenie parku. Przy
okazji zostanie również skablowana
linia napowietrzna niskiego napięcia.
Do końca listopada 2018 roku
zostanie zamontowanych 37 lamp.

16
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Inwestycje
VIIzkadencji
Kultura
Wieści
urzędu

46.

43.

Projekt placu zabaw - Ogrodu
Matki i Dziecka.Wykonano projekt
zagospodarowania terenu
wraz z nowymi urządzeniami do
zabawy dla dzieci.

Projekty drogowe. Wykonano
i uzgodniono 37 dokumentacji
na odcinki ulic o długości
łącznej ok. 17 km, z czego
12,2 km czeka na realizację.

BUDYNEK USŁUGOWO - ADMINISTRACYJNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Budynek będzie pełnił wieloraką funkcję: zaplecza socjalnego dla pracowników fizycznych zatrudnionych przez Miasto, archiwum Urzędu Miasta, warsztatu z garażem, toalety miejskiej, części dla mieszkańców miasta składającej
się z sali konferencyjno – wystawienniczej z zapleczem gastronomicznym.
Projektowany budynek będzie parterowy na planie dwóch połączonych prostokątów ustawionych pod kątem względem siebie, przekryty płaskim dachem,
z którego część jest wykorzystana na kino, a część na zieloną przestrzeń.

WARSZTAT

TOALETY PUBLICZNE

ARCHIWUM

BAR

SALA WIELOFUNKCYJNA /
KINO LETNIE

ZIELONY DACH

44.

Projek t
budynku
na
ul. Jeleniej. Powstał projekt budynku
usługowo-administracyjnego,
w
którym
znajdują
się:
duże pomieszczenie (sala) wraz
z zapleczem, które może zostać
wynajęte pod usługi komercyjne,
archiwum urzędu miasta, toaleta
publiczna oraz część warsztatowa
z pomieszczeniami gospodarczymi,
kino letnie i pokój dla NGO.

47.

Projekt
terenu
szkoł y.
W porozumieniu ze środowiskiem
szkolnym powstał projekt
zagospodarowania terenu wokół
szkoły, uwzględniający potrzeby
sportowe i podejmowane
aktywności przez dzieci.

45.

48.

Rozpoczęcie prac planistycznych.
Aktualizacja przestarzałego
dokumentu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego – projekt jest
przygotowany do wyłożenia
i konsultacji z mieszkańcami.

Projekt przedszkola z odziałem
żłobkowym. Został zlecony projekt
budowy przedszkola, które ma być
dostosowane do przyjęcia 100
osobowej
grupy
dzieci
w wieku przedszkolnym oraz 15
dzieci w wieku żłobkowym.

18
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Kultura

Strefa aktywności. W różnych częściach
miasta zostały zamontowane urządzenia
do ćwiczeń ( wzdłuż ścieżek
rowerowych) oraz wybudowano
boisko do gry w bule. Powstały
Rowery
miejskie.
Rozpoczęto
również „dechy”
pod pałacykiem
służące
wprowadzanie
różnym przedsięwzięciom. systemu

52.

49.
Doinwestowano

Rozpoczęcie prac planistycznych.
Aktualizacja teren
przestarzałego
TKKF.
dokumentu Studium uwarunkowań
Dzięki
dobrej
współpracy
i kierunków zagospodarowania
zprzestrzennego
miastem, Stowarzyszenie
– projekt jest
dzierżawiące
teren
zainwestowało
przygotowany do
wyłożenia
i konsultacji
zwmieszkańcami.
zaniedbaną infrastrukturę:

wypożyczania rowerów, do
realizacji tego zadania zakupiono
cztery rowery w celach testowych.
System będzie rozbudowywany
o kolejne jednoślady. OPS w ramach
współpracy z PCK rozdał kilka
trójkołowych rehabilitacyjnych
rowerów osobom mającym
problem z poruszaniem się.

wyremontowano boksy dla koni,
szatnie dla jeźdźców, postawiono
tymczasową halę namiotową,
zbudowano nową myjkę dla koni,
padoki zyskały nowe ogrodzenia.
Koszty związane z inwestycją
poniosło Stowarzyszenie.

Projekt terenu szkoły. W porozumieniu
ze środowiskiem szkolnym powstał
projekt zagospodarowania terenu wokół
szkoły, uwzględniający potrzeby
sportowe i podejmowane
aktywności
przez dzieci. W różnych
Strefa
aktywności.
Doinwestowano teren TKKF. Dzięki
częściach
miasta zostały
dobrej współpracy z miastem,
zamontowane
urządzeniateren
do
Stowarzyszenie dzierżawiące
ćwiczeń
(wzdłuż
ścieżek
zainwestowało
w
zaniedbaną
infrastrukturę:
boksy
rowerowych)wyremontowano
oraz wybudowano
dla koni, szatnie
dlaw
jeźdźców,
postawiono
boisko
do gry
bule. Powstały
tymczasową halę namiotową, zbudowano
również
„dechy” pod pałacykiem
nową myjkę dla koni, padoki zyskały nowe
służące
różnym
ogrodzenia.
Koszty przedsięwzięciom.
związane z inwestycją
poniosło Stowarzyszenie.

50.

53.

Przeprowadzono modernizację
stacji uzdatniania wody.

51.

54.

Znaki
zezwierzętami.
zwierzętami.
W ramach
Znaki ze
W ramach
akcji
akcji
społecznej,
w różnych
społecznej,
w różnych częściach
miasta
zamontowano
znaki zamontowano
ze zwierzątkami
częściach miasta
leśnymi,
które
miały
uczulić
znaki ze zwierzątkamikierowców
leśnymi,
na prędkość jazdy po Podkowie. Znaki
które
miały
uczulić
kierowców
na
w większości zostały ukradzione.
prędkość jazdy po Podkowie. Znaki
w większości zostały ukradzione.
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Mała architektura. W mieście
postawiono 110 stojaków na
rowery, co daje możliwość
zabezpieczenia co najmniej 220
rowerów. Ustawiono ok. 50
nowych koszy na śmieci oraz 30
ławek.
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Nowe oblicze Ogrodu Matki i Dziecka

W maju br. zlecono wykonanie projektu
zagospodarowania terenu Ogrodu Matki i Dziecka.
Zadaniem projektanta było urządzenie placu zabaw
dla małych dzieci, zaproponowanie nowej aranżacji
zieleni oraz wyposażenie terenu w elementy małej
architektury.
W wyniku prac projektowych powstało
opracowanie, którego ideą jest
uatrakcyjnienie i wzbogacenie terenu
przy jednoczesnym poszanowaniu
zieleni stanowiącej o jego charakterze.
Nowa koncepcja przestrzenna zakłada:
wyposażenie placu zabaw
w certyfikowane urządzenia zabawowe,
m.in. huśtawki, piaskownicę i ruchomy
most,
wykonanie bezpiecznej nawierzchni
poliuretanowej, chroniącej dzieci przed
upadkami,
wymianę ogrodzenia,
uzupełnienie istniejących oraz
utworzenie nowych rabat.
Projektant zaproponował również
wykonanie wyniesionego, drewnianego
tarasu wokół pomnika przyrody oraz
wyznaczenie miejsc, w których będzie
można odpocząć na kocach i leżakach.
Elementy małej architektury oraz
latarnie mają być spójne z wyposażeniem
Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
Realizacja
przedsięwzięcia
jest
działaniem
pożądanym
–
w szczególności przez wzgląd na
niezadowalający
stan
techniczny
istniejących urządzeń zabawowych.
Wymiana elementów wyposażenia
umożliwi bezpieczny wypoczynek
najmłodszym, jak i ich opiekunom,
a nowa kompozycja przestrzenna
pozwoli na uporządkowanie tej części
miasta i nada jej nową jakość.
Obecnie projekt jest w fazie uzgodnień
z
Mazowieckim
Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.

-
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Inwestycje budowlane i drogowe
Dokumentacje
projektowe

Ścieżki rowerowe

Zakończono wszystkie prace związane
z budową ścieżek rowerowych, trwają
Zakończono etap projektowania oraz prace odbiorowe. Na odcinkach od ulicy
uzyskano stosowne pozwolenia na Bukowej do ul. Akacjowej oraz wzdłuż ul.
budowę dla następujących ulic: Szpaków, Jeleniej wykonano ścieżki o nawierzchni
Kukułek, Lotniczej, Miejskiej na odcinku żywicznej – wodoprzepuszczalnej. Na
od ul. Brwinowskiej do ul. Myśliwskiej, odcinkach od Jeleniej do Bobrowej,
Wiązowej, Kwiatowej projekt zamienny Bobowej do Rysiej oraz wzdłuż kolejki
na odcinku ul. Storczyków do ul. Sasanek. WKD pomiędzy WKD Główna - WKD
Zachodnia z kostki betonowej, na
wszystkich odcinkach wykonano
oświetlenie.

ul. Modrzewiowa

Rozpoczęto przebudowę ulicy na odcinku
ul. Topolowa ul. Wschodnia. Jeszcze
w tym roku wykonana zostanie kanalizacja
burzowa, nawierzchnia asfaltowa oraz
jednostronny chodnik z kostki betonowe
po stronie południowej. W pierwszym
półroczu przyszłego roku wykonana
zostanie przebudowa ulicy na odcinku od
ul. Jana Pawła II do ul. Topolowej.

Rewitalizacja stawu
w Parku Miejskim

Roz s t r z y g ni ę to p o s t ę p o w a ni e
przetargowe na rewitalizację stawu
w Parku Miejskim. Termin wykonania
zadania pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku
Miejskiego poprzez w ykonanie
uksz tał towania , umocnienia
i uszczelnienia czaszy stawu na rowie
Rs-11 według istniejącego projektu oraz
opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy istniejącego zbiornika
wodnego w Podkowie Leśnej wraz
z realizacją przebudowy według
uzgodnionego projektu” został ustalony
na 28 czerwca 2019r. Obecnie teren
budowy został wydany wykonawcy,
który podjął prace wstępne i zabezpieczył
go ogrodzeniem. Koszt wykonania tego
etapu to 1.043.562, 75 zł. Na dokończenie
inwestycji będzie potrzebne jeszcze
jedno postępowania dot yczące
„w ykończeniówki ” - elementów
drewnianych, nasadzenia roślin itp.

Miasto Ogród
Podkowa Leśna
upiększone o kolejne
nasadzenia

Budynek biblioteki
Zakończono termomodernizację budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli
Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej.
Prace przebiegły bez zakłóceń. Dzięki
termomodernizacji zmniejszą się nakłady
na ogrzewanie budynku. Wykonawca
wyłonionym w przetargu była firma
„MARABUT” Zakład Remontowo
-Budowlany.

Od września br. mieszkańcy mogą cieszyć
się nowymi nasadzeniami w pasach zieleni
wzdłuż ulicy Topolowej. Wszystkie prace
wykonała firma Multiplanta Dariusz
Ceglowski z siedzibą w Jesieńcu.
W pierwszej kolejności przygotowano
podłoże pod nowe rośliny m.in. usunięto
zanieczyszczenia i darń, zaprawiono doły
ziemią urodzajną. Kolejnym krokiem było
dostarczenie i posadzenie roślin,
a następnie zasilenie ich nawozami.

Równanie dróg
W miesiącu październiku planowane jest
przeprowadzenie równania ulic o nie
utwardzonej nawierzchni.
24
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Przebudowa ulicy
Modrzewiowej na odcinku
ul.Topolowa-Wschodnia

Informujemy, że z dniem 18.09.2018
rozpoczęto prace związane z przebudową
ulicy Modrzewiowej na odcinku od
Topolowej do ul.Wschodniej. Planowany
termin zakończenia prac to listopad b.r.
Za powstałe utrudnienia w ruchu
drogowym przepraszamy i jednocześnie
apelujemy o zachowanie szczególnej
ostrożności w ruchu drogowym,
przestrzegania czasowej organizacji ruchu
jak i w miarę możliwości omijania rejonu
prac.

Nasadzenia na
ul. Głównej
W drugiej połowie roku 2017
została przebudowana ulica Główna
od ul. Lotniczej do ul. Błońskiej. Została
wymieniona nawierzchnia oraz
wybudowane po obu stronach ulicy
chodniki, zatoka autobusowa i parkingowa.
Na skrzyżowaniu z ulicą Miejską, przy
przedszkolu jest wyniesione skrzyżowanie,
które znacznie podniosło poziom
bezpieczeństwa w tym rejonie. W tym
roku nowo wybudowana ulica została
upiększona o nasadzenia w pasach
zielonych.

Wieści z urzędu

Komunikat
Uprzejmie informujemy, że zgodnie
z pismem Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Warszawie, obecnie
przez konsorcjum firm – Warszawskie
Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY
Sp. zo.o., BUDOWNICTWO Spółka
Komandytowa oraz „ALBLU” Sp. zo.o.
jest prowadzony „Remont przepustu
w km 28+950 drogi wojewódzkiej nr 719
w miejscowości Podkowa Leśna wraz
z dojazdami w niezbędnym zakresie”.
Jak sygnalizują mieszkańcy sytuacja ta
spowodowała dodatkowe obciążenie
dróg równoległych do drogi nr 719 tj.
m.in. ul. Orlej i ul. Sokolej. Zwracamy się
z prośbą do mieszkańców i użytkowników

dróg, aby korzystać z alternatywnych
wyjazdów z Podkowy. Jest to remont
drugiego przepustu na trasie 719.
Pierwszy został wyremontowany ma
przełomie marca i kwietnia metodą
bezodkrywkową i nie powodował aż
takich perturbacji. Obecnie remont
spowodował ruch wahadłowy na trasie,
co wpłynęło na poszukiwanie przez
kierowców możliwości uniknięcia korków,
a co za tym idzie objazdów. Na prośbę
mieszkańców na ulicy Orlej zamontowane
zostały zwężenia (szykany tymczasowe)
spowalniające ruch oraz wysyłane są
patrole policji. To jedna z ważniejszych
inwestycji dla mieszkańców Podkowy,

którzy są podtapiani. Przepust jest
jednym z elementów, który pozwoli
na uregulowanie stosunków wodnych
m.in. przy cmentarzu (przestanie
być zalewany). Uprzejmie prosimy,
aby wszelkie przypadki zagrożenia
bezpieczeństwa, przekroczenia
prędkości były sygnalizowane na
Krajowej Mapie Zagrożeń
Bezpieczeństwa.
Im więcej zgłoszeń tym szybsza
interwencja w zakresie kontroli.

Z kroniki policyjnej
Małżeństwo, podejrzane o kradzież
roweru miejskiego w Podkowie Leśnej
zatrzymali grodziscy policjanci. Do
ustalenia osób przyczynił się system
zabezpieczający jednoślad, którego
sygnał wskazał funkcjonariuszom ich
posesję. 68-letnia kobieta i 59–letni
mężczyzna usłyszeli zarzuty wspólnego
dokonania kradzieży. Oboje przyznali
się do winy i dobrowolnie poddali karom.
Grodziscy policjanci przez kilka dni
prowadzili intensywne poszukiwania
roweru miejskiego, którego kradzież
została zgłoszona przez pracownika

Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej.
W trakcie tych działań kryminalni
przeanalizowali dane z systemu
zabezpieczającego jednoślad. Lokalizator
wskazywał jedną z posesji w sąsiedniej
miejscowości. Policjanci natychmiast
pojechali w wytypowane miejsce.
Na posesji nie odnaleźli jednak
poszukiwanego roweru, a mieszkające
tam małżeństwo zostało zatrzymane do
wyjaśnienia.
Podczas dalszych czynności kobieta
i mężczyzna przyznali się do zabrania
pojazdu z ulicy w Podkowie Leśnej
www.podkowalesna.pl

i usunięcia blokady koła, a następnie
porzucenia roweru. 68-latka i 59–
latek usłyszeli już zarzuty wspólnego
dokonania kradzieży. Oboje przyznali się
do przestępstwa i dobrowolnie poddali
karom. Ten czyn zagrożony jest nawet
5-letnim pozbawieniem wolności.
Z ostatniej chwili – rower został
znaleziony i zabezpieczony.
(Źródło Komenda Powiatowa Policji)
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ELEKTRONICZNE
ZNAKOWANIE PSÓW
Przypominamy, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr 299/XLIV/2018 Rady
Miasta Podkowa Leśna z dnia 20.03.2018r., do końca listopada 2018r. realizowany jest
plan dobrowolnego znakowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie Miasta
Podkowa Leśna.
Gmina pokrywa w 2/30 koszty elektronicznego znakowania zwierząt, których
właściciele zamieszkują stale lub tymczasowo w Podkowie Leśnej na poniższych
zasadach:

1.

Właściciel zwierzęcia zobowiązany
jest do zgłoszenia się do
lekarza weterynarii w przychodni
weterynaryjnej VET MED VET VITA
mieszczącej się w Galerii Brwinów oraz
do wypełnienia wniosku na wykonanie
zabiegu elektronicznego oznakowania
psa z dofinansowaniem przez Miasto
Podkowa Leśna wraz z klauzula
wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych
osobowych
związanych
z ewidencją danych zwierzęcia i danych
osobowych właściciela w bazie SAFEANIMAL. Nie wyrażenie zgody
właściciela zwierzęcia na przetwarzanie
danych osobowych spowoduje, że
wniosek o którym mowa powyżej, nie
zostanie przyjęty, a weterynarz ma
prawo odmowy wykonania znakowania
zwierzęcia w ramach programu.

2.

Właściciel
zwierzęcia
musi
okazać dowód lub inny dokument
z którego wynikać będzie adres jego
zameldowania.

3.

Właściciel zwierzęcia musi okazać
dokument świadczący, iż jest
właścicielem zwierzęcia,

4.

Właściciel zobowiązuje się do
uiszczenia opłaty w wysokości 10
zł za każde znakowanie zwierzęcia.
(Całkowity koszt wynosi 30 zł z czego
20 zł brutto pokrywa Miasto Podkowa
Leśna).

5.

Właściciel zwierzęcia musi wykazać
się posiadaniem aktualnych
szczepień zwierzęcia przeciw wściekliźnie.

Informacje z danymi o oznakowanych psach będą na bieżąco wprowadzane
przez lecznicę dla zwierząt do międzynarodowej bazy danych SAFE-ANIMAL
umożliwiającej identyfikację zwierząt i właścicieli.
Katarzyna Lubecka-Figiel
Dane z mikroprocesora (czipa) można
odczytać w Schronisku, lecznicy dla
Referat Infrastruktury Komunalnej
zwierząt oraz przez policję.
Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Szczepienia ochronne
przeciwko grypie
Uprzejmie informujemy, że od października b.r. istnieje
możliwość bezpłatnego szczepienia ochronnego.
W ramach bezpłatnego szczepienia
należy zgłosić się do NZOZ BASIS
w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej
46/48. Szczepienia są dedykowane
dla kobiet powyżej 60 roku życia
26

i mężczyzn powyżej 65 roku życia
zameldowanych w naszym Mieście.
Akcja finansowana jest ze środków
Miasta Podkowa Leśna

www.podkowalesna.pl

Magalena Radziszewska
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Nowelizacja ustawy - szykują się wielkie
podwyżki za brak segregacji odpadów
Pod koniec sierpnia br. Ministerstwo Środowiska opublikowało kolejny projekt nowelizacji
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która ma wprowadzić szereg zmian
w systemie gospodarki odpadami. Rząd chce przyzwyczaić Polaków do dbania o środowisko.

Nowelizacja ustawy śmieciowej
Celem
nowelizacji
ustawy
jest
wyeliminowanie
określonych
problemów w systemie gospodarki
odpadami komunalnymi i usprawnienie
tego systemu.

·

recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia takich odpadów jak:
metal, tworzywa sztuczne, szkło: w roku
2019 - 40%, w roku 2020 – 50%, w roku
2025 – 55%, w roku 2030 – 60%

Gminy zobligowane zostały do
wykazywania osiągania w kolejnych
latach bardzo wysokich poziomów:

·

recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne
odpady budowlane i rozbiórkowe:
w roku 2019 – 60%, w roku 2020 –
70%.

ograniczenia składowania masy
·odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji: w roku 2019 – 40%,
w roku 2020 – 35%, w roku 2035 – 10%

Obowiązkowa selektywna zbiórka
Podwyższenie opłat za wywóz
śmieci osobom, które dotąd ich
nie segregowały jest niewątpliwie
najistotniejszą zmianą w ustawie.
W chwili obecnej w takich przypadkach
opłaty
wynoszą
dwukrotność
najwyższej stawki. Od przyszłego roku
ma ona wzrosnąć aż do czterech razy.
O tym, którzy właściciele nie segregują

śmieci będzie informowała władze
firma, która w danej gminie odpowiada
za wywóz odpadów. Następnie
odpowiednie organy naliczą łamiącym
prawo odpowiednie kary.
W chwili obecnej prowadzenie
selektywnej zbiórki odpadów przez
właścicieli nieruchomości nie jest
obowiązkowe, lecz stanowi ich

dobrowolny
wybór
dokonywany
w momencie składania deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami.
Proponowana
zmiana
oznacza, że tylko selektywna zbiórka
będzie
postępowaniem
zgodnym
z ustawą. Wszystkie nieprawidłowości
w zakresie selektywnej zbiórki stanowić
będą naruszenie ustawy.

Segregacja odpadów w Podkowie Leśnej
Na
dzień
dzisiejszy
większość
mieszkańców deklaruje selektywną
zbiórkę odpadów. Odpady zbierane są
w pięciu kolorach worków, odbieranych
zgodnie z harmonogramem odpadów.
Odpady wielkogabarytowe zabierane
są bezpośrednio od mieszkańców raz na
kwartał, po wcześniejszym zgłoszeniu
przez mieszkańca. Ostatni termin
odbioru odpadów tego typu będzie
28.12.2018r.
W budynku Urzędu Miasta zbierane
są przynoszone przez mieszkańców

baterie
oraz
świetlówki.
Przed
budynkiem stoi pojemnik na drobny
sprzęt elektryczny i elektroniczny,
aby mieszkańcy w każdej chwili mogli
wrzucać do niego tego typu odpady
i nie musieli czekać na odbiór tych
odpadów w dniu zabierania odpadów
wielkogabarytowych. Niestety, mimo
wielu koszy ulicznych w okolicy, do tego
pojemnika wrzucane są głównie odpady
komunalne, pampersy, resztki jedzenia.
Jeśli nie będziemy we właściwy sposób
segregować odpadów, koszty ich

www.podkowalesna.pl

zagospodarowania wzrosną znacząco,
co przełoży się na płatności ponoszone
przez mieszkańców.
Segregowanie odpadów komunalnych
nie jest naszym wyborem, ale
obowiązkiem wobec prawa oraz
przyszłych pokoleń.
Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Kontrole instytucji zewnętrznych
przeprowadzone w urzędzie 2015 -2018
Działalność jednostek samorządu terytorialnego poddawana jest
różnorodnym kontrolom jednostek zewnętrznych.
Zdarzają się kontrole problemowe,
wynikające nie z planów pracy
jednostek kontrolujących, ale np.
zmiany prawa, obrania nowego kierunku
polityki państwa czy zwyczajnego
„zawiadomienia obywatelskiego sygnalistów”. Złożony proces decyzyjny,
konieczność właściwego wydatkowania
środków publicznych oraz właściwy
rozwój miasta wymaga od samorządu
racjonalnego podejścia do wykonywanych

2015:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki –
·kontrola
problemowa dot. dodatków
energetycznych w Ośrodku Pomocy
Społecznej – brak istotnych uwag
i zastrzeżeń,
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
– kontrola problemowa dot. stanu
przygotowań obronnych – brak istotnych
uwag i zastrzeżeń,
PGE – kontrola zasilania studni ul. Orla/
Brwinowska – zalecenia przeprowadzenia
badań.

·
·

obowiązków. Powinniśmy wykonywać
powierzone nam obowiązki zgodnie
z ustalonymi procedurami, zasadami
i prawem. Każda kontrola wnosi wkład
merytoryczny – uwagi, zalecenia
pokontrolne, w późniejsze, lepsze
funkcjonowanie miasta. Niemniej
jednak w tej kadencji zdarzały się
kontrole „zaproszone” przez tak zwanych
sygnalistów. Tym większa satysfakcja, że
żadna z kontroli nie wykazała zaniedbań,
Archiwum Państwowe w Warszawie
·– kontrola
ogólna archiwum zakładowego
– zalecenie/nadanie rygoru konieczności
budowy budynku archiwum mejskiego,
Starostwo Powiatu Grodziskiego –
kontrola problemowa dot. stanu realizacji
zadań planistyczno-organizacyjnych
w zakresie obrony cywilnej – brak
istotnych uwag i zastrzeżeń,
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Grodzisku Maz. – sprawdzenie
poprawności rozliczenia podatku

·

·

czasami nawet nie było późniejszych
uwag ani zaleceń. Kontrole i stały
monitoring działań samorządu jest
istotny z punktu widzenia zarządczego
organizacji. Powinien w miarę szybko
wychwycić i ujawnić nieprawidłowości
w funkcjonowaniu organizacji, tym samym
pozwolić na proces samo - naprawy. Lista
kontroli przeprowadzonych w latach
2015-2018.

od towarów i usług – kontrola
przeprowadzona na prośbę miasta przed
złożeniem deklaracji z prośbą o zwrot
nadpłaconego podatku VAT,
Państwowa Inspekcja Pracy – kontrola
spraw kadrowych – bez zastrzeżeń,
kontrola przeprowadzona na „zaproszenie
sygnalistów”,
Mazowiecki Urząd Wojewódzki –
kontrola realizacji zadania zleconego
– wydawanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych - wydano
zalecenia pokontrolne.

·

·

·
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·

2018:

Najwyższa Izba Kontroli – wykonywanie · Okręgowy Inspektor Pracy;
·praw
i obowiązków spadkobiercy – W ojewoda Mazowiecki – prawidłowość

Mazowiecki Urząd Wojewódzki –
·kontrola
problemowa dot. działalności

·
·
·

postępowań o udzielenie zamówień
publicznych projektu pn. „Budowa
parkingu P&R …”– bez istotnych
zastrzeżeń;
Najwyższa Izba Kontroli –
wykorzystywanie nieruchomości
gminnych na podstawie umów najmu,
dzierżawy i użyczenia – ankieta
przedkontrolna;
Mazowiecki Urząd Wojewódzki –
ocena przyjmowania i załatwiania skarg
i wniosków – ankieta;

·
·

·

·
·

zadań obronnych, obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego – bez
zastrzeżeń;
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny – kontrole stanu sanitarnohigienicznego i technicznego: urzędu,
cmentarza, toalet, SUW i ujęć – bez
zastrzeżeń;
Państwowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna – kontrola sanitarna
toalet ogólnodostępnych na terenie
miasta – bez zastrzeżeń;
Gazownia – kontrola szczelności
instalacji - wydano zalecenia pokontrolne;
P.Poż. – kontrola gaśnic - wydano
zalecenia pokontrolne;

·

·
·
·

·

ankieta;
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny – kontrola punktu poboru
– Zdrój uliczny ul. Kościelna 3 – bez
zastrzeżeń, kontrola przeprowadzona
na „zaproszenie sygnalistów”,
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator
Zabytków – prawidłowości realizacji
porozumienia – bez zastrzeżeń, kontrola
przeprowadzona na „zaproszenie
sygnalistów”,
Delegatura Krajowego Biura
Wyborczego – kontrola rejestru
wyborców - bez zastrzeżeń;

·
·

·

wykorzystania dotacji na świadczenia
wychowawcze - bez zastrzeżeń;
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie – zawiadomienie o kontroli
gospodarowania wodami.

·

Tak wiec widać, że służby nie próżnują
i kontrolują. Cieszy dobry i bardzo
dobry stan prowadzenia spraw przez
podkowiański urząd. Średnio w roku
wypada nam prawie jedna kontrola
w miesiącu. Wyjątkiem były kontrole RIO
i PIP które ciągnęły się przez więcej niż 4
tygodnie w roku. Protokoły pokontrolne
można przeczytać w BIP.

Miasto Podkowa Leśna – Samorządowym
Liderem Edukacji

Mazowiecki Urząd Wojewódzki – · Państwowa Stacja Sanitarno- · Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
·kontrola
problemowa dot. wydawania Epidemiologiczna – kontrola sanitarna – kontrola zbiornika retencyjnego na

·

USC, ewidencji ludności i dowodów
osobistych – bez istotnych zastrzeżeń;
Mazowiecki Urząd Wojewódzki –
kontrola realizacji zadań z zakresu prawa
geodezyjnego i kartografii – bez istotnych
zastrzeżeń;
Mazowiecki Urząd Wojewódzki –
kontrola realizacji przez Ośrodek Pomocy
Społecznej zadań z zakresu dożywiania
– bez zastrzeżeń;
Regionalna Izba Obrachunkowa –
kompleksowa kontrola finansowa za
2016 r. – bez istotnych zastrzeżeń;
Państwowa Inspekcja Pracy – kontrola

nawiązania i ustania stosunku pracy – bez
zastrzeżeń, kontrola przeprowadzona na
„zaproszenie sygnalistów”,
Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych – kontrola
w zakresie udzielania zamówień
publicznych – bez zastrzeżeń;
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej –
kontrola realizacji zadania pn. „Podkowa
Leśna stawia na niskoemisyjne
oświetlenie” – bez zastrzeżeń;
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
– kontrola realizacji zadania pn.
„rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego
etap I i II” – bez zastrzeżeń;
Starosta Grodziski – kontrola realizacji

Mazowiecka Jednostka Wdrażania
·Programów
Unijnych – kontrola

2016:

zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów
alkoholowych – brak istotnych uwag
i zastrzeżeń;
Państwowa Inspekcja Pracy – kontrola
prawnej ochrony pracy w tym bhp,
legalność zatrudnienia – bez zastrzeżeń,
kontrola przeprowadzona na „zaproszenie
sygnalistów”,
Delegatura Krajowego Biura
Wyborczego – kontrola rejestru
wyborców – bez zastrzeżeń;

2017:

toalet ogólnodostępnych na terenie
miasta – bez istotnych zastrzeżeń;
Państwowa Inspekcja Pracy – kontrola
prawnej ochrony pracy – bez zastrzeżeń,
kontrola przeprowadzona na „zaproszenie
sygnalistów”,
Starosta Grodziski – kontrola
zbiornika retencyjnego na terenie Parku
Miejskiego – bez zastrzeżeń, kontrola
przeprowadzona na „zaproszenie
sygnalistów”,

·

·
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terenie Parku Miejskiego – bez istotnych
zastrzeżeń, kontrola przeprowadzona na
„zaproszenie sygnalistów”,
Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych – kontrola projektu
„przebudowa ul. Bukowej …”– bez
istotnych zastrzeżeń;
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny – kontrola SUW - wydano
zalecenia pokontrolne;

·

·

Podkowa Leśna w 8 edycji
M iasto
Ogólnopolskiego
Programu

Certyfikacji
Gmin
Powiatów
i
Samorządnych
Województw
„Samorządowy Lider Edukacji” – 2018
otrzymało Certyfikat „Samorządowy
Lider Edukacji”. Tym samym należy
stwierdzić, że podejmowane działania
Miasta w sferze lokalnej polityki
oświatowej, uznano za najwyższe.
Otrzymana nagroda potwierdza
funkcjonowanie Miasta Podkowa Leśna
na najwyższych standardach jakości.
Nowoczesne, skuteczne i efektywne
działania zostały docenione, albowiem
nie ulega wątpliwości, że realizacja
zadań oświatowych jest dużym
wyzwaniem dla samorządów JST, w tym

również dla naszego Miasta. Edukacja
młodych Mieszkańców naszego Miasta
odgrywa bardzo istotna rolę w realizacji
powierzonych zadań. Osiągnięcia
naukowe zawsze są dostrzegane przez
Samorząd. Wykorzystując instrumenty
prawne i finansowe we współpracy z
dyrekcją placówek oświatowych Miasto
Podkowa Leśna wpływa zarówno na
jakość kształcenia jak i na ich poziom
materialny. Wspierając zarówno
nauczycieli ,ich doskonalenie zawodowe,
uczniów i ich twórcze działania,
angażując środki i wdrażając politykę
edukacyjną w Mieście, otrzymaliśmy
wysoki wynik akredytacyjny. Dzięki temu
wyróżnieniu jesteśmy w elitarnym gronie
polskich JST. Certyfikat potwierdza
www.podkowalesna.pl

to, że lokalna polityka oświatowa jest
prowadzona wzorcowo, nowocześnie
i na najwyższym poziomie. Staliśmy
się laureatem albowiem dostrzegamy
lokalne potrzeby, troszcząc się zarówno
o Grono Pedagogiczne, Uczniów i Ich
Rodziców, dbamy o realizację zadań
oświatowych na najwyższym poziomie
oraz implementujemy nowoczesne
rozwiązania mające wysoki potencjał
innowacyjny. Zatem gratulujemy
Wszystkim, którzy mają udział w tym
sukcesie !
Agnieszka Pulkowska – Nowocień
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Dofinansowania zewnętrzne -

39

“unijne, krajowe, norweskie” itp. 2015-2018
40

25
26

Projekt
Systemu Informacji Miejskiej (SIM)
Nasadzenia w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
Pielęgnacja drzew w Parku Miejskim
Budowa strony www miasta
Dofinansowanie do projektów wykonanych
w ramach PTO
Remont rowu melioracyjnego
Budowa budynku komunalnego na Orlej
Ulica Bukowa - częściowy zwrot nakładów
Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Termomodernizacja budynku UM i biblioteki
Rozbudowa budynku biblioteki
Parking Park & Ride
Ścieżki i drogi rowerowe w ramach ZIT etap I
Pielęgnacja drzew w Parku Miejskim
Pielęgnacja drzew w Parku Miejskim
Pielęgnacja pomników przyrody w mieście
Przebudowa ul. Kwiatowej - „schetynówka”
Konsultacje społeczne dot. Studium
Poprawa bezpieczeństwa w szkole
Szkolenia pracowników
Program wsparcia dla seniorów
Mała retencja - staw w Parku Miejskim
Wymiana opraw świetlnych na terenie miasta
Rewitalizacja drzew na terenach miejskich
w Podkowie Leśnej
Pielęgnacja drzew w Parku Miejskim
Rewitalizacja stawu w Parku Miejskim

27

Modernizacja rowów melioracyjnych

28

Modernizacja rowów melioracyjnych

29

31
32

Wymiana pieców CO w budynkach komunalnych
i domach mieszkalnych
Rewitalizacja stawu w Parku Miejskim
- mała retencja
Ścieżki i drogi rowerowe w ramach ZIT etap II
Promocja gospodarcza w ramach WOF

33
34

Wirtualny WOF
Human Smart Cities

35

Akademia Otwartego Umysłu - dla szkoły
samorządowej
Rozwój terenów zieleni w Podkowie Leśnej
System retencji wód opadowych w drogach
Podkowy Leśnej
Niska emisja w Podkowie Leśnej
- wymiana pieców CO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

30

36
37
38

30

Etap projektu
Projekt rozliczony
Projekt rozliczony
Projekt rozliczony
Projekt rozliczony
Projekt rozliczony

Wartość projektu
881 741,15
304 402,00
100 000,00
43 050,00
463 404,50

Wartość Dotacji
749 480,28
273 962,00
90 000,00
34 400,00
278 042,70

Projekt rozliczony
Projekt rozliczony
Projekt rozliczony
Projekt rozliczony
Projekt zakończony
Brak dofinansowania
Projekt rozliczony
Projekt zakończony
Projekt rozliczony
Projekt rozliczony
Projekt rozliczony
Brak dofinansowania
Realizacja
Brak dofinansowania
Projekt rozliczony
Brak dofinansowania
Brak dofinansowania
Projekt rozliczony
Projekt rozliczony

58 008,98
730 000,00
890 704,17
24 961,76
1 366 230,49
1 822 552,50
760 295,22
3 400 300,80
619 812,00
109 749,60
1 720 592,51
33 000,00
69 700,00
36 000,00
360 000,00
1 523 588,00
774 700,00
911 250,00
1 523 588,56

29 004,49
295 091,00
712 563,34
21 217,50
460 600,63
1 458 042,00
608 236,18
2 720 240,64
557 830,80
91 931,76
860 296,25
33 000,00
69 700,00
36 000,00
360 000,00
761 794,00
750 000,00
820 125,00
668 880,90

Projekt rozliczony
Pozostawiony bez
rozpatrzenia
Rezygnacja z uwagi na
brak wykonawców
Rezygnacja z uwagi na
brak wykonawców
Unieważnienie konkursu

395 156,60
289 503,78

180 051,36
144 751,89

779 092,15

362 864,36

1 581 398,55

1 265 118,84
1 475 796,00

Brak dofinansowania

1 844 745,73
17 450,83
109 200,00

Realizacja
Realizacja

1 250 000,00
880 624,50

87 360,00
1 125 000,00

Realizacja
Drugi etap
- składanie wniosku
Realizacja

1 134 452,12
4 031 496,27

835 979,90
964 284,30

925 900,99

3 426 771,83

Ocena merytoryczna
Rezygnacja

99 642,00
1 311 901,00

720 056,79
49 821,00

Etap składania projektu

164 806,41

432 927,00

www.podkowalesna.pl

13 960,66

Projekt
OSA - Otwarta Strefa Aktywności
w Podkowie Leśnej przy ul. Jeleniej
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Budowa ogólnodostępnej infrastruktury
sportowo - rekreacyjnej przy szkole im.
Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej
Budowa toru rowerowego typu pumptrack
w Podkowie Leśnej
Aktywny Senior
Sportowa Podkowa – modernizujemy naszą
infrastrukturę sportową
Bon na WIFI - otwarte strefy WIFI

45
46

Tablice interaktywne - szkoła samorządowa
Książki do szkolnej biblioteki

41
42
43

Etap projektu
Brak dofinansowania
z uwagi na za wysoki
współczynnik
dochodowości
W ocenie

Wartość projektu Wartość Dotacji
49 821,00
99 642,00

1 311 901,00

432 927,00

Odrzucony - skarga
w sądzie
W ocenie
Brak dofinansowania

164 806,41

104 866,00

61 120,00
235 700,00

38 891,00
176 775,00

16 700,00
15 000,00
33 671 532,17

13 360,00
12 000,00
24 171 075,40

Konkurs anulowany błędy systemu
Realizacja
Realizacja

Σ

Odzyskanie podatku VAT - 859.606,00 zł

PODSUMOWUJĄC – w latach 2015-2018

Pożyczka umarzalna w wysokości 30%
na kwotę 1 200 000 zł

Pozyskaliśmy 10.878.535,64 zł środków zewnętrznych (dotacji)
5 wniosków na kwotę 3.281.159,09 zł jest w trakcie oceny

Poświęcenie nowej części
Szkoły św. Teresy
W środę, 3 października odbyła się
podniosła uroczystość poświęcenia
nowego skrzydła dydaktycznego Szkoły
św. Teresy. Przez 16 lat Komitet Budowy
zrealizował marzenia społeczności
szkolnej o nowym budynku. Na
tę uroczystość został zaproszony
Metropolita Warszawski Kardynał
Kazimierz Nycz, który celebrował
eucharystię jako dziękczynienie za
dzieło budowy. W homilii wspomniał
o trzech osobach będących przykładem
dla uczniów: św. Stanisławie Kostce, św.
Janie Pawle II i św. Teresie od Dzieciątka
Jezus. Na zakończenie ksiądz Kardynał
wręczył Złote Pióro św. Hieronima
Panu
Stefanowi
Żółtowskiemu,
wiceprezesowi Komitetu Budowy, jako
podziękowanie za wytrwałą pracę na
rzecz budowy Szkoły św. Teresy.
Po Mszy św. Kardynał Nycz poświęcił
nowe
pomieszczenia
szkolne,
a następnie wszyscy zgromadziliśmy
się w sali gimnastycznej i wysłuchaliśmy
przemówień burmistrza Podkowy
Leśnej, przedstawiciela projektantów

Edukacja

z pracowni Grupa 5 oraz prezesa
Klubu Inteligencji Katolickiej. Spotkanie
w sali gimnastycznej zakończył program
artystyczny w wykonaniu uczniów. Na
pożegnanie dla gości przygotowano
poczęstunek składający się z potraw
biblijnych.
Zakończenie budowy nastąpiło w roku
2018, w którym obchodzimy 100 lecie
odzyskania
niepodległości.
Naszą
budowę traktujemy jako nasz wkład
w budowanie Niepodległej Polski. Oby
Szkoła służyła owocnie Ojczyźnie,
naszemu miastu i parafii.
Grzegorz Dąbrowski
dyrektor szkoły

www.podkowalesna.pl
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Wieści z urzędu

List mieszkańca
W związku z toczącą się dyskusją,
wykraczającą daleko poza ramy
czasu obecnej kadencji, a dotyczącą
upamiętnienia budowniczych szkoły
podstawowej w Podkowie Leśnej
i skargi z tym związanej, publikujemy list
Pana Lecha Dzikiewicza – mieszkańca
Podkowy
Leśnej,
Honorowego
Obywatela
Brwinowa,
historyka,
dr nauk prawnych, badacza II wojny
światowej, majora wojska - dowódcy
plutonu wywiadowczego AK „Bąk”,
autora książek historycznych.
Szanowny Pan
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Artur Tusiński
Do wiadomości:
Rada Miasta Podkowa Leśna
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Podkowie Leśnej
Szanowny Panie Burmistrzu,
W związku z otrzymaniem z Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Podkowie
Leśnej skargi otrzymanej od Wojewody
Mazowieckiego na Pana i Radę Miasta
na uchylanie się od upamiętnienia
działalności Narcyza Szwedzińskiego,
Tadeusza Baniewicza i Jana Kciuka jako
„budowniczych” szkoły podstawowej
w Podkowie Leśnej im. Bohaterów
Warszawy w latach 1960-1965 –
oświadczam co następuje.
W tamtych latach byłem instruktorem
Harcerstwa Polskiego do chwili jego
rozwiązania przez UB, odczuwałem
wielki niedosyt pracy społecznej.
Poznałem architekta Narcyza
Szwedzińskiego, przedwojennego
porucznika, z którym postanowiliśmy
próbować wejść w wyborach 1960 r.
do miejscowej Rady Narodowej
w Podkowie Leśnej. Chodziło nam
o wybudowanie przez Radę nowej
szkoły, gdzie nasze dzieci wówczas
uczęszczały do szkoły mieszczącej się
w zawilgoconym baraku, w niesłychanie
prymitywnych warunkach, gdyż po
wojnie brak było pomieszczeń dla szkół.
Nasze kandydatury zastały przyjęte
i zostaliśmy wybrani radnymi Podkowy
Leśnej na kadencję 1960-1965.
Spowodowaliśmy od razu utworzenie
Komisji Budowy Szkoły w Podkowie
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Leśnej w składzie: Narcyz Szwedziński
– przewodniczący, Lech Dzikiewicz –
zastępca, członkowie: dyrektor szkoły
w podkowie – Stanisław Woźniak
i nauczycielka tej szkoły – moja zona
Irena Dzikiewicz. Rada zatwierdziła ww.
skład. W 1960 r. został dokooptowany na
honorowego przewodniczącego, również
Tadeusz Baniewicz – emerytowany
dyrektor EKD.
W obecnie otrzymanej całości
dokumentacji tej sprawy wymieniani
są jako członkowie tej komisji: poeta
Jarosław Iwaszkiewicz i Jan Kciuk –
ówczesny emigrant partii komunistycznej
z USA, a w Polsce członek PZPR, co
prostuję – nigdy nie byli członkami
Komitetu Budowy Szkoły.
Z otrzymanych materiałów tej sprawy
wynika, ze bierze w niej udział wiele
osób kompletnie nieorientujących się
w tej materii, sięgającej przecież aż
58 lat wstecz. Osoby te wypowiadają
się błędnie w sprawie, w której wielu
z nich nie mogło nawet uczestniczyć.
Prostowanie informacji zawartych
w tychże materiałach zajęłoby szereg
stron i ograniczam się do najważniejszych.
Pierwszą sprawą jaką Komisji udało się
załatwić w 1960 roku było uzyskanie
pod budowę szkoły jednohektarowej,
zalesionej działki w Podkowie Leśnej
i uzyskanie w całości dokumentacji
niezbędnej do rozpoczęcia budowy,
między innymi zatwierdzenie w planach
zagospodarowania przestrzennego.
Szko ła obejmowała dzieci
zarówno z Żółwina, Otrębus, Kań jak
i z Owczarni. Członek komisji, nauczycielka
Irena Dzikiewicz opracowała założenia
pedagogiczne i ekonomiczne przyszłej
szkoły.
W 1961 roku Narcyz Szwedziński.
który został wcielony przymusowo do
służby budowlanej Wojska Polskiego
i projektowania budynków wojskowych,
sprowadził oddział służby budowlanej
WP, który wybudował na tym terenie
studnię artezyjską, zapewnił kanalizację
przez postawienie trzech ogromnych,
betonowych szamb, jak również sieć
elektryczną wysokiego napięcia oraz
prowizoryczne ogrodzenie terenu.
Władze miejscowe partyjne
i samorządowe, które początkowo
www.podkowalesna.pl

akceptowały budowę szkoły, zaskoczone
tempem przygotowań do budowy,
zmieniły stanowisko. Partia zwołała
zebranie z udziałem przewodniczącego
powiatowego komitetu PZPR (niejaki
p. Mach), członków egzekutywy
miejscowej partii i osiedlowej Rady
Narodowej, na czele z naczelnikiem
Lucyllą Kajdową i sekretarzem POP –
p. Jasińskim. Na zebraniu tym zaczęto
wypowiadać się przeciw budowie
szkoły. W pewnym momencie p. Mach
kategorycznie sprzeciwił się temu
pomysłowi. Wykrzyknął: „tu, na dłoni
wyrosną mi włosy jeśli w tym małym
Londynku, w Podkowie będzie nowa
szkoła! Tu szkoły nie potrzeba dla reakcji!
Żeby kształcić reakcję!?” Towarzysze
z Podkowy Leśnej tryumfalnie zatwierdzili
to stanowisko. Dodam, że Mach za dwa
lata zniknął z horyzontu emigrując na
Bliski Wschód. Poza tym Rada wytykała
brak wykonawcy i środków finansowych.
Tymczasem Szwedziński, jako architekt,
był zaprzyjaźniony z dyrektorem
przedsiębiorstwa budowy szkół –
w ówczesnych czasach wyłącznie –
wielkopłytowych – Freudenreich’em.
Dyrektor ten posiadał wzorcową
dokumentację techniczną szkół
wielkopłytowych i podjął się
budowy szkoły w Podkowie,
pod warunkiem uzyskania na to środków
finansowych. Niestrudzony i fanatycznie
zaangażowany Szwedziński dotarł
do członków zarządu budowy szkół
na tysiąclecie Polski. Ku zaskoczeniu
partii, uzyskał 40 mln złotych na
natychmiastową budowę tej szkoły.
Lokalni działacze partyjni musieli ustąpić,
choć nie pogodzili się z tym. Rozpoczęła
się budowa szkoły, której prowadzenie
nadzoru inwestycyjnego podjął się
społecznie Narcyz Szwedziński. Takie
były fakty.
Gdy w 1964 roku budynek szkoły stał
w stanie surowym, wielu podkowian
spieszyło z ofiarowywaniem różnych
elementów wyposażenia klas, w tym
Jan Kciuk zaofiarował 100.000 zł na
zmianę prowizorycznego ogrodzenia
(wybudowanego przez wojsko) i zakup
ławek szkolnych.
W dokumentacji znajduje się pismo 15
obywateli Podkowy Leśnej z czerwca

2003 r. do Urzędu Miasta w sprawie
upamiętnienia „budowniczych” szkoły
w Podkowie, określając funkcje
pełnione przez poszczególne osoby.
Z pisma tego wynika, że ostatnią
osobą, która je podpisała, był Lech
Dzikiewicz z Fundacji Żołnierzy Polski
Walczącej, który własnoręcznie poprawił
zmanipulowane wpisy w zakresie
pełnionych stanowisk Szwedzińskiego
– „społeczny inspektor nadzoru” na
prawdziwe „przewodniczący komitetu
budowy szkoły”, a pana Baniewicza – na

„honorowy przewodniczący”. Wynika
z tego, ze podpisani na dokumencie nie
orientowali się w funkcjach pełnionych
przez poszczególne osoby. Sam wpisany
p. Kciuk figuruje jako tylko wspomagający
działania komitetu poprzez pomoc
w wyposażeniu klas.
Opisałem fakty w wielkim skrócie, gdyż
oburzającym jest jak obecnie inicjatorzy
tablicy pamiątkowej budowy szkoły
zmanipulowali rzeczywistość z przed lat,
być może licząc, że brak już świadków
tych zdarzeń. Wprowadzili oni w błąd

wielu szanowanych obywateli.
Architekt Narcyz Szwedziński, niestety
dopiero po latach zmian w Radzie
Miasta, został uznany za honorowego
obywatela Podkowy Leśnej, zasłużonego
budowniczego tej szkoły.
To jemu należy się tablica.
Lech Dzikiewicz

Wniosek o dofinansowanie
na kwotę 1.250.000zł
Miasto Podkowa Leśna złożyło w listopadzie 2017 roku fiszkę projektową
w ramach konkursu „HUMAN SMART CITIES.

I

nteligentne miasta współtworzone
przez mieszkańców”. Koncepcja
inteligentnego Miasta, opracowana
przez
zespół
projektowy
pod
kierownictwem burmistrza Miasta
zdobyła uznanie komisji oceniającej
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Miasto Podkowa Leśna zostało
zaproszone do złożenia wniosku
o dofinansowanie – wniosek zostanie
złożony do 25 października br.
W ramach projektu w mieście chcemy
zakupić testową stację pogodową oraz
zintegrować ją z 10 nowymi czujnikami
pogodowymi. Czujniki, oprócz mierzenia
standardowych parametrów, jak np.
temperatura, ciśnienie i wilgotność,
będą mierzyć stężenie dwutlenku
azotu, siarki, węgla oraz pyły PM 2,5
oraz PM 10.
W
ramach
projektu
będziemy
również chcieli usprawnić system
zarządzania
pracą
pomp
oraz
umożliwić ich monitoring w czasie
rzeczywistym.
Takie
rozwiązanie
umożliwi szybsze reagowanie na awarie
oraz wyeliminowanie części awarii
poprzez monitorowanie stanu zużycia

poszczególnych części i wcześniejsze
przygotowanie się do remontów.
Ponadto
chcemy
przetestować
innowacyjny
system
zarządzania
dystrybucją wody na cele podlewania
ogródków.
Planujemy
także
wprowadzenie
mierników poboru mocy oraz systemów
sterowania obwodami energetycznymi
dla oświetlenia ulicznego. Dzięki
wymianie opraw prawie wszystkich
lamp z rtęciowych i sodowych na
ledowe (jedynie pastorały nie zostały
wymienione) już uzyskaliśmy spore
oszczędności – dalsze możliwe
będą dzięki usprawnieniu systemu
sterowania oświetleniem Pragniemy
ciągi komunikacyjne w Podkowie
Leśnej podzielić na kilka kategorii –
główne będą oświetlane przez całą
noc z pełną mocą, natomiast pozostałe
(w
zależności
od
przydzielonej
kategorii), będą świecić się z pełną mocą
w określonych godzinach, zaś poza nimi
na 20-30% mocy.
Wskazane
powyżej
rozwiązania
umożliwią wygenerowanie znacznych
oszczędności, które będziemy mogli
www.podkowalesna.pl

przeznaczyć na kolejne inwestycje –
w tym na długo wyczekiwane drogi.
Ponadto w ramach projektu będą
szeroko ujęte działania edukacyjne dla
dzieci, młodzieży oraz seniorów jak
również działania upowszechniające
wypracowane w ramach projektu dobre
praktyki.
Projekt będzie oscylować w kwocie
ok. 1.250.000,00 przy czym wkład
własny Miasta stanowić będzie 10%.
Projekt będzie częścią dużej strategii
budowy w Podkowie Leśnej Miasta
inteligentnego (opartego w dużej
części na Internecie rzeczy). Realizacja
projektu umożliwi również zwiększenie
partycypacji społecznej w procesie
zarządzania miastem – chcemy aby
w Podkowie Leśnej inicjatywy dotyczące
poszczególnych inwestycji powstawały
oddolnie, tj. od mieszkańców. W końcu
Urząd Miasta jest po to, aby w Podkowie
Leśnej mieszkało się lepiej…
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Informacje Rady Miasta

wykaz podjętych uchwał

Sesja XLIX – 22 września 2018 r.
Sesja uroczysta - bez uchwał

Sesja poświęcona wręczeniu p. Katarzynie Gärtner aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
Sesja L – 27 września 2018 r.

Uchwała Nr 331/L/2018
Uchwała Nr 332/L/2018
Uchwała Nr 333/L/2018
Uchwała Nr 334/L/2018
Uchwała Nr 335/L/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
w sprawie przyjęcia stanowiska do wniosku Społecznego Komitetu Upamiętniania
Zasłużonych dla Podkowy Leśnej

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

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

internetowej miasta. Zawiadomienia
zamieszczane są także na miejskich
tablicach informacyjnych.
Beata Krupa
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Uroczysta sesja Rady Miasta
W sobotę 22 września br. o godz. 11.00 w Pałacyku Kasyno odbyła się XLIX Uroczysta Sesja Rady Miasta
poświęcona wręczeniu Katarzynie Gärtner aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna.
Katarzyna Gärtner to wybitna
kompozytorka i pianistka, autorka
muzyki do prekursorskiej mszy
beatowej „Pan przyjacielem moim”.
Z wnioskiem o przyznanie jej honorowego
obywatelstwa za wniesienie szczególnie
cennego wkładu do muzycznej kultury
społeczności Podkowy Leśnej wystąpił
Komitet Obchodów 100-lecia Urodzin Ks.
Leona Kantorskiego. Rada Miasta w dniu
20 marca 2018 r. nadała to obywatelstwo
uchwałą nr 296/XLIV/2018.
Postać artystki oraz jej imponujący
muzyczny dorobek w niezwykle barwny
sposób przedstawił Dariusz Michalski dziennikarz, prezenter radiowy, historyk
muzyki rozrywkowej. Katarzyna Gärtner
natomiast, bardzo ciepło opowiadając
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o jej relacji z ks. Leonem Kantorskim,
przedstawiła historię powstawania
mszy beatowej. Swoimi wspomnieniami
z tamtego okresu podzielił się również p.
Grzegorz Dąbrowski - Dyrektor szkół
im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św.
Hieronima w Podkowie Leśnej.
Niespodzianką dla zebranych
i muzycznym prezentem dla Pani
Katarzyny był koncert w wykonaniu
Włodka Pawlika - także Honorowego
Obywatela Podkowy Leśnej.
Na zakończenie sesji wyświetlono
film Kazimierza Mazura – małżonka
Pani Gärtner – pt.: Msza beatowa,
będącego połączeniem wideoklipów
przygotowanych do poszczególnych
utworów mszy beatowej.
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Cała uroczystość przebiegła w
niezwykle miłej atmosferze. Wśród
gości byli m.in. członkowie b. zespołu
Trapiści, którzy jako pierwsi wykonali
mszę beatową.
Beata Krupa
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Wybory samorządowe 2018

W niedzielę 21 października 2018 r. zostaną przeprowadzone wybory samorządowe, w których
wybierzecie Państwo radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego, radnych Powiatu
Grodziskiego oraz radnych i burmistrza Miasta Podkowa Leśna. Zgodnie z przepisami
znowelizowanego Kodeksu wyborczego kadencja władz samorządowych będzie trwać 5 lat.
W lokalu wyborczym otrzymacie Państwo cztery rodzaje kart do głosowania (każda innego formatu):
• karta do głosowania na radnych sejmiku – biała, nazwiska
kandydatów drukowane na niebieskim tle,

• karta do głosowania na radnych powiatu – biała, nazwiska
kandydatów drukowane na żółtym tle,

• karta do głosowania na radnych gminy– biała, nazwiska
kandydatów drukowane na szarym tle,

• karta do głosowania na burmistrza – biała, nazwiska
kandydatów drukowane na różowym tle.

Na każdej karcie głos można oddać
tylko na jednego kandydata, stawiając
znak „X” (co najmniej dwie linie
przecinające się w obrębie kratki)
w kratce z lewej strony obok nazwiska
wybranego kandydata. Przyczyną
nieważności głosu będzie postawienie
znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej

niż jednego kandydata, niepostawienie
znaku „X” w żadnej kratce, postawienie
znaku „X” wyłącznie w kratce przy
nazwisku kandydata skreślonego przez
gminną komisję wyborczą.
Podkowa Leśna podzielona jest na
15
jednomandatowych
okręgów
wyborczych w dwóch obwodach

głosowania. Wyborcy z okręgów nr 1-7
głosują w Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich przy ul. Świerkowej
1 – sala kinowa (obwód nr 1),
a wyborcy z okręgów nr 8-15 w Szkole
Podstawowej przy ul. Jana Pawła II 20 –
sala konferencyjna (obwód nr 2).

Podział Miasta Podkowa Leśna na okręgi wyborcze
Nr okręgu
Granice okręgów - ulice
wyborczego
1
Borsucza 1-28, Dzików, Jeża, Krecia, Królicza, Lisia, Łosia1-17A (numery nieparzyste), Sarnia 1-15 (numery nieparzyste)
i 2-20 (numery parzyste), Wiewiórek 1-33 (numery nieparzyste) i 2-22 (numery parzyste), Wilcza, Zamkowa
2
Borsucza 29-74, Główna 27-36, Myśliwska 14-27, Sarnia 17-55 (numery nieparzyste) i 22-58 (numery parzyste),
Wiewiórek 35-81 (numery nieparzyste)
3
Błońska 1-15 (numery nieparzyste) i 2-12A (numery parzyste), Bobrowa, Helenowska 1-25 (numery nieparzyste)
i 4-32 (numery parzyste), Jelenia, Lotnicza, Miejska 1-7 (numery nieparzyste) i 2-20A (numery parzyste), Myśliwska
1-13, Rysia
4
Błońska 17-43 (numery nieparzyste) i 14-38 (numery parzyste), Brwinowska 2-21, Główna 1-26,
Helenowska 27-35 (numery nieparzyste) i 34-46 (numery parzyste), Miejska 9-13 (numery nieparzyste) i 22-30
(numery parzyste), Ogrodowa, Warszawska 1-17 (numery nieparzyste) i 2-8 (numery parzyste)
5
Błońska 45-59 (numery nieparzyste) i 42-56 (numery parzyste), Helenowska 37-41 (numery nieparzyste) i 46A-52
(numery parzyste), Jastrzębia, Słowicza 1-17A, Słowików, Szpaków, Warszawska 10-28 (numery parzyste) i 19-37
(numery nieparzyste), Wróbla 1-15
6
Brwinowska 22-31, Jaskółcza, Orla, Sokola, Sójek, Szczygla 1-23, Wróbla 16-23
7
Bażantów, Gołębia, Krasek, Kukułek, Ptasia, Sępów, Słowicza 18-42, Sowia, Szczygla 24-45, Zachodnia
8
Czeremchowa, Głogów, Irysowa, Kalinowa, Konwalii, Kwiatowa, Paproci, Storczyków 21-48, Wrzosowa
9
Bluszczowa, Borowin, Jałowcowa, Jana Pawła II 15-48, Jaśminowa, Różana, Sasanek, Storczyków 1-20
10
Ejsmonda, Jodłowa, Leśniczówka Dębak, Mickiewicza, Młochowska 2-26 (numery parzyste), Orzechowa, Reymonta,
Sienkiewicza, Żeromskiego
11
Akacjowa 36-47, Iwaszkiewicza, Jana Pawła II 1-14, Klonowa, Kościelna, Lilpopa, Lipowa, Modrzewiowa 37-52,
Parkowa, Sportowa, Świerkowa
12
Akacjowa 19 i 19A-35, Brzozowa, Kasztanowa, Modrzewiowa 15-36, Topolowa
13
Bukowa 15-45, Dębowa, Grabowa 18-28, Krasińskiego, Prusa, Słowackiego, Sosnowa 17-57
14
Akacjowa 1-18, Grabowa 2-17, Jaworowa, Modrzewiowa 1-9A, Sosnowa 1-16, Wschodnia
15
11 Listopada, Bukowa 1-14, Cicha, Kolejowa, Leśna, Podleśna 2-30 (numery parzyste), Przy Lesie, Wiązowa, Wierzbowa
Miejska Komisja Wyborcza w Podkowie Leśnej
w wyborach do Rady Miasta zarejestrowała
od 2 do 3 kandydatów w każdym okręgu
wyborczym. O fotel Burmistrza Miasta
ubiegać się będzie dwóch kandydatów.
Informacje dotyczące przeprowadzenia
wyborów (w tym listy kandydatów, informacje

o terminach, zasady udziału w głosowaniu,
wzory dokumentów) zamieszczone są na
stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta - zakładka
Wybory samorządowe 2018.
Przypominamy, że lokale wyborcze w dniu
głosowania otwarte będą w godz. 7.00-21.00.

www.podkowalesna.pl

Zachęcamy do udziału w wyborach i wsparcia
głosami swoich kandydatów.
Beata Krupa
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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O wolności z okazji Narodowego
Święta Niepodległości
Czym jest wolność według odmiennych koncepcji, liberalnej, konserwatywnej czy
chrześcijańskiej oraz w różnych jej aspektach: politycznym, socjologicznym czy
filozoficznym?
Dyskutować o tym będą podczas wieczoru będzie „Wolność w poezji”,
„Debaty o wolności”, którą poprowadzi czyli najpiękniejsze wiersze
red. Aleksander Kaczorowski, zaproszeni o szeroko rozumianej wolności
przez nas eksperci, znane autorytety w interpretacji aktorów Teatru
z różnych dziedzin. Na tę wyjątkową Otwartego działającego przy
debatę zapraszamy 10 listopada CKiIO. Nie zabraknie utworu
o godz. 17:00 do Pałacyku Kasyno. „Herostrates” Jana Lechonia,
Poprzedzi ją otwarcie o godz. 16:00 swoistego manifestu pokolenia,
wystawy historycznej Ośrodka KARTA które miało już szansę żyć w wolnej
w Warszawie „Rok 1918. Odzyskanie Polsce.
Niepodległej”. Opowiada ona o
Ukoronowaniem obchodów
wydarzeniach rozgrywających się na stanie się 11 listopada koncert
ziemiach polskich w ostatnim roku I wojny, Pieśni Ignacego Jana Paderewskiego.
z ich kluczowym akordem – odrodzeniem Usłyszymy 12 pieśni skomponowanych
po ponad stu latach państwa polskiego. do słów Catulle Mendesa w wykonaniu
Bazuje przy tym na osobistych studentów Akademii Muzycznej
komentarzach świadków tamtych dni: w Gdańsku oraz Uniwersy tetu
dziennikach, wspomnieniach, listach. Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie,
P o d c z a s o t w a r c i a w y s t a w y p o d opiek ą ar t y s t yc zn ą i z
zaprezentowana zostanie także wydana wprowadzeniem prof. Jadwigi Rappe. Na
przez Ośrodek KARTA Wielka Księga to wydarzenie zaprosimy do Pałacyku
Niepodległości, zawierająca 250 Kasyno o godz. 17.30. Poprzedzi go o godz.
unikatowych fotografii panorama 16 w sali kinowej na Świerkowej projekcja
najważniejszych wydarzeń ostatniego filmu dokumentalnego „Człowiek czynu,
stulecia naszej historii. Dopełnieniem sukcesu i sławy”, która przybliży postać

Paderewskiego,
artysty, a jednocześnie wybitnego męża
stanu, działacza niepodległościowego,
premiera II RP, jednego z twórców
polskiej niepodległości. Pokaz filmu
będzie też okazją do spotkania z jego
twórcą, Wiesławem Dąbrowskim.
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy!
Agnieszka Wojcierowska
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich

Wystawy
M

amy przyjemność zaprosić
mieszkańców Podkowy Leśnej na
wyjątkowe wystawy zorganizowane przez
Podkowiańskie Liceum oraz Szkołę
Podstawową im. Bohaterów Warszawy
w ramach IV Festiwalu Historycznych
Gier Planszowych, oraz setnej rocznicy
odzyskania Niepodległości. Pierwsza to:
„ Pierwsi fotografowie Warszawy: Beyer,
Brandel, Fajans”. Sześć plansz
eksponowanych na terenie Liceum,
ukazują najstarsze fotografie miasta,
przedstawiające przede wszystkim Trakt
Królewski – od placu Trzech Krzyży
do
placu
Zamkowego,
oraz
okolice dzisiejszego placu Piłsudskiego
wraz z nieistniejącą już, czy inaczej dziś
wyglądającą, zabudową.
Druga część wystawy to ekspozycja
wewnątrz Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów Warszawy : „ Marjan Fuks.
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Pierwszy fotoreporter II RP”, gdzie
zaprezentowane zostaną zdjęcia grupowe
i portretowe, które wykonywano w atelier
agencji oraz materiały i fotografie
dotyczące działalności agencji i ówczesnej
prasy; polityki i historii Polski; życia
codziennego. oraz społecznego
w dwudziestoleciu międzywojennym,
przede wszystkim w Warszawie. Obydwie

www.podkowalesna.pl

ekspozycje nawiązują do zbliżających się
obchodów setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości i będą
dostępne dla mieszkańców Podkowy
Leśnej od września do listopada 2018 na
terenie obu szkół
Paweł Włoczewski
Z-ca Dyrektora Podkowiańskiego Liceum
Ogólnokształcącego nr 60

MY – ONI. OPOWIEDZ MI O SOBIE
Wyjazd do Wilna w ramach projektu edukacyjnego
„Ja w małej i dużej ojczyźnie”
Ponad tysiąc przejechanych kilometrów, liczne miasta na pograniczu kultur, własne
badania terenowe, warsztaty i spotkanie z rówieśnikami z Litwy – tak w wielkim
skrócie wyglądał wyjazd: finałowe wydarzenie projektu gimnazjalnego, realizowanego
przez uczniów naszej szkoły.
Iwona Grabowska-Gralak, Katarzyna
Królak: opracowując koncepcję projektu,
chciałyśmy połączyć edukację
z możliwością osobistego doświadczenia
wielokulturowości. Uczniowie pracowali
nad tym zagadnieniem cały rok szkolny:
czytali, dyskutowali, przygotowywali
prezentacje. Zależało nam na wyjeździe,
który nie będzie zrealizowany według
tradycyjnego schematu: zwiedzanie
z przewodnikiem, czas wolny,
przypadkowy posiłek, nocleg. Dlatego
już pierwszego dnia, w Sejnach,
spotkałyśmy się z uczniami na
warsz tatach
zat y tułowanych
Wielokulturowość – to nie takie łatwe…
Złożoność relacji na pograniczu.
Pracowałyśmy metodą „burzy mózgów”
oraz analizy SWOT. Wnioski były
zaskakujące – te same argumenty,
związane z wielokulturowością, służyły
za przykłady zarówno w kategorii
„szanse”, jak i „zagrożenia”.
Zosia: „Wielokulturowość nie jest sama
w sobie ani dobra, ani zła, ale może się
taka stać w zależności od wielu czynników
- okoliczności politycznych i historycznych,
relacji ludzi, których wiele łączy, ale
często: równie wiele dzieli.”
Drugiego dnia postanowiliśmy sprawdzić,
co słychać w jednym z najsłynniejszych
przedwojennych uzdrowisk w Europie,
czyli w Druskiennikach.
Majka, Olek, Igor: „Zjeżdżalnie wodne
były niesamowite! Czuliśmy się jak na
wakacjach!”
Po drodze rozmawialiśmy o tym, co łączy
i dzieli żyjących wspólnie ludzi różnych
kultur. Ta dyskusja dotyczyła także
Ludwika Zamenhofa i okoliczności
stworzenia nowego, wspólnego języka
– esperanto.
Ada: „Tylko ktoś, kto wychował się na
pograniczu wielu kultur, mógł wpaść na
taki pomysł. Zamenhof znał przecież
jidysz, rosyjski i polski. Szkoda, że nie

udało się wprowadzić esperanto do
powszechnego użycia!”
Wilno przywitało nas kolacją
i zakwaterowaniem w hotelu „Grata”.
Korzystając z okazji, ćwiczyliśmy język
litewski. „Grata” oznacza „witaj”, poza tym
Polacy zawdzięczają Litwinom dwa
określenia, żartobliwie odnoszące się do
wzrostu: „dryblasa” i „kurdupla” ;-)
Dawid: „Na każdym kroku otaczał nas
polski język, to było przyjemne, bo
litewski, jako język bałtycki, był dla nas
zupełnie niezrozumiały! Nauczyłem się
jednak kilku zwrotów, bardzo podobają
mi się litewskie imiona.”
Kolejny dzień upłynął nam pod znakiem
spotkania z Panem Janem Boguško –
Polakiem mieszkającym w Wilnie, który
podbił nasze serca nie tylko wiedzą
o mieście, ale także urokiem osobistym
i niezwykłym wzrostem. Podczas spaceru
nie sposób było go zgubić!
Maja i Wera: „Pan Jan opowiadał o Wilnie
z taką pasją, że trudno było oderwać od
niego wzrok, świetnie znał polski i miał
mnóstwo energii. Rozumiał też, że
potrzebujemy nie tylko wiedzy, ale też
wolnego czasu i odpoczynku!”
Wiki: „Stare Miasto w Wilnie podobało
www.podkowalesna.pl

mi się, bo było pełne kolorów, a przy tym
proste i spokojne…”
Zosia: „Wilno wydawało mi się znajome,
mimo że nigdy wcześniej tam nie byłam.
Małe uliczki przypominały mi bardzo
podobne miejsca w Polsce, na przykład
Sandomierz...”
Niecodziennym wydarzeniem było
spotkanie z rówieśnikami w polskiej szkole
imienia Szymona Konarskiego – tu
również mogliśmy zobaczyć blaski i cienie
wielokulturowości, podobieństwa
i różnice w sposobie uczenia. Niektórzy
z nas bardzo szybko nawiązali kontakt,
mamy nadzieję, że na dłużej!
Dawid: „Mamy kontakt na Instagramie!”
Hela: „Staramy się utrzymać te znajomości,
wiemy, że niektórzy nowi znajomi
przyjadą do Polski na wakacje.”
W drodze powrotnej do Polski spotkaliśmy
się na wspólnej kolacji w Domu Litewskim
w Sejnach. Po naszej wileńskiej przygodzie
doskonale wiedzieliśmy już, czym różnią
się bliny żmudzkie od kartaczy i kibinów.
Igor: „Kuchnia litewska wydaje mi się
bardzo tradycyjna, nasze piętnastoletnie
żołądki nie były na to przygotowane ;-( „
Viso gero, Lietuva!
Do zobaczenia, Litwo!
Opracowanie: Katarzyna Królak
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Wywiad z Panią Agnieszką Hein –
Dyrektorem Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej
Pani Dyrektor, dotychczas pracowała
Pani jako wykładowca w Instytucie
Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie
Warszawskim i jako tłumacz przysięgły
języka angielskiego. Skąd pomysł by
wziąć udział w konkursie na dyrektora
szkoły w Podkowie?
Pochodzę z wielopokoleniowej rodziny
nauczycielskiej i jak mawiał mój dziadek
„Szkoła podstawowa to pierwszy
uniwersytet”, więc nie tak daleko od tego
uniwersytetu jakby się na pozór wydawało.
Edukacją pasjonuję się od dawna, a moje
zainteresowania dalece wykraczają poza
edukację własną, czy moich dzieci.
W pewnym momencie zrozumiałam, że
chciałabym całość swoich dotychczasowych
doświadczeń zawodowych, czy to
naukowych, dydaktycznych czy
menadżerskich wykorzystać do realizacji
najważniejszego celu, celu którym jest
edukacja. I to nie ogólnie, ale właśnie
w Podkowie Leśnej, w której mieszkam
już prawie dwadzieścia lat. Chciałabym
mieć dobry wpływ na moją własną
społeczność.
Została Pani wybrana na dyrektora
proponując konkretny program i wizję
szkoły. Proszę w kilku zdaniach przybliżyć
jego najważniejsze punkty
Moim celem jest wzmacnianie dobrych
stron szkoły biorąc pod uwagę jej
dotychczasowe wyniki, wykształcony
i zgrany zespół oraz infrastrukturę.
Jednocześnie chcę się pochylić nad
problemami i zagadnieniami, z którymi
współczesne szkoły borykają się na
każdym kroku. Chcę stawić czoła takim
problemom i skutecznie je rozwiązywać.
Szkoła to mikrokosmos, w którym wszystkie
elementy są nierozerwalne. Chcę pracować
nad postawą uczniów, ich zaangażowaniem
zarówno w naukę jak i sprawy szkoły, chcę
konsekwentnie przestrzegać zasad
zapisanych w Statucie Szkoły i innych
dokumentach, chcę wspierać nauczycieli
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w ich zaangażowaniu w pracę z uczniem, Jaki według Pani powinien być dyrektor
także indywidualną. Chcę pracować nad szkoły? I czego mogę Pani na
odpowiednią atmosferą w szkole, tak, aby zakończenie naszej rozmowy życzyć?
panowały w niej jasne zasady i klimat Chciałabym być dyrektorem, który będzie
sprzyjający nauce. Chciałabym także (jak to się mówi w nauce o zarządzaniu)
utrzymać i wzmacniać relacje Szkoły z lokalną liderem zmiany, który jest otwarty na
społecznością.
głosy wszystkich interesariuszy, uważnie
Czy Pani plany wiążą się z jakimiś istotnymi słucha zainteresowanych, rozpoznaje
zmianami w szkole? Na przykład potrzeby środowiska w którym pracuje,
wprowadzenie klas profilowanych lub ale który przede wszystkim inspiruje
dwujęzycznych ?
Szkołę do dalszego rozwoju i zmian.
Planuję pochylić się nad wewnętrzną Jednocześnie jest osobą konsekwentną
strukturą organizacyjną szkoły i zastanowić i sprawiedliwą, który kieruje placówką
się, czy dla jej lepszego wewnętrznego w atmosferze życzliwości i zrozumienia.
funkcjonowania, nie byłoby dobrze, gdyby Takim dyrektorem chciałabym być i tego
zostało wprowadzone stanowisko drugiego proszę życzyć zarówno mi, jak i przede
wicedyrektora. Rozwiązanie to jest wszystkim naszym uczniom.
z powodzeniem stosowane w szkołach Dziękuję za rozmowę.
o podobnej wielkości i funkcjonuje
znakomicie. Jeżeli chodzi o kwestie naukowe,
to rzeczywiście przymierzam się do
Rozmowę przeprowadziła
wprowadzenia klas dwujęzycznych.
Marta Niedzieska
Oczywiście to jest długofalowy proces,
Referat Organizacyjny
który wymaga sporo przygotowań
i Spraw Obywatelskich
zwłaszcza po stronie Szkoły, jak i kadry
Urząd Miasta Podkowa Leśna
nauczycielskiej, ale nic nie jest niemożliwe.

www.podkowalesna.pl

Dyrektor Przedszkola Miejskiego im.
Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej
– Dorota Anna Staszewska
Szanowni Państwo!
Ukończyłam Wyższą Szkołę
Humanistyczno- Pedagogiczną w Łowiczu
na Wydziale Pedagogika ze specjalizacją
Pedagogika Społeczna oraz Studia
Podyplomowe
Wychowania
Przedszkolnego. W 1997 roku będąc
studentką II roku rozpoczęłam pracę
w Przedszkolu Miejskim w Podkowie
Leśnej jako nauczyciel przedszkola. Całe
moje życie zawodowe związane jest z tą
placówką. Nigdy nie żałowałam żadnej
chwili spędzonej w tym miejscu , bowiem
stale się uczę czegoś nowego i zdobywam
nowe doświadczenie . I takim właśnie
doświadczeniem jest objęcie przeze
mnie funkcji dyrektora przedszkola
od 1 września br.
Należę do grona tych szczęśliwców dla
których praca jest pasją i spełnieniem indywidualności każdego z nich. Dołożę
marzeń z dzieciństwa . Jestem więc wszelkich starań aby Kadra Przedszkola
człowiekiem spełnionym. Moją misją była kreatywna, otwarta na nowe
jest stworzenie miejsca w którym wyzwania a także obdarzona poczuciem
dzieci i dorośli darzą się wzajemnym humoru, którego w dzisiejszych czasach
szacunkiem , zaufaniem i serdecznością. tak bardzo brakuje. Jako dyrektor
Miejsca, w którym dzieci wzrastają placówki oświatowej jestem
w poczuciu własnej wartości, rozwijają odpowiedzialna za całość pracy zarówno
się harmonijnie czerpiąc ze swojej pod względem dydaktycznym,
nieustannej ciekawości, kształtują swoją organizacyjnym jak i technicznym.
wrażliwość na świat ludzi a także uczą się Wymaga to ode mnie odpowiednich
odwagi w wykorzystywaniu swojego kwalifikacji. W 2011 roku ukończyłam
potencjału. Chciałabym aby Przedszkole Kurs kwalifikacyjny „ Zarządzanie
im. Krasnala Hałabały było miejscem, oświatą” co mam nadzieję pozwoli mi
w któr ym dorośli asystują skutecznie kierować przedszkolem.
dzieciom w poznawaniu świata , w ich Jestem osobą otwartą, cierpliwą, szczerą
własnym rozwoju z poszanowaniem i bezpośrednią. W łatwy sposób

nawiązuje kontakty z dziećmi zyskując
ich sympatię i zaufanie. Ufam, że ta
łatwość nawiązywania kontaktów
przełoży się również na współpracę
z rodzicami, organem prowadzącym oraz
środowiskiem lokalnym jako dyrektora
placówki.
Prywatnie jestem mamą 12- letnich
bliźniaczek , które wspierają mnie
i motywują do bycia dobrym i skutecznym
dyrektorem oraz zawsze przypominają
moje motto życiowe: ,…że z uśmiechem
na twarzy człowiek podwaja swoje
możliwości” czego i Państwu życzę.
Dorota Staszewska
Dyrektor Przedszkola
im. Krasnala Hanabały
w Podkowie Leśnej

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Warszawy na sportowo
25 września 2018 r. uczniowie
reprezentowali Szkolę podczas
powiatowych biegów przełajowych
w konkurencjach sztafetowych, które
odbyły się w Międzyborowie. Młodsza
reprezentacja Szkoły, zarówno dziewcząt
jak i chłopców, zajęła 2 miejsce w sztafecie
10 x 800 metrów. Starsze dziewczyny
zajęły czwarte miejsce na takim samym
dystansie.
www.podkowalesna.pl
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Edukacja

Edukacja

Data

Tytuł

Grudzień
Wykładowca

PROGRAM SEMESTRU XXVI (jesiennego) 2018/2019
Data

Wykładowca

9

5.12.18
środa g.11.00

Maria Wichrowska
redaktor

10

12.12.18
środa godz. 11.00

Wykład wyjazdowy
Muzeum Sportu i Turystyki

11

13.12.18
czwartek, godz. 17.30

KLUB PODRÓŻNIKA

19.12.18
środa godz. 11.00

Józef Kolinek
muzyk, kwartet Prima Vista

Tytuł

Październik
1

2

3

4

3.10.18
środa g.11.00

Inauguracja semestru jesiennego

Pokaz filmu „Pan Tadeusz” z 1928
roku,
reż. Ryszard Ordyński

10.10.18
środa godz.11.00

Adrian Oleksiak
informatyk
(współpraca: Ogólnopolskie
Porozumienie UTW)

Senior bezpieczny w sieci
(cyberbezpieczeństwo)

17. 10.18
środa godz.11.00

dr Tadeusz Iwiński
matematyk

Co naprawdę mówią sondaże

20.10.18
sobota godz. 8.30

Wycieczka do Europejskiego Centrum
Artystycznego
im. F. Chopina w Sannikach

Zwiedzanie pałacu i parku

24.10.18
środa godz. 11.00

Anna Cieślańska
dietetyk

Polskie superfoods, czyli
superżywność z własnego podwórka

31.10.18
środa godz. 11.00

Paweł Pstrokoński
ornitolog, UW

O migracji ptaków
listopad

Dedykowany wiodący proszek – czyli
odkryj w sobie redaktora

Wykład muzyczny
styczeń

Styczeń
12

2.01.19
środa godz. 15.00

Muzeum Polskiej Wódki / „Koneser”
na Pradze

13

9.01.19
środa godz. 11.00

prof. Paweł Stępień
literaturoznawca, UW

Między Polską w sercu a Polską na
mapie. O wielkich ideach i wielkiej
niemocy w „Weselu” Stanisława
Wyspiańskiego

14

16.01.19
środa godz. 11.00

prof. Andrzej Tyszka
socjolog kultury

Krytyka mediów z punktu widzenia
abstynenta TV - Baltazara K.

17.01.19
czwartek, godz. 17.30

KLUB PODRÓŻNIKA

23.01.19
środa, godz. 11.00

Igor Pogorzelski
muzykolog, reżyser dźwięku

Artyści polscy w kręgach paryskich –
Aleksander Tansman

26.01.19
sobota 17.00

Zakończenie XXVI semestru

Niespodzianka muzyczna

15

Zwiedzanie z przewodnikiem

Zajęcia dodatkowe

Listopad
5

7.11.18
środa godz. 11.00

Nieformalna grupa teatralna
Między Słowami
słowo wstępne: Katarzyna Królak

Utracona i odzyskana.
„Fraszkopis” - jednoaktówka Mariana
Hemara o biskupie I. Krasickim

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6

14.11.18
środa godz.11.00

Ośrodek Karta

Archiwa społecznościowe

12.00-13.30
tańce integracyjne

11.00-12.30
wykłady*

15.30-17.00
plastyka

10.30-12.00
nordic walking

7

21.11.18
środa godz.13.00

Wykład wyjazdowy
Muzeum Narodowe

Zwiedzanie wystawy „Niepodległa
1918”

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

22.11.18
czwartek godz. 17.30

KLUB PODRÓŻNIKA
Anna Altman, Barbara Surma

Tuszetia

28.11.18
środa godz. 11.00

Jadwiga Koszutska
etnograf, Muzeum Etnograficzne

Dlaczego strój krakowski stał się
strojem narodowym?

8

ul. Świerkowa 1

*ul. Świerkowa 1
**ul. Lilpopa 18

13.00-14.00
angielski przy
herbacie**
Ul. Świerkowa 1
ul. Lilpopa 18
ul. Świerkowa 1

18.30-20.30
Teatr Otwarty
ul. Świerkowa 1

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

Uwaga: Program moż ulec zmianie
40
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Kultura

Sport

IV Podkowiański Festiwal Historycznych Gier
Planszowych – Podkowa Leśna, 14 września 2018
W dniu 14 września 2018 roku
w
P o d ko w i a ń s k i m
Liceum
Ogólnokształcącym nr 60 po raz czwarty
został zorganizowany Podkowiański
Festiwal Historycznych Gier Planszowych
pod patronatem honorowym Instytutu
Pamięci Narodowej i Starosty Powiatu
Grodziskiego.
Organizatorzy Festiwalu(Podkowiańskie
Liceum nr 60) za cel postawili sobie
popularyzację historii poprzez zabawę
i tak było w tym roku. Z okazji setnej
rocznicy odzyskania niepodległości, oraz
stulecia powstania Polskiego Lotnictwa
Wojskowego, dla uczestników
przygotowane zostały materiały
nawiązujące do w.w rocznic (np. biało czerwone tło kartki festiwalowej, czy
broszury i przypinki przekazane przez
Instytut Pamięci Narodowej. W Liceum
na graczy czekały stoliki z historycznymi
grami planszowymi i karcianymi m.in. 111,
303( również w wersji 1:1), Znaj Znak
Monte Cassino, Znaj Znak Sport, Kolejka,

Reglamentacja, które obsługiwali
przeszkoleni przez autorów gier
instruktorzy.
Ogólnie w Festiwalu wzięło udział 192
osoby, a były to reprezentacje szkół
podstawowych, i gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych w Podkowy Leśnej
i okolic oraz mieszkańcy miasta. Uczestnicy
otrzymali za wygrane partie nagrody,
ufundowane przez Instytut Pamięci
Narodowej, Starostę powiatu
Grodziskiego, Podkowiańskie Liceum,
Warszawską Kolej Dojazdową, Urząd
Miasta Podkowa Leśna.
Dodatkowo podczas Festiwalu można
było obejrzeć wystawę Domu Spotkań
z Historią”: „ Pierwsi fotografowie
Warszawy: Beyer, Brandel, Fajans”.
Festiwal wsparty został przez różne
instytucje m.in. Urząd Miasta Podkowa
Leśna, Warszawską Kolej Dojazdową,
portal historyczny pamięc.pl , Bibliotekę
Publiczną im. Poli Gojawiczyńskiej Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelski oraz

D

Urząd Miasta w Podkowie Leśnej oraz
placówki edukacyjne.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy za
rok.		
Paweł Włoczewski
Z-ca Dyrektora Podkowiańskiego Liceum
Ogólnokształcącego nr 60

Sport

I Mistrzostwa Polski w Teqball
w Podkowie Leśnej
M

iasto Podkowa Leśna jest
prekursorem gry w teqball
w naszym kraju. Pierwszy stół do teqballa
w Polsce został kupiony właśnie przez
nasze Miasto. W dniach 22-23
września 2018 w Podkowie Leśnej
zostały rozegrane Mistrzostwa Polski
w Teqball. Przy tej okazji odbyła się
konferencja prasowa w Centrum
Olimpijskim w Warszawie, podczas której
Puchar I Mistrzostw Polski w teqball
został przekazany do Muzeum Sportu
i Turystyki. Zatem Podkowa Leśna
zapisała
się
dzięki
t ym
mistrzostwom w historii sportu w Polsce.
Gratulujemy wyników uczestnikom,
organizatorom i mieszkańcom
osiągniętego sukcesu.
Agnieszka Pulkowska – Nowocień
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
42

II edycja turnieju
Podkowiańska Szabla
nia
29
września
2018 Wyniki szczegółowe są dostępne na
w
Samorządowej
Szkole www.wyniki.szermiercze.info
Podstawowej w Podkowie Leśnej odbyła
się już II edycja turnieju Podkowiańska Zapraszamy do obejrzenia filmów i zdjęć
Szabla pod patronatem Burmistrza z Turnieju dostępnych na FB Grodziski
Podkowy Leśnej - w tym roku po raz Klub Szermierczy.
pierwszy w wymiarze międzynarodowym!
Organizatorem turnieju był Grodziski
Klub Szermierczy (który prowadzi sekcję
szermierczą na terenie miasta Podkowa
Leśna) oraz Miasto Podkowa Leśna
reprezentowane przez Koordynatora ds.
sportu p. Artura Niedzińskiego.
W zawodach wzięło udział 106
zawodników i zawodniczek w dwóch
kategoriach wiekowych - Dzieci
i Młodzików. Do Podkowy Leśnej
przyjechali młodzi szermierze
z czołowych klubów krajowych oraz
goscie z Białorusi. Podczas turnieju odbył
się pokaz szermierki historycznej.
Działała strefa szermierki rodzinnej
a także grill i bufet. Organizacja turnieju
została oceniona przez uczestników
bardzo wysoko.
Po siedmiu godzinach zmagań zostali
wyłonieni zwycięzcy.

Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu w Podkowie Leśnej

J

ak co roku we wrześniu Europa
obchodziła Tydzień Zrównoważonego
Transportu. Również w Podkowie Leśnej
w dniach 16-22 września zorganizowane
zostały akcje związane z tymi obchodami.
W niedzielę 16.09 nasza grupa rowerowa
odbyła wycieczkę do Julinka, a po drodze
odwiedzili Wake for Family w Brwinowie
oraz Park Bajka w Błoniu. Następne dni
to tradycyjny owoc dla podróżujących
kolejką WKD jak również bezpłatny
serwis rowerowy dla naszych
mieszkańców. Finałowa sobota (22.09)
to dzień pełen wrażeń związanych
z nowymi ścieżkami rowerowymi. Na
jednej z nich odbyły się sprinterskie
zawody wrotkarskie a pozostałe były
zwiedzane przez małych i dużych
rowerzystów wraz z przedstawicielem
podkowiańskiej grupy rowerowej.
www.podkowalesna.pl
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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 Petryńska (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

BIULETYN
Wydawca i skład: Urząd Miasta Podkowa
Redaktor naczelny:
Artur Tusiński - Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Redaguje zespół:
Maria Górska - Sekretarz Miasta
Agnieszka Pulkowska-Nowocień
Marta Niedzieska
Adam Malinowski
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl

Rozdzielna gazu:
PGNiG Biuro Obsługi Klienta Pruszków
pn.–pt. 8.00–17.00, tel. 22 637 46 04
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis”: tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus”: tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska, tel. 22 729 19 16
Apteka Główna, tel. 22 758 91 66
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
GEA-Nova Sp. z o.o.
tel. 697 229 002 (alarmowy),
tel. 22 733 01 04 (dział eksploatacji)
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

Biuletyn Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
05-807 Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41

Druk: Indruk
Nakład: 1500 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
nadsyłanych artykulów oraz do zmiany ich
tytułów.
Za treść zamieszczanych
artykułów odpowiadają ich autorzy
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