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Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi
Temat uchodźców, bardzo nośny
w kampanii wyborczej, także w Podkowie Leśnej wywołał wiele obaw,
pytań i niepotrzebnych negatywnych emocji. Uchodźcy na terenie
Podkowy Leśnej przebywają od
23 lat, bo tyle istnieje Ośrodek dla
Cudzoziemców w Dębaku. Przeszło
przez niego ponad 80 tys. uchodźców – praktycznie wszyscy cudzoziemcy, którzy ubiegali się o status
uchodźcy. Ośrodek pełni funkcję
ośrodka recepcyjnego i do 2009 r.
był takim jedynym ośrodkiem w Polsce. Od 2009 r. powstał drugi ośrodek recepcyjny w Białej Podlaskiej.
Polska przyjmie 7082 osoby w ciągu dwóch lat. Pierwszą grupą – ponad 6000 – będzie grupa, która stara się o nadanie statusu uchodźcy
z Włoch i Grecji. Drugą jest grupa
osób przesiedlanych z terenu Libanu i są to obywatele Syrii. Ośrodek w Dębaku jest przygotowywany pod kątem relokacji i osiedleń,
czyli przewidziane jest lokowanie
grupy 150 osób w transzach 5-6
miesięcznych. Następnie te osoby
wejdą w indywidualne programy
integracyjne. W tym okresie zakładana jest intensywna nauka języka
polskiego dla mieszkańców ośrod-

ka. Ze wstępnych informacji statystycznych wynika, że dzieci będzie
ok. 13-15%. To znacznie mniej, niż
było dotychczas. Obecnie w szkole samorządowej uczy się 17-osobowa grupa dzieci cudzoziemskich
z Dębaka. Najliczniejsza, bo ponad
50-osobowa grupa uczyła się w roku
szkolnym 2013/14. W bieżącym
roku szkolnym posiadamy miejsca
wolne. Przyjmując podane liczby
statystyczne, przyjęcie dzieci cudzoziemskich nie spowoduje zmian
organizacyjnych: nie nastąpi podział
klas, nie będzie wielozmianowości.
Z badania wyników edukacyjnych
(egzaminy końcowe) w ciągu ostatnich 7 lat wynika, że ilość uchodźców nie wpływa na jakość i poziom
nauki. Szkoła osiąga bardzo dobre
wyniki – znajduje się w 12% najlepszych szkół w kraju i jest najlepszą
w powiecie grodziskim. Szkoła dostrzegając wartość i korzyści płynące z różnorodności wielokulturowej
przygotowała własne programy
metod i sposobów pracy z uczniami
cudzoziemskimi, współpracuje również z instytucjami zewnętrznymi
w tym zakresie. Wspólnie z dyrekcją
szkoły podjęliśmy rozmowy z Wojewodą Mazowieckim, Rzecznikiem
Praw Obywatelskich i MEN, które

miejmy nadzieję zaowocują skutecznym wypracowaniem mechanizmów
pomocy nie tylko dla szkoły, ale całego środowiska podkowiańskiego.
Szum medialny doprowadził do
niepokoju związanego z poziomem
bezpieczeństwa. Z informacji podanej przez Komendę Powiatową
wynika, że na terenie miasta w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano
732 przestępstwa, z czego 12 przestępstw było popełnionych przez
uchodźców – i tylko na terenie ośrodka w Dębaku. Złożyłem wystąpienie
do Komendy Powiatowej i Stołecznej
o zwiększenie obsady posterunku
policji w Podkowie Leśnej oraz przywrócenie komisariatu (choć statystyki nie potwierdzają żadnego zagrożenia). Z nieoficjalnych informacji,
które posiadam – nastąpi zwiększenie patroli policji w godzinach zamknięcia posterunku.
Mam nadzieję, że wyjaśnienia rozwiały Państwa ewentualne lęki, a dotychczasowa otwartość mieszkańców na wielokulturowość, integrację
i obecność cudzoziemców w życiu
społecznym Podkowy Leśnej pozostanie na tym samym poziomie.
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Płaczemy i płacimy –
sprawy sądowe

2.052.501,98 zł. – tyle pieniędzy z budżetu miasta wydaliśmy do dnia 28 września 2015 r.
na roszczenia sądowe wynikające z prowadzenia inwestycji szkolnej w latach 2010-2013.
Pozostała kwota roszczeń, o które toczą jeszcze sprawy to (z kosztami) ok. 1.700.000 zł. W sumie jest
to 15% całego podkowiańskiego
budżetu miasta i trzykrotnie więcej niż przeznaczamy w budżecie
rocznie na inwestycje. Moglibyśmy
wykonać za to ok. 4 km dróg. Drogi
będą musiały poczekać.
„Budowa sali sportowej i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej”
prowadzona w latach 2010-2013
przyniosła miastu ogromne straty finansowe. Pierwotnie umowa podpisana w styczniu 2010 r.
zakładała koszt wybudowania
8.955.000 zł (pieniądze w tej wysokości zostały wypłacone generalnym wykonawcom). Termin oddania do użytkowania zaplanowany
był na listopad 2011 r.
Bardzo szybko pojawiły się kłopoty z prowadzeniem inwestycji
i wynikające z tego opóźnienia oraz
drastyczne zwiększenie kosztów
budowy. Na domiar złego miastu
w latach 2011–2013 zostało wytoczonych 9 spraw sądowych. Kolejne dwa niespodziewanie wpłynęły

w ciągu ostatniego miesiąca, a to
oznacza, że ciągle nie wiemy na
czym stoimy i ile jeszcze będziemy
musieli dołożyć to tej inwestycji.
Nie wiemy również jaki będzie koszt
ostateczny budowy szkoły – szacuję, że będzie to minimum 50% więcej
od zakładanego budżetu inwestycji.
Na chwilę obecną miasto ma za
sobą zakończonych 7 spraw: cztery swój finał miały w sądzie, trzy
– w formie mediacji doprowadzić
do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu. Na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale
trzeciej osoby – mediatora, który
pomógł w wypracowaniu kompromisu, udało mi się zaoszczędzić ok.
350 000 zł – o tyle miasto zapłaciło
mniej, niż gdyby proces zakończył
się w sali sądowej.
Pozostałe sprawy będą toczyły
się w sądzie.
Sama inwestycja szkolna w dalszym ciągu wymaga nakładów
związanych z usuwaniem błędów
popełnionych przez wykonawców
(np. wymiana nowego dachu na sali
gimnastycznej koszt kilkuset tysię-
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Dofinansowania

1. Otrzymaliśmy dodatkowe środki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pielęgnację drzew
w Leśnym Parku Miejskim w wysokości 100 000 zł. W ramach tej
kwoty zostaną wykonane prace
pielęgnacyjne drzewostanu, tym
samym już w tym roku rozpoczniemy długo oczekiwaną przez mieszkańców rewitalizację Parku Miejskiego. Obecnie aktualizowana
jest dokumentacja, która pozwoli
wraz z początkiem przyszłego roku
na złożenie wniosków na dofinan2

sowanie zadań inwestycyjnych
w parku.
2. Pozyskaliśmy dodatkowe środki
na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka rowu przy ul. Myśliwskiej w Podkowie Leśnej. Na ten cel
pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Środki pozwolą na
wykonanie przebudowy rowu i poprawienie jego stanu technicznego.
3. Przygotowaliśmy i złożyliśmy
także wniosek na dofinansowanie
przebudowy ciągu ulic Kwiatowa
– Paproci w ramach tzw. „schety-

cy). Ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem każdej jednostki, w tym również sektora finansów
publicznych. Ale powinno zostać
przeanalizowane i zidentyfikowane
na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Czy tak było w przypadku
prowadzenia tej największej inwestycji w mieście? Czy interesy miasta zostały odpowiednio zabezpieczone? W tym celu przeprowadzany
jest audyt w przedmiocie przeglądu
procesu nadzoru nad realizacją tej
inwestycji. Raport ten ma też wykazać potencjalne słabości i nieefektywności w procesie nadzoru w stosunku do przyjętych założeń oraz
dobrych praktyk rynkowych, tak
aby w przyszłości zapewnić efektywniejsze, skuteczniejsze i bezpieczniejsze prowadzenie procesów inwestycyjnych przez miasto.
Listopad to miesiąc, w którym
kończy się przygotowywanie budżetu na rok następny. Niestety,
w przyszłorocznym budżecie będziemy musieli przeznaczyć kolejną kwotę na odszkodowania.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej

nówki”, czyli Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi ponad
1 600 000 zł, dofinansowanie można otrzymać w wysokości 50%.
4. Od początku września intensywnie prowadzone są rozmowy
z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych w sprawie ewentualnego zwrotu nakładów poniesionych na przebudowę
ul. Bukowej. Kwota potencjalnego
dofinansowania może przekroczyć
1 000 000 zł.
Joanna Kacprowicz, kierownik Referatu
Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem
strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu
efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł
energii oraz emisji gazów
cieplarnianych.
Istotą Planu jest zapewnienie
korzyści środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o efektywności energetycznej zobowiązuje osoby fizyczne, prawne
oraz jednostki organizacyjne zużywające energię, do podejmowania
kroków w celu poprawy efektywności energetycznej. Opracowanie
PGN będzie warunkiem uzyskania
dofinansowania na działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej,
efektywności energetycznej, wykorzystania OZE czy transportu

miejskiego. Warunkiem wdrożenia
planu jest odpowiednie zainteresowanie mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu gminy. Dlatego też
ważne jest wypełnienie anonimowej ankiety, która stanowić będzie
cenne źródło informacji niezbędnych do uzyskania przez gminę dofinansowania. Dane posłużą do celów
statystycznego określenia poziomu
emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy. Jednocześnie pragnę
zaznaczyć, że wystąpiliśmy WFOŚi-

