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Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu,
najlepsze życzenia,
zdrowych, spokojnych Świąt
- chwili refleksji i wiele radości
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Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu,
najlepsze życzenia, zdrowych, spokojnych Świąt
- chwili reﬂeksji ale i wiele radości
Zrobiło się ciepło i wiosna gwałtownie w Polsce. Cała ta sytuacja mogłaby
wkroczyła do naszych ogrodów. Jak bardzo cieszyć, gdyby nie chyba jeden
Przewodniczący Rady
zwykleBurmistrz
mamy w nich sporo pracy, ale z najpoważniejszych
kryzysów z jakimi
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
nadal z niecierpliwością wyczekujemy przyjdzie nam się zmierzyć, a mianowicie
Artur Tusiński
Michał Gołąb
na to, aż rośliny na dobre oswoją się „kryzysem śmieciowym”. Taki stan rzeczy
z początkiem sezonu i pokażą pełnię na rynku odpadów utrzymuje się i pogłębia
swojego piękna.
już od ponad półtora roku osiągając swoje
W dzisiejszym obszernym Biuletynie na apogeum w końcówce 2018. Drożeją
wstępie przeczytacie Państwo krótkie drastycznie odpady, a niestety nie widać
podsumowanie osiągniętych znakomitych na poziomie centralnym wprowadzania
wyników finansowych w sprawozdaniu mechanizmów, które miałyby zapobiec
z wykonania budżetu za rok 2018. temu zjawisku. Niepewność na rynku
Realizacja zeszłorocznego budżetu pod i skokowy wzrost cen nie pozwala
kilkoma względami była bardzo dobra, przedsiębiorcom racjonalnie zaplanować
a pod kilkoma naprawdę znakomita - swoich wydatków, przez co nie chcą
oprócz pozyskanych dużych środków startować w przetargach. W scenariuszu
zewnętrznych oraz zrealizowania bardzo mocno pesymistycznym może się okazać,
wielu inwestycji miejskich, zakończyliśmy że odpady nie tyle będą drogie, co nie
go nadwyżką budżetową. Nie umknęło będzie chętnych na ich wywóz. Stoimy
to uwadze badaczy finansów jednostek przed rozstrzygnięciem kolejnego
samorządu terytorialnego i tak na przetargu (15.04 jest ostatnim dniem
Europejskim Kongresie Samorządów składania ofert – do zamknięcia biuletynu
w Krakowie odebrałem nagrodę dla ok. godz. 12.00 nie wpłynęła jeszcze
Podkowy Leśnej – miasta, które najlepiej żadna). Metoda płatności za śmieci
gospodaruje publicznymi pieniędzmi jest uregulowana w ustawie, decyzja

o zmianie z dotychczasowej na nową
jest podyktowana kilkoma czynnikami,
przede wszystkim uszczelnieniem
systemu. Pozostanie przy obowiązującym
rozwiązaniu wiązałoby się z koniecznością
podwyżki do 34 zł od osoby, co i tak
nie pokryłoby całych kosztów wywozu.
O wszystkim uwarunkowaniach z tym
związanych napisaliśmy w obszernym
artykule na kolejnych stronach. Zachęcam
też do przeczytania tekstu o rosnących
kosztach utrzymania oświaty, o których
samorządy mówią od lat, a których skutki
odczuwają coraz bardziej boleśnie. I na
koniec poza oczywiście najlepszymi
życzeniami świątecznymi dla Państwa,
życzę nam wszystkim, byśmy licznie
zgromadzili się przy urnach 26 maja
podczas wyborów do Parlamentu
Europejskiego.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Inwestycje
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Inwestycje Miejskie
Przebudowa ulic

Rok 2018 zakończony
nadwyżką budżetową

ul. Modrzewiowa

Poziom inwestycji w mieście i jakość życia mieszkańców zależy od stanu finansów. Dlatego tak
wielką wagę poprzywiązuję do pilnowania budżetu i racjonalnego wydawania pieniędzy.

Trwają w pełnym zakresie prace przy
przebudowie ul. Modrzewiowej na
odcinku ul. Topolowa- Jana Pawła II.
Ułożony został chodnik, wykonano

warstwę nawierzchni asfaltowej,
wzmocnione pobocza, odwodnienie oraz
miejsca postojowe z kostki betonowej
na odcinku ul. Jana Pawła II –Kościelna.

Mam przed sobą sprawozdanie z
wykonania budżetu miasta Podkowa
Leśna za rok 2018. Nie ukrywam, że
wiedziałem, że to był bardzo dobry
rok, ale w momencie, gdy można na
papierze przeczytać twarde dane w
zestawieniu liczbowym, to powody do
radości stały się bardziej namacalnecały rok zamknęliśmy nadwyżką w
kwocie ponad 2 mln zł. Jest to wynik
konsekwentnej polityki finansowej i zmian
jakie dokonały się w ostatnich czterech
latach w budżecie i to przy rekordowych
wydatkach inwestycyjnych tylko w roku
2018 w wysokości 9 mln zł! (w 2014
roku było to 2,2 mln).
7,8 mln to pieniądze związane z
przebudową dróg i ścieżek rowerowych

ul. Helenowska
Trwa procedura przetargowa dotycząca
przebudowy ul. Helenowskiej na odcinku
od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej.
Budowa zaplanowana jest w dwóch
etapach: Główna – Jelenia i Główna
– Brwinowska. Ulica zyska nową

nawierzchnię asfaltową, jednostronne
chodniki z kostki betonowej oraz
odwodnienie.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Rowerowa Unia Gmin
Zachodniego Mazowsza

20 marca 2019 r. w Podkowie Leśnej zostało zawarte Porozumienie w sprawie współpracy
miast i gmin na rzecz realizacji projektu pn.: „Rowerowa Unia Gmin Zachodniego Mazowsza”.
Pierwsze spotkanie dotyczące
wspólnych działań na rzecz integracji
systemów rowerowych oraz najlepszego
wykorzystania i połączenia ścieżek
rowerowych między gminami i Warszawą
odbyło się 15 lutego w Nadarzynie.
Wypracowane Porozumienie zostało
podpisane przez czterech wójtów/
burmistrzów: Podkowy Leśnej,
Nadarzyna, Milanówka i Piastowa. W
spotkaniu poza wymienionym wzięli
udział przedstawiciele gmin: Jaktorowa,
Michałowic, Grodziska, Brwinowa,
Lesznowoli, Raszyna i Pruszkowa.
Oczywiście najbardziej optymalnym
rozwiązaniem byłoby, aby wszystkie
gminy Zachodniego Mazowsza wyraziły
akces przystąpienia do Projektu.
Celami Porozumienia, realizowanego na
terenie gmin są:
• integracja różnych systemów
„rowerów miejskich”
• zwiększanie dostępności infrastruktury
rowerowej i ułatwienie korzystania z niej
dla końcowych użytkowników
•upowszechnianie
korzystania
z rowerów jako alternatywy dla
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(wraz z utrzymaniem), w tym ponad 3,3
mln pozyskane z UE. Blisko 550 tys.
wydaliśmy na zakup i pielęgnację zieleni.
Edukacja to 9,6 mln, kultura i sport to
wydatek rzędu 1,7 mln. Ponad 1,15 mln
zapłaciliśmy Janosikowego (przekazano
Ministerstwu Finansów). Plan dochodów
na 2018 rok w/g uchwały budżetowej
(283/XLIII/2017) wynosił 32.396.251
zł, a do budżetu faktycznie wpłynęło
36.135.659 zł.
Liczenie każdej złotówki i oglądanie jej
z każdej możliwej strony, pozyskiwanie
funduszy zewnętrznych, nieustanne
analizowanie wydatków i monitorowanie
sytuacji na rynku (racjonalne planowanie
inwestycji w czasie) sprawiły, że nasze
miasto jest w bardzo dobrej sytuacji

finansowej. Nadmienię, że w czasie
mojego sprawowania urzędu, miasto nie
zaciągnęło żadnych kredytów, jedynie
pożyczkę na wymianę lamp w kwocie
750 tys. (2016) w 30% umarzalną. Kwota
spłaconego kapitału wraz z odsetkami
(została już spłacona) zwraca nam się
po trzech latach, w wyniku osiągniętych
oszczędności na zużyciu energii.
Sprawozdanie z wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego jest
jednym z dokumentów stanowiących
podstawę podjęcia przez Radę Miasta
uchwały w sprawie udzielenia bądź
nieudzielenia absolutorium dla burmistrza.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta

Podkowa Leśna najlepszą gminą
miejską w Polsce w zarządzaniu
finansami

8 kwietnia 2019 roku w Krakowie podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów Artur Tusiński
Burmistrz Miasta odebrał nagrodę dla Podkowy Leśnej – miasta, które najlepiej gospodaruje
publicznymi pieniędzmi.

tradycyjnych środków transportu i
rozwój oraz upowszechnianie sportu i
turystyki rowerowej
• promocja gmin przyjaznych
rowerzystom
• podejmowanie działań na rzecz
integracji i spójności sieci ścieżek
rowerowych (m.in. zabieganie o
budowę spójnego traktu rowerowego
do Warszawy).
www.podkowalesna.pl

Koordynatorem Projektu została
Podkowa Leśna, natomiast każda z j.s.t.
powołuje własny zespół zajmujący się
projektem od strony finansowej oraz
merytorycznej. Między Partnerami
został ustalony plan działania, a o ich
efektach będziemy informowali Państwa
na bieżąco.
Artur Niedziński
Koordynator sportu

Podkowa Leśna zajęła pierwsze
miejsce w Polsce w kategorii gmin
miejskich Rankingu Finansowego
Samorządu Terytorialnego. Zestawienie
przygotowała niezależna grupa
ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie i Krajowa Rada Regionalnych
Izb Obrachunkowych. Przeanalizowali
oni finanse ponad 2470 gmin i
przeszło 300 powiatów biorąc pod
uwagę siedem wskaźników, m,in. udział
dochodów własnych w dochodach
ogółem, relację nadwyżki operacyjnej
do dochodów ogółem, udział wydatków
inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
obciążenie wydatków bieżących
wydatkami na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń, udział środków
europejskich w wydatkach ogółem.
Europejski Kongres Samorządów
to wydarzenie na skalę europejską
organizowane po raz piąty – platforma

wymiany poglądów oraz miejsce
spotkań liderów samorządowych,
elit regionalnych z przedstawicielami
administracji państwowej, organizacji
pozarządowych i biznesu. W tym roku
www.podkowalesna.pl

wzięło udział ponad 2 tys. osób z całej
Europy.
Agnieszka Pulkowska-Nowocień
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
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Konferencja Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego
W dniu 15 marca b.r. podczas Konferencji Polskiego Komitetu Normalizacji „Normalizacja i ja. Normy
+ Miasto = Smart City” Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński zaprezentował Miasto
Podkowa Leśna jako miasto innowacyjnych rozwiązań.
Wydarzenie odbyło się pod patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
Ministerstwa Przedsiębiorczości i
Technologii. Celem Konferencji było
m.in. ukazanie norm jako źródła wiedzy
eksperckiej i najlepszych praktyk,
które zarządzający miastami mogą
wykorzystywać i dostosowywać do

konkretnych działań rozwojowych.
Zaproszeni Goście na przykładzie
NORMY PN-ISO 37120:2015-03 –„
Zrównoważony rozwój społeczny –
wskaźnik usług miejskich i jakości życia”,
często nazywanej „Normą SMART
CITY” prezentowali rozwój miast dla
zagwarantowania swoim mieszkańcom

dobra i usługi o najwyższej jakości bez
zagrożeń dla środowiska i zdrowia.
Zebrani goście przestawili metody
zarządzania w reprezentowanych
miastach.
Agnieszka Pulkowska-Nowocień
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

Święto Wolności i Solidarności
- 4 czerwca

30. rocznica wyborów 4 czerwca 1989 roku, decyzją samorządowego Komitetu Organizacyjnego
odbędzie się w Gdańsku, pod nazwą „Święto Wolności i Solidarności”.

W skład Komitetu wchodzą
przedstawiciele Unii Metropolii
Polskich – prezydenci największych
miast: Warszawy, Gdańska, Krakowa,
Poznania, Wrocławia, Rzeszowa,
Szczecina, Katowic, Białegostoku, Łodzi
oraz przedstawiciele najważniejszych
korporacji samorządowych: Unii
Miasteczek Polskich – którą reprezentuje
Burmistrz naszego Miasta Podkowa
Leśna Artur Tusiński, Związku Miast
Polskich, Związku Województw, Związku
Gmin Wiejskich. Całość obchodów
zaplanowano od 1 do 11 czerwca 2019.
Ws p ó ł o r g a n i z a t o r e m „ Ś w i ę t a
Wolności i Solidarności” jest cała
Polska Samorządowa planując lokalne
wydarzenia w dniach 1-2 czerwca oraz
program centralnych obchodów w
Gdańsku w dniach 3-11 czerwca.
Najważniejszą częścią święta, będzie
4 czerwca w Gdańsku, wtedy zostanie
podpisana „Deklaracja Wolności i
Solidarności”, ma być to upamiętnieniem
30-lecia Okrągłego Stołu, wolnych
wyborów i osoby Pawła Adamowiczowa
Prezydenta Gdańska - pomysłodawcą
zjazdu w Gdańsku, zamordowanego
13 stycznia 2019 roku. Prezydent
Adamowicz, pragnął w ten sposób uczcić
efekty obrad okrągłego stołu, m.in.
„odrodzenie samorządu terytorialnego”.
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Debata o bezpieczeństwie

4 kwietnia odbyła się w Pałacyku Kasyno debata społeczna zorganizowana przez funkcjonariuszy
Policji z Posterunku w Podkowie Leśnej i Komedy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim,
z udziałem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Artura Tusińskiego, radnych oraz mieszkańców,
będąca podsumowaniem stanu bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej.
Przekazaliśmy Państwu informacje i dane o
naszej pracy w 2018 roku - ilości i rodzaju
popełnionych przestępstw, wykroczeń,
zdarzeń drogowych i interwencji na
terenie działania naszego posterunku.
W prezentacji znalazły się także dane
dotyczące spotkań prewencyjnych dla
seniorów i edukacyjnych dla dzieci i dorosłych
(bezpieczeństwo w ruchu drogowym)
oraz o kampaniach informacyjnych w
zakresie przestępstw (oszustwa i kradzieże).
Ponadto odbyła się prezentacja programu:
“Dzielnicowy bliżej nas”, którego celem
jest ułatwienie kontaktu mieszkańców z
dzielnicowym, czyli „funkcjonariuszem
pierwszego kontaktu”, platformy “Krajowa
Mapa Zagrożeń” służącej do wymiany
informacji pomiędzy społeczeństwem
a Policją i dającej możliwość dzielenia
się spostrzeżeniami w zakresie różnego
rodzaju zagrożeń. Polecamy także aplikację
mobilną „Moja Komenda” dzięki, której
odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje
się naszym rejonem zamieszkania, umożliwia
ona wyszukanie każdego dzielnicowego
w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać
np. własny adres zamieszkania, a aplikacja
odnajdzie funkcjonariusza, który dba o
nasz rejon zamieszkania oraz pokaże,

w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych
możemy wyszukać także po ich imieniu
lub nazwisku.
Aby połączyć się z funkcjonariuszem
wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka
dzielnicowych działa w trybie offline.
Użytkownik nie musi mieć dostępu do
Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.
Aplikacja „Moja komenda” zawiera także
bazę teleadresową wszystkich komend i
komisariatów w Polsce.
Dzielnicowi w Podkowie Leśnej:
sierż. szt. Kamil Oleksiak
tel. (22) 758-91-10
kom. 600-997-673
e-mail: dzielnicowy.podkowalesna2@ksp.
policja.gov.pl

Dzielnicowy opiekuje się terenem miasta
Podkowa Leśna położonym po północnej
stronie torów WKD.
st. asp. Jakub Ziółek
tel. (22) 758-91-10
kom. 600-997-544
e-mail:
dzielnicowy.podkowalesna1@ksp.policja.
gov.pl
Dzielnicowy opiekuje się terenem miasta
Podkowa Leśna położonym po południowej
stronie torów WKD.
Kierownik Posterunku Policji
w Podkowie Leśnej
asp. szt. Artur Duszyński

Zapowiedź nowego Studium

Ochrona wartościowych elementów krajobrazu miasta, uporządkowanie i miejscami odtworzenie
ulic i placów oraz utrzymanie i wzmacnianie funkcji usług centrotwórczych występujących w
rejonie stacji Podkowa Leśna Główna - to kilka spośród podstawowych założeń dokumentu
mającego wyznaczać kierunki polityki przestrzennej miasta na najbliższe lata.

W całym kraju o godzinie 12.00 zabrzmi
hymn Polski. W Gdańsku na placu
Solidarności stanie stół, nawiązujący
do idei Okrągłego Stołu. Do spotkania
przy nim zostaną zaproszeni wszyscy
uczestnicy ówczesnych obrad. Obchody
rocznicy 4 czerwca w Gdańsku odbywać
się będą w Europejskim Centrum
Solidarności i na pobliskim placu
Solidarności.
Podkowa Leśna bierze czynny udział
w uroczystych obchodach, którym
www.podkowalesna.pl

będzie towarzyszyć spójna identyfikacja
wizualna, stworzona przez twórcę
legendarnego znaku Solidarności,
Jerzego Janiszewskiego.
Dokładny program obchodów w
naszym mieście będzie podany na stronie
internetowej w terminie późniejszym.
Zachęcamy do zaglądania na www.
podkowalesna.pl
Sylwia Romatowska
Wieloosobowe Stanowisko ds.
Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta

W związku z trwającymi pracami nad
sporządzeniem Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Podkowa
Leśna w dniu 3 kwietnia br. odbyło
się spotkanie poświęcone projektowi
dokumentu. W spotkaniu wzięli udział
radni, członkowie Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej, grono
zainteresowanych mieszkańców oraz
przedstawiciele zespołu projektowego.
Autorzy Studium przygotowali
prezentację, w której przybliżyli
zebranym strukturę dokumentu, stopień

zaawansowania prac oraz pokrótce
przedstawili główne założenia. Po
zakończeniu wystąpienia, zebrani mieli
możliwość zadawania pytań. W dyskusji
poruszono m.in. kwestię wskaźników
zagospodarowania terenów, szlaków
pieszo-rowerowych, istniejących form
ochrony przyrody oraz cmentarza.
W trakcie spotkania projektanci
niejednokrotnie podkreślali, że odbywa
się ono poza oficjalną procedurą, a
prezentowany projekt Studium nie
jest ostateczny. Treść dokumentu
ukształtuje się w wyniku trwających
www.podkowalesna.pl

uzgodnień i opinii, które spływają od
właściwych instytucji i organów. Gdy
zespół projektowy naniesie niezbędne
zmiany, projekt Studium zostanie
wyłożony do publicznego wglądu na
okres co najmniej 21 dni oraz odbędzie
się dyskusja publiczna nad przyjętymi w
nim rozwiązaniami. Będziemy Państwa
na bieżąco informować o kolejnych
etapach postępowania.
Joanna Oracka
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Ile kosztuje oświata w Podkowie Leśnej,
a ile otrzymujemy od Państwa?

Przy okazji toczącej się w Polsce dyskusji o finansach oświaty wywołanej przez zapowiedź
strajku nauczycieli, warto pokazać również sytuację na przykładzie Podkowy Leśnej.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
gwarantuje młodym ludziom prawo do
bezpłatnej nauki. Obowiązek utrzymania
systemu oświaty jest zadaniem
państwa. Problem jednak w tym, że
odwrotnie niż samorządy, kolejne ekipy
administracji rządowej prześcigając się
w obietnicach wyborczych zwiększają
wydatki na kolejne obiecane przywileje,
kosztem innych zobowiązań czy grup
społecznych.
Polska pod względem nakładów
na edukacje zajmuje 4. od końca
miejsce w Europie. Za nami są Węgry,
Chorwacja i Bułgaria. Jednocześnie z
roku na rok gminy coraz więcej wydają
ze swoich budżetów na realizację zadań
oświatowych mimo, że teoretycznie
powinna je w całości pokrywać
subwencja. W roku 2017 wydatki
z budżetów gminnych na oświatę
osiągnęły już niemal 35 mld zł, a z
budżetów miast na prawach powiatu
przekroczyły 23 mld zł. Wicepremier
Pani Beata Szydło podczas negocjacji
płacowych z nauczycielskimi związkami

Zestawienie subwencji oświatowej, wynagrodzeń
i wydatków ogółem w formie wykresu
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000

zawodowymi, poinformowała o
tym, że nie ma potrzeby zwiększania
otrzymywanych od rządu środków z
subwencji oświatowej na rok 2019.
Oznacza to, że proponowane przez
rząd zmiany w zasadach wynagradzania
nauczycieli będą musiały być w całości
sfinansowane przez gminy, stanowiąc
ogromne obciążenia dla ich budżetów.
W większości gmin odbędzie się to
kosztem dzieci – mniejszą ilością
zajęć dodatkowych, wyrównawczych,
sportowych, brakiem zakupu pomocy
naukowych, krótszą pracą świetlicy,
nie mówiąc o zatrzymaniu inwestycji
w infrastrukturę szkolną i przedszkolną.
Przypomnę tylko, że w marcu, podobnie
jak w innych gminach obcięto Podkowie
Leśnej subwencję o ponad 400 tysięcy.
Czyli już nasze budżety gminne będą
musiały być mocno korygowane, jeszcze
przed zapowiedzianą podwyżką. Miasto
finansuje tylko jednostki publiczne.
Samorządy od lat coraz więcej dokładają
do oświaty, bo rośnie dysproporcja

pomiędzy tym co dostają z budżetu
państwa, a tym, co na oświatę w
poczuciu obowiązku wydają. Gdyby
zdać się tylko na „odpowiedzialność
strony rządowej” dawno doszłoby do
całkowitego załamania się systemu
oświaty.
To co zwraca uwagę to gwałtowny
s ko k d y s p r o p o r c j i p o m i ę d z y
subwencją oświatową, a wydatkami na
wynagrodzenia pomiędzy rokiem 2018
a 2019 oraz wydatkami ogółem.

w 2019
roku (bez uwzględnienia
kolejnych podwyżek)
dołożymy z budżetu miasta
do pieniędzy otrzymanych od
państwa ponad 100%, żeby
pokryć wydatki na oświatę w
Podkowie Leśnej, w tym – do
samych wynagrodzeń musimy
dołożyć ok. 77%.
Czyli mówiąc prosto –

2016

4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2016

Nie ma żadnej wątpliwości, że nauczyciele
powinni mieć zagwarantowane godziwe
wynagrodzenie z budżetu państwa, a
nie jak to dotychczas ma to miejsce
– z budżetów gmin. Jest to wynik
zmniejszenia planowanej subwencji
( i tak niskiej) dla Podkowy Leśnej, o
której zostaliśmy poinformowani na
początku marca br., przy równoczesnej
konieczności zagwarantowania środków
na obiecane (dotychczasowe) przez
stronę rządową podwyżki dla nauczycieli.

2017

2018

Dane za lata 2016-2018 odzwierciedlają
w liczbach prowadzoną politykę
optymalizacji kosztów systemu oświaty
w Podkowie Leśnej. Należy zwrócić
uwagę, że w latach wcześniejszych
w naszym mieście nie miało miejsca
„zamrożenie” czy wręcz ciecie
funduszu płac nauczycieli. Wręcz
przeciwnie, środki na wynagrodzenia
systematycznie rosły. Nasze miasto
jest w o tyle w korzystniejszej sytuacji
od innych samorządów, że nie musiało

2019 plan

w ostatnich kilku latach prowadzić
dużych inwestycji w infrastrukturę
oświatową, a sprawy związane z
ro s zc ze n i a m i p o d w y ko n a w ców
dotyczącymi budowy szkoły zostały
zamknięte ugodami w roku 2016r. Z
reguły właśnie plany inwestycyjne gmin
są pierwszą ofiarą nieodpowiedzialnej
polityki rządu i niedoszacowania
kosztów funkcjonowania systemu
oświaty pomimo gwarancji zawartych
w Konstytucji RP.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta

Podkowa Leśna przykładem
do naśladowania

W ostatnim czasie Miasto Podkowa Leśna odwiedzają różne grupy, aby posłuchać i zobaczyć
wzorcowe rozwiązania Smart City.

Poniżej w tabeli przedstawiam dane dla Podkowy Leśnej
2017

Subwencja oświatowa dla jednostek
3.544.742,79
4.077.123,16
publicznych
*Subwencja oświatowa dla jednostek
3.039.085,21
3.175.370,84
niepublicznych
Subwencja oświatowa ogółem dla
6.683.828,00
7.252.494,00
jednostek publicznych i niepublicznych
Wydatki bieżące oświaty
6.709.840,54
6.557.304,75
(dz. 801 i 854) CUW
Wysatki na wynagrodzenia i pochodne
4.714.748.31
4.835.819,89
Dopłata do systemu oświaty z
3.065.097,75
2.480.181,59
budżetu miasta
Udział kosztów budżetu miasta w
45,68
37,82
wydatkach oświatowych ogółem w %
*Miasto jest pośrednikiem w przekazywaniu subwencji jednostkom niepublicznym.
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2018
4.241.313,84

2019
plan
3.165.764,00

3.270.291,16

3.955.000,00

7.511.605,00

7.120.764,00

7.097.629,22

7.118.004,00

4.873.141,56
2.856.315,38

5.610.645,23
3.952.240,00

40,24

55,52

20 lutego gościliśmy Prezydenta
Kołobrzegu Grudziądza, miasta Tychy
oraz wiceprzewodniczącego Metropolii
Górnośląsko – Zagłębiowskiej i
przedstawicieli tych jednostek.
Miesiąc później tj. 21 marca b.r.
przedstawiciele władz jednostek
samorządu lokalnego z Ukrainy w
ramach pobytu studyjnego odwiedzili
również Podkowę Leśną. Wizyta
została zorganizowana w ramach
projektu „Decentralization Offering
Better Results and Efficiency – DOBRE”
realizowanego przez międzynarodowe
konsorcjum, którego liderem jest Global
Communitieso oraz współpracy z FRDL.
Wś ró d o m aw i a nyc h p o d c z a s
wspomnianych spotkań znalazły się

tematy związane z :
gospodarką komunalną i wodą Smart
Water Orange ,
komunikacją miejska i turystyczną PTO
– Smart Bike ,
komunikacja z Mieszkańcami – Orange
API ,
zarządzaniem oświetleniem Smart
Lighting,
bezpieczeństwem w mieście – Smart
Monitoring,
rozwojem technologii informatycznych
Smart WIFI ,
zagospodarowaniem przestrzeni
publicznej – Smart Bench
a także poprawą jakości powietrza –
Smart Sensor

www.podkowalesna.pl

Dyskusja Pana Burmistrza z zebranymi
gośćmi była żywa i interesująca.
Rozmawiano o płynących korzyściach
z innowacyjnych rozwiązań, ale też
i problemach, z którymi należy się
mierzyć. Ile jest jeszcze od zrobienia
oraz jakie jeszcze mogą być pomysły
na dalszy rozwój miasta, Burmistrz
Miasta Artur Tusiński jedynie nakreślił,
ze względu na ograniczony czas gości.
Jednak realizacja dalszych spotkań
jest otwarta. Przekazywanie dobrych
praktyk na temat zarządzania w naszym
mieście jest tematem wielu spotkań, nie
tylko w Polsce. Prezentacja miasta była
podsumowaniem omawianych tematów
i innowacyjnych rozwiązań.
Agnieszka Pulkowska-Nowocień
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
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Nowe stawki za odbiór odpadów

Dlaczego takie zmiany?

W związku z podjęciem Uchwały Nr 53/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia
14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Podkowie Leśnej
Wydatki i przchody w zagospodarowaniu odpadów komunalnych
1.600.00,00

1.490.035,20 zł

1.400.00,00
1.200.00,00
1.000.00,00
800.00,00
600.00,00
400.00,00

895.957,57

891.113,06

981.113,06

656.123,22
503.165,81

586.037,44

427.078,78

568.853,53

782.852,79
603.516,07

200.00,00
0,00

2014

2015

2016
wydatki

od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i ustalenia stawki tej
opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od domku letniskowego lub
od innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na
terenie Miasta Podkowa Leśna, od dnia

1 maja 2019r. nastąpi
zmiana metody wyliczania
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Opłata będzie pobierana od
ilości zużytej wody z danej
nieruchomości.
Przed podjęciem uchwały, zmiany w
ustalaniu stawek za wodę były podane
konsultacjom społecznym. Poza tym,
12 marca br. odbyło się w tej sprawie
spotkanie Burmistrza z mieszkańcami,
a Radni Miasta dyskutowali na
swoich obradach podczas komisji
merytorycznych. Uchwała została
podjęta w obecności 14 radnych – 13
za, 1 wstrzymujący się.

Nowa metoda opłaty za odpady
Przyjęta metoda naliczania tej opłaty
pozwala odzwierciedlić rzeczywistą
ilość osób, które zamieszkują w
gospodarstwie domowym i generują
odpady komunalne. W tej sytuacji
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2017

2018

2019

dochody opłat za odpady

„metoda od wody” jest najlepszą
z możliwych, gdyż pozwala objąć
systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi wszystkich właścicieli
nieruchomości zobowiązanych do
złożenia stosownej deklaracji.
Stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wyniosą:

przeciętna norma zużycia wody
wynosząca 3 m3 miesięcznie na osobę
przebywającą na nieruchomości.

Nowa deklaracja
W związku ze zmiana metody naliczania
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, konieczne jest wypełnienie
nowej deklaracji. Brak spełnienia tego
obowiązku będzie skutkował brakiem
odbioru odpadów i wszczęciem
postępowania administracyjnego.

W przypadku gdy odpady są
zbierane i oddawane w sposób
selektywny – 9 zł za m3 zużytej
wody.
W przypadku gdy odpady nie są
zbierane i oddawane w sposób Każdy właściciel
selektywny - 18 zł za m3 zużytej nieruchomości jest
wody
zobowiązany złożyć nową
Zużycie wody będące podstawą do
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowi
opomiarowanie zużycia wody z
nieruchomości za rok poprzedni,
ustalone w oparciu o wodomierz
główny, po odliczeniu wody zużytej
na cele ogrodowe odczytanej na
zarejestrowanych podlicznikach w
analogicznym okresie. Do wszystkich
nieruchomości zostanie doręczona
informacja z wyliczonym średnim
zużyciem wody za rok poprzedni, tak aby
ułatwić mieszkańcom wpisanie danych
do składanej deklaracji
W przypadku braku, na nieruchomości,
licznika do odczytu zużycia wody lub gdy
na nieruchomości używana jest woda
z własnego ujęcia, podstawą ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi jest przyjmowana
www.podkowalesna.pl

deklarację

Może to zrobić:
•
osobiście w Urzędzie Miasta
Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/40
lub
•
przesłać na adres: Urząd Miasta
Podkowa Leśna: ul. Akacjowa 39/41,
05-807 Podkowa Leśna lub
przesłać na elektroniczną skrzynkę
podawczą Urzędu Miasta Podkowa
Leśna, na Platformie Usług Administracji
Publicznej pod adresem http://epuap.
gov.pl poprzez wypełnienie formularza
stanowiącego załącznik do uchwały
lub na adres poczty elektronicznej:
urzadmiasta@podkowalesna.pl.
Kwota wpisana w deklaracji winna być
oparta na wyliczeniu średniej z zeszłego
roku, które wcześniej otrzymaliście
Państwo w piśmie z urzędu.

W uchwale jako metodę ustalania
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, przyjęto iloczyn ilości
zużytej wody z danej nieruchomości w
m3 oraz stawki opłaty. Przy ustalaniu
stawki opłaty wzięto pod uwagę
liczbę mieszkańców zamieszkujących
na terenie gminy, ilość wytwarzanych
na
terenie
gminy
odpadów
komunalnych, koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Powyższa metoda jest
najbardziej sprawiedliwa w stosunku
do mieszkańców miasta. Do tej pory
w wielu przypadkach deklarowana
ilość mieszkańców posesji, według
której dotychczas liczona była opłata
za gospodarowanie odpadami, była

zaniżana, osoby wynajmujące domy nie
zgłaszały rzeczywistej ilości osób, na co
wskazywało rzeczywiste zużycie wody
i ilość wystawianych odpadów. Metoda
określenia opłaty na podstawie zużycia
wody pozwala ograniczyć opisane
powyżej negatywne zjawisko, gdyż
każda zamieszkująca nieruchomość
osoba (i osoba tam przebywająca)
generuje zużycie wody niezależnie, czy
została przez właściciela nieruchomości
zgłoszona jako wytwórca odpadów
czy też obowiązek ten nie został
dopełniony.

Zanieczyszczający płaci
Oznacza to, że pełne koszty
działań mających na celu likwidację
zanieczyszczenia powinien ponosić
zanieczyszczający (sprawca, który
spowodował szkodę w środowisku lub

zagrożenie powstania szkody). Zasada
„zanieczyszczający płaci” jest jedną
z podstawowych zasad, na których
opiera się polityka UE w dziedzinie
środowiska, zgodnie z art. 191 ust.
2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.
Aby stosować ww. zasadę muszą
funkcjonować skuteczne systemy
pobierania opłat. Systemy te powinny
mieć na celu pobieranie opłat za
korzystanie z infrastruktury i usługi,
oraz za zanieczyszczenia spowodowane
przez tę infrastrukturę. Takie opłaty
stanowią przychód, który powinien
pokrywać koszty utrzymania systemu.
Znaczny wzrost kosztów odbioru i
zagospodarowania odpadów
W tabeli pokazano jak kształtowały
się ceny za odbiór i zagospodarowanie
odpadów w ciągu ostatnich trzech lat /
Mg =1 tona/

Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Cena za Mg
w 2016 roku

Cena za Mg
w 2017 roku

Cena za Mg
w 2018 roku

Cena za Mg
w 2019 roku

20 03 01

niesegregowane
(zmieszane odpady
komunalne)
papier i tektura
zmieszane odpady
opakowaniowe
opakowania ze szkła
odpady ulegające
biodegradacji
leki i inne niż
wymienione w 20 01 31
żużle, popioły, pyły

495

442,80 zł

532,00

1 166,40 zł

280

226,80 zł

600,00
600,00

972,00 zł
972,00 zł

250
410

100,00 zł
420,12 zł

100,00
450,00

785,16 zł
486,00 zł

1080

2 000,00 zł

2000,00

10 800,00 zł

510

810,00 zł

1000,00

2 160,00 zł

zmieszane odpady
z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych
materiałów
ceramicznych i
elementów wyposażenia
inne niż wymienione w
17 01 06
odpady
wielkogabarytowe
opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych
urządzenia zawierające
freony
zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 200121
i 200123 zawierające
niebezpieczne składniki
(5)

400

194,40 zł

190,00

648,00 zł

610

399,60 zł

400,00

864,00 zł

1080

356,40 zł

2000,00

540,00 zł

1,08

356,40 zł

1000,00

2 160,00 zł

1,08

442,00 zł

800,00

2 160,00 zł

15 01 01
15 01 06
15 01 07
20 02 01
20 01 32
10 01 01/
20 03 99/
20 01 99
17 01 07

20 03 07
15 01 10
20 01 23
20 01 35

www.podkowalesna.pl
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zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż
wymienione w 200121,
200123, 200135
odpady komunalne nie
wymienione w innych
podgrupach
baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33
zużyte opony
Koszt za miesiąc (średnio) po
dotychczasowej cenie - do
kwietnia. Cena wynikająca z
następnego przetargu może
być wyższa.

Ze względu na wzrost kosztów
obsługi systemu gospodarki odpadami
komunalnymi zaistniała konieczność
zmiany stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Przyjęte stawki

1,08

226,80 zł

800,00

2 160,00 zł

-

442,80 zł

1000,00

2 160,00 zł

1,08

200,00 zł

200,00

1 080,00 zł

58768,51

600,00 zł
54781,871

1500,00
64175,83

1 944,00 zł
124 169,60 zł

opłat wynikają z kalkulacji kosztów i
analizy rynkowej. Średniomiesięczny
koszt odbioru odpadów komunalnych
z terenu Miasta Podkowa Leśna w
2017 r. wynosił 54.781,87 zł , zaś w

roku bieżącym według obecnych stawek
wyniesie ok. 124 000 zł. Jest to ponad
dwukrotny wzrost.

Koszty zagospodarowania odpadami
Cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów (popiół, gruz, gabaryty)

•

•

Zwiększone koszty składowania
i przetwarzania odpadów na
Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych – wzrost w
ciągu roku nawet o 300%

Wzrost wynagrodzeń
pracowników firm odbierających
odpady

•
•

Brak rynków zbytu dla surowców
wtórnych

Hetmana. Tylko dwie instalacje
mają pozwolenia zintegrowane na
prowadzenie działalności w zakresie
przetwarzania odpadów komunalnych:
instalacja firmy BYŚ, która umożliwia
funkcjonowanie regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych
(RIPOK) oraz Zakład Unieszkodliwiania
Stałych
Odpadów
Komunalnych
warszawskiej spółki MPO na Targówku
(stan na 28.02.19)

Nie bez znaczenia jest również
brak możliwości zagospodarowania
odpadów zielonych, których zbiórka
jest obligatoryjna. Do ogłaszanych
przetargów nie zgłaszają się praktycznie
żadne firmy, a jeżeli już jakaś weźmie
udział w procedurze przetargowej, to
zaproponowane ceny są kilkukrotnie
wyższe niż obecnie.

Na rynku „śmieciowym” pozostało
niewiele dużych firm

•

Brak mocy przerobowych
Regionalnych Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych

•

•

Wzrastające ilości odbieranych
odpadów komunalnych od
mieszkańców z terenu Miasta

Wynikających z przepisów prawa
- wzrastające poziomy procentowe
obowiązkowego recyklingu i odzysku
odpadów komunalnych.

Brak kompostowni oraz spalarni.

Bardzo mała liczba instalacji do
zagospodarowywania odpadów w
naszym regionie, w szczególności
składowisk odpadów prowadzi do
monopolizacji na rynku gospodarki
odpadami i drastycznego wzrostu cen
za ich zagospodarowanie. Na terenie
regionu warszawskiego działa 6 instalacji
RIPOK, z których czterem minister
uchylił pozwolenia na użytkowanie
instalacji należących do Remondisu,
PPHU Lekaro, MZO Pruszków i

•

Oferty złożone w postępowaniu przetargowym “Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli zamieszkałych na terenie Podkowy Leśnej w latach 2015-2019

2500
2000

Kwoty podane w PLN

1500

1.256.972
1.080.000
1.073.612
1.080.378
1.215.785

1000

okres 1.09.15-31.12.16 U
500
0

918.000
Cena za Mg w 2016 roku

Cena za Mg w 2017 roku

Cena za Mg w 2016 roku

Cena za Mg w 2017 roku

10 01 01/20 03 99/20 01 99 żużle, popioły, pyły
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Jednocześnie należy wskazać że
mieszkańcy Podkowy Leśnej wytwarzają
504,22 kg odpadów/osobę, natomiast
średnio w Polsce wytwarzane jest 312
kg/os. Drożeje recykling, na którym
miały zarabiać firmy odbierające,
składujące i przetwarzające odpady.

Ponadto z roku na rok rośnie tzw. opłata
marszałkowska za każdą tonę odpadów
deponowanych na składowiskach. W
2013 r. wynosiła ona 115,41 zł. Rok
później wzrosła do 119,68 zł. Jeszcze
w roku 2017 r. wynosiła 120,76 zł,
by w 2018 r. skoczyć do 140 zł, w już

2019 r. - 170 zł.
Zmiany w wysokości stawek związane
są z nowymi przepisami dotyczącymi
ochrony środowiska oraz wzrostem
kosztów funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami komunalnymi:
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Kwoty podanw w PLN przetarg z *** tylko zagospodarowanie bez odbioru i transportu,
oferent 2 podał cenę bez odpadów biodegradowalnych

Kontrole domów zgłoszonych przez mieszkańców
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Litera U – oznacza, że przetarg został unieważniony.

Opinia Regionalnej
Izby Obrachunkowej
„Gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez gminę zostało
uregulowane w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z przepisami art. 6r ustawy z
13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, system
gospodarowania odpadami komunalnymi
zorganizowany przez gminę powinien
się samofinansować, co przekłada się
na obowiązek ustalania wysokości
ponoszonych przez mieszkańców gminy
opłat na poziomie zabezpieczającym
pokrycie kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi”. Koszty należy pokrywać
ze środków uzyskanych przez gminę z
opłat od właścicieli nieruchomości, na
których powstają odpady.

Metody ustalania opłaty
za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi iloczyn (wskaźnik liczony od
przeciętnego miesięcznego dochodu)
od :
liczby
mieszkańców
zamieszkujących
daną
nieruchomość (maks. 34 zł/osobę), lub

1)
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zużytej wody z danej
2) ilości
nieruchomości (maks. 12 zł/m³) lub
lokalu mieszkalnego
3) powierzchni
(maks. 1,40zł/m²).

Nie ma innej możliwości przyjęcia
stawki niż wyżej wymienione (np. od
ilości worków, wagi itp.)
Większość z nas zdaje sobie sprawę, że
nie ma systemu naliczania opłaty, która
w sposób całkowicie sprawiedliwy i
akceptowalny przez mieszkańców,
funkcjonuje w danej miejscowości i da
się powielić w naszym mieście. Dlatego
też, na bazie kilkuletnich doświadczeń,
badań i obserwacji należy stwierdzić,
że obecnie funkcjonująca opłata
stanowiąca iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkałych/zadeklarowanych –
3371 osób (liczba zadeklarowanych jest
mniejsza od liczby zamieszkałych 3826)
daną nieruchomość i stawkę ustaloną
przez Radę Miasta - nie sprawdziła się.
Pierwszym i najważniejszym elementem
nieskuteczności tego systemu jest brak
możliwości weryfikacji danych zawartych
w deklaracji.
Przyjęta w mieście metoda opłaty od
liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość uniemożliwia skuteczną
weryfikację
danych
zawartych
w składanych przez właścicieli
nieruchomości deklaracjach. Wadą
systemu pogłównego jest baza - liczba
mieszkańców łatwa do zmanipulowania
na poziomie pojedynczych gospodarstw
w zabudowie jednorodzinnej.
Aby pokryć koszty odbioru i

www.podkowalesna.pl

Kontrole jakości powietrza

zagospodarowania odpadów na terenie
Podkowy Leśnej w/g obowiązującej
dotychczasowej stawki pobieranej
od ilości osób, to kwota musiałaby
wynieść:
39 zł /osobę/ miesiąc – stawka
obliczona przy ilości osób podanych
w deklaracjach
Liczba mieszkańców wykazuje wyraźne
i nienaturalne tendencje do kurczenia
się, co przy powstającej masie odpadów
musi powodować stały wzrost stawek i w
konsekwencji rodzi ogólny brak akceptacji
społeczeństwa. Rozwiązaniem powyższej
trudności może być zmiana ustalenia
opłaty zagospodarowanie odpadami
komunalnymi w taki sposób, aby dane
zawarte w deklaracjach możliwe były
do zweryfikowania.
Urząd analizował również system liczony
z powierzchni lokalu mieszkalnego. W
Podkowie Leśnej powierzchnia lokali
mieszkalnych wynosi 245 237,56 m².
Aby pokryć koszty gospodarowania
odpadami w 2019 r. opłata za m²
powinna wynosić 0,6 zł. Przy powierzchni
budynku mieszkalnego liczącej np. 200
m² opłata miesięczna wyniosłaby 120 zł
bez względu na to czy mieszka tam jedna
czy 5 osób, co byłoby bardzo krzywdzące
dla małych rodzin.
Dlatego mając na uwadze powyższe
za najlepsze rozwiązanie przyjęto
pobieranie opłaty od ilości zużytej wody
z danej nieruchomości.

W okresie zimowym Urząd Miasta
Podkowa Leśna przeprowadził
kilkanaście kontroli zgłoszonych przez
mieszkańców budynków, co do których
istniało podejrzenie spalania odpadów.
W żadnym z kontrolowanych domów
nie ujawniono spalania śmieci.
Transektowy pomiar jakości powietrza
W dniu 26 stycznia w godzinach
19 – 22, na terenie miasta odbył się
pomiar powietrza przy użyciu mobilnej
platformy do pomiaru stężenia pyłów
udostępnionej przez stowarzyszenie
Krakowski Alarm Smogowy. Samochód
z zamontowanym pyłomierzem
przejechał znaczną większość ulic
w Podkowie Leśnej oraz fragmenty
ościennych miejscowości: Żółwina,
Owczarni i Otrębus, pokonując łącznie

47 km. Urządzenie wykonało ponad 19,5
tysięcy pomiarów pyłu zawieszonego
PM10. W czasie badania maksymalne
odnotowane stężenie wyniosło
386,5 µg/m³, minimalne 67.8 µg/m³.
Rezultaty pomiarów przetworzone
zostały do postaci cyfrowej mapy
przy pomocy Państwowego Instytutu
Badawczego Naukowa i Akademicka
Sieć Komputerowa. Pomiary ujawniły
skupiska wyższego stężenia pyłów,
które w większości pokrywały się
ze zgłoszeniami przesłanymi przez
mieszkańców za pomocą formularza na
stronie internetowej Urzędu. Z analizy
przeprowadzonego badania wynika
również, że na obrzeżach miasta i w
miejscowościach sąsiednich występuje
wyższe stężenie pyłów. Potwierdza

Wieści z Urzędu

się więc hipoteza, że spora część
zanieczyszczonego powietrza pochodzi
spoza terenu gminy.
Stacjonarny pomiar powietrza w szkole
samorządowej
W lutym przez cały miesiąc dokonywano
pomiarów jakości powietrza przy
pomocy instalacji stacjonarnej,
umieszczonej tymczasowo na boisku
szkoły samorządowej przy ul. Jana
Pawła II 20. Stacja pomiarowa badała
stężenie pyłów zawieszonych PM10
oraz PM2.5. Badanie na zlecenie miasta
przeprowadzili specjaliści z Zespołu
Chemii Środowiska Polskiej Akademii
Nauk. Czekamy na szczegółowe wyniki
badań, wraz z analizą.
Michał Wojtkowiak
Referata Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Rozkład przestrzenny zanieczyszczeń powietrza w Podkowie Leśnej

Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
Zamówień Publicznych
www.podkowalesna.pl
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PINB skontrolował budowę stawu

Przypomienie o ważnych
terminach płatności

Wynik kontroli - roboty realizowane są zgodnie z wytycznymi zatwierdzonego projektu
budowlanego

Szanowni Mieszkańcy, przypominam o terminach płatności podatków od nieruchomości oraz
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty te wnosi się w czerech ratach
w terminach do 15 marca, 15 maja, 15
września i 15 listopada.
Opłaty z tytułu podatków wnosi się
przelewem na indywidualne konta
podatnika wykazane w decyzjach
podatkowych.
Opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wnosi się bez wezwania
na indywidualne konto podatnika, o
którym mieszkańcy byli informowani
w zawiadomieniach. W związku ze
zmianą sposobu naliczania opłat za

gospodarowanie odpadami opłata za
miesiąc styczeń, luty, marzec i kwiecień
będzie naliczona wg ilości osób
zamieszkujących nieruchomość. Opłata
za miesiące od maja do grudnia będzie
naliczona od ilości średniomiesięcznego
zużycia wody na nieruchomości.
Zachęcam Państwa do korzystania z
płatności przelewem na indywidualne
konta podatnika przypisane do
poszczególnych należności. Tj. osobne
numery dla podatków, osobne numery
dla opłat za odpady komunalne oraz
osobne dla należności z tyt. dostarczania
wody i odbioru ścieków. Pozwala to na

łatwą identyfikację osoby wpłacającej
oraz sprawną ewidencję księgową.
Jednocześnie przypominam, że
mieszkańcy, którzy regulują płatności
gotówkowo mogą tego dokonać w
Banku Spółdzielczym w Podkowie
Leśnej, wpłacając na konto Miasta
Podkowa Leśna uruchomionym w tym
banku o numerze 61 9291 0001 0090
4962 2000 0010. Od takiej wpłaty od
mieszkańca nie jest pobierana prowizja
bankowa.
Agnieszka Czarnecka
Skarbnik Miasta

Zmiany w dowodach osobistych
od dnia 4 marca

Wszystkie dowody, które będą wydane na podstawie wniosków złożonych od dnia 4 marca
2019 r. będą mieć warstwę elektroniczną.

E-dowód posiada wszystkie
dotychczasowe funkcje dowodu
osobistego – potwierdza tożsamość
i obywatelstwo oraz uprawnia do
przekraczania granic niektórych państw,
które uznają go za dokument podróży.
Ponadto, dzięki warstwie elektronicznej,
osoby zainteresowane mogą używać
e-dowodu do komunikacji z administracją
publiczną i innymi podmiotami. E-dowód
umożliwia między innymi:
- logowanie się do portali administracji
publicznej przy użyciu bezpiecznego
środka identyfikacji elektronicznej (profil
osobisty);
- e l e k t ro n i c z n e p o d p i sy wa n i e
dokumentów (dzięki podpisowi
osobistemu).
E-dowód zewnętrznie wygląda
podobnie do wydawanego dotychczas
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dowodu osobistego. Jedyną nową
informacją na pierwszej stronie
dokumentu (awersie) jest numer CAN.
Jest on też zapisany w kodzie kreskowym
na drugiej stronie (rewersie). Numer
ten jest potrzebny, jeśli planujemy
skorzystać z elektronicznych funkcji
e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód
przed odczytaniem danych zapisanych
w warstwie elektronicznej przez osoby
nieuprawnione.
Zamierzając używać elektronicznych
funkcji e-dowodu, przy odbiorze dowodu
lub później
w dowolnym urzędzie gminy, należy
ustalić kody PIN:
- do logowania – PIN1 (zawierający 4
cyfry);
- do składania podpisu osobistego –
PIN2 (zawierający 6 cyfr).

www.podkowalesna.pl

Proces wymiany dowodów będzie
rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029
roku. Wymiana dotychczasowego
dowodu osobistego na e-dowód jest
bezpłatna.
Wniosek o dowód z warstwą
elektroniczną można składać:
w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie
od adresu zameldowania,
przez internet (więcej informacji na:
www.obywatel.gov.pl).
Dodatkowe informacje, w tym jak
korzystać z e-dowodu, znajdują się na
stronie www.edowod.gov.pl.
WAŻNE: Jeśli Twój dowód osobisty jest
nadal ważny - nie musisz go wymieniać.
Magdalena Radziszewska
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego

Wobec tego, że na temat budowy
stawu co jakiś czas słyszymy fake
newsy, a wszystkim odpowiedzialnym
za proces inwestycyjny zależy, żeby
zamknąć dywagacje o rzekomych
nieprawidłowościach, PINB wszczął
postępowanie z urzędu w sprawie
zgodności realizacji przebudowy
zbiornika wodnego w Parku Miejskim
z warunkami pozwolenia na budowę i
przepisami prawa.
W dniu 15.11.2018r. grupa radnych
poprzedniej kadencji zwróciła się do
Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o sprawdzenie zgodności
prowadzenia robót budowlanych
przebudowy zbiornika wodnego na
rowie Rs-11 w Parku Miejskim w
Podkowie Leśnej z wydanym przez
Starostę Grodziskiego pozwoleniem nr
1513/16 z dnia 15.11.2016 r. Ponieważ
radni nie wykazali interesu prawnego
w ww. sprawie odmówiono wszczęcia
postępowania na ich żądanie.
Jednak w celu wyjaśnienia sprawy PINB
wszczął postępowanie z urzędu. Podczas

oględzin w dniu 3.01.2019r. ustalono że,
roboty zostały rozpoczęte na podstawie
prawomocnego pozwolenia na budowę,
jest prowadzony na bieżąco dziennik
budowy, są tablice z odpowiednimi
oznaczeniami oraz w odniesieniu do
części graficznej zatwierdzonego projektu
budowlanego dodatkowo wykonane są
dwa rurociągi DN-100 położone na
dnie przebudowywanego zbiornika na
odcinku ok. 50 m do przeprowadzenia
przepływu rowu Rs-11, tak aby wody
nie rozpływały się po stawie, co ma
przyczynić się do osuszania dna i
skarp na czas robót. W zatwierdzonym
projekcie budowlanym istnieje zapis, że
„zgodnie z przyjętym założeniem, roboty
w czaszy zbiornika wykonywane będą
w okresie braku przepływu w korycie
rowu i stawie osuszonym w wyniku
parowania oraz filtracji na skutek niskiego
poziomu wody gruntowej na terenie
otaczającym obiekt. W celu umożliwienia
bezpiecznego przepływu wody przez
czaszę w przypadku pojawienia się jej
w korycie rowu przewidziano ułożenie

w dnie zbiornika tymczasowego
rurociągu o średnicy 80 cm łączącego
wlot i wylot cieku. Na wlocie i wylocie
przewód zakotwiony zostanie w groblach
ziemnych usytuowanych w korycie
rowu.”
Decyzją nr 64/19 z dnia 28.02.2019r.
umorzono postępowanie ze względu
na brak przesłanek z art. 50 i 51
Prawa budowlanego „(…) Z ustaleń
oględzinowych jednoznacznie wynika,
że roboty realizowane są zgodnie z
wytycznymi zatwierdzonego projektu
budowlanego, w tym zawartego w
nim opisie technicznym. Wykonanie
tymczasowego rurociągu o większej
przepustowości jest nieistotnym
odstąpieniem i wynika z przezorności
inwestora na wypadek wystąpienia
silnego nurtu wody w przedmiotowym
rowie, który mógłby zniweczyć
długotrwały proces osuszania dna i
czaszy zbiornika”.
Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Kornik ostrozębny – zagrożenie
dla podkowiańskich sosen

Obumarłe i przebarwione korony sosen to w dużej mierze skutek działalności kornika
ostrozębnego. Jest to jeden z najgroźniejszych szkodników atakujących osłabione sosny.
Nadleśnictwo Chojnów informuje o
zagrożeniu zamierania sosen, które
zostały zaatakowane przez kornika
ostrozębnego. Właściciele chorych
drzew są zobowiązani do zwalczania tego
groźnego szkodnika. Najskuteczniejszą
metodą jest wycinka zaatakowanych
sosen oraz ich utylizacja. Treść pisma
na stronie miasta podkowalesna.pl/
srodowisko/srodowisko-aktualnosci/
informacja-od-nadlesnictwa-chojnow
Kornik zasiedla drzewa osłabione przez
suszę, zanieczyszczenia, czy naruszenie
systemu korzennego. Szkodnik atakuje
głównie górne partie drzew z cienką
korą i grubsze gałęzie. Jego działalność
prowadzi do szybkiego zamierania
drzew. Jest jednym z najgroźniejszych
szkodników dla sosen. W celu
skutecznego ograniczenia rozwoju
kornika ostrozębnego istotne jest, aby

reagować na obumieranie drzewostanu,
atak aby ograniczyć rozprzestrzenianie
się organizmów szkodliwych.
Jak zwalczać kornika ostrozębnego?
Najskuteczniejszą metodą zwalczania
kornika ostrozębnego jest systematyczne
usuwanie zaatakowanych sosen oraz
utylizacja wierzchołków i gałęzi z tych
drzew (wywiezienie poza teren leśny
lub spalenie z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa przeciwpożarowego).
Zgodę na wycinkę drzew na terenach
leśnych wydaje leśniczy ze Starostwa
Powiatu Grodziskiego. Zgoda na
usunięcie drzewa z terenu działki
nieleśnej (budowlana, rolna) wiąże się
ze zgłoszeniem do Mazowieckiego
Wo j e w ó d z k i e g o Ko n s e r w a t o ra
Zabytków. Ponieważ drzewa z rudymi
koronami pojawiają się w ciągu całego
okresu wegetacyjnego (ze szczególnym
www.podkowalesna.pl

nasileniem od lipca do końca roku), należy
jak najczęściej przeglądać drzewostany i
miejsca w których kornik już wystąpił, by
w porę usunąć pojawiające się drzewa z
rudziejącymi koronami. Zaniechanie tych
działań może prowadzić do zamierania
całych drzewostanów.
Ważne telefony:
Urząd Miasta Podkowa Leśna, Ochrona
Środowiska:
(22) 759 21 30
Starostwo Powiatowe w Grodzisku
Mazowieckim, Wydział Ochrony
Środowiska:
(22) 724 05 01, 602 245 081 (leśniczy)
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków,
Wydział Zabytkowych Zespołów Zieleni:
(22) 398 38 34, (22) 398 38 35
Michał Wojtkowiak
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień publicznych
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Wybory do Europarlamentu
Dobiega końca kadencja posłów
wybranych do Parlamentu Europejskiego
w 2014 roku. Wybory do Europarlamentu
odbędą się w 27 krajach członkowskich
pomiędzy 23 a 26 maja br. W Polsce
głosowanie zarządzone zostało na
niedzielę 26 maja. Państwa członkowskie
uzgodniły, że majowych wyborach, po
wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej, wybranych zostanie 705
europosłów, z czego 52 mandaty
przypadną w udziale Polsce.
Najważniejsze terminy dla wyborców:
• do 26 kwietnia 2019 r. zgłaszanie kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych przez
pełnomocników komitetów wyborczych;
w terminie tym przyjmowane są także
zgłoszenia wyborców do uzupełnienia
składów komisji obwodowych (pok. nr
5 Urzędu Miasta);
• do 6 maja 2019 r.* powołanie
obwodowych komisji wyborczych i
sporządzenie spisów wyborców w
gminach;
• do 13 maja 2019 r.* - zgłaszanie przez
wyborców niepełnosprawnych zamiaru
głosowania korespondencyjnego w kraju,
w tym przy pomocy nakładek na karty do
głosowania sporządzonych w alfabecie
Braille’a;
• do 17 maja 2019 r. - składanie przez
wyborców niepełnosprawnych wniosków
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania;
• do 21 maja 2019 r. - składanie
wniosków o dopisanie do spisu
wyborców w wybranym przez siebie
obwodzie głosowania;

• do 23 maja 2019 r. - zgłaszanie przez
wyborców przebywających za granicą
wniosków o wpisanie do spisu wyborców
w obwodach głosowania utworzonych
za granicą; zgłaszanie przez wyborców
przebywających na polskich statkach
morskich wniosków o wpisanie do spisów
wyborców w obwodach głosowania
utworzonych na tych statkach;
• do 24 maja 2019 r. - składnie
wniosków o wydanie zaświadczenia o
prawie do głosowania;
• 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00
- głosowanie.
*Termin przedłużony zgodnie z art. 9 § 2
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy.
Przypomnimy, że w wyborach do
Europarlamentu prawo udziału w
głosowaniu (czynne prawo wyborcze)
mają obywatele polscy, którzy:
• najpóźniej w dniu głosowania kończą
18 lat,
• nie zostali pozbawieni praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sądu,
• nie zostali ubezwłasnowolnieni
prawomocnym orzeczeniem sądu,

• nie zostali pozbawieni praw
wyborczych prawomocnym orzeczeniem
Trybunału Stanu.
Prawo udziału w głosowaniu mają także
stale zamieszkujący w Polsce i wpisani
do rejestru wyborców danej gminy
obywatele Unii Europejskiej niebędący
obywatelami polskimi, którzy:
• najpóźniej w dniu głosowania kończą
18 lat,
• nie zostali pozbawieni praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sądu,
• nie zostali ubezwłasnowolnieni
prawomocnym orzeczeniem sądu.
Wyborca jest wpisywany do spisu
wyborców w danym obwodzie w danej
gminie. Można być wpisanym tylko do
jednego spisu.
W wyborach europarlamentarnych
wybieramy tylko jednego kandydata z
jednej listy wyborczej. Znak x należy
postawić przy nazwisku kandydata, na
którego chcemy oddać głos.
W Podkowie Leśnej, podobnie jak w
ostatnich wyborach samorządowych,
głosować będzie można w dwóch
lokalach wyborczych:
Siedziba komisji: G r a n i c e o b w o d u
głosowania – ulice:

Siedziba komisji:

Granice obwodu głosowania – ulice:

Obwód nr 1
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej,
ul. Świerkowa 1,
05-807 Podkowa Leśna

Bażantów, Błońska, Bobrowa, Borsucza, Brwinowska, Dzików, Główna, Gołębia,
Helenowska, Jaskółcza, Jastrzębia, Jelenia, Jeża, Krasek, Krecia, Królicza,
Kukułek, Lisia, Lotnicza, Łosia, Miejska, Myśliwska, Ogrodowa, Orla, Ptasia,
Rysia, Sarnia, Sępów, Słowicza, Słowików, Sokola, Sowia, Sójek, Szczygla,
Szpaków, Warszawska, Wiewiórek, Wilcza, Wróbla, Zachodnia, Zamkowa

Obwód nr 2
Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Warszawy
w Podkowie Leśnej,
ul. Jana Pawła II 20,
05-807 Podkowa Leśna

Akacjowa, Bluszczowa, Borowin, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Czeremchowa,
Dębowa, Ejsmonda, Głogów, Grabowa, Irysowa, Iwaszkiewicza, Jałowcowa,
Jana Pawła II, Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa,
Kolejowa, Konwalii, Kościelna, Krasińskiego, Kwiatowa, Leśna, Leśniczówka
Dębak, Lilpopa, Lipowa, Mickiewicza, Młochowska, Modrzewiowa, Orzechowa,
Paproci, Parkowa, Podleśna, Prusa, Przy Lesie, Reymonta, Różana, Sasanek,
Sienkiewicza, Sportowa, Storczyków, Świerkowa, Topolowa, Słowackiego,
Sosnowa, Wiązowa, Wierzbowa, Wschodnia, Wrzosowa, Żeromskiego, 11
Listopada
Oba lokale dostosowane są do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
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Każdy wyborca może sprawdzić,
czy jest wpisany do stałego rejestru
wyborców gminy i czy będzie ujęty w
przygotowywanym specjalnie na wybory
spisie wyborców. Uwagę na to powinny
zwrócić szczególnie osoby często lub
ostatnio zmieniające miejsce pobytu.
Należy przypomnieć, że wyborcy,
którzy planują zmienić miejsce pobytu
przed dniem wyborów mogą otrzymać
zaświadczenie o prawie do głosowania. Z
zaświadczeniem takim można głosować
w dowolnym obwodzie głosowania
w kraju, za granicą lub na polskim
statku morskim. Wniosek o wydanie
zaświadczenia składa się najpóźniej
do 24 maja w urzędzie gminy, w której
wyborca będzie ujęty w spisie wyborców.
Wniosek może zostać złożony pisemnie,
telefaksem lub w formie elektronicznej.
Zaświadczenie o prawie do głosowania

wyborca odbiera za pokwitowaniem
osobiście albo przez upoważnioną
pisemnie osobę. Wyborca, któremu
wydano zaświadczenie o prawie do
głosowania zostanie skreślony ze
spisu wyborców w miejscu stałego
zamieszkania. Trzeba zwrócić szczególną
uwagę, aby nie utracić zaświadczenia
o prawie do głosowania. W przypadku
jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie
będzie możliwe otrzymanie kolejnego
zaświadczenia, ani wzięcie udziału w
głosowaniu w obwodzie właściwym dla
miejsca stałego zamieszkania.
Informacje dotyczące wyborów
zamieszczane są w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta w zakładce Wybory
do Parlamentu Europejskiego 2019
r. Formalności związane z udziałem
w głosowaniu (min. z rejestrem i
spisem wyborców, pełnomocnictwami

Wybory uzupełniające
do Rady Miasta
W związku z rezygnacją p.
Jarosława Chrzanowskiego z mandatu
radnego, Wojewoda Mazowiecki
zarządził przeprowadzenie wyborów
uzupełniających do Rady Miasta
Podkowa Leśna w okręgu nr 14. Data
wyborów została wyznaczona na 28
kwietnia br. W przepisowym terminie,
tj. do 25 marca br., przez Miejską Komisję
Wyborczą został zarejestrowany jeden
kandydat na radnego, zgłoszony przez
jedyny zarejestrowany przez Komisarza
Wyborczego komitet – p. Edyta Barucka
zgłoszona przez Komitet Wyborczy
Wyborów Mieszkańcy dla Podkowy.
Zgodnie z przepisami Kodeksu
Wyborczego w tej sytuacji (jeden
komitet i jeden kandydat) wyborów w
okręgu nie przeprowadza się (nie ma
głosowania), a za wybranego na radnego
uznaje się zarejestrowanego kandydata
(obwieszczenie Miejskiej Komisji
Wyborczej z dnia 26 marca 2019 r.).
Na razie jednak Rada Miasta nadal
działać będzie w składzie 14-osobowym.
Prawo wyborcze stanowi, że Miejska
Komisja Wyborcza powinna się teraz
spotkać w dniu 28 kwietnia, aby
sporządzić protokół z wyborów, a potem
przekazać go Komisarzowi Wyborczemu
w Warszawie, który ogłosi wyniki
wyborów. Tak więc ślubowanie nowej
radnej nastąpi prawdopodobnie dopiero
na majowej sesji Rady Miasta.
Beata Krupa
Ref. Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

do głosowania, głosowaniem
korespondencyjnym, zaświadczeniami
o prawie do głosowania) można załatwić
w pok. nr 7 Urzędu Miasta, tel. 22 759
21 16.
Eurowybory odbywają się w krajach
Unii Europejskiej co pięć lat. Polacy w
tych wyborach będą uczestniczyć po
raz czwarty, przy czym dwukrotnie w
Podkowie Leśnej padł krajowy rekord
frekwencji wyborczej: w 2009 r. 50,86% (gmina zdobyła tytuł Pępka
Europy) i w 2014 r. – 50,05%. Warto
kultywować tę dobrą tradycję i 26 maja
oddać swój głos w wyborach.
Beata Krupa
Ref. Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Rada Miasta

Informacje Rady Miasta

wykaz podjętych uchwał

Sesja V – 14 marca 2019 r.
Uchwała Nr 40/V/2019
Uchwała Nr 41/V/2019
Uchwała Nr 42/V/2019
Uchwała Nr 43/V/2019
Uchwała Nr 44/V/2019
Uchwała Nr 45/V/2019
Uchwała Nr 46/V/2019

Uchwała Nr 47/V/2019
Uchwała Nr 48/V/2019

Uchwała Nr 49/V/2019
Uchwała Nr 50/V/2019

Uchwała Nr 51/V/2019
Uchwała Nr 52/V/2019
Uchwała Nr 53/V/2019

Uchwała Nr 54/V/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Muzeum
działającej przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku (radna Alicja RotfeldPaczkowska)
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Społecznej
działającej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św.
Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim (radna Anna Olejniczak-Siara)
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Miasta Podkowa Leśna”
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu
pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town” przeznaczonego do dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020 oraz ze środków z budżetu państwa
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Podkowa Leśna od Województwa
Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi publicznej, wojewódzkiej nr 719
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez
uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem
w 2019 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Podkowa Leśna
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego
organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna
w sprawie zmiany uchwały Nr 35/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24
stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
w sprawie zmiany uchwały Nr 36/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia
2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023 w mieście Podkowa Leśna
w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wszystkie uchwały dostępne są Biurze Rady Miasta
zamieszczone Biuletynie Informacji Publicznej (bip.podkowalesna.pl).
DYŻURY RADNYCH
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Radni zapraszają mieszkańców na swoje dyżury internetowej miasta. Zawiadomienia
(poniedziałki w godz. 17.00-18.00, Urząd zamieszczane są także na miejskich tablicach
Miasta) oraz do udziału w sesjach Rady Miasta informacyjnych.
i w posiedzeniach komisji merytorycznych.
Beata Krupa
Informacje o planowanych spotkaniach
Ref. Organizacyjny
publikowane są na stronie podkowalesna.
i Spraw Obywatelskich
esesja.pl oraz w kalendarzu na stronie
Urząd Miasta Podkowa Leśna
www.podkowalesna.pl

Wspomnienie

Odeszła Maria Iwaszkiewicz-Wojdowska
Honorowa Obywatelka Podkowy Leśnej
W sobotę, 23 marca 2019 roku, w wieku 95 lat odeszła Maria Iwaszkiewicz-Wojdowska.
Była najstarszą córką Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów oraz wnuczką
Stanisława Lilpopa, jednego z Ojców
Założycieli Miasta Ogrodu Podkowa
Leśna. Pisarka, dziennikarka, redaktorka
przez wiele lat związana ze Spółdzielnią
Wydawniczą „Czytelnik”. Uczestniczka
działań konspiracyjnych. Po śmierci
rodziców, realizując testament Jarosława
Iwaszkiewicza, w 1979 roku podjęła
się tworzenia Muzeum im. Anny i
Jarosława Iwaszkiewiczów w domu
rodzinnym w Stawiskach, będąc
kustoszem honorowym, uczestniczyła
w tworzeniu, gromadzeniu i archiwizacji
zbiorów muzeum. Przekazała wiele
cennych darów z własnego księgozbioru.
Zajmowała się opracowaniem dorobku
literackiego swoich rodziców, dzięki jej
staraniom i pracy ukazały się niewydane
za życia listy i dzienniki Anny i Jarosława

Iwaszkiewiczów. Pasjonatka i wielka
znawczyni sztuki kulinarnej, łącząca
smaki, przepisy, wspomnienia i anegdoty
z dzieciństwa i lat młodości w rodzinnym
Stawisku w licznych felietonach,
publikacjach i książkach. Odznaczona
tytułem Honorowego Obywatela Miasta
za kontynuację tradycji obywatelskiej

aktywności przekazywanej na rzecz
społeczności podkowiańskiej.
Pogrzeb Marii Iwaszkiewicz-Wojdowskiej
odbył się w sobotę 30 maja w Kościele
św. Floriana w Brwinowie. W ostatnim
pożegnaniu uczestniczyła delegacja
władz Podkowy Leśnej.

Z głębokim smutkiem żegnamy

Marię Iwaszkiewicz-Wojdowską

Honorową Obywatelkę Podkowy Leśnej
Córkę A. i J. Iwaszkiewiczów oraz wnuczkę S. Lilpopa,
jednego z Ojców Założycieli Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.
Pisarkę, dziennikarkę, redaktorkę, uczestniczkę
działań konspiracyjnych.
Współtwórczynię Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawiskach.
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Burmistrz i Rada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Odszedł Prof. Jerzy Wójcik

Z głębokim smutkiem żegnamy

Marię Iwaszkiewicz-Wojdowską

Honorową Obywatelkę
Podkowy Leśnej
3 kwietnia 2019 roku odszedł Prof. Jerzy Wójcik wieloletni
mieszkaniec
Z głębokim
smutkiem żegnamyPodkowy Leśnej.

Operator filmowy, reżyser, autor scenariuszy
filmowych i teatralnych.
Współpracował z najwybitniejszymi
reżyserami - Andrzejem Wajdą, Jerzym
Kawalerowiczem i Jerzym Hoffmanem.
Międzynarodową sławę zyskał w
latach „polskiej szkoły filmowej”, będąc
współtwórcą największych sukcesów
artystycznych polskiego kina lat 50. i 60.
Współtworzył filmy, takie jak: „Eroika”,
„Popiół i diament”, „Krzyż Walecznych”,
„Matka Joanna od Aniołów”, „Samson”,
„Faraon”, „Westerplatte”, czy „Potop”.
Profesor sztuki filmowej, wykładowca
w szkołach filmowych w Katowicach i
Łodzi, na Uniwersytecie Warszawskim i
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Wielokrotnie nagradzany i odznaczony, m.in.
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski, oraz szeregiem nagród filmowych.
Był honorowym przewodniczącym
Stowarzyszenia Twórców Obrazu Filmu
Fabularnego.

Córkę A. i J. Iwaszkiewiczów oraz wnuczkę S. Lilpopa,

Jerzego
Wójcika
Jerzy Wójcik był mężem
wybitnej
Polski
Andrzeja
Dudy,
order na ręce syna
jednego
z Ojców aktorki
Założycieli
Miasta
Ogrodu
Podkowa
Leśna.
wieloletniego
mieszkańca
Podkowy
Leśnej
Pisarkę,
dziennikarkę,
redaktorkę,
uczestniczkę
Magdy Teresy Wójcik, zmarłej w 2011 Zmarłego
- Tomasza
Wójcika przekazała
działań konspiracyjnych.
roku. Oboje od wielu lat byli mieszkańcami
Wiceminister
Kultury Wanda Zwinogrodzka.
Wybitnego operatora
ﬁlmowego,
Współtwórczynię Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
Podkowy Leśnej.
Wiceminister
Zwinogrodzka odczytała
reżysera, autora scenariuszy
ﬁlmowych i teatralnych,
w Stawiskach.
Podczas uroczystości pogrzebowych,
11 „polskiej
takżeszkoły
list ﬁlmowej”,
od Wicepremiera, Ministra
współtwórcę
ProfesoraRodzinie
sztuki ﬁlmowej,
kwietnia, w Kościele pw. św. Krzysztofa
Kultury
Dziedzictwa Narodowego Piotra
i Bliskimiwykładowcę.
w Podkowie Leśnej, Jerzy Wójcik
Glińskiego.
składamyzostał
wyrazy głębokiego
współczucia
Rodzinie
i Bliskim
Burmistrz
i Rada Miasta
Ogrodu
Podkowa Leśna
pośmiertnie odznaczony
Krzyżem
W
uroczystościach
pogrzebowych
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Komandorskim z Gwiazdą
Orderu
uczestniczyli
przedstawiciele
władz
Burmistrz i Rada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
Odrodzenia Polski, w imieniu Prezydenta Podkowy Leśnej.

Z głębokim smutkiem żegnamy

Jerzego Wójcika

wieloletniego mieszkańca Podkowy Leśnej
Wybitnego operatora ﬁlmowego,
reżysera, autora scenariuszy ﬁlmowych i teatralnych,
współtwórcę „polskiej szkoły ﬁlmowej”,
Profesora sztuki ﬁlmowej, wykładowcę.
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Burmistrz i Rada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

www.podkowalesna.pl
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Rozmowa z Katarzyną Gacek pisarką,
autorką kryminału “W jak morderstwo”

którego akcja dzieje się w Podkowie Leśnej
KG: Wchodząc do Urzędu Miasta zobaczyłam
bardzo pięknie wyeksponowane prace mojego
świętej pamięci ojca Tadeusza Stachowicza.
Duże wzruszenie.
SR: Prace Pana Tadeusza, były niejednokrotnie
prezentowane na wystawach w Podkowie
Leśnej, są teraz stałą ekspozycją w Urzędzie
Miasta, a w Pałacyku Kasyno wiszą dwie
panoramy Podkowy Leśnej jego autorstwa.
Umawiając się na naszą rozmowę
przypomniałam sobie pismo „U nas OK”,
którego mój tata – malarz i społecznik
- był twórcą i redaktorem naczelnym.
Gazeta najpierw funkcjonowała, jako
bardzo lokalna - Otrębusy, Kanie, później
zwiększyła zakres i stała się gazetą powiatu
pruszkowskiego. Jedną z inicjatyw, mających
na celu przybliżanie sobie mieszkańców
była rubryka „Sąsiedzi znani, nieznani”.
Pamiętam, że robiłam wywiad do tej
rubryki z Jerzym Radziwiłowiczem, który
mieszka obok mnie w Kaniach. Również
w Podkowie mieszka wielu znakomitych
artystów i ciekawych ludzi. I to warto
wiedzieć. Warto o nich pisać, przybliżać,
zwłaszcza że nie zawsze są to aktorzy,
czy osoby tak znane i rozpoznawalne z
twarzy.

Mazowieckim, chodziło mi o uzyskanie
raczej ogólnych informacji dotyczących
specyfiki śledztwa dotyczącego zbrodni,
która miałaby miejsce w Podkowie. Nie
wgłębiałam się w procedury, dlatego moją
bohaterką jest zwyczajna dziewczyna,
która ma się prawo nie znać na pracy
operacyjnej. To jest taki wybieg, uważam,
że bardzo sprytny, który sprawia, że mogę
pisać używając nie używając fachowej
nomenklatury, na której mogłabym się
potknąć i przewrócić. Natomiast zrobiłam
bardzo solidną dokumentację dotyczącą
zawodu, który uprawia moja bohaterka, czyli
weterynarii. Spędziłam miesiąc w jednej
z moich ulubionych klinik dla zwierząt u
dr Zahorodnego w Michałowicach, gdzie
nie tylko spisywałam to, co się dzieje, ale
również uczestniczyłam w zabiegach.

Pisanie kryminałów ma tradycje w naszej
okolicy. W pobliskich Borkach mieszkała
Larysa Mitznerowa, znana autorka
kryminałów pisząca pod pseudonimem
Barbara Gordon, która posiłkowała się
informacjami od wtedy jeszcze milicji,
zbierając materiały i chcąc w najbardziej
realny sposób opisać wydarzenia. Czy
korzysta Pani z materiałów policyjnych
czy to wena twórcza i czysta fikcja?
Z jednej strony staram się jak najmniej
zahaczać o tematykę, której nie znam,
czyli pisać o tym co wiem. Oczywiście
są autorzy kryminałów, którzy tak jak
Katarzyna Bonda, przygotowują solidną
dokumentację tematu. Ja przy przypisaniu
„W jak morderstwo” odwiedziłam
komendę powiatową w Grodzisku
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Ta bohaterka jest bardzo zwyczajna i
realna. Jest osobą, z którą każdy się może
identyfikować.
Tak, jest wiarygodna, czasem wręcz
naiwna, zresztą gdzieś tam w głębi
wzorowana na mnie. Kobiety zachowują
się podobnie, podobnie też jak moja
bohaterka się zmieniają.

www.podkowalesna.pl
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Akcja powieści „W jak morderstwo” dzieje
się w Podkowie.
Całe moje dzieciństwo tu spędziłam,
do 10 roku życia mieszkałam w Willi
Hel, w Podkowie chodziłam do szkoły
podstawowej, oraz, co bardzo istotne,
należałam do Świetlików.

Zagadki, pisanie kryminałów, jest to praca
wymagająca precyzji. Nieżyjący już Michał
Bogusławski, podkowianin, jeden z twórców
telewizji polskiej, powiedział mi kiedyś, że
wyreżyserował około 17 spektakli słynnej
„Kobry” i że zrobił to, bo nie ma lepszego
treningu warsztatu reżyserskiego niż
reżyserowaniu kryminału. To jak trening
dla sportowca, ponieważ wymaga precyzji
i skupienia na każdym etapie. Czy to jest
tak bardzo wymagający gatunek?
Z posiadaniem samej wiedzy, jeśli chodzi
o sprawy kryminalne, bywa różnie,
bo można to obejść, ale wymyślenie
i zaplanowanie fabuły, zagadek, całej
konstrukcji – zdecydowanie jest bardzo
wymagające. W romansach sprawa
jest znacznie prostsza, tutaj wystarczy
w przybliżeniu zaplanować, jak nasza
historia się skończy. Kryminał wymaga
bardzo dokładnego planowania. Ja miałam
świetną szkołę pisząc scenariusze do
serialu paradokumentalnego „Sędzia Anna
Maria Wesołowska”. To było genialne,
ponieważ ten serial wymagał zachowania
jedności miejsca, akcji i czasu, tzn. o
wszystkim musieliśmy opowiedzieć na sali
sądowej, nie było retrospekcji, musiały
być dobrze napisane dialogi, zwłaszcza
że grali tam sami naturszczycy. Cały
scenariusz przechodził przez head autora,
czyli osobę, która czuwała nad historią,
oraz przez prawnika. Sędzia, adwokat i
prokurator sami pisali swoje mowy sądowe
na podstawie scenariusza, ale wszystko
razem musiało pasować. Scenariusz
40 minutowego odcinka powstawał
około 2 miesięcy. Niesamowita szkoła,
która się sprawdziła, kiedy pisałyśmy z
moją koleżanką scenariusz do serialu
„Przeznaczenie” dla telewizji Polsat. Z
powodu obcięcia budżetu musiałyśmy
z moją przyjaciółką Agnieszką napisać
odcinek, dziejący się w windzie. I udało się!

I dlatego powstał podkowiański kryminał?
Tak, bo Podkowa jest dla mnie bardzo
ważna, bardzo dobrze znam to miasto,
mam tu mnóstwo przyjaciół. Ta Podkowa
cały czas we mnie jest i jest istotna. Nie
chciałam też, z wrodzonego lenistwa,
tworzyć jakiegoś nowego uniwersum,
bo wymagałoby to dużego nakładu
pracy. Miałam pod ręką gotowe fajne
miasteczko, czyli Podkowę Leśną, więc ją
wykorzystałam. Każde małe miasteczko
to fantastyczny drugi plan nie tylko w
dekoracjach, czyli architekturze i miejscach
ale w ludziach, charakterach, typach
osobowości. Tak pisała Agata Christie,
którą uwielbiałam.. W każdym takim
miasteczku są pewne tarcia, sprawy,
osobowości i to mnie inspiruje. To jest
filmowe, książkowe, fabularne. Myślę,
że w drugim tomie „W jak morderstwo”
Podkowa będzie miała jeszcze większą
rolę do odegrania. A być może stanie się
to nie tylko w literaturze, ale i w realu,
ponieważ pojawiło się zainteresowanie
„W jak morderstwo” w kontekście filmu.
Zaczęliśmy rozmowy producenckie i
prace, być może niedługo Podkowa
rzeczywiście zagra w filmie. Dla miasta

byłaby to fantastyczna promocja.
Ale poza kryminałem, jest Pani także
autorką książek dla dzieci.
Bardzo polecam moją najnowszą
książkę dla dzieci z serii „Supercepcja”
pt. „Początek”. Jest to seria dla dzieci w
wieku od 8 do 12 lat. To bardzo fajna
powieść, którą zachwycił się Marcin
Szczygielski, najbardziej chyba dziś znany
twórca literatury dziecięcej, a to dla mnie
najlepsza rekomendacja.
Dzieci, bohaterowie tej książki posiadają
super zmysły, w pierwszym tomie jest ich
troje, w drugim, który właśnie skończyłam
pisać będzie ich już piątka. Dzieci używają
tych swoich zmysłów, czyli super mocy
podczas różnych niesamowitych przygód.
Miałam już pierwsze spotkanie autorskie
z dziećmi w Empiku w Łodzi i widziałam
jak pozytywnie reagowały. Książka jest
pięknie zilustrowana, myślę, że będzie
przebojem.
Zachęcamy do przeczytania obu - dorosłych
- podkowiańskiego kryminału „W jak
morderstwo” a młodszych do śledzenia
przygód bohaterów serii „Suercepcja”.

Katarzyna Gacek – pisarka i autorka
scenariuszy, z wykształcenia psycholog.
Wraz z Agnieszką Szczepańską napisała
powieści kryminalne: „Zabójczy spadek
uczuć”, „Zielony trabant”, „Dogrywka” oraz
„Mag i diabeł”, „Wisielec i księżyc”, „Moc
i cesarzowa”. Autorka scenariuszy między
innymi do seriali „Anna Maria Wesołowska”
(TVN), „Przeznaczenie” (Polsat) oraz
„Unia serc” (TVP 3 Info). Współautorka
scenariusza filmu „Za niebieskimi
drzwiami”. Z Markiem Kamińskim napisała
przygodową książkę dla dzieci „Marek i
czaszka jaguara”. Autorka przygodowej
powieści dla dzieci pt. „Początek” z nowej
serii książek „Supercepcja”. Mieszka w
Kaniach pod Warszawą, ma troje dzieci,
trzy koty i dwa psy.

Rozmawiała
Sylwia Romatowska

www.podkowalesna.pl
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Lp.

Nazwa Oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wnioskowana
kwota dotacji
(zł)

Wysokość
całości
zadania
(zł)

Kwota
dofinansowania
(zł)

Ilość
punktów

1

Grodziski Klub
Szermierczy

Szermierka

12 000,00

29 900,00

5 900,00

54,75

2

Stowarzyszenie
Podkowiańskie
Towarzystwo Biegowe

VII Podkowiańska Dycha

9 087,11

76 304,11

9 087,11

97,50

Ilość
punktów

3

Uczniowski Klub
Sportowy ALTUS

Prowadzenie szkolenia
stacjonarnego w dyscyplinie
wrotkarstwo

12 460,00

27 460,00

11 135,00

83,75

74,50

4

Stowarzyszenie SMOK

Puchar Smoka w Podkowie
Leśnej – zawody sumo
dla dzieci

13 007,00

16 007,00

3 007,00

37,50

46 554,11

149 671,11

29 129,11

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zadania publiczne
zakresuz zakresu
kultury
i ochrony
dziedzictwa
narodowego:
Zadaniazpubliczne
kultury
i ochrony
dziedzictwa narodowego:
Zadanie 1 - Zaspokajanie
potrzeb
i zainteresowań kulturalnych,
edukacyjnych
i społecznych
mieszkańców mieszkańców
• Zadanie 1• - Zaspokajanie
potrzeb
i zainteresowań
kulturalnych,
edukacyjnych
i społecznych
miasta,
w tym edukacja
kulturalna,
proekologiczna i ispołeczna:
miasta, w tym
edukacja
kulturalna,
proekologiczna
społeczna:
Lp.

Nazwa Oferenta

Nazwa Oferenta
1

Tytuł zadania publicznego

Tytuł zadania publicznego

Parafia RzymskoKatolicka
św. Krzysztofa

XVIII Festiwal „Letnie
wieczory muzyczne
w Kościele-Ogrodzie”

Parafia RzymskoXVIII Festiwal „Letnie
Katolicka
muzyczne
2
Stowarzyszenie Związekwieczory
Spektakl
muzyczny pt.
„Niepotrzebne skreślić”
św. KrzysztofaPodkowian w Kościele-Ogrodzie”
3

Parafia RzymskoI Festiwal „Jesienne
Katolicka
organowe
Stowarzyszenie Związek
Spektaklkoncerty
muzyczny
pt.
w Kościele św.
Krzysztofa”
Podkowian św. Krzysztofa „Niepotrzebne
skreślić”
4

Stowarzyszenie Ogród
Sztuk i Nauk
RzymskoI

Piękno i artyzm rzemiosła –
rok II
Festiwal „Jesienne

Parafia
Katolicka
koncerty organowe
5
Stowarzyszenie Ogród
Porozmawiajmy
o kinie –
św. Krzysztofa
w Kościele
św. Krzysztofa”
Sztuk i Nauk

rok II

6
Stowarzyszenie
Ogród
Moniuszkowy
śpiewnik–
Stowarzyszenie
Ogród
Piękno i artyzm
rzemiosła
Sztuk
i
Nauk
domowy
Sztuk i Nauk
rok II
RAZEM:

Wnioskowana
Wysokość
Kwota
kwota
dotacji
całości
dofinansowania Kwota
Ilość
Wnioskowana
Wysokość
(zł)
zadania
(zł)
punktów
kwota dotacji (zł) całości
dofinansowania

(zł)

12 000,00

12 000,00

zadania
(zł)

16 000,00

12 000,00

16 000,00

(zł)

74,50

12 000,00

6 520,00

8 320,00

6 520,00

79,00

6 400,00

8 000,00

6 400,00

78,75

3 300,00

6 800,00

3 300,00

4 000,00

7 570,00

4 000,00

43
910,00
300,00

7 510,006

800,004 910,00

37 130,00

54 200,00

37 130,00

6 520,00

6 400,00

8 320,00

8 000,00

6 520,00
95,50

6 400,00

Nazwa Oferenta

1

Stowarzyszenie Związek
Podkowian

Stowarzyszenie Ogród
Sztuk i Nauk

•

Tytuł zadania publicznego

Moniuszkowy śpiewnik
domowy

RAZEM:
Festiwal Otwarte
Ogrody
2019

Wnioskowana
kwota dotacji
4(zł)
910,00

130,00
237
440,00

Wysokość
Kwota
całości
dofinansowania
zadania7 510,00 (zł)
(zł)

54
3 080,00

200,002 440,00

79,00

78,75

95,50

93,25
3 300,00

• Zadanie 2Porozmawiajmy
- Organizacja wydarzeń
popularyzujących
pielęgnujących tradycję,
historię i dziedzictwo4 000,00
Stowarzyszenie Ogród
o kinie
–
4i 000,00
7 570,00
kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2019 roku w Podkowie Leśnej
Sztuk i Nauk
rok II

Lp.

RAZEM:

Ilość

4punktów
910,00

95,50

95,50

93,25

37 130,00
95,00

Zadanie 2 - Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo
w ramach
Otwarte
w 2019
roku w Podkowie
Leśnej
2kulturowe
Stowarzyszenie
OgródFestiwalu
Ogród
JedwabnyOgrody
Raj
2 200,00
2 500,00
2 200,00
93,25
Sztuk i Nauk

RAZEM:

4 640,00

5 580,00

4 640,00

Wnioskowana
Wysokość
Kwota
Zadania publiczne
z zakresu
kultury
fizycznej:
Nazwa Oferenta
Tytuł
zadania
publicznego
kwota dotacji
całości
dofinansowania
• Zadanie 1 - Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny
dzieci, młodzieży oraz (zł)
(zł) kultury fizycznej
zadania
dorosłych, z uwzględnieniem specjalnych programów dla osób niepełnosprawnych:
(zł)

Stowarzyszenie Związek
Podkowian
22

Festiwal Otwarte Ogrody
2019

2 440,00

www.podkowalesna.pl

3 080,00

2 440,00

Ilość
punktów

95,00

„Twardy” - Mała historia
Podkowy Leśnej

2 marca w Pałacyku Kasyno odbyło się
premierowe spotkanie promocyjne książki
autorstwa Barbary Walickiej
“Twardy” - mała historia Podkowy Leśnej.
Pozycja poświęcona jest legendarnej
podkowiańskiej postaci kapitana Henryka
Walickiego pseudonim „Twardy”, Autorka,
córka kapitana Walickiego opisała, jeden
z najważniejszych fragmentów w dziejach
konspiracyjnej historii Podkowy Leśnej,
Brwinowa i Grodziska Mazowieckiego,
głównym wątkiem jest historia kompanii
„Brzezinka”, a bohaterem kapitan Walicki,
czyli „Twardy” -organizator i pierwszy
dowódcą kompanii. W publikacji znalazły
się osobiste wspomnienia dzieci, relacja
żony kapitana Walickiego, fotografie z
rodzinnego archiwum i relacje świadków,
opisujące nie tylko wydarzenia ale
także przywołujące ówczesny obraz
miasta, życia i jego mieszkańców.
Książka ukazała się nakładem Książnicy
Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza, a
wydanie zostało współfinansowane
ze środków Urzędu Miasta Podkowa
Leśna. Pozycja do nabycia w Książnicy
Pruszkowskiej – Biblioteka w Pruszkowie.
S. R.

www.podkowalesna.pl

23

Wieści z Urzędu

Wiosna zawitała do Podkowy Leśnej!

Wielofunkcyjne boisko sportowe

Dnia 20 marca nadeszła astronomiczna
wiosna. Nadszedł też długo oczekiwany
czas dla wszystkich miłośników ogrodów
i spacerów na świeżym powietrzu. To
bardzo pracowity czas zaczynając od
prac porządkowych i pielęgnacyjnych na
terenie naszego miasta. Na niektórych
drzewach pojawiły się małe listki budząc
się do życia, leszczyna zakwitła, a ptaki
śpiewają. Wszędzie wokół widać, że
wiosna jest już w pełni.
Marta Niedzieska

Przypominamy, że wielofunkcyjne boisko
sportowe przy Podkowiańskim Liceum
nr 60 jest ogólnodostępne (wejście
od ulicy zamkowej) i można z niego
korzystać codziennie po godzinie 17:00
zgodnie z przeznaczeniem i przyjętym
regulaminem.
Paweł Włoczewski
Wicedyrektor
Podkowiańskie Licem nr 60

Wydarzenia

Nagroda dla zespołu
The Squirrels

Rowerosacrum i autosacrum

Tradycyjnie już w pierwszy weekend maja zapraszamy do Kościoła pw. św. Krzysztofa w
Podkowie Leśnej na święcenie rowerów i pojazdów.

W sobotę 4 maja, odbędzie się
Rowerosacrum, które rozpocznie msza
św. o godz. 11.00, po liturgii zapraszamy
do udziału w wyścigu rowerowym z
nagrodami, który zakończy wylosowanie
wśród uczestników Nagrody Burmistrza
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna Artura
Tusińskiego - roweru.
W niedzielę, 5 maja Autosacrum, msza
św. z poświeceniem pojazdów o
godz. 11.00.
Serdecznie zapraszamy!
Ksiądz Kanonik Wojciech Osial
Proboszcz Parafii pw. św. Krzysztofa

Edukacja

Patron geografii Żelazny Most

Podkowiańskie Liceum nr 60 otrzymało w litym Certyfikat dobrze zaprojektowanej szkoły
od wydawnictwa Nowa Era w związku z udziałem naszego międzywojewódzkiego projektu
historycznego “ Żelazny Most” w IX edycji “Projektu z klasą”.
Certyfikat zalicza Podkowiańskie
Liceum do elitarnego grona placówek,
które w szczególny sposób dbają o
rozwijanie umiejętności kluczowych
u uczniów i jest potwierdzeniem, że
nasza szkoła: podchodzi do edukacji
w sposób nowoczesny i wspiera
młodzież w podejmowaniu ambitnych
w y z wa ń e d u k a c y j nyc h . Wa r t o
zaznaczyć, że Liceum zostanie objęte
patronatem Wydziału Geografii i
Studiów Regionalnych Uniwersytetu
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Warszawskiego. W ramach współpracy
uczniowie będą uczestniczyli w wykładach
prowadzonych przez pracowników UW,
zajęciach o charakterze ćwiczeniowym
wykorzystujących bazę Wydziału
Geografii (laboratoria, komputery ze
specjalistycznym oprogramowaniem)

www.podkowalesna.pl

oraz wyjazdach terenowych podczas
których poznają metody prowadzenia
badań naukowych o charakterze
geograficzym.
Paweł Włoczewski
Wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum nr 60

Nowopowstały szkolny zespół muzyczny
The Squirrels, z Podkowiańskiego Liceum
nr 60 w składzie: Malina Kąkol, Aylin
Demiruk, Noa Piech, Jakub Krużyński
i Igor Dmowskim pod opieką Pana
Bartłomieja Bromirskiego zdobył
nagrodę w XVIII Mazowieckim
Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej
Twórczości Artystycznej „Asteriada”.
Festiwal powstał z myślą o popularyzacji
działań artystycznych dzieci i młodzieży.
Jego celem jest także propagowanie
wiedzy o sztuce teatralnej, muzycznej
i tanecznej, konfrontacja dorobku
artystycznego grup prezentujących
poszczególne placówki, wymiana
pomysłów i doświadczeń w zakresie
pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą.
Zespół odebrał nagrodę 2 kwietnia 2019
r. na koncercie Galowym w Okęckiej Sali
Widowiskowej Domu Kultury Włochy.

Edukacja

Paweł Włoczewski
Wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum nr 60

Wystawa psów
Serdecznie zapraszamy na 25 wystawę psów kochanych. Tradycyjnie, jak co roku,
profesjonalni sędziowie ze Związku Kynologicznego wybiorą najbardziej Kochanego psa.
Jest to zadanie niełatwe, ponieważ
przychodzą tylko kochane psy i występują
na ringu w 5 kategoriach: pies mały,
pies duży, pies junior, pies senior i pies
publiczności. Zwycięzcy dostają dyplomy
i cenne nagrody, które zabierają do
domu, albo na miejscu zjadają. Co roku
w pięknym lesie naszego liceum zbierają
się wielbiciele psów, którzy nie mogą
bywać na krajowych i międzynarodowych
wystawach psów rasowych, choć ich
pupile mają tak samo cztery łapy, ogon

i bardzo wierne oczy. Na wystawie
można posilić się kiełbaską lub ciastkiem
własnej roboty i napić czegoś ciepłego
lub zimnego, czeka też Państwa wiele
atrakcji, ale przede wszystkim będziemy
cieszyć się wiosną i wspaniałym
spotkaniem z Kochanymi Psami. 25
wystawa psów kochanych odbędzie
się 9 czerwca 2019 roku (sobota)
o godzinie 15:00 przed budynkiem
Podkowiańskiego Liceum. Zapraszamy

www.podkowalesna.pl

Paweł Włoczewski
Wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum nr 60
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Podsumowanie kuratoryjnych
konkursów przedmiotowych

w Szkole św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima

Z wielką radością przyjęliśmy informacje o sukcesach naszych uczniów w konkursach
przedmiotowych zarówno w gimnazjum jak i w szkole podstawowej.
Ostatecznie w gimnazjum Franciszek
Gwiazda uczeń z kl. 3a uzyskał
tytuł laureata w dwóch konkursach
kuratoryjnych: matematycznym i
fizycznym, a jego kolega z kl. 3b
Krzysztof Król został laureatem konkursu
fizycznego, natomiast tytuł finalisty
uzyskało dwoje uczniów: w konkursie
polonistycznym Maria Rzepka z kl. 3a
i w konkursie z języka niemieckiego
Daniel Mazanek z kl. 3b. Dodatkowo
Jasper Batty z kl. 3b został tegorocznym
laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady

Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.
Natomiast w szkole podstawowej mamy
czworo finalistów: Izabela Imms z kl.
8a w konkursie z języka angielskiego,
Piotr Biczel z kl. 8b w konkursie
fizycznym, Hubert Stajniak z kl. 8b w
konkursie historycznym i Eryk Mikulski
z kl. 8a w konkursie matematycznym.
Sukcesy te obok wielkiej satysfakcji
dla uczniów, rodziców i nauczycieli
dają przywileje przy rekrutacji do
szkół licealnych, co w tym roku ma
duże znaczenie. Laureaci są zwolnieni

z odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego, otrzymując najwyższy
możliwy wynik i dodatkowo są
przyjmowani w pierwszej kolejności do
publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
Finaliści zaś otrzymają dodatkowe
punkty, które mogą przybliżyć przyjęcie
ich do wymarzonej szkoły średniej.
Grzegorz Dąbrowski
dyrektor Szkoły św. Teresy i Gimnazjum
św. Hieronima

Laptop dla szkoły w Tanzanii

Blisko 2 lata temu, z okazji 1050 - lecia chrztu Polski, zbieraliśmy pieniądze na budowę
studni w tanzańskiej wiosce Kidongo.
Wtedy to zostałam wydelegowana do
osobistego przekazania tego daru. W
czasie kilkudniowego pobytu w wiosce
bardzo zżyłam się ze społecznością
szkolną poznaną już wcześniej za
pośrednictwem zdjęć i opowiadań
Pana Krystiana Tyrańskiego, który od
pięciu już lat pomaga zaprzyjaźnionej
szkole w Kidongo., a w naszej
szkole prowadzi lekcje z bębnami.
Niezapomniana wizyta w afrykańskiej
górskiej wiosce była dla mnie
okazją do poznania, choć w części,
trudnej codzienności społeczności
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szkoły. Dowiedziałam się wtedy, że
marzeniem tamtejszej Pani dyrektor
Mtui, było posiadanie laptopa, który
pomógłby znacząco podnieść jakość
nauczania w szkole. Szkoła nie ma
prądu, ale zatrudniona tam kadra (7
osób na 230 dzieci) ma w domach
możliwość ładowania sprzętu.
Po dwóch latach od ostatniej wizyty,
Pan Krystian po raz kolejny wybiera
się do tej niezwykłej wioski, tym
razem z programem edukacyjnym
przybliżającym tamtejszym uczniom
ich rodzimą przyrodę. Pojawiła więc
www.podkowalesna.pl

okazja do przekazania wymarzonego
prezentu, jakim jest laptop o mocnej
baterii i dodatkowo rzutnik. Tegoroczna
jałmużna wielkopostna wsparta
organizacją kiermaszu przyniosła
znaczący efekt i udało się zebrać na
ten cel 5 162,59 zł. Sprzęty zawiezie
Pan Krystian i odda do rąk własnych
dyrekcji tanzańskiej szkoły. Dziękujemy
wszystkim za zaangażowanie i ofiarność.
Anna Szymaszczyk nauczycielka nauczania
zintegrowanego w Szkole św. Teresy
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Przedszkolaki włączają się w Światowy
Dzień Zdrowia Jamy Ustnej
Dnia 20 marca 2019r. obchodziliśmy najważniejsze święto stomatologiczne, którego głównym celem
jest upowszechnienie wiedzy o znaczeniu zdrowia jamy ustnej. Wydarzenie w 2007 roku ustanowiła
Światowa Federacja Dentystyczna FDI.
W ramach obchodów na całym
świecie podejmowane są inicjatywy
oraz akcje przypominające, że zdrowe
zęby to podstawa zdrowia ogólnego.
Organizatorzy kampanii “Polska mówi
aaa” od miesiąca przypominali dlaczego,
tak ważne jest regularne odwiedzanie
dentysty. W akcję włączyło się także
nasze przedszkole.
Te g o d n i a g o ś c i l i ś m y
zaprzyjaźnioną pielęgniarkę ze Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Warszawy
w Podkowie Leśnej- Panią Iwonę.
Podczas spotkania dzieci miały okazję
wzbogacić i utrwalić swoje wiadomości
na temat higieny jamy ustnej.
W ramach kampanii “Polska mówi aaa”
w najstarszych grupach przedszkolnych
odbywały się zajęcia poświęcone
profilaktyce stomatologicznej. Dzieci
obejrzały prezentację multimedialną
przypominającą zasady prawidłowego
mycia zębów oraz dbania o jamę ustną,
wykazały się kreatywnością podczas
wykonywania prac plastycznych
związanych z tematyką.
W c z wa r t e k 2 1 m a rc a
wychowankowie naszego przedszkola
świętowali Pierwszy Dzień Wiosny.
Aby podkreślić charakter tego dnia,

przedszkolaki przyszły ubrane na
zielono. Uroczystości powitania Wiosny
rozpoczęły się od gier i zabaw związanych
z tematyką pór roku w poszczególnych
grupach. Mimo wielu atrakcji najbardziej
oczekiwaną częścią dnia było wyjście
na spacer, podczas którego mogliśmy
pożegnać zimę i powitać wiosnę.
Na przełomie lutego i marca w
przedszkolu pojawili się wyjątkowi
goście - pies Luna i jego opiekunka
Pani Monika – dogoterapeutka
współpracująca ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Milanówku.
Podczas spotkania, przedszkolaki poznały
zasady bezpiecznego kontaktu z psem,
a także oswajały się z jego obecnością.
Dzieci przełamywały swój lęk przed
czworonogiem, sprawdzały jaką pies
ma sierść, oglądały łapy i uszy, a nawet
bawiły się z nim. Przedszkolaki podczas
zajęć były instruowane, co robić i jak
postępować z psami. Dowiedziały
się, jaką rolę w życiu człowieka pełni
pies, a także na czym polega praca
psa - terapeuty. Poznały mowę ciała i
najważniejsze sygnały: chęć zabawy,
spacer, pragnienie. Luna, wspaniała
sunia wykazała się dużą cierpliwością
do naszych wychowanków, a także

posłusznie wykonywał polecenia swojej
Pani. Wizyta czworonoga w naszym
przedszkolu wniosła wiele nowych
doświadczeń w życie nas wszystkich.
Wspólna zabawa wywołała mnóstwo
pozytywnych emocji, a pierwszy
kontakt z gośćmi był dla nas bardzo
dużym wydarzeniem. Mamy nadzieję,
że Luna i jej opiekunka wkrótce znów
nas odwiedzi, na co niecierpliwie czekają
wszystkie przedszkolaki.
Anna Pietrzak Miller
Nauczycielka z grypy „Jeżyki”

Trwa rekrutacja do Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Warszawy
Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy rozpoczęła się 25 lutego i dotyczyła
w pierwszym okresie dzieci zamieszkałych w obwodzie, to znaczy takich, które mieszkają w Podkowie
Leśne. Prawo oświatowe mówi o zamieszkaniu, a nie o zameldowaniu (zwłaszcza tymczasowym).
8 marca już było wiadomo, że dla uczniów
spoza obwodu zostało 12 miejsc. Do 5
kwietnia jest jeszcze czas na złożenie
wniosków o przyjęcie kandydatów do
klas pierwszych. Do 12 kwietnia Komisja
Rekrutacyjna rozpatrzy wszystkie
wnioski o przyjęcie kandydatów do
klas pierwszych w szkole podstawowej
spoza obwodu wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym. Te kryteria zostały
określone w Uchwale nr 227/XXXV/2017

Rady Miasta Podkowy Leśna z dnia 30
marca 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów wraz z liczbą punktów za
każde z tych kryteriów. I tak punktowane
jest posiadanie rodzeństwa w szkole,
bycie absolwentem podkowiańskiego
przedszkola im. Krasnala Hałabały,
a także gdy miejsce pracy jednego z
rodziców rodzica lub opiekuna prawnego
kandydata znajduje się na terenie Miasta
Podkowa Leśna lub w bezpośredniej
jego bliskości. Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję rekrutacyjną
www.podkowalesna.pl

listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
w roku szkolnym 2019/2020 w klasach 1a
i 1b - listy są wywieszona w holu szkolnym.
Agnieszka Hein
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Warszawy
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Wiosna w Miejskiej
Bibliotece Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej
Nareszcie wiosna! Przyroda budzi się do życia, a coraz cieplejsze dni zachęcają do długich spacerów. Mamy
nadzieję, ze Miejska Biblioteka im. Poli Gojawiczyńskiej stanie się idealnym przystankiem na szlaku takich
wiosennych eskapad. Nie zwalniamy tempa i już od pierwszych ciepłych dni przygotowujemy wiele nowych
atrakcji dla naszych Czytelników.
Szanowni Państwo, jesteśmy ogromnie
dumni, gdyż udało się nam zdobyć
dla Państwa album iście królewski.
W Muzeum Zamku Królewskiego do
10 marca 2019 r. prezentowana była
wystawa zatytułowana „Król się żeni!
Rolka Sztokholmska”. W jej trakcie można
było podziwiać wspaniałe dzieło - ponad
15 metrową panoramę przedstawiającą
orszak Królewskiego ślubu!
„Książka opisuje szczegółowo to dzieło i
pozwala zajrzeć za kulisy spektakularnego
wydarzenia z XVII w.”
Teraz to perfekcyjnie przygotowane
odwzorowanie cennego zabytku,
prezentowane w formie albumu,
można już wypożyczyć w naszej

Książnicy. Zachęcamy serdecznie
do korzystania z posiadanych przez
Bibliotekę podkowiańską egzemplarzy.
Lektura tej publikacji dostarczy
Państwu niezapomnianych wrażeń
oraz przysporzy, bardzo przystępnie
podanej, wiedzy na temat niezwykle
ważnego wydarzenia z historii Polski,
potwierdzającego znaczenie naszego
kraju wśród państw europejskich.

Zapraszamy na sobotnie spotkania Klubu
Pod Mądrym Smokiem.
Podczas wspaniałej zabawy z
rówieśnikami, urozmaiconej
interaktywnymi prezentacjami tekstów
literackich, przenosić będziemy naszych
milusińskich w zaczarowany, wspaniały
świat literatury. Klub Pod Mądrym
Smokiem odbywa się w każdą sobotę
o 11:00.

Prosimy o zarezerwowanie wieczoru
(godz. 18.00)

(wyjątkowo w poniedziałek)
Tego dnia w ogrodzie Biblioteki - Czytelni
pod Modrzewiami - gościć będziemy
AUTORA powieści kryminalnych
RETRO (m. in. Festung Breslau, Śmierć
w Breslau…)
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Serdecznie zapraszamy, dodatkowe
informacje można uzyskać w Bibliotece.
Pomiędzy
proponowanymi
aktywnościami zapraszamy do
codziennego odwiedzania Biblioteki i
zapoznawania się z naszymi nowościami
prezentowanymi w katalogu online
- link na naszej stronie internetowej
www.mbp-podkowalesna.pl

Począwszy od nowego roku nasi
C z y t e l n i c y o t r z y m a l i ró w n i e ż
możliwość skorzystania z usługi
Newsletter. Osobom, które zadeklarują
zainteresowanie tą propozycją,
wysyłamy informacje dotyczące
wydarzeń organizowanych przez
Bibliotekę oraz zakupionych nowości.
Przed skorzystaniem z usługi prosimy o
wypełnienie zgody, w wersji papierowej,

w siedzibie Biblioteki podkowiańskiej
mieszczącej się przy ul. Błońskiej 50.
Niezmiennie, wszystkie informacje
dotyczące Biblioteki, regulamin etc. są
dostępne na naszej stronie internetowej
www.mbp-podkowalesna.pl
Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej

Wraz z rozpoczęciem wiosny, do życia budzi się fauna i flora. W ciągu całego roku zauważono
dwa szczyty z najwyższą śmiertelnością zwierząt, tzw. wiosenny mający związek z okresem
lęgowym ptaków oraz okresem rozrodczym wielu zwierząt.

27 maja 2019 r.

MARKA KRAJEWSKIEGO

Posiadacz kodu może korzystać
ze wszystkich kursów w okresie
od 4 kwietnia do 4 października
2019 r.

Uwaga na zwierzęta na drodze!

Wyjątkowe spotkanie autorskie

wraz z najnowszą powieścią pt.
„Dziewczyna o czterech palcach”
ABSOLUTNA NOWOŚĆ - UKAŻE SIĘ
dopiero w połowie maja 2019
To książka, którą Marek Krajewski chciał
napisać od zawsze. Świetnie oddany
przez autora klimat lat 20., tajemnice
przedwojennej Polski i akcja od której
nie sposób się oderwać.
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej.
1922 rok. Bolszewicy sieją terror, a za
sobą zostawiają ciała zabitych mężczyzn
i zhańbione kobiety. Wyścig wywiadów
trwa na linii Lwów – Warszawa – Wolne

Oczywiście nie zapominamy też o
naszych najmłodszych Czytelnikach.
Otrzymany kod umożliwi zapisanie
dziecka w wieku 4-5 lat na interaktywny
i multimedialny kurs języka angielskiego
Funjunior.
Oprócz nauki języka, osoby korzystające z
e-learningu, może skorzystać z zawartego
w pakiecie szkolenia Czytaj123 czyli
nauki technik szybkiego czytania.

Miasto Gdańsk. Śledczy ze Lwowa,
Edward Popielski, zwany także Łyssym,
aby ocalić swoją karierę musi wytropić
bandytę oraz rozwiązać zagadkę
podejrzanego samobójstwa. Gra toczy
się jednak o coś znacznie więcej niż
zachowanie posady, rozpoczyna się
walka o walka o zachowanie dopiero
co wywalczonej polskiej niepodległości.
Źródło: Wydawnictwo Znak
A teraz absolutna nowość w naszej
Bibliotece!
Proponujemy e-learningową edukację
językową. Od czwartego kwietnia

www.podkowalesna.pl

nasi Bibliotekarze udostępniają
naszym Czytelnikom kody promocyjne
umożliwiające nieodpłatne korzystanie z
kursów we własnym domu. Oferujemy
możliwość nauki pięciu języków na
poziomach:
angielski
A1 - B2
niemiecki
A1 - B1
hiszpański
A1 - B1
francuski
A1 - A2
włoski		
A1 - A2
angielski biznesowy
angielski Funjunior (dzieci 4-5 lat)
kurs szybkiego czytania

Następny szczyt przypada na jesień,
ki edy zwierzęta z większą niż zwykle
intensywnością wędrują. Według
badaczy to płazy są najbardziej narażoną
grupą zwierząt na znaczne ograniczanie
populacji, ponieważ do miejsc rozrodu
każdy osobnik z danej okolicy wybiera
taką samą trasę. Na przełomie marca
i kwietnia rozpoczyna się ich okres
godowy, dlatego wychodzą z lasów
i kierują się w stronę akwenów. Jeśli
po drodze są zmuszone przekroczyć
jezdnię, wiele z nich kończy żywot pod

kołami samochodów i rowerów. Migrują
nie tylko żaby, lecz także ropuchy i
traszki. Tym ostatnim przejście przez
jezdnię może zająć nawet godzinę. W
Podkowie miejscem w, którym płazy
intensywnie przemieszczają się to okolice
skrzyżowania Brwinowskiej i trasy 719.
Na naszych wszystkich miejskich drogach
wkrótce zauważymy malutkie wiewiórki i
jeże. Zdejmując nogę z gazu i zachowując
dużą ostrożność pozwolimy bezpiecznie
dorosnąć naszym leśnym mieszkańcom.

www.podkowalesna.pl
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„Jazz w Aidzie”
– druga odsłona

10
11

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich wraz z właścicielem
Willi Aida zapraszają na nowy sezon koncertów „Jazz w
Aidzie”.
Podobnie jak w ubiegłym roku odbywać
się one będą w ogrodzie zabytkowej Aidy,
która od lat gości artystów, muzyków
i grupy teatralne. Do wzięcia udziału w
koncertach zapraszani są uznani artyści
łączący różne odmiany jazzu.
W tym roku zabrzmi jazz od klasycznego,
przez łączący elementy ambientu, aż po
improwizowany. Zaprezentują się m. in.
zespoły: Warsaw Improvisers Orchestra
oraz Mysteries Lab.
Cykl zainauguruje 25 maja koncert
w i e l o o s o b owe j g r u py Wa rs aw
Improvisers Orchestra pod batutą Ray’a
Dickaty. Warsaw Improvisers Orchestra
to zespół oddający się spontanicznemu
tworzeniu muzyki opartej o zasady
wolnej improwizacji – na wielką skalę.
Projekt założył w 2012 r. saksofonista
Ray Dickaty. Do dziś w projekcie wzięło
udział ponad sześćdziesięciu muzyków.

Orkiestra umożliwia im granie w dużym,
improwizującym zespole, choć w trakcie
występów formują się również mniejsze
składy – duety, tercety, kwartety. W
2015 roku nagrania WIO ukazały się
na kasecie wydanej przez amerykańską
wytwórnię Astral Spirits . Rok później
Warsaw Improvisers Orchestra była
headlinerem festiwalu Ad Libitum 2016.
Koncerty Warsaw Improvisers Orchestra
charakteryzują się ogromną dynamiką,
różnorodnością emocji, barw oraz
dźwięków. Podczas występu w Aidzie
na scenie pojawi się około 15 muzyków
z różnym instrumentarium.
Pozostałe daty koncertów to: 29
czerwca, 27 lipca, oraz 24 sierpnia.
Cykl koordynuje Jakub Iwiński.
Aktualne informacje na stronach www.
ckiopodkowa.pl, www.jazzwaidzie.pl
oraz stronie FB www.facebook.com/

25.04.19
czwartek
Data
g.17.30
12
1
13
2
14
3

jazzwaidzie/
25 maja 2018 (sobota), godz. 19.00
Ogród Willi Aida, ul. Jarosława
Iwaszkiewicza 7 (wejście od ul. Lilpopa
8)
Wstęp płatny: 20/15 zł. Bilety
do nabycia bezpośrednio przed
koncertem oraz w przedsprzedaży pod
adresem mailowym anna.strzaska@
ckiopodkowa.pl
			 Jakub Iwiński
Koordynator cyklu „Jazz w Aidzie”

Podkowiańska wideokronika bis

15
4

5
16
6
17

7

8
9

Wielu z nas pamięta Podkowiańską Wideokronikę, jej twórcę – prof. Michała Bogusławskiego
oraz zespół, który pod jego kierunkiem uwieczniał na taśmie filmowej bogate życie kulturalne
i społeczne Podkowy Leśnej i okolic w latach 2007-2012.
Po 6 latach przerwy projekt powrócił i
funkcjonuje w Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich jako Wideokronika Bis.
Grupa entuzjastów sztuki filmowej,
pod kierownictwem artystycznym
Ewy Golis, dokumentuje twórcze życie
Podkowy Leśnej, skupiając się głównie
na filmowaniu wydarzeń kulturalnych,
poznaje jednak również tajniki
reportażu czy filmów dokumentalnych.
Pasjonaci w każdym wieku wspólnie
pracują nad projektami realizując się w
działaniach związanych z powstaniem
materiału filmowego. Zgłębiają techniki
kadrowania na kilka kamer, analizują
kompozycje kadru, podział na plany
filmowe z myślą o finalnym montażu,
uczą się przeprowadzać wywiady.
Niezwykle edukacyjnym walorem jest
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również filmowanie w trudniejszych
warunkach (słabe oświetlenie czy
trudności z wyłapaniem dźwięku na
planie), mierzenie się z wyzwaniami
operatorskimi związanymi z realizacją
dokumentów. Adepci sztuki filmowej
uczą się także montażu nagranych
materiałów. Z każdym miesiącem
działania przebiegają coraz sprawniej,
ukazując duży potencjał grupy.
Pierwszą ich pracę, czyli wspomnienia
z minifestiwalu „Rockowa Podkowa
vol. 2“ można było zobaczyć na dużym
ekranie w Kinie Projekt, co dla zespołu
Wideokroniki Bis było znacznym
wyróżnieniem.
Grupa przygotowuje kolejne realizacje.
Już wkrótce zobaczyć będzie można
„Fraszkopis“, a chwilę później „Piosenki

www.podkowalesna.pl

17.04.19
środa
g.11.00
24.04.19
środa
g.11.00

Kazika“ Nieformalnej Grupy Między
Słowami oraz „Grę w zabijanego“
Teatru Otwartego. Wszystkich
zainteresowanych filmowym
rejestrowaniem wydarzeń zapraszamy do
włączenia się w działania Podkowiańskiej
Wideokroniki Bis.
Informacje i zapisy: Barbara Potkańska,
tel. 22 758 94 41, info@ckiopodkowa.pl
Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich

10
11

warsztaty problemowe

„Natura na pokolenia” – projekt
międzypokoleniowy
(współpraca: Fundacja „Ziemia i
Ludzie”)
Paweł Pstrokoński
ornitolog
dr Monika Kresa
językoznawca, Uniwersytet
Otwarty UW
Klub Podróżnika
PROGRAM
Wykładowca

Kultura

Ptasi spacer
Czy każdy Kowalski był szlachcicem
- stereotypy i fakty językowe ukryte w nazwiskach

SEMESTRU XXVII (wiosennego) 2019
Tytuł
maj
luty
Krytyka mediów z Rodzinna
punktu widzenia
Europa abstynenta
XXI wieku TV – Baltazara K.

8.05.19
13.02.19
prof.
Andrzej
Tyszka
Krzysztof
Czyżewski
środa
socjolog
kultury
praktyk
idei, pisarz,
reżyser,
g.11.00
animator kultury
15.05.19
Wykład muzyczny
Józef Kolinek
środa
dyrektor Ośrodka „Pogranicze –
muzyk
g.11.00
sztuk, kultur, narodów”
16-18.05.19
Lubuskie
- szlakiem
wina i historii
20.02.19
Wycieczka
Lwowska
szkoła matematyczna
dr Tadeusz
Iwiński
środa
22.05.19
Dedykowany
wiodący
proszek
–
czyli
odkryj w sobie redaktora
Maria
Wichrowska
matematyk
g.11.00
środa
redaktor
27.02.19
g.11.00
V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów (1955 r.) – kulturowa
Dariusz
Michalski
środa
23.05.19
rewolucja
Klub
Podróżnika
dziennikarz, prezenter radiowy
g.11.00
czwartek
g.17.30
marzec
29.05.19
Psychologia
miłości
i bliskie
związki
dr
Małgorzata
Godlewska
6.03.19
„Otworzyć Zachodowi
oczy”.
Zbrodnia
i kara
w „Innym świecie”
prof. Paweł Stępień
środa
Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego
psycholog,
SWPS
środa,
literaturoznawca, UW
g.11.00
godz.
11.00
13.03.19
dr inż. Andrzej Ryczer
Smart city
środa
czerwiec
g.11.00
REHABILITACJA LECZNICZA
5.06.19
wykład wyjazdowy
20.03.19
Mistrzynie
bluesaREFUNDOWANA
środa
Magdalena
Barańska
(niespodzianka)
środa
g.11.00
DO WYSOKOŚI 200 ZŁ
miłośniczka bluesa, słuchaczka
g.11.00
12.06.19
Uczeń czarnoksiężnika - muzyczne opowiadania w filmach Walta
Igor Pogorzelski
UOP
ZDisneya
BUDŻETU MIASTA PODKOWA LEŚNA
środa
21.03.19
muzykolog,
reżyser dźwięku
g.11.00
Klub Podróżnika
czwartek
PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE NZOZ BASIS przy ul. Błońskiej 46/48
g.17.30
27.03.19
Zwiedzanie wystawy „Res pharmaceuticae”
wykład wyjazdowy
w Podkowie Leśnej
środa
Zajęcia dodatkowe
Muzeum
Farmacji
g.11.00
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątekzabiegi rehabilitacyjne
wykonuje
kwiecień
godz.
12.00-13.30
godz.
11.00-12.00
godz.
11.00
godz.
15.3010.30
3.04.19
Berezowska.od
Nagość
wszystkich
Małgorzata Czyńska
dniadla
1nordic
marca
do 20 grudnia 2019 r.
tańce
integracyjne
Gimnastyka 60+*
wykłady
17.00
walking
środa
dziennikarka,
pisarka
g.11.00
godz. 16.00-20.00
godz. 12.30-13.30
plastyka
10.04.19
angielski
przy
klubNowakowska
brydżowy**
Unia polsko-litewska
Agnieszka
Warunkiem uzyskania refundacji do 200 zł jest:
środa
herbacie
• posiadanie Podkowiańskiej Karty Mieszkańca,
historyk, socjolog, UW
g.12.00
• skierowanie
na wykonanie zabiegów rehabilitacji
16.04.19
warsztaty
problemowe
„Natura na pokolenia” – projekt
Wtorek
ul.
Świerkowa 1
ul. Świerkowa 1*
ul. Lilpopa 18
ul. Świerkowa
1 ul. Świerkowa 1
leczniczej,
międzypokoleniowy
9.00-13.00
ul.Fundacja
Lilpopa 18**
• potwierdzenie z Urzędu Miasta o wpisaniu na listę
(współpraca:
„Ziemia i
uprawnionych do refundacji.
Ludzie”)
17.04.19
Więcej informacji:Paweł
22 758
94
41,
22
729
13
84
uniwersytet@ckiopodkowa.pl,
www.ckiopodkowa.pl
Ptasi
spacer
Pstrokoński
środa semestralne: 80 zł, wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł, jednorazowy
Zapisy udział
przyjmowane
są w Urzędzie
Miasta Podkowa
Czesne
w wykładzie
8 zł.
ornitolog
g.11.00
Leśna pok. 7 w godzinach pracy Urzędu – liczy się
24.04.19
środa
g.11.00

kolejność był
zapisów.
Liczba miejsc ograniczona.
Czy każdy Kowalski
szlachcicem
- stereotypy i fakty językowe ukryte w nazwiskach

dr Monika Kresa
językoznawca, Uniwersytet
Otwarty UW
Klub Podróżnika

Godziny pracy Urzędu Miasta
25.04.19
czwartek
g.17.30

maj

12
8.05.19
Akacjowa
39/41 TV – Baltazara K.
z punktu
widzenia abstynenta
poniedziałek
w godz.
8.00
– 18.00 Krytyka mediów ul.
prof. Andrzej
Tyszka
środa
socjolog
kultury
wtorekg.11.00
w godz.		
8.00 – 16.00
05-807
Podkowa
13
15.05.19
Wykład
muzyczny Leśna
Józef Kolinek
środa wśroda
godz. 		
8.00 – 16.00
muzyk
g.11.00
tel. 22 759 21 00
czwartek
w godz. 		 Wycieczka
8.00-16.00
16-18.05.19
Lubuskie - szlakiem wina i historii
14
22.05.19
piątek
w godz. 		 Maria Wichrowska
8.00 – 14.00
Dedykowany wiodący
proszek
– czyli
fax: 22
758
90odkryj
03 w sobie redaktora
środa
redaktor
sob. –g.11.00
niedz. 		
Urząd nieczynny
e-mail:

urzadmiasta@podkowalesna.pl

www.podkowalesna.pl
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Kultura

Zmiany klimatu
–Ogród
Miasto
Podkowa Leśna
nasz wspólny problem

VII Podkowiańska Dycha

VII Podkowiańska Dycha już 26 maja. Na biegi można zapisać się do 21.05 2019 na stronie
www.podkowianskadycha.pl

Urząd Miasta Podkowa Leśna we współpracy ze Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk
zaplanował cykl trzech wykładów poświęconych ochronie środowiska.
Pierwsze ze spotkań z ekspertami z
Uniwersyteckiego Centrum Badań
Nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem UW
w Warszawie, odbyło się 23 marca.
Gośćmi byli podkowianka, dr Anna
Kalinowska – ekolog, członek Komitetu
Doradczego ds. Edukacji i Komunikacji
Społecznej przy Konwencji ONZ o
różnorodności biologicznej oraz dr
Witold Lenart – klimatolog, członek
Państwowej Rady Ochrony Środowiska.
Tematem pierwszego wykładu, była
próba podjęcia dyskusji czy na wielkie
globalne wyzwania naszej cywilizacji jak
zmiany klimatu i utrata różnorodności
biologicznej mogą mieć wpływa małe
lokalne społeczności, na kolejnym ze
spotkań 11 maja o godzinie 16:00 z dr
.Witoldem Lenartem dowiemy się, co
o zmianach klimatu powinien wiedzieć

mieszkaniec Podkowy Leśnej. Na ostatnie
spotkanie zapraszamy 25 maja, o godz.
16.00 dr Anna Kalinowska opowie o tym,
co o różnorodności klimatu powinien
wiedzieć mieszkaniec Podkowy Leśnej

i to nie tylko miłośnik przyrody. CKiIO,
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18, wstęp
wolny! Zapraszamy!

15 lat Otwartych Ogrodów
w Podkowie Leśnej

Sylwia Romatowska

Nie zwlekajcie z zapisami. Podstawowy
pakiet startowy, do 7 maja, kosztuje
49 zł. Po tym terminie opłata wynosi
60 zł. Opcjonalnie techniczna koszulka
biegowa inna dla Pań a inna dla Panów w
atrakcyjnej cenie 29 zł. Pakiet startowy
w biegach dziecięcych kosztuje 15
zł.Oprócz głównego dystansu 10 km
będzie Bieg Bez Barier (5 km). Biegi
dzieci rozgrywane są w Parku Miejskim
na dystansach 400 i 800 m.
Drodzy Kibice i Mieszkańcy
Zapraszamy do kibicowania na trasie
biegu i do odwiedzenia Miasteczka
Biegowego i skorzystania z wielu
atrakcji zorganizowanych według
naszych stałych tematów przewodnich:
sportu, zdrowia oraz działań społecznokulturalnych.
SPORT. Oprócz biegania w czasie
Dychy uczestnicy będą mogli spróbować
swoich sił w kilku innych dyscyplinach:
jeździe konnej, tenisie, łucznictwie oraz
rolkach terenowych. Animacje sportowe
poprowadzą studenci z Akademi
Wychowania Fizycznego w Warszawie.
ZDROWIE. Jak zawsze dostępne będą
bezpłatne porady fizjoterapeutów i
masażystów. Partnerem Medycznym jest
Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji
Vita. Bardzo się cieszymy, że Dychę

ZMIANY KLIMATU
- NASZ WSPÓLNY PROBLEM

Tegoroczna jubileuszowa edycja Festiwalu Otwarte Ogrody trwać będzie
od 14 do 16 czerwca.
Festiwal stał się wydarzeniem, bez
którego trudno już sobie wyobrazić
niepowtarzalne miasto-ogród, jakim jest
Podkowa. Jego celem jest m.in. zwrócenie
uwagi na piękno i wartość lokalnego
dziedzictwa kulturowego: zabytkowych
domów, ogrodów i podkowiańskiej
przyrody, a także integracja mieszkańców
naszej „małej ojczyzny”. Festiwal odbywa
się od 2005 r. pod patronatem Polskiego
Komitetu UNESCO.
Tegoroczny Festiwal zainauguruje 14
czerwca wystawa „Sztuka ogrodów”
przygotowana przez Galerię Działań
w Warszawie oraz towarzyszące
jej spotkanie z udziałem wybitnych
specjalistów w dziedzinie sztuki
ogrodowej - prof. Jana Rylkego i
architektury krajobrazu - dr hab. inż.
Beaty Gawryszewskiej. Na wystawie
zobaczymy projekty takich artystów jak
Joanna Patrycja Korczak, Fredo Ojda,
Narcyz Piórecki.
W programie Festiwalu znajdzie się m.

in. spektakl Teatru Otwartego przed willą
Aida, poświęcony muzie Skamandrytów
Marii Morskiej oraz spotkanie autorskie
z podkowianką Danutą Szewczyk –
autorką książek dla dzieci. W jednym
z ogrodów zabrzmią piosenki Jonasza
Kofty w wykonaniu Grupy Teatralnej
Między Słowami, a w Ogrodzie Zdrowia
zaprezentowane zostaną
zasady
pierwszej pomocy. Miejskie Przedszkole
przygotowuje Piknik Rodzinny z wieloma
atrakcjami dla najmłodszych.
W bogatym programie XV edycji
nie zabraknie koncertów, wystaw,
warsztatów artystycznych, spacerów i
innych wydarzeń dla dzieci i dorosłych
w kilkudziesięciu ogrodach. Wiele z
nich otworzy się już tradycyjnie po raz
kolejny.
Na zakończenie zaplanowany jest
koncert połączony z potańcówką na
dechach przed Pałacykiem Kasyno,
którą poprowadzi zespół Singin’ Birds,
przypominając popularne melodie

Sport

swoim patronatem objęła Krajowa Rada
Fizjoterapeutów, której przedstawiciele
poprowadzą profesjonalną rozgrzewkę
oraz będą przygotowywali zdrowe soki
owocowe.
Działania społeczne i kulturalne: W
tym roku zbieramy środki dla SONI,
która wspiera niepełnosprawnych
sportowców. Pod opieką Podkowiańskiej
Biblioteki będzie można zostawić dzieci
na czas biegu. W namiocie Schroniska
dla zwierząt w Milanówku będzie można
się dowiedzieć jak adoptować zwierzaka.
Uwaga na utrudnienia w ruchu pojazdów
Bieg będzie przebiegał ulicami Lilpopa,
Lipową, Bukową, Sosnową, Reymonta,
Prusa, Krasińskiego, Młochowską
(od Krasińskiego do Nadarzyńskiej),
Sienkiewicza, Bluszczową, Parkową i
odcinkiem Jana Pawła II (od Sienkiewicza
do Alei Lipowej). W związku z zawodami
nastąpią utrudnienia w ruchu ulicznym na
wymienionych ulicach. Zaplanowaliśmy
trasę oraz czas wyłączenia ulic z ruchu
tak aby uciążliwości ograniczyć do
minimum. Wszystkich kierowców,
mieszkańców Podkowy i okolic prosimy
o wyrozumiałość. Prosimy też o życzliwą
współpracę z policją, strażą miejską i
wolontariuszami, którzy będą tego dnia
pracować na trasie biegu.

Orientacyjne godziny zamknięcia ulic dla
ruchu kołowego
· Lilpopa 9.00-14.00. Nie będzie można
parkować samochodów w czasie trwania
imprezy na ulicy Lilpopa.
· Jana Pawła II na odcinku od Sienkiewicza
do Alei Lipowej: 10.50 – 11.15; 11.25
– 12.30
· Aleja Lipowa, Słowackiego, Prusa,
Reymonta, Bukowa: 10.50 – 11.30
· Krasińskiego: 10.50 – 12.20
· Młochowska na odcinku od Krasińskiego
do Nadarzyńskiej, Sienkiewicza,
Mickiewicza, Reymonta: 11.00 – 12.30
· Parkowa, Bluszczowa: 11.05-12:30
Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe

w stylu retro. Szczegółowy program
Festiwalu pojawi się na stronie CKiIO
na początku czerwca.
Do współorganizacji Festiwalu
zapraszamy wszystkich, którzy chcą
otworzyć bramy swoich pięknych,
gościnnych ogrodów dla sąsiadów i
gości oraz zorganizować w nich ciekawe
wydarzenia. Liczymy też zwyczajowo
na niezawodne wsparcie finansowe lub
rzeczowe lokalnych przedsiębiorców,
bez pomocy których nie udałoby
się zrealizować wielu wspaniałych
festiwalowych wydarzeń.
Zapraszamy do kontaktu z koordynatorką
Festiwalu z ramienia CKiIO, Agnieszką
Wojcierowską.
Tel. 22 729 13 84 w. 30, 34. E-mail:
otwarte.ogrody@ckiopodkowa.pl
Do zobaczenia w podkowiańskich
ogrodach !
		
Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich

Dr Anna Kalinowska i Dr Witold Lenart

Czy na globalne wyzwania naszej
cywilizacji jak zmiany klimatu
i utrata różnorodności biologicznej
mogą mieć wpływ małe lokalne społeczności?
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Sport

Maraton Miast Ogrodów 2019

23 marca w Podkowie Leśnej rozpoczęliśmy III edycję Maratonu Miast Ogrodów.

Limit miejsc (100) został wyczerpany
już na dwa tygodnie przed biegiem, na
starcie stanęło 92 biegaczy. Ostatecznie
na mecie 5 km. trasy, która wyznaczona
został w Parku Miejskim zameldowało
się 86 osób. Nasz „maraton” rośnie w
wielką siłę, pierwszy bieg w I edycji
zgromadził 27 os., a teraz walka o
miejsca rozpoczyna się już na miesiąc
przed biegiem!
W biegu od samego początku
prowadził Konrad Taber, pokonywał
trasę w znakomitym tempie (17:48) i
został pierwszym liderem MMO 2019.
Wśród kobiet zwyciężyła podkowiaka
Anna Siwirska.
Nagrody wręczał Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna Artur Tusiński, który

od samego początku biegu kibicował
zawodnikom na trasie.
Zwycięzcy Biegu I – MMO 2019
Anna Siwirska
Magda Tukiendorf
Małgorzata Matusiak
Konrad Taber
Sebastian Kieszek
Paweł Łęcki
Zapraszamy na kolejne biegi w ramach
MMO 2019.

Nasi szczypiorniści ze złotem!

W sobotę 23 marca w hali sportowej zespołu szkół w Michałowicach odbył się kolejny Turniej
z cyklu „Mazovia Cup” Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza. Tradycyjnie na hali w
Michałowicach grali chłopcy w piłkę ręczną.

Do rywalizacji zgłosiły się drużyny
z: Błonia, Brwinowa, Michałowic i
Podkowy Leśnej, reprezentowanej przez
uczniów Szkoły KIK. Każdy ze składów
rozegrał cztery mecze i w finale Podkowa
Leśna wynikiem 8:5 pokonała drużynę
z Michałowic zdobywając złoty medal,
tytuł Mistrza Mazovia Cup i cenne
nagrody – turniejowy t-shirt oraz…
smartwatch!
Ponadto wyróżniono trzech zawodników.
Najlepszym strzelcem z dorobkiem 19
bramek został rozgrywający Jan Ginał,
a tytuł najbardziej wartościowego
zawodnika turnieju zdobył Krzysztof Król
– obaj z Podkowy Leśnej. Gratulujemy!
Skład: Filip Bołbot, Krzysiek Król, Jan
Ginał, Jan Pepliński, Iwo Bieniasz, Tymek
Jaworski, Franek Gwiazda, Franek
Woźniak, Franek Łajeczko, Michał
Tałasiewicz, Kornel Siwek, trenerzy:
Witold Rzepka, Artur Błażejak.
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Podkowa WYROLOWANA
na makasa!

Sport

Od połowy 2017r w naszym mieście działa sekcja Wrotkarstwa. Początkowo jako sekcja
miejska a od końca 2017r po reaktywacji klubu “Rzut Podkową” zmianie władz, profilu
działalności sportowej i nazwy na UKS ALTUS Podkowa Leśna jako sekcja klubu.
Na pierwszych treningach zjawiło się
kilkanaście osób w jednej grupie, jednak
nieustające zainteresowanie dzieci i
młodzieży ROLKAMI na obecną chwilę
spowodowało, że klub posiada dwie
grupy o łącznej liczbie ponad 50 osób,
a dzieci z miesiąca na miesiąc przybywa.
Choć zawodnicy trenują niewiele
ponad rok, udało się wystartować
w kilku zawodach na szczeblu
lokalnym gdzie zawodnicy spodkowy
stawali na podium. Trenują na hali
sportowej Szkoły Podstawowej im.
Boh. Warszawy, w sezonie letnim
planują treningi ogólnorozwojowe na
boisku przyszkolnym oraz wyjazdy na
tory wrotkarskie do Milanówka czy
Warszawy. Klub stara się urozmaicać
treningi czego dowodem było
zaproszenie międzynarodowej klasy
trenerki z Białorusi – Lizavet Dubovik,
która przyjechała specjalnie do Podkowy
z Mińska i przeprowadziła trening dla
naszych rolkarzy.
W nadchodzącym sezonie letnim sekcja
na pewno wystartuje w zawodach
lokalnych, ale również planują start w
jednej z edycji ogólnopolskich zawodów
a być może nawet na Torowych
Mistrzostwach Polski w Tomaszowie

Lubelskim. Jadą również na początku
wakacji na obóz gdzie będą podnosili
swoje umiejętności.
Na jesieni 2018r powstała również
sekcja dla dorosłych do której uczęszcza
obecnie kilkanaście osób z Podkowy.
Jest to grupa która docelowo będzie
jeździła na rolkach terenowych choć klub
dopuszcza podział na sekcję terenową i
zwykłą tak aby każdy mógł znaleźć coś
dla siebie.
“Na sukces frekwencji w sekcji
składa się wiele czynników jednak do
najważniejszych trzeba zaliczyć bardzo
dobrze układającą się współpracę z
urzędem miasta jak i dyrekcją szkoły,
którzy przychylnie patrzą na nasze
poczynania i wspierają nas jak tylko mogą,

dobry dostęp do obiektów sportowych
oraz dobre relacje zawodników z
trenerami a w szczególności ich młodszej
części z instruktorką” powiedział
główny trener Kamil Majewski były
panczenista, który od 8 lat jest trenerem
w Warszawskim klubie Korona Wilanów.
Pomaga mu Victoria Urizar Rojas srebrna
medalistka Mistrzostw Polski w biegu
drużynowym.
Zajęcia młodych zawodników UKS Altus
odbywają się w czwartki o godzinie
15:00 i 16:00, oraz zajęcia dla dorosłych
w środy o 20:00.
Artur Niedziński
Koordynator sportu

„Aktywny Senior”

Miasto Podkowa Leśna realizuje projekt „Aktywny Senior” finansowany ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
W ramach projektu prowadzone są
zajęcia dla osób powyżej 50 roku
życia w trzech różnych dyscyplinach:
gimnastyka, nordic walking oraz aqua
aerobic. Nasi mieszkańcy bardzo chętnie
uczestniczą w zajęciach prowadzonych
przez profesjonalnych instruktorów,
korzysta z nich blisko 60 osób.
Program przewiduje 32 zajęcia w każdej
z dyscyplin, które zostaną zrealizowane
do końca listopada 2019 roku.
Artur Niedziński
Koordynator sportu

www.podkowalesna.pl
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Sezon Rowerowy czas zacząć
W kwietniu w naszym mieście rozpoczęliśmy sezon rowerowy. Wróciły do użytku rowery
miejskie, z których można korzystać na zasadach wypożyczeń.
Wystarczy posiadać aplikację Roovee,
która w bardzo prosty sposób pozwoli na
odblokowanie roweru oraz zakończenie
jego wypożyczenia.
Zapraszamy również wszystkich
mieszkańców do czynnego udziału
w Podkowiańskiej Sekcji Turystyki
Rowerowej. W tym roku wycieczki
jednośladem w ramach „Rowerowej
Niedzieli” rozpoczęliśmy w niedzielę
palmową wizytą w pobliskim Rokitnie.
A już po świętach, 28 kwietnia jedziemy

do Konstancina-Jeziorna, celem będą
Tężnie Solankowe (trasa ok. 60 km.).
Plan na najbliższe miesiące zakłada
wycieczki w co drugą niedzielę, śledźcie
naszą stronę internetową – trasy krótki
(20-30 km.) i długie (ponad 50 km.)
Artur Niedziński
Koordynator sportu

Mistrzostwa Ligi
Karate Tradycyjnego
24 marca 2019 w Podkowie Leśnej rozegrany został II turniej Mazowieckiej
Ligi Karate Tradycyjnego.
W zawodach wystartowali zawodnicy
z mazowieckich klubów karate
tradycyjnego, którzy pomyślnie przeszli
eliminacje i zakwalifikowali się do
turniejów ligowych.
Rozgrywki ligowe poprzedzone były
wspólnym treningiem, który został
poprowadzony przez sensei Wojciecha
Kamińskiego – jednego z zawodników
tzw. „złotej drużyny” która w 1992 r.
w Montrealu (Kanada) wywalczyła dla
Polski pierwszy, złoty medal Mistrzostw
Świata w kumite drużynowym. Sensei
Kamiński podzielił się z zawodnikami
swoją wiedzą i doświadczenie omawiając
w sposób wyjątkowo obrazowy bardzo
trudne zagadnienia tj. kierunek techniki,
jej szybkość oraz timing w walce. Bardzo
dziękujemy sensei za rewelacyjne
zajęcia.
Rywalizacja była bardzo zacięta
o czym świadczy wiele miejsc ex
aequo. Znakomicie zaprezentowali
się mieszkańcy naszego miasta Zosia
Koczeska, która po dwóch turniejach
prowadzi w Lidze. Natomiast Leon
Koczeski zajmuje drugie miejsce.
Na końcowy wynik składała się
suma punktów za Kata – walka z
pozorowanym przeciwnikiem i Kumite –
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Mistrzostwa Podkowy Leśnej
w tenisie stołowym

Sport

W sobotę 30 marca odbyły się Mistrzostwa Podkowy Leśnej w tenisie stołowym. Turniej
został rozegrany na hali sportowej SP im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej.
Uczestnicy zostali podzieleni na cztery
kategorie: w najmłodszej rywalizowali ze
sobą dziewczynki i chłopcy. Najlepsza
okazała się Jadwiga Dzudzewicz,
drugie miejsce wywalczył Antek
Gradkowski a trzecie Julita Jackiewicz.
Wśród starszych chłopców zwyciężył
Maciek Chmielewski przed Pawłem
Gradkowskim i Jankiem Krupą.
W rywalizacji dorosłych zwyciężyli
podkowianie: Ula Dzudzewicz i Krzysztof
Smakowski.
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne
upominki a zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe puchary i medale. Jak
podkreślali zawodnicy, tego dnia liczyła

się dobra zabawa ze sportem i miło
spędzony czas wolny.
Gratulacje i zapraszamy na kolejne
wydarzenia sportowe w naszym mieście.
Artur Niedziński
Koordynator sportu

Streetball w Podkowiańskim
LO nr 60
W imieniu Podkowiańskiego Liceum nr 60 oraz Miasta Podkowa Leśna serdecznie zapraszamy
w niedzielę 12 maja 2019 w godzinach 10:00-15:00 na Podkowiańskie zawody w streetball.

Czym jest streetball?
walka z przeciwnikiem rzeczywistym, co
powodowało bardzo duży wzrost emocji
wśród kibiców.
Wszyscy zwycięzcy II turnieju MLKT
otrzymali nagrody ufundowane przez
Miasto Podkowa Leśna.
Podziękowania kierujemy do Pani
Agnieszki Hein – Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Boh. Warszawy w
Podkowie Leśnej, która już po raz
kolejny wsparła karate tradycyjne i
zawody mogły być przeprowadzone w
komfortowych warunkach.
Artur Niedziński
Koordynator sportu
www.podkowalesna.pl

To gra, która toczy się na asfalcie,
bruku, kostce na połowie boiska, z
jednym koszem. Gra trwa 10 minut lub
do momentu uzyskania przez jedną z
ekip 21 punktów. Rywalizacja toczyć się
będzie w dwóch kategoriach: 16-20 lat
i kategoria open.
Zawody odbędą się na boisku szkolnym
przy budynku Podkowiańskiego Liceum
(wejście na ulicy zamkowej), zapisy
przyjmuje koordynator sportu – Artur
Niedziński, tel. 513 796 877 lub w dniu
zawodów od godziny 8:30.
Serdecznie zapraszamy, na zwycięzców
czekają puchary i nagrody.
Paweł Włoczewski
Wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum nr 60
www.podkowalesna.pl
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Zawody Regionalne i Towarzyskie

w ujeżdżaniu

W dniu 6.04.2019, w słoneczną sobotę, na terenie Klubu Jeździeckiego Podkowa Leśna
odbyły się Zawody Regionalne i Towarzyskie w ujeżdżeniu, będące jednocześnie Akademickimi
Mistrzostwami Warszawy i Mazowsza w ujeżdżeniu oraz I eliminacją Pucharu Podkowy
w ujeżdżeniu.
Ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń
(63 zawodników i 64 konie!!!!) zawody
trwały od 8.00 aż do 22.30. Kibice byli
zachwyceni poziomem sportowym jaki
zaprezentowali zawodnicy na ujeżdżalni
w Podkowie Leśnej. Wyłonionych
zostało 11 zwycięskich par w różnych
kategoriach.
W dniu 1 maja 2019 roku (środa) w
podkowiańskim ośrodku jeździeckim
na ul. Głogów 11 odbędą się Zawody
Skokowe - Jeździeckie w ramach
których rozegrane będą : I eliminacje
Pucharu Podkowy Leśnej w skokach
pod patronatem Burmistrza Podkowy
Leśnej, II eliminacje Ligi Mazowsza w
skokach oraz Akademickie Mistrzostwa
Warszawy i Mazowsza w skokach za rok
2019
Początek zawodów godzina 8:00 .
Zawody te rozgrywane będą w 15
rocznicę wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej i dlatego organizatorzy

PROGRAM
ZAWODÓW
NA ROK 2019
dedykują je tym wszystkim Obywatelom
Europy i Polski, którzy walnie przyczynili
się do tego członkostwa.

ORGANIZOWANYCH PRZEZ
KJ PODKOWA LEŚNA

Artur Niedziński
Koordynator sportu

POD PATRONATEM BURMISTRZA
MIASTA PODKOWA LEŚNA

06.04.2019
01.05.2019
25-26.05.2019
20.06.2019
22-23.06.2019
10.08.2019
24-25.08.2019
22.09.2019
28-29.09.2019
12.10.2019
31.10.2019
11.11.2019

Ujeżdżenie / Akademickie MWiM / I eliminacja Pucharu Podkowy w ujeżdżeniu
Skoki / II eliminacja LM / Akademickie MWiM / I eliminacja Pucharu Podkowy w skokach
Skoki / ujeżdżenie / II eliminacja Pucharu Podkowy
PIKNIK dla dzieci z pokazami woltyżerki / kadryla itp.
Skoki / ujeżdżenie / III eliminacja Pucharu Podkowy
Odznaki jeździeckie
Zawody TREC
Ujeżdżenie / finał Pucharu Podkowy
Skoki / finał LM / finał Pucharu Podkowy
Odznaki jeździeckie
Halloween - piknik dla dzieci
Hubertus - pogoń za lisem

Klub Jeździecki Podkowa Leśna, ul. Głogów 11
38
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Ważne adresy i telefony
Ważne adresy i telefony
Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22Urząd
759 21
00, fax:
22 758
90 03
Miasta
Podkowa
Leśna
e-mail:
ul.urzadmiasta@podkowalesna.pl
Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22
759Urzędu:
21 00, fax: 22 758 90 03
Godziny
pracy
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
pon. 8.00–18.00,
wt.- czw. 8.00–16.00,
Godziny pracy Urzędu:
pt. 8.00–14.00.
pon. 8.00–18.00, wt.- czw. 8.00–16.00,
Burmistrz
Miasta:
pt. 8.00–14.00.
Artur Tusiński
Burmistrz
Miasta:
e-mail:
burmistrz@podkowalesna.pl
Arturprzyjmuje
Tusiński interesantów w sprawach
Burmistrz
e-mail:
burmistrz@podkowalesna.pl
ogólnych
– codziennie
po wcześniejszym uzgod
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach
nieniu terminu, a w sprawach skarg i wniosków
ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgod
– w poniedziałki w godz. 12.00–18.00. Zapisy
nieniu terminu, a w sprawach skarg i wniosków
bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie
– w poniedziałki w godz. 12.00–18.00. Zapisy
22 759
21 01 lub za
pośrednictwem
poczty
bezpośrednio
w sekretariacie,
telefonicznie
elektronicznej
22 759 21urzadmiasta@podkowalesna.pl
01 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej
Sekretarz
Miasta: urzadmiasta@podkowalesna.pl

Adresy e-mailowe radnych
Małgorzata Łaskarzewska
malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
Adresy e-mailowe radnych
Magdalena
Eckhoff
Małgorzata
Łaskarzewska
malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
magdalena.eckhoff@podkowalesna.pl
Magdalena
Eckhoff
Bożena
Majewska
magdalena.eckhoff@podkowalesna.pl
bozena.majewska@podkowalesna.pl
Bożena
Majewska
Anna
Olejniczak–Siara
bozena.majewska@podkowalesna.pl
anna.olejniczak-siara@podkowalesna.pl
Anna Olejniczak–Siara
Wojciech
Sancewicz
anna.olejniczak-siara@podkowalesna.pl
wojciech.sancewicz@podkowalesna.pl
Wojciech Janus
Sancewicz
Małgorzata
wojciech.sancewicz@podkowalesna.pl
malgorzata.janus@podkowalesna.pl
Małgorzata Janus
Alicja Rotfeld–Paczkowska
malgorzata.janus@podkowalesna.pl
alicja.rotfeld-paczkowska@podkowalesna.pl
Alicja Rotfeld–Paczkowska
Dąbrówka
Smolny
alicja.rotfeld-paczkowska@podkowalesna.pl
dabrowka.smolny@podkowalesna.pl
Dąbrówka Smolny
Karolina
Likhtarovich
dabrowka.smolny@podkowalesna.pl
karolina.likhtarovich@podkowalesna.pl
Karolina Likhtarovich
Michał
Gołąb
karolina.likhtarovich@podkowalesna.pl
MariaSekretarz
Górska Miasta:
michal.golab@podkowalesna.pl
Michał Gołąb
e-mail:
sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Maria
Górska
Paweł
Dziekański
michal.golab@podkowalesna.pl
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Sekretariat:
pawel.dziekanski@podkowalesna.pl
Paweł Dziekański
tel. 22Sekretariat:
759 21 01, fax 22 758 90 03
Sławomir
Lasota
pawel.dziekanski@podkowalesna.pl
tel.urzadmiasta@podkowalesna.pl
22 759 21 01, fax 22 758 90 03
e-mail:
Sławomir Lasota
slawomir.lasota@podkowalesna.pl
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
slawomir.lasota@podkowalesna.pl
Wojciech
Żółtowski
Urząd Stanu Cywilnego
Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl
Stanu
tel. 22Urząd
759 21
15 Cywilnego
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl
Jacek
Matłacz
tel.usc@podkowalesna.pl
22 759 21 15
e-mail:
Jacek Matłacz
jacek.matlacz@podkowalesna.pl
e-mail: usc@podkowalesna.pl
jacek.matlacz@podkowalesna.pl
Dowody osobiste, ewidencja ludności i działalPogotowie Ratunkowe:
Dowody
osobiste,
ewidencja
ludności
i
działalności gospodarczej – tel. 22 759 21 16
Pogotowie
Ratunkowe:
Grodzisk
Mazowiecki:
tel. 999, 22 755 30 30
ności
gospodarczej – tel. 22 759 21 16
e-mail:
ewidencja@podkowalesna.pl
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Policja – Podkowa Leśna: tel. 22 758 91 10
Skarbnik Miasta
Policja – Podkowa Leśna: tel. 22 758 91 10
Dzielnicowy Posterunku Policji w Podkowie
Skarbnik Miasta
Dzielnicowy Posterunku Policji w Podkowie
Agnieszka Czarnecka
Agnieszka Czarnecka
Leśnej (część od torów do Brwinowa)
Leśnej (część od torów do Brwinowa)
tel. 22tel.
759
21
05
22 759 21 05
sierż.
szt.szt.
Kamil
Oleksiak
sierż.
Kamil
Oleksiak600
600997
997673
673
Podatki:
tel. 22
21 07
Podatki:
tel.759
22 759
21 07
st. st.
asp.
Jakub
Ziółek
asp.
Jakub
Ziółek600
600997
997544
544
Opłaty
za
wodę,
kanalizację
i
odpady
Dzielnicowi
odbierają
telefony
Opłaty za wodę, kanalizację i odpady
Dzielnicowi
odbierają
telefonysłużbowe
służbowe
komunalne:
tel. 22
21 23
w godzinach
pełnienia
komunalne:
tel.759
22 759
21 23
w godzinach
pełnieniaczynności
czynnościsłużbowych.
służbowych.
WW
sprawach
pilnych
tel. 112
112
sprawach
pilnych––całodobowo
całodobowo tel.
Referat
Infrastruktury
Komunalnej
Referat
Infrastruktury
Komunalnej
i Zamówień
Publicznych
i Zamówień
Publicznych
Komenda
Powiatowa
Policji:
Komenda Powiatowa Policji:
tel. 22tel.
759
22 21
75922
21 22
tel.tel.
997,
2222
755
14
997,
75560
6010
10do
do 60
60 14
Ochrona
środowiska,
odpady
komunalne,
Ochrona
środowiska,
odpady
komunalne,
Straż
Pożarna:
Straż
Pożarna:
melioracje,
oświetlenie
22 759
melioracje,
oświetlenie
– 22–759
21 21
21 21
Grodzisk
Mazowiecki:
tel.998,
998,22
22755
755 52 37
Grodzisk
Mazowiecki:
tel.
37
Brwinów:
72959
5946
46
Brwinów:
tel.tel.
2222729
22 759
21 25
DrogiDrogi
– 22 –759
21 25
Nieruchomości
21 17
Nieruchomości
–22 –22
759759
21 17
Planowanie
przestrzenne
22 759
Planowanie
przestrzenne
- 22 -759
21 21
24 24
Współpraca
z
organizacjami
pozarządowymi,
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta – tel. 22 759 21 24
promocja miasta – tel. 22 759 21 24
Rada Miasta Podkowa Leśna
Rada Miasta Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 06
tel. 22 759 21 06

Zakład
Energetyczny:
Zakład
Energetyczny:
Pruszków:
991,22
22738
73823
2300
00
Pruszków:
tel.tel.
991,
Posterunek
energetycznyGrodzisk
Grodzisk
Posterunek
energetyczny
Mazowiecki:
75551
5136
36
Mazowiecki:
tel.tel.
2222755
Pogotowie gazowe:
Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992
Warszawa: tel. 992
Rozdzielna gazu:
Rozdzielna gazu:
PGNiG Biuro Obsługi Klienta Pruszków
PGNiG
Biuro
Obsługi tel.
Klienta
Pruszków
pn.–pt.
8.00–17.00,
22 637
46 04
pn.–pt. 8.00–17.00, tel. 22 637 46 04
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Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis”: tel. 22 758 92 65
NZOZ
„Medicus”:
tel. 22 729 10 65
Przychodnie
lekarskie:
Szpital
Zachodni
NZOZ „Basis”:
tel. Grodzisk
22 758 92Mazowiecki:
65
NZOZ „Medicus”:
tel. 22tel.
729
65 90 00
Informacja
medyczna:
2210
755
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Apteki:
Informacja
medyczna: tel.
2222
755
90 19
00 16
Apteka
Podkowiańska,
tel.
729
Apteki:Główna, tel. 22 758 91 66
Apteka
Apteka Podkowiańska,
tel. 22
729 19 16
Konserwacja
oświetlenia
ulicznego:
Apteka Główna,
tel.886
22 758
Warszawa:
tel. 22
48 91
26,66
692 469 767
Konserwacja oświetlenia
ulicznego:
Konserwacja
sieci wodociągowej
tel. 22 886 48 26, 692 469 767
iWarszawa:
kanalizacyjnej:
Konserwacja sieciGospodarki
wodociągowej
Przedsiębiorstwo
Wodno-Ściekowej
i kanalizacyjnej:
GEA-Nova Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
tel. 697 229 002 (alarmowy),
GEA-Nova Sp. z o.o.
tel.
22 733 01 04 (dział eksploatacji)
tel. 697 229 002 (alarmowy),
Odbiór
odpadów
komunalnych
SIR-COM:
tel. 22 733
01 04 (dział
eksploatacji)
Opacz
tel. 227238959
OdbiórMała,
odpadów
komunalnych SIR-COM:
Powiatowe
Pomocy Rodzinie:
Opacz Mała,Centrum
tel. 227238959
tel.
22 724 15
70 Pomocy Rodzinie:
Powiatowe
Centrum
Ośrodek
Pomocy
tel. 22 724
15 70 Społecznej:
ul.
Błońska
46/48,Społecznej:
tel. 22 729 10 82
Ośrodek
Pomocy
czynny:
poniedziałek
8-18,
ul. Błońska
46/48, tel. 22
729 10 82
wtorek-czwartek
8-16,
piątek 8-14
czynny: poniedziałek
8-18,
wtorek-czwartek
8-16, piątek 8-14
Prokuratura
Rejonowa:
Prokuratura
Rejonowa:
Grodzisk
Mazowiecki,
tel. 22 755 52 54
Grodzisk
Mazowiecki, tel. 22 755 52 54
Sąd
Rejonowy:
Sąd Rejonowy:
Grodzisk
Mazowiecki, tel. 22 755 20 61
Grodzisk
Mazowiecki, tel. 22 755 20 61
Szkoła
Podstawowa:
Szkoła
ul.
JanaPodstawowa:
Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna,
ul. Jana
Pawła
20, 05-807 Podkowa Leśna,
tel.
22 758
95II67
tel. 22 758 95Miejskie
67
Przedszkole
im. Krasnala Hałabały:
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały:
ul.
Miejska 7, 05-807 Podkowa Leśna
ul. Miejska 7, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 95 46
tel. 22 758 95 46
Szkoła podstawowa św. Teresy, gimnazjum
Szkoła podstawowa św. Teresy, gimnazjum
św.
św. Hieronima:
Hieronima:
05-807
PodkowaLeśna
Leśna
05-807 Podkowa
ul.
41,tel.
tel.2222
729
ul. Modrzewiowa
Modrzewiowa 41,
729
1212
81 81
Podkowiańskie
Liceum
Podkowiańskie Liceum
Liceum
OgólnokształcąceNr
Nr60:
60:
Liceum Ogólnokształcące
05-807
PodkowaLeśna
Leśna
05-807 Podkowa
ul.
2/4,tel./fax
tel./fax
729
ul. Wiewiórek
Wiewiórek 2/4,
2222
729
10 10
80 80
Miejska
Biblioteka Publiczna
Publiczna
Miejska Biblioteka
im.
Gojawiczyńskiej:
im. Poli
Poli Gojawiczyńskiej:
ul. Błońska
Błońska 50,
9696
4848
ul.
50,tel.
tel.22
22758
758
www.mbp-podkowalesna.pl
www.mbp-podkowalesna.pl
Centrum Kultury
Kultury ii Inicjatyw
Centrum
InicjatywObywatelskich
Obywatelskich
w Podkowie
Podkowie Leśnej:
w
Leśnej:
ul. Lilpopa
Lilpopa 18,
1313
8484
ul.
18,tel.
tel.22
22729
729
ul. Świerkowa
Świerkowa 1,1,tel.
9494
4141
ul.
tel.22
22758
758
Urząd Pocztowy:
Pocztowy: tel.
527
Urząd
tel.885
885951
951
527
Parafia św.
św. Krzysztofa
Parafia
KrzysztofawwPodkowie
PodkowieLeśnej:
Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie w godz.:
czynna w dni powszednie w godz.:
9.00-10.00 oraz 16.30-17-30
9.00-10.00 oraz 16.30-17-30

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

Druk: Indruk
1500 egz.
Nakład:Nakład:
1500 egz.
Redakcja
zastrzega
sobie prawo
do skracania
Redakcja
zastrzega
sobie prawo
do skracania
nadsyłanych
artykulów
oraz
do zmiany
nadsyłanych
artykulów
oraz do
zmiany
ich ich
tytułów.tytułów.
treść zamieszczanych
Za treśćZazamieszczanych
artykułów
odpowiadają
ich autorzy
artykułów
odpowiadają
ich autorzy
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40

www.podkowalesna.pl