GW z wnioskiem o dofinansowanie
zdania. Dzięki pozyskanym środkom (85% dofinansowania wartości projektu) koszt wykonania PGN
powinien się zamknąć w kwocie
7.072,50 zł. brutto. Korzyści uzyskane z tytułu jego realizacji mogą
wielokrotnie przewyższać zaangażowane środki.
Joanna Kacprowicz
kierownik Referatu
Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Organizacje pozarządowe

Współpraca z NGO

W poniedziałkowy wieczór 19 listopada w ramach konsultacji uchwały „Roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.”,
która stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku Rady Miasta Podkowa Leśna, odbyło się
Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych.

Celem gminy Miasta Ogrodu Podkowa Leśna jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców.
W tym działaniu samorząd deklaruje wolę współpracy i wyraża chęć
realizacji swoich zadań w ścisłym
współdziałaniu z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we wszystkich
dziedzinach, w których jest to możliwe. Obustronna wola współpracy,

gdzie ogromną role odgrywa aktywność obywatelska pozwoli na coraz
to lepsze rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności, zgodnie
z ideą Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy
Leśnej na lata 2013–2025. Partnerstwo w współdziałaniu ma na celu
jak najlepsze wykonywanie zadań
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna poprzez możliwie pełne wykorzystanie
potencjału organizacji pozarządowych. Rozwój Miasta Ogrodu Podkowa Leśna i poprawa warunków

życia jej mieszkańców jest nadrzędnym zadaniem gminnego samorządu. U podłoża programu współpracy z tymi podmiotami leży głębokie
przekonanie władz gminy Miasta
Podkowa Leśna o korzyściach z niego płynących potwierdzonych wieloletnim doświadczeniem w realizacji różnych form współpracy.
Magdalena Sitko
Wieloosobowe stanowisko ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Stanowisko władz samorządowych w sprawie
wycinki drzew wzdłuż kolei WKD

3 listopada br. w Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich odbyło się spotkanie przedstawicieli
władz samorządowych w sprawie
wycinki drzew wzdłuż torów kolejki Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Na zaproszenie Burmistrza
Miasta Podkowa Leśna Artura
Tusińskiego odpowiedzieli włoda-

4

rze powiatów grodziskiego oraz
pruszkowskiego, a także miast
i gmin: Brwinowa, Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka i Pruszkowa.
Spotkanie zakończyło się wspólnym wypracowaniem stanowiska
samorządów, które następnie przekazane będzie do Ministerstwa

Infrastruktury, Urzędu Transportu Kolejowego i Marszałka Województwa Mazowieckiego wraz
z uchwalonymi stanowiskami Rad
Gmin/Powiatów w przedmiotowej
sprawie. Samorządowcy byli zgodni, że solidarnie doprowadzić muszą do zmiany tak absurdalnego
przepisu prawa.

››› Z życia miasta

Wspaniały jubileusz
4 września 100 rocznicę urodzin
w gronie rodziny i serdecznych
przyjaciół obchodziła nasza Mieszkanka Pani Maria Klimaszewska.
Pani Maria jest osobą bardzo pogodną. Uwielbia grać w brydża.

Szanownej Jubilatce życzymy
dużo zdrowia.
Małgorzata Smysło
Zastępca Kierownika USC
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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System Informacji
Miejskiej

Do końca września br. został na terenie miasta zamontowany Miejski
System Informacji Kulturalnej w Podkowie Leśnej. System zbudowała
spółka Utal z Kobylnicy. Miasto na budowę Systemu pozyskało w lutym
bieżącego roku dofinansowanie w wysokości 749 480,28 zł co stanowi
85 % wartości realizacji całego dofinansowania.
Na terenie Podkowy Leśnej pojawił się jednolity system nośników
pod względem wizualnym, który uporządkować ma informację
o przestrzeni publicznej, nadać jej
usystematyzowany, spójny kolorystycznie i funkcjonalnie charakter.
W ramach projektu powstały
nowe panele z miejscem na plakaty
i ogłoszenia kulturalne oraz słupy
ogłoszeniowe. Informacje o obiektach zabytkowych i instytucjach prezentowane są na pylonach kierunkujących. Przy ulicach wjazdowych
do miasta (od zachodu, wschodu
i południa) stanęły trzy witacze, a na
niektórych skrzyżowaniach – wolnostojące nośniki z nazwami ulic.
Poza tradycyjnym systemem
oznakowania utworzona został
aplikacja informatyczna oraz strona
internetowa kompatybilna funkcjonalnie z mobilnym przewodnikiem –
http://podkowalesna.treespot.pl. Po
zainstalowaniu na urządzeniu moNa uwagę zasługuje fakt, że probilnym (smartfon, tablet) aplikacja
jekt uwzględnia potrzeby osób nieumożliwi dostęp między innymi do:
pełnosprawnych. Na wszystkich
l informacji dotyczących kalen- planach miasta została naniesiona
darza wydarzeń kulturalnych, powłoka z informacją w języku Braspołecznych i obywatelskich,
ille’a. Na słupkach z nazwami ulic
l informacji o budynkach, par- oraz piktogramami, w połowie ich
kach, pomnikach, muzeach, długości, znajdują się zainstalowane
domach kultury, miejscach hi- nakładki zawierające informację dla
storycznych i związanych z wy- osób niewidomych. Wewnątrz bubitnymi osobami i wydarzenia- dynku Centrum Kultury i Inicjatyw
mi z historii miasta,
Obywatelskich zainstalowany zol informacji o podkowiańskich stał system wzmocnienia dźwięku,
instytucjach, w tym o domach tzw. pętla induktofoniczna.
Projekt „Budowa zintegrowanekultury, organizacjach pozarządowych, kościołach, urzędzie go miejskiego systemu informacji
kulturalnej w zabytkowym mieście
pocztowym, policji, itp.
l opisu wytyczonych tras space- ogrodzie Podkowie Leśnej” został
zrealizowany do 30 września 2015 r.
rowych,
l galerii zdjęć związanych z obiektami dziedzictwa kulturowego,
miejscami i wydarzeniami.
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Anna Wrzosek
Referat Finansowy

Urząd Miasta Podkowa Leśna

Inwest

Lustra na Myśliwskiej
W celu umożliwienia poprawy bezpieczeństwa 21 października na
prośbę mieszkańców zostały zamontowane cztery lustra drogowe
przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej
z Sarnią oraz Myśliwskiej z Borsuczą. Zamontowanie luster sferycznych w dużym stopniu wpłynie
na poprawę ruchu w tym miejscu.
Dzięki nim, włączenie się do ruchu
pojazdów wjeżdżających na ulicę
Myśliwską stało się łatwiejsze i co
najważniejsze bezpieczniejsze.

Przebudowa ulicy Myśliwskiej
W październiku rozpoczęły się
prace związane z przebudową ulicy
Myśliwskiej na połączeniu z ulicą
Helenowską i Błońską. Na przecięciu ulic powstaną wyniesione skrzyżowania co spowolni ruch w ulicy
i zwiększy bezpieczeństwo niechronionych uczestników w tym rejonie
w tym rejonie.

Przebudowa ul. Bukowej
Z końcem września zakończyła
się przebudowę ulicy Bukowej na
odcinku od ul. Grabowej do ul. Podleśnej (granica miasta). Zakres prac
objął wymianę krawężników, wykonanie nowej nakładki asfaltowej,
a zjazdy do posesji zrobione zostały
z kostki betonowej. Dodatkowo ulica zyskała odwodnienie w postaci poboczy chłonnych. W ramach
przebudowy wprowadzone zostały
zmiany w organizacji ruchu polega-

ycje w mieście
jące na wykonaniu progów zwalniających na odcinku od ulicy Topolowej do granicy miasta.
Zakończone także zostały prace
związane z nowymi nasadzeniami
w ulicy. Już na wiosnę cieszyć nas
będzie sznur kwitnącego amelanchiora, którego kwiaty przyciągają
roje pszczół, a latem i jesienią liczne
owoce dostarczać będą pożywienia
naszym ptasim mieszkańcom. Dodatkowo wzdłuż ulicy pojawiły się
tawuły i śnieguliczki.

Przebudowa ulicy Akacjowej
na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Sosnowej
Z końcem października oddany
został odcinek przebudowanej ulicy
Akacjowej od Warszawskiej do Sosnowej. W ramach prac wykonana
została nowa nawierzchnia z kostki
betonowej w krawężnikach betonowych, zjazdy do przyległych posesji
oraz odwodnienie w formie poboczy
chłonnych. Ulica zyskała nową este-

tykę, a wykonane prace wpłyną na
komfort jej użytkowników.

Projekty dróg
Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach
uporządkowania węzła Jodłowa/
Reymonta w ramach, której wykonane zostaną poniższe opracowania:
l przebudowa połączenia ulic Lipowej, Bukowej, Sosnowej, Topolowej (rondo),
l przebudowa ul. Bukowej na odcinku Lipowa – Reymonta,
l przebudowa ulicy Jodłowej,
l przebudowa ulicy Reymonta na
odcinku Żeromskiego – Słowackiego,
l projekt organizacji ruchu dla całego rejonu z podziałem na poszczególne zadania.

jąca na wycinkę pozostałych akacji
ze szpaleru z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Drzewa stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla
zdrowia, życia i mienia. W ich miejsce, pomimo nie otrzymania takiego
zalecenia, zostaną nasadzone nowe,
młode akacje. Prace te w związku
z potrzebą wykonania podziemnego
okablowania energetycznego przez
PGE muszą być wykonane w późniejszym terminie.

W trakcie realizacji są opracowania projektowe dotyczące:
l ścieżek rowerowych wzdłuż
trasy 719,
l ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD na wysokości
Parku Miejskiego,
l przebudowy ul. Gołębiej,
l przebudowy ul. Zachodniej,
l przebudowy ul. Sokolej.
Po pozytywnej decyzji Ministerstwa Infrastruktury, w ramach partnerstwa PTO ogłoszone zostaną
przetargi na opracowanie dodatkowej dokumentacji przebudowy dróg:
ul. Kwiatowej (odcinek nieutwardzony), Głównej i Al. Lipowej.

Przymusowa wycinka akacji
na ul. Akacjowej
W sierpniu i wrześniu br. na ulicy Akacjowej pomimo bezwietrznej pogody doszło do zwalenia się
trzech drzew akacjowych na posesje
prywatne. W wyniku analizy i oceny stanu pozostałych drzew, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator
Zabytków wydał decyzję pozwala-

Szkoła
W październiku zakończone zostały prace remontowe w Zespole
Szkół Samorządowych. Wykonawca
zrealizował zadanie polegające na
naprawie i zabezpieczeniu ścian. Położone zostały „lamperie”, narożniki
zabezpieczone listwami drewnianymi, a ściany w łączniku starej części
szkoły z nową zostały wzmocnione.
W tym roku udało się jeszcze wygospodarować dodatkowe pieniądze
w budżecie na remont jednej z łazienek w starym skrzydle. Prace będą
prowadzone po godzinach lekcyjnych, tak aby uczniom nie przeszkadzać w nauce.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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››› Wieści z urzędu

Orla oddana mieszkańcom

Budowa budynku komunalnego o powierzchni użytkowej 212 m2 przy ulicy Orlej
w Podkowie Leśnej dobiegła końca. Zaplanowana na początku roku inwestycja
kosztowała samorząd 435 000 zł.
Zadanie to zostało dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Na
ten cel pozyskano fundusze w wysokości 295.091 zł. Dzięki łagodnej zimie i sprzyjającej pogodzie
inwestycja przebiegała bez większych zakłóceń. Intensyfikacja
prac spowodowała, że 25 września 2015 roku podpisano protokół odbioru końcowego. Do pracy
mogła zatem przystąpić Społecz-

na Komisja Mieszkaniowa przyznająca lokale socjalne najbardziej
potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. W budynku socjalnym znajduje się dziewięć lokali
mieszkalnych, z czego sześć przeznaczonych jest dla rodzin, a trzy
lokale dla osób samotnych.
Dodatkowo na prośbę lokatorów przy obu domach komunalnych (przy ul. Orlej i Jaskółczej)

postawionych zostało 16 domków
narzędziowych, które pełnią rolę
komórek lokatorskich m.in. do
przechowywania sprzętu do pielęgnacji ogrodu. Na chwilę obecną zostały zaspokojone bieżące
potrzeby komunalne w naszym
mieście.
Hanna Stefankiewicz
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Środowisko

Oczyszczone urządzenia
melioracyjne

stanu technicznego oraz bezpieczeństwa sąsiadujących posesji.
W przyszłym roku podejmiemy
starania o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na rewitalizację stawu wraz z remontem przepustów i mostków.
Joanna Kacprowicz, kierownik Referatu
Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

We wrześniu na terenie miasta
zakończyły się prace związane
z czyszczeniem dna stawu w Parku
Miejskim. Również rowy odwadniające w Podkowie Leśnej zostały odmulone, oczyszczone, a ich
dno i skarpy zakonserwowane.
W ramach prac uprzątnięte zostały śmieci, liście i gałęzie, skoszona
trawa oraz wykonana została na-
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prawa i faszynowanie osuwających
się skarp rowów z wyłączeniem
odcinka rowu biegnącego przez
Rezerwat Parów Sójek. Z uwagi
na duże potrzeby finansowe w zakresie konserwacji rowów oraz konieczność właściwego ich funkcjonowania Urząd Miasta wystąpił do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o pozyskanie dodatkowych środków na realizacje
zadania pn. „Przebudowa odcinka
rowu przy ul. Myśliwskiej w Podkowie Leśnej. Na ten cel pozyskaliśmy
dofinansowanie w wysokości 50%
kosztów kwalifikowanych zadania.
Środki pozwolą na wykonanie przebudowy rowu, poprawienie jego

››› Wieści z urzędu

Rewitalizacja Parku Przyjaźni
Polsko–Węgierskiej
Dokonano odbioru zadania pod
nazwą „Rewitalizacja Parku
Przyjaźni Polsko- Węgierskiej
w centrum zabytkowego Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna”.

Roboty budowlane związane z nasadzeniami nowych roślin i zabiegami
pielęgnacyjnymi dla roślin już istniejących wykonywała firma Ziel–Bud,
mająca duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu inwestycji, m.in.
rewitalizowała Ogród Krasińskich
w Warszawie.
Nawierzchnia części alejek w strefie parkowej została wykonana
z mineralnej, wodoprzepuszczalnej,
naturalnie stabilizowanej HanseGrand. Jest to materiał budowlany
składającym się z wysokiej jakości
kamieni naturalnych, grysów oraz
specjalnego lepiszcza ekologicznego. HanseGrand jest nawierzchnią
biologicznie czynną i całkowicie
przyjazną dla środowiska naturalnego. W części leśnej została zastosowana nawierzchnia HanzaVia -też
produkt mineralny, naturalny, niezanieczyszczony, bez dodatków produktów sztucznych na bazie żwirów
naturalnych łamanych, piasku i kruszyw skalnych. Obie są całkowicie

przepuszczalne, dopasowane do
specyfiki terenu i charakteru Podkowy. Przed pomnikiem zostały położone ponownie – stare, wyczyszczone płyty z piaskowca. W głównej
alei stoi makieta ceramiczna Podkowy Leśnej ulepiona w 2013 r. przez
uczniów gimnazjum pod kierunkiem
nauczyciela, architekta i ceramika
Anny Kasperkiewicz.
Wykonane nasadzenia roślin można liczyć w tysiącach sztuk, pochodzą one ze szkółki objętej kontrolą
polskiego inspektoratu ochrony roślin. Wśród nich znajdują się byliny:
m.in. zawilce, turzyce, narecznice,
żurawka, funkia, bluszcz pospolity;

krzewy i krzewinki: grab żywopłotowy, jaśminowiec, cisy, barwinek,
tawuła, suchodrzew oraz drzewa:
jaśminowce, lipy, głogi oraz świerk
pospolity, którego rozmiary są
naprawdę imponujące – 7 m. Zamontowano parkowe oświetlenie
– „pastorały” z oprawami ledowymi.
Przewidziane są również ławki, kosze i maszt, których montaż nastąpi
w terminie późniejszym. Będą jeszcze wykonywane prace pielęgnacyjne – cięcie starego grabowego
żywopłotu od strony ul. Akacjowej.
Beata Piotrowska
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

System powiadamiania SMS…

Od stycznia 2016 r. Urząd Miasta planuje uruchomić dla mieszkańców
Podkowy Leśnej system powiadamiania SMS.
W związku z tym już dziś możecie l imprezach kulturalnych i sportoPaństwo uzupełnić formularz zgody wych, wydarzeniach plenerowych;
na wykorzystanie danych kontakto- l terminach odbioru odpadów kowych i złożyć go w siedzibie Urzędu munalnych;
Miasta.
l terminach płatności podatków
System poinformuje Państwa o:
i opłat lokalnych oraz o istniejących
l poważnych awariach: prądu, gazu, zaległościach z tego tytułu.
wody, łącz telekomunikacyjnych na Zachęcamy do wypełnienia formuterenie Podkowy Leśnej;
larza zgody na przesyłanie inforsytuacjach
kryzysowych
na
teremacji. Jest on dostępny do pobral
nie miasta;
nia na stronie internetowej miasta
www.podkowalesna.pl albo w siel utrudnieniach drogowych;
dzibie Urzędu.
l planowanych remontach;
Urzą
d
Leśn Miasta
a:
już pr Ulica BuPodkow
dobr zejezdn kowa jesa
a.
ej dr
ogi. Życzym t
y

Uzupełniony i podpisany formularz
można złożyć w sekretariacie urzędu lub przesłać go na adres Urzędu
Miasta Podkowa Leśna: ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna.
W związku z wyrażeniem zgody na
otrzymywanie informacji nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z odbieraniem wiadomości
SMS, kosztów abonamentowych ani
kosztów związanych z zapisaniem
się lub wypisaniem się z Systemu Informowania Mieszkańców.
Magdalena Sitko
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Rada Miasta

Informacje Rady Miasta
Podkowa Leśna
Rada Miasta Podkowa Leśna w okresie od września do października 2015 r. obradowała na czterech sesjach,
w trakcie których radni podjęli siedemnaście uchwał i przyjęli jedno stanowisko:

XII sesja Rady Miasta – 3 września 2015 r.
Uchwała Nr 55/XII/2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Uchwała Nr 56/XII/2015

w sprawie powołania Skarbnika Miasta Podkowa Leśna
(na stanowisko Skarbnika Miasta powołana została p. Agnieszka
Czarnecka)

Uchwała Nr 57/XII/2015

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna (honorowe obywatelstwo przyznano p. Włodzimierzowi Pawlikowi)

XIII sesja Rady Miasta – 10 września 2015 r.
Uchwała Nr 58/XIII/2015

w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miasta Podkowa
Leśna (na wniosek grupy radnych z funkcji Przewodniczącej Rady
Miasta dowołano radną Renatę Gabryszuk)

Uchwała Nr 59/XIII/2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

XIV sesja Rady Miasta – 21 września 2015 r.
Uchwała Nr 60/XIV/2015

w sprawie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Podkowa Leśna (w związku z wyborem na Przewodniczącego Rady
Miasta z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta zrezygnował
radny Grzegorz Smoliński).

Uchwała Nr 61/XIV/2015

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa
Leśna
(na Przewodniczącego Rady Miasta wybrano radnego Grzegorza
Smolińskiego)

XV sesja Rady Miasta – 29 października 2015 r.
Uchwała Nr 62/XV/2015

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na czas nieoznaczony

Uchwała Nr 63/XV/2015

w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 64/XV/2015

w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Podkowie
Leśnej wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej
(Zespół Szkół w Podkowie Leśnej Publiczne Gimnazjum
im. profesora Kazimierza Michałowskiego)

Uchwała Nr 65/XV/2015

w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na
lata 2015 – 2020

Uchwała Nr 66/XV/2015

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr 67/XV/2015

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna (na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta wybrano
radnego Wojciecha Żółtowskiego)
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Uchwała Nr 68/XV/2015

w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do
sądów powszechnych

Uchwała Nr 69/XV/2015

w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do
2019 r.

Uchwała Nr 70/XV/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
Podkowa Leśna (skarga Rady Rodziców)

Uchwała Nr 71/XV/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
Podkowa Leśna (skarga Rady Rodziców)

Stanowisko Nr 8/2015

dla Wojewody Mazowieckiego w związku z pismem Rady Rodziców Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej z dnia 02.09.2015 r.

Treść wszystkich uchwał i stanowisk przyjętych przez Radę Miasta
dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.podkowalesna.pl) oraz w Biurze Rady Miasta.
Radni Miasta zapraszają mieszkańców na swoje dyżury (po-

niedziałki w godz. 17.00-18.00,
Urząd Miasta) oraz do udziału
w sesjach Rady Miasta i posiedzeniach komisji merytorycznych.
Informacje o zaplanowanych spotkaniach są publikowane na stronie internetowej miasta oraz za-

mieszczane na miejskich tablicach
informacyjnych.
Beata Krupa
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Z życia miasta

Reorganizacja stołówki szkolnej

Od nowego roku szkolnego została zmieniona forma organizacyjna
stołówki w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej. 7 września 2015 r.
społeczna komisja dokonująca wyboru wykonawcy świadczenia usługi – prowadzenie stołówki szkolnej
(z możliwością świadczenia usług
gastronomicznych dla ludności) wraz
z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia kuchni, rekomendowała w oparciu o kryteria zawarte w regulaminie
konkursu firmę Skrzywanek Sp. J.
Cena pełnego obiadu wynosi 7 zł
dla dziecka, 9 zł dla osoby dorosłej.

Ilość wydawanych posiłków w stosunku do lat ubiegłych znacznie
wzrosła – było ok. 130, obecnie jest
200. Dzięki wprowadzonym zmianom (podniesienia progu minimum
socjalnego), pomoc publiczna skierowana została do osób, które jej
faktycznie potrzebują – dotychczas
3 dzieci otrzymywało bezpłatne posiłki, obecnie jest ich 21. Docelowo
będzie ok. 30. Trwają przygotowania
umożliwiające zakup obiadu wszystkim chętnym mieszkańcom.
Z perspektywy dwóch miesięcy
już można ocenić, że podjęcie decyzji

o zmianie formy organizacyjnej stołówki było
jak najbardziej zasadne i z korzyścią
nie tylko dla uczniów. Osiągnęliśmy
mierzalne oszczędności budżetowe,
ale przede wszystkim mamy wpływ
na kierowanie polityki prospołecznej, a co za tym idzie szerszą pomoc
potrzebującym.
Elżbieta Siedlecka,
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Wieści z urzędu

Propozycje zadań przewidzianych
do realizacji w 2016 roku

Mieszkańcy Podkowy Leśnej zainteresowani rozwojem miasta do
30 września b.r. mogli osobiście lub
mailowo składać propozycje oraz
uwagi do budżetu na 2016 rok.
Wszelkie sugestie były przyjmowane do podkowiańskiego magistratu.
Na początku października na stronie
internetowej Urzędu Miasta pojawiło się podsumowanie postulatów
zgłoszonych przez mieszkańców,
którzy w głównej mierze proponowali utwardzenie ulic, poprawę ich
bezpieczeństwa oraz komfortu ich

użytkowania w postaci m.in. wybudowania spowalniaczy ruchu, wyniesionych skrzyżowań czy przejść
dla pieszych. Propozycje „drogowe” przeważały liczbę wszystkich
wniosków, choć nie zabrakło inicjatyw, które stanowić mogą projekty
inwestycyjne opracowane i ujęte
w budżecie w kolejnych latach. Są
to m.in. wprowadzenie monitoringu
w centrum Podkowy Leśnej, wybudowanie ścieżek rowerowych i edukacyjnych, opracowanie planów
oraz wybudowanie przedszkola

z oddziałem żłobkowym. Nie brakuje również propozycji o charakterze edukacyjnym, kulturalnym czy
sportowym. Z uwagi na ograniczenia budżetowe tylko niektóre wnioski, skierowane do urzędu, zostaną
rozpatrzone. Reszta w miarę możliwości finansowych będzie stopniowo realizowana.
Justyna Cierniak
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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››› Środowisko

Wybory parlamentarne 25.10.2015
– jak głosowano w Podkowie Leśnej
Za nami wybory parlamentarne. Gratulujemy wygranym, ale przede wszystkim
gratulujemy mieszkańcom Podkowy Leśnej, którzy wykazali się dojrzałością
obywatelską i po raz kolejny pobili rekord frekwencji wyborczej.
Frekwencja
krajowa
wyniosła
50,92%, natomiast w Podkowie Leśnej 74,43%, przy czym najwyższa
była w obwodzie nr 2 – 77,81%.

Wszystkim wyborcom bardzo dziękujemy za udział w wyborach i poważne podejście wobec naszych
praw i zobowiązań wobec Państwa.

Przedstawiamy wyniki głosowania w Podkowie Leśnej. Szczegółowe dane (m.in. podział mandatów,

ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na posłów) zamieszczone są na stronie

Dziękujemy także członkom obwodowych komisji wyborczych za
rzetelność, zaangażowanie i miłą
współpracę.

Państwowej Komisji Wyborczej
(www.pkw.gov.pl).

Wybory do Sejmu RP
Listy

Razem na
listę

%

Obwód 1

Obwód 2

Obwód 3

Obwód 4

Lista nr 1 - KW PiS

209

176

178

150

713

30,37%

Lista nr 2 - KW PO RP

194

172

203

174

743

31,64%

Lista nr 3 - KW Razem

30

21

21

27

99

4,22%

Lista nr 4 - KW KORWiN

32

18

18

16

84

3,58%

8

10

11

15

44

1,87%

Lista nr 6 - KW Zjednoczona Lewica

27

45

20

38

130

5,54%

Lista nr 7 - KWW "Kukiz'15"

34

22

17

26

99

4,22%

Lista nr 8 - KW Nowoczesna
Ryszarda Petru

108

98

133

85

424

18,06%

4

3

3

2

12

0,51%

646

565

604

533

Lista nr 5 - KW PSL

Lista nr 10 - KWW Zbigniewa Stonogi
Razem w obwodzie:

Wybory do Senatu RP
%

Obwód 1

Obwód 2

Giertych Roman Jacek

124

104

119

114

461

20,08%

Jaszczak Rafał Krzysztof

139

130

167

118

554

24,13%

Kozera Ireneusz Tomasz

11

8

6

6

31

1,35%

Płatek Monika Stanisława

103

101

93

86

383

16,68%

Radziwiłł Konstanty

228

193

186

181

788

34,32%

20

23

18

18

79

3,44%

625

559

589

523

Smoktunowicz Robert Maciej
Razem w obwodzie:

Obwód 3 Obwód 4

Razem na
kandydata

Kandydaci

Beata Krupa
Urzędnik Wyborczy Miasta
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››› Edukacja

Święto Edukacji Narodowej
14 października 2015 r. o godzinie 9.30 w naszym przedszkolu
odbyło się pasowanie na przedszkolaka dzieci z grupy „Zajączki”
i „Wiewiórki”. Dzieci z wielką radością wystąpiły przed zaproszonymi gośćmi prezentując piosenki
i wierszyki. Pani Dyrektor Bożena Tomaszek swym magicznym
ołówkiem przyjęła każde dziecko
do grona przyjaciół Krasnala Hałabały. Grupa „Jeżyków” wręczyła
dzieciom upominki na pamiątkę
tego wydarzenia. Wiemy, że lata
spędzone w przedszkolu dzieci
będą wspominały jako bardzo
udany, wesoły, twórczy okres
w ich życiu. Kolejną częścią artystyczną był występ dzieci z grupy

„Sów”, które przygotowały przedstawienie pt.: „O gościach co na
ucztę nie przyszli” na podstawie
opowiadania Lucyny Krzemienieckiej pt.„ Z przygód Krasnala
Hałabały”. Celem imprezy było
podziękowanie wszystkim paniom za cierpliwość i trud włożony w edukacje i wychowanie.
Dzieci złożyły życzenia, wręczyły
upominki wszystkim przybyłym
gościom. Dziękujemy wszystkim
dzieciom i paniom za miło spędzony czas. A w szczególności Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna
Panu Arturowi Tusińskiemu, który odwiedził naszych przedszkolaków w tym ważnym dniu.
Joanna Gajewska

››› Z życia miasta

I Gminny Przystanek PaT w Podkowie Leśnej
28 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie
Leśnej odbędzie się I Gminny Przystanek PaT. PaT jest skrótem od nazwy programu edukacyjno-profilaktycznego „Profilaktyka a Ty”. Jest
to ogólnopolski program Komendy Głównej Policji, promujący wśród
młodzieży modę na życie wolne od uzależnień, agresji i przemocy.
PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek. PaT nie ma
charakteru akcyjności i konkurencyjności. Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia
środowisk, wzajemnego wsparcia,
wymiany doświadczeń i twórczych
prezentacji. PaT to głos młodzieży w
profilaktyce uzależnień!
Program jest skierowany do młodzieży, która ukończyła 13 rok życia
(gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne). Podczas Przystanku PaT
w Podkowie Leśnej powstanie Podkowiańska Grupa PaT, która wybierze swojego lidera młodzieżowego.
Nasza grupa PaT będzie reprezentowała Podkowę Leśną na innych
Przystankach PaT. Program jest
imprezą zamkniętą – mogą w nim
uczestniczyć uczniowie naszych
szkół oraz grupy PaT z różnych gmin
Mazowsza i Polski, które wcześniej
się zgłoszą. Społeczność PaT z niecierpliwością oczekuje przyjęcia

młodzieży z Podkowy Leśnej do
swoich struktur.
Przystanek rozpoczyna się o godzinie 9.00, a zakończy około 0.30.
Podczas Przystanku PaT młodzież
będzie uczestniczyła w różnych
warsztatach artystycznych m.in.
charakteryzacja, trening twórczego
myślenia, samoobrona, dziennikarskie, rękodzielnictwo, malowanie
na koszulkach, hip-hop, teatralne,
fotograficzne, malowanie na kamieniach, plastyczne, zumba, qi gong….
Nasz Przystanek PaT pozostanie
zapewne w pamięci wszystkich
uczestników. Tak jak i inne Przystanki pozostawi ze sobą niezapomniane
emocje, pozytywne przeżycia, radość i nowe znajomość.
Informacje dla uczestników
Przystanku PaT:
l jeżeli chcesz spakować piwo do
plecaka, to nie przyjeżdżaj!
Dokonałeś złego wyboru – to
nie ta impreza!

ljeżeli myślisz tak samo
(patrz wyżej)
l jeżeli w świecie sztuki czujesz się
u siebie, to zapraszamy
Na akcji młodzież będzie miała zapewnione wyżywienie i otrzymają
pakiety startowe uczestnika. Cały
program będzie zabezpieczony
przez Komendę Powiatową Policji
z Grodziska Mazowieckiego.
Zachęcam szczególnie nasza młodzież do obejrzenia filmików z różnych Przystanków PaT w Internecie
i dołączenia do społeczności PaT na
facebooku.
Bliższych informacji dotyczących Przystanku PaT udziela Ewa
Zalewska – Kierownik OPS w Podkowie Leśnej, tel. (22)279 10 82,
504 067 067.
Ewa Zalewska
kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Podkowie Leśnej
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Zapraszamy

Mikołajki w Podkowie Leśnej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie
Leśnej oraz Centrum
Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie Leśnej zaprasza wszystkie
dzieci z naszego
miasta – do 11-go roku życia na
ZABAWĘ
MIKOŁAJKOWĄ,
która odbędzie się 12 grudnia
2015 r. od godz. 11.00 do godz.
13.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie
Leśnej przy ul. Świerkowej 1 .

Będzie dużo fajnej zabawy
i odwiedziny św. Mikołaja
z upominkami.
Zapisy na Mikołajki do dnia
4.grudnia 2015 r. do godz. 16.00
prowadzą:
l Ośrodek
Pomocy Społecznej
tel. 22 729 10 82
l Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich tel. 22 729 13 84
wew. 22 (Pani Izabela Wilanowska).
Ośrodek Pomocy Społecznej
Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich

››› Z życia miasta

Podziel się z sąsiadem
Szanowni Państwo od listopadado 18 grudnia 2015 r. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Podkowie
Leśnej prowadzi akcję przedświąteczną „Podziel się z sąsiadem”.
Celem naszej akcji jest wsparcie
rzeczowe najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Do oznaczonych pojemników
„Podziel się z sąsiadem” można
wkładać rzeczy, które staną się
darami dla innych: artykuły spożywcze,
gospodarstwa domowego, zabawki....
Zebrane produkty zostaną
p r ze k a z a n e
podopiecznym Ośrodka
Pomocy
Społecznej w Podkowie Leśnej.

››› Z życia miasta

Bliższych informacji dotyczących akcji udziela Kierownik
OPS i pracownicy
socjalni.
Ewa Zalewska
kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej

Warsztaty
dobrego

samopoczucia

Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Podkowie Leśnej we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną
w Podkowie Leśnej serdecznie zapraszają mieszkańców na bezpłatne
„Warsztaty dobrego samopoczucia”.

Chcesz nauczyć się
uwalniania od codziennego
stresu i lęków,
innego stylu życia?
TO TE WARSZTATY
SĄ DLA CIEBIE
Cykl
warsztatów
rozpoczął
się 19 listopada i będzie trwał
przez 5 tygodni w Bibliotece
Publicznej w Podkowie Leśnej
przy ul. Błońskiej 50.
Warsztaty prowadzi Elżbieta Dybińska – psycholog specjalizujący
się w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie.
Osoby zainteresowane prosimy
o zapisywanie się osobiste lub telefonicznie:
l Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82
l Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48

Kontakt z policją 24h/7dni

W związku z licznymi prośbami
mieszkańców uruchomiono automatyczne przekierowanie połączeń telefonicznych dla numeru
22 758 91 10 – komisariat Policji
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Pojemniki i kosze będą ustawione
w sklepach, które czynnie włączyły się w naszą akcję: „Delikatesy”
Piotr Machnikowski ul. Słowicza 1, „Krokodyl” ul. Jelenia 19a,
„Kredens domowy” ul. Brwinowska 6, „Społem” Powszechna
Spółdzielnia Spożywcza w Pruszkowie – sklep 113 ul. Jana Pawła
II 13, sklep spożywczy „Malinka”
Renata Malinowska ul. Bukowa
21, „Carrefour EXPRESS” sklep
spożywczo-przemysłowy ul. Jana
Pawła II 3.

››› Z życia miasta

w Podkowie Leśnej – na nr dyżurnego w Komendzie Powiatowej
w Grodzisku po 5 sygnale. Telefony
będą przekierowywane w sytuacji,
kiedy posterunek w Podkowie jest

zamknięty. Nie będzie konieczności dzwonienia na tel. 112, co skróci
zdecydowanie czas oczekiwania na
połączenie z komendą w Grodzisku.

››› Podwarszawskie Miasto Ogrodów

››› Wieści z urzędu

Projekt cmentarza

W dniach 19 października – 2 listopada 2015 r.
odbyły się konsultacje
koncepcji projektowanego cmentarza
komunalnego w Żółwinie, który ma
służyć mieszkańcom Brwinowa i Podkowy Leśnej. Powierzchnia grzebalna
cmentarza wyniesie 3,5 ha. W jego rejonie powstanie parking na ponad 100
samochodów. Na cmentarzu znajdą
się kwatery grzebalne: groby ziemne
i murowane, groby rodzinne i przeznaczone dla dzieci. Powstanie również
kolumbarium i zostanie wyznaczony
teren przeznaczony na groby urnowe. W południowo-zachodniej części
nieruchomości zaplanowano lokalizację domu przedpogrzebowego wraz

z niezbędnym zapleczem sanitarnym
administracyjno-gospodarczym.
Na cmentarzu przewidziano również
punkty czerpalne wody i miejsca przeznaczone do składowania odpadów.
Teren cmentarza będzie oświetlony. Projektant tworzy też koncepcję
cmentarnych alejek i rozplanowania
zieleni itp. W promieniu 150 m od granicy powierzchni grzebalnej cmentarza wyznaczona zostanie dodatkowo
strefa ochronna.
Projekt jest wykonywany w ramach
partnerstwa Podwarszawskiego Trój
miasta Ogrodów.
Agnieszka Radziak
Referat Infrastruktury Komunalnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Szczepienia
ochronne
przeciwko
grypie
W dniach od 15 października
do 15 grudnia 2015 r. w godzinach 10.00 – 18.00 w Przychodni
BASIS przy ul. Błońskiej 46/48
(tel. 22 758 92 65) prowadzona jest
akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Podkowie Leśnej.
Szczepieniami objęte są kobiety
od 60-go roku życia i mężczyźni od
65-go roku życia.
Liczba szczepień jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia.
Akcja finansowana ze środków Miasta Podkowa Leśna.
Małgorzata Niewiadomska
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

››› Sport

››› Z życia miasta

Świętowali długoletnie
pożycie małżeńskie
27 października Burmistrz Miasta
Artur Tusiński wręczył państwu
Marii Bodakiewicz-Kosińskiej oraz
Leszkowi Kosińskiemu medale za
długoletnie pożycie małżeńskie.
Wydarzenie miało charakter szczególny, ze względu na piękny jubileusz
64 lat wspólnego życia. Organizatorem uroczystości jubileuszowych
był podkowiański Urząd Stanu Cywilnego. Temu niecodziennemu wy-

darzeniu towarzyszyła podniosła
atmosfera, którą uzupełniały kwiaty oraz słodki poczęstunek. Burmistrz Miasta przekazał państwu
Kosińskim najserdeczniejsze życzenia wielu kolejnych lat spędzonych
w miłości, życzliwości oraz zdrowiu.
Małgorzata Smysło
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Stowarzyszenie „Podkowa Sportowa” informuje, że na stronach
internetowych: Urzędu Miasta
Podkowa Leśna, Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich, naszego Stowarzyszenia oraz innych
organizacji społecznych już w listopadzie zostanie zamieszczona
ankieta dotycząca zainteresowań
i oczekiwań mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji. Informacje zebrane w ten sposób posłużą
naszej organizacji do opracowania oferty działalności sportowo-rekreacyjnej dla różnych grup
wiekowych, prowadzonej we
współpracy z placówkami edukacyjnymi, kulturalnymi oraz organizacjami promującymi sport,
rekreację i zdrowy tryb życia.
Zapraszamy do zapoznania się
z naszą działalnością na stronie
www.podkowasportowa.pl
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››› Sport
23 września 2015 roku
stowarzyszenie Podkowa
Sportowa uzyskało
rejestrację sądową i tym
samym mogło rozpocząć
działalność, a jego głównym
celem jest upowszechniania
kultury fizycznej, sportu,
rekreacji i turystyki,
promowanie zdrowego
trybu życia, wspieranie
aktywnego wypoczynku, ze
szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży oraz
wspieranie działań na rzecz
osób niepełnosprawnych
i zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Natychmiast po uzyskaniu rejestracji stowarzyszenie zainaugurowało
działalność, organizując na terenie
Podkowy Leśnej Narodowy Dzień
Sportu w dniu 3 października i włączając się tym samym do III już edycji tej imprezy, odbywającej się na
terenie całego kraju, a zainicjowanej
przez fundację Zwalcz Nudę.
W Podkowie pojawiły się plakaty
informujące o zaplanowanych zajęciach sportowych na terenie Zespołu
Szkół Samorządowych oraz w CKIO
przy ulicy Świerkowej, adresowane zarówno do młodzieży, jak i osób
dorosłych. Główną imprezą młodzieżową były mecze piłki ręcznej,
rozegrane pomiędzy dziewczętami
z gimnazjów: samorządowego i św.
Hieronima (KIK) oraz chłopcami
z klas podstawowych szkoły samorządowej i szkoły św. Teresy (KIK).

Narodowy Dzień Sportu
w Podkowie Sportowej
Walka toczyła się o puchary ufundowane przez stowarzyszenie Podkowa Sportową, które tym razem
zdobyły drużyny z Zespołu Szkół Samorządowych. Zwycięzcy otrzymali
także nagrody indywidualne w postaci plecaków, a wszyscy uczestnicy
pamiątkowe znaczki. Poza meczami,
dzieci brały udział w zajęciach karate, szermierki, tenisa oraz szachach,
prowadzonych przez nauczycieli
WF, instruktorów i wolontariuszy.
Natomiast w sali widowiskowej
CKiIO na ulicy Świerkowej dorośli
mogli zapoznać się z ofertą zajęć
rekreacyjnych i nieodpłatnie uczestniczyć warsztatach tańca towarzyskiego, jogi i tai chi.
Na terenie siłowni plenerowej
mieszkająca w Podkowie pani rehabilitantka informowała o możliwościach wykorzystania urządzeń dla
poprawy kondycji, a także pomagała

dobrać osobom zainteresowanym
odpowiednie ćwiczenia .
Stowarzyszenie zaprasza na kolejne imprezy zaplanowane na ostatnie
miesiące tego roku – jeszcze w listopadzie planujemy zorganizowanie
Rodzinnego Turnieju Badmintona
oraz weekendowych „warsztatów
zdrowia” na siłowni plenerowej (informacje pojawią się na plakatach
i stronach WWW).
Teresa Siedlecka-Wójcikowska
prezes Podkowy Sportowej

››› Kultura

Rada Muzeum w Stawisku:
gratulacje dla Alicji Matrackiej-Kościelny
Jako przedstawicielce Rady Miasta
Podkowa Leśna w Radzie Muzeum
im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku miło mi poinformować, że pani dr Alicja Matracka-Kościelny (do maja br. dyrektor
Muzeum) otrzymała od Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
nagrodę za działalność w Stawisku,
m.in. za prekursorskie przedsięwzięcia kulturalne (w tym festiwa16

le „Muzyczne Konfrontacje”, cykle
spotkań „Dźwięk – Słowo – Obraz
– Myśl”, „Akademia Myśli i Dźwięku”), stworzenie na Stawisku „muzeum otwartego” oraz za dokonania
w zakresie ochrony i dziedzictwa
kulturowego:
przeprowadzenie
generalnych remontów, rewitalizacji obiektu i zbiorów, skuteczność
w pozyskiwaniu dotacji na muzealne inwestycje.

W czerwcu br. Alicja Matracka-Kościelny została wiceprezesem
Związku Kompozytorów Polskich.
W imieniu Rady Muzeum w Stawisku składam pani dr Alicji Matrackiej-Kościelny serdecznie gratulacje.
dr Renata Gabryszuk
Przewodnicząca Rady Muzeum
w Stawisku

››› Kultura

Miejska Biblioteka Publiczna
Biblioteka podkowiańska oraz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej w ramach działań biblioterapeutycznych zapraszają do
udziału w nieodpłatnych warsztatach „Dobrego samopoczucia”.
Celem spotkań jest nabywanie
umiejętności uwalniania się od codziennego stresu i lęków oraz uczenie się innego stylu życia. Spotkania
przygotowała i prowadzić będzie
Elżbieta Dybińska - psycholog.
Cykl spotkań
26.XI, 3.XII, 10.XII, 17.XII.
(czwartki)
Miejsce: Biblioteka Publiczna
w Podkowie Leśnej ul. Błońska.
W godzinach 16.00 - 18.00
(Istnieje możliwość dostosowania
godzin do potrzeb uczestników)
Podczas spotkań uczestnicy będą
nabywać umiejętności skupiania
uwagi na spokojnym życiu, zdobywać
doświadczenie w odkrywaniu siebie,

własnych potrzeb, tęsknot m. in. poprzez kontakt z tekstem literackim,
muzyką. Każde spotkanie będzie poświęcone innemu zagadnieniu związanemu z poprawą jakości życia,
zmianą i usprawnieniem przekonań,
jakie wykorzystuje dana osoba. Jednocześnie, regularna praca własna
przy zastosowaniu zasad poznanych
dzięki warsztatom pozwoli na skuteczny i długotrwały rozwój własny.
Proponowane lektury (dostępne
w Bibliotece):
1. Maxie C. Maultsby jr. Racjonalna
Terapia Zachowania. Wydawnictwo
Wulkan, 2008
2. Kimsey-House Sandahl. Coaching
koaktywny. Wolters Kluwer, 2014
ILOŚĆ MIEJSC ograniczona. Zainteresowanych prosimy o kontakt
osobisty, telefoniczny lub mailowy:
22 758 96 48, +48 571 271 770,
dyrektor@mbp-podkowalesna.pl

Kontakt:

ul. Błońska 50, Podkowa Leśna
wypozyczalnia@mbp-podkowalesna.pl
www.mbp-podkowalesna.pl
tel. 22 758 96 48
UWAGA ZMIANA NUMERU TEL. KOM.
+48 571 271 770

Godziny otwarcia:
Poniedziałek
Wtorek		
Środa		
Czwartek
Piątek		
Sobota		

10.30 – 18.30
10.30 – 14.30
10.30 – 19.00
10.30 – 18.30
10.30 – 18.30
10.30 – 14.30

Wyniki „Analizy działalności bibliotek publicznych”przygotowane
przez Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej*
Księgozbiory
w woluminach

Zakup nowości
wydawniczych
w woluminach

Czytelnicy

Wypożyczenia
w woluminach

2014

476,66

67,10

40,08

1048,76

2013

501,14

38,65

39,54

831,98

2012

476,13

35,99

37,35

871,52

2011

410,46

33,15

34,01

725,59

Rok

*dane uszeregowane według wskaźników na 100 mieszkańców Podkowy Leśnej w latach 2011–2014

Dyskusyjny Klub Książki

Zapraszamy wszystkich kochających
książki, dla których dzień bez lektury
jest dniem straconym. Na spotkania
klubowe zapraszamy w środy w godzinach 17.00 – 19.00

Klub pod mądrym smokiem

Już od 8. lat odbywają się spotkania
Klubu pod Mądrym Smokiem. Podczas, których pielęgnujemy szlachetną
sztukę głośnego czytania dla dzieci,
połączoną z interaktywnymi zabawami, mającymi na celu zrównoważony
rozwój małych czytelników. Najmłod-

szych mieszkańców zapraszamy wraz
rodzicami i opiekunami do Biblioteki
podkowiańskiej, w każdy wtorek i sobotę w godzinach 11.0 0–12.00.
Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej
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Wyniki „Analizy działalności bibliotek publicznych”przygotowane
przez Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego
Biblioteki Publiczne Powiatu Grodziskiego uszeregowane według wskaźników
na 100 mieszkańców danej miejscowości
Księgozbiory
w wol. w 2014 r.

Zakup nowości
wydawniczych
w wol. w 2014 r.

Czytelnicy
w 2014 r.

Wypożyczenia
w wol. w 2014 r.

1. Podkowa Leśna
1. Podkowa Leś476,66
na MBP
MBP

67,10

1. Podkowa Leśna
1. Podkowa Leś40,08
1048,76
MBP
na MBP

2. Baranów GBP

336,17 2. Baranów GBP

14,25

2. Grodzisk Maz.
BPMiG

3. Jaktorów GBP

205,60 3. Jaktorów GBP

13,09 3. Baranów GBP

20,64 2. Jaktorów GBP 259,77
14,60

3. Grodzisk Maz.
250,14
BPMiG

4. Milanówek MBP 158,01 4. Żabia Wola GBP 7,85

4. Jaktorów GBP

11,75 4. Baranów GBP

5. Grodzisk Maz.
BPMiG

5. Milanówek MBP

11,11

6. Żabia Wola GBP

134,27

5. Grodzisk Maz.
BPMiG

6,35

80,84 6. M
 ilanówek MBP 5,91

6. Żabia Wola GBP 7,82

214,88

5. Milanówek
MBP

186,93

6. Żabia Wola

118,42
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Nowy sprzęt w CKiIO
z grantu Ministra Kultury

W ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 3
– Infrastruktura domów kultury”,
ogłoszonego przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich ubiegało się o dofinansowanie na zakup sprzętu do
prowadzenia edukacji kulturalnej
i organizacji wydarzeń artystycznych. Wniosek CKiIO dostał wysoką liczbę ponad 80 punktów na 100
możliwych i został dofinansowany
kwotą 30 tys. zł.

Z puli tej zakupiono:

l elementy nagłośnienia, w tym

aktywny system głośnikowy,
mikser audio, 8 mikrofonów wraz
z odbiornikami. Wybrano ofertę Agencji Muzycznej Accord za
cenę brutto 9950 zł.
l zestaw oświetleniowy do galerii
wystawienniczych w skład którego wchodzi: system lamp ledowych wraz z oprawami (38 sztuk),
szynoprzewód (4 sztuki) i akcesoria do niego. Wybrano ofertę firmy Fortuna za 19 680 zł brutto.

l sterownik światła firmy za 412 zł,

dokonując wyboru firmy TTS
Piotr Wesołowski.
l aparat fotograficzny, lustrzanka cyfrowa Nikon D5300 wraz
z obiektywem za sumę brutto
2949 zł z oferty sklepu Agito.pl
l pianino cyfrowe YAMAHA YDP142 R za kwotę 2899 zł od firmy
CHPM Spółka z o.o.
Alina Witkowska
dyrektor Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich

››› Z życia miasta

Bez klapsa? Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice
Od 9 listopada b.r. rozpoczął się w
Miejskim Przedszkolu im. Krasnala
Hałabały w Podkowie Leśnej 12-godzinny cykl warsztatów: „Bez klapsa.
Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. Dzięki udziałowi w warsztatach rodzice będą
mogli poszerzyć swoje umiejętności wychowawcze, zdobędą umie18

jętności rozpoznawania własnych
emocji i ich kontrolowania, będą
lepiej rozpoznawać motywy swoich działań i zachowań swojego
dziecka, poznają i poćwiczą wzorce zachowań, bardziej sprzyjające
dziecku, będą bardziej świadomymi swoich uczuć, myśli, przekonań,
potrzeb.

Warsztat jest realizowany przez
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Podkowie Leśnej we współpracy
z Miejskim Przedszkolem im. Krasnala Hałabały.
Ewa Zalewska
kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej

››› Kultura

„Twój przepis na kulturę”
– konsultacje

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich we wrześniu br. rozpoczęło prace nad
aktualizacją strategii rozwoju na lata 2016-2020. Zorganizowany w tym celu cykl
spotkań przebiega w ramach konsultacji społecznych, do których zaprosiliśmy wszystkich
zainteresowanych kulturą w naszym mieście.
Inicjując rozmowę o działalności CKiIO stoimy na stanowisku,
że strategia napisana wspólnie
zwiększa szanse na zaangażowanie i współudział mieszkańców
w działania kulturalne. W okresie
od września do listopada zorganizowaliśmy 4 spotkania tematyczne. Na każdym z nich staraliśmy się
określić potrzeby i możliwości ich
realizacji.
Na spotkaniu „Po co nam strategia” 18 września wspólnie z Ewą
Zbroją, ekspertką z Narodowego
Centrum Kultury, zastanawialiśmy
się, czym jest strategia i co odróżnia
ją od zwykłego planowania. Próbowaliśmy sformułować odpowiedzi
na pytania dotyczące wizji podkowiańskiej kultury i sposobów w niej
uczestniczenia. Zbieraliśmy informacje, czego brakuje w ofercie kulturalnej Centrum, co się sprawdza
i jak trafić do odbiorców, którzy nie
korzystają z naszej oferty.
Drugie spotkanie pod hasłem
„Spis z natury dla kultury” dotyczy-

ło analizy SWOT czyli określenia
mocnych i słabych stron Centrum
oraz szans i i zagrożeń uwarunkowanych zewnętrznie. Wśród mocnych stron najczęściej wymieniano
dobrą infrastrukturę i sprzęt, jakim
dysponuje CKiIO, wysoki poziom
oferty kulturalnej czy cykliczność
wydarzeń. Jako słabości wskazywano m.in. niestabilność budżetową,
niezagospodarowaną
przestrzeń
wokół Pałacyku czy problemy zkomunikacją. Jako szanse dostrzeżono modę na lokalne działanie, wysoką społeczną kompetencję i szeroki
przekrój społeczny mieszkańców
oraz programy grantowe. Wśród
wymienionych zagrożeń można
znaleźć: konkurencyjną ofertę,
ograniczenie dotacji miejskiej czy
obojętność na kulturę.
Trzecie spotkanie pt. „Kierunkowskaz” miało na celu sformułowanie podstawowych kierunków
działania oraz wyznaczenie procentowego w przybliżeniu udziału
każdego z nich w ogólnej ofercie

››› Edukacja

Biegam bo lubię…
Sukces Pani Justyny Zembrzuskiej w półmaratonie

W niedzielę, 4 października w Mławie odbył się bieg na dystansie
21 km o Puchar Starosty Mławskiego. Naszą kadrę nauczycielską z powodzeniem reprezentowała Pani
Justyna Zembrzuska, nauczycielka
wychowania fizycznego w Szkole
św. Teresy, która zajęła pierwsze
miejsce. W biegu wzięło udział 187
zawodników z całej Polski. Warto
dodać, że był to pierwszy start zawodniczki po 4-
letniej przerwie.
Widzieliśmy, że Pani Justyna była

w czołówce sprinterów Polski na
dystansie 400 i 800 m, ale długi dystans to nowość. Gratulujemy!!!

Medale gimnazjalistów

W piątek, 16 października ośmioro
uczniów ze Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima szkoły wzięło
udział w finale Międzypowiatowych
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej, które odbyły się w Kamionie w powiecie sochaczewskim.
Gimnazjaliści zdobyli trzy medale
w biegach przełajowych.
Pierwsze miejsca w biegach na
1000 metrów (wg roczników) zaję-

Centrum. Każdy z uczestników
próbował także sformułować wizję
wymarzonego domu kultury.
Ostatnie spotkanie „Przepis na
kulturę”, planowane na 6 listopada, jest podsumowaniem całego
cyklu. Będziemy próbowali sformułować najważniejsze konkluzje,
które pojawiły się w procesie aktualizacji – przemyślenia, wnioski,
postulaty, zadania. Mamy nadzieję, że cały proces aktualizacji pozwolił nam lepiej zorientować się
w Państwa oczekiwaniach, potrzebach i możliwościach uczestniczenia w kulturze.
Dla tych z Państwa, którzy nie
mogli się z nami spotkać osobiście
podczas pracy nad aktualizacją,
opracowaliśmy ankietę, załączoną
do biuletynu. Prosimy o wypełnienie jej i dostarczenie do CKiIO, abyśmy mogli uwzględnić także Państwa głosy.
Alina Witkowska
dyrektor Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
ły Aleksandra Misarko (kl. 3N) i Julia Marchel (kl. 1A). Julka w swoim
biegu od początku prowadziła i nie
dała żadnych szans rywalkom.
W biegu na 1500 metrów drugie miejsce zajął Mateusz Jaworski (kl. 2B). Jest on zawodnikiem
wszechstronnym – w ubiegłym roku
startował w igrzyskach na dystansie
100 metrów. Piątkowe zawody były
eliminacjami do XVI Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Ola,
Julia i Mateusz pojadą w kwietniu
przyszłego roku do Radomia, aby
wystartować w finale igrzysk. Serdecznie gratulujemy medalistom
i życzymy dalszych sukcesów!
Grzegorz Dąbrowski
Dyrektor Szkoły św. Teresy
i Gimnazjum św. Hieronima
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Ważne adresy i telefony
Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00, fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Godziny pracy Urzędu:
pon. 8.00–18.00, wt.- czw. 8.00–16.00,
pt. 8.00–14.00.
Godziny pracy kasy Urzędu:
pon. 8.00–18.00, wt. 10.00–14.00,
śr. 8.00–14.00, czw. 8.00–16.00,
pt. 9.00–13.00, przerwa w pracy kasy 13.00–13.30
Burmistrz Miasta:
Artur Tusiński
e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach
ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, a w sprawach skarg i wniosków
– w poniedziałki w godz. 12.00–18.00. Zapisy
bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie
22 759 21 01 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej urzadmiasta@podkowalesna.pl.
Sekretarz Miasta:
Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Sekretariat:
tel. 22 759 21 01, fax 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste
tel. 22 729 10 62, 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Ewidencja ludności i działalności
gospodarczej – tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Referat Finansowy
Podatki: tel. 22 759 21 07
Opłaty za wodę, kanalizację i odpady
komunalne: tel. 22 759 21 27
Księgowość: tel. 22 759 21 09
Kasa: tel. 22 759 21 08
Referat Miejskiej Infrastruktury
Komunalnej – 22 759 21 22
e-mail: gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
Ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie – 22 759 21 21
zieleń – 22 759 21 25
e-mail: gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
drogi – 22 759 21 23
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
nieruchomości –22 759 21 17
geodezja – 22 759 21 19
nieruchomosci@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta – tel. 22 759 21 24
e-mail: promocja@podkowalesna.pl

www.podkowalesna.pl
Rada Miasta Podkowy Leśnej
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
Adresy e-mailowe radnych
Andrzej Porowski
andrzej.porowski@podkowalesna.pl
Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda
katarzyna.niezgoda@podkowalesna.pl
Olga Jarco
olga.jarco@podkowalesna.pl
Emilia Drzewicka
emilia.drzewicka@podkowalesna.pl
Małgorzata Stępka
malgorzata.stepka@podkowalesna.pl
Małgorzata Janus
malgorzata.janus@podkowalesna.pl
Joanna Przybysz
joanna.przybysz@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Zbigniew Habierski
zbigniew.habierski@podkowalesna.pl
Małgorzata Horban
malgorzata.horban@podkowalesna.pl
Sylwia Dąbrówka
sylwia.dabrowka@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Renata Gabryszuk
renata.gabryszuk@podkowalesna.pl
Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska
malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja – Podkowa Leśna: tel. 22 758 91 10
Dzielnicowy Posterunku Policji w Podkowie
Leśnej (część od torów do Brwinowa)
St. Asp. Konrad Zieliński tel. 600 997 216
Dzielnicowy II rejonu (od torów po Dębak)
Sierż. Sztab. Piotr Komar tel. 600 997 673
Dzielnicowi odbierają telefony służbowe
w godzinach pełnienia czynności służbowych.
W sprawach pilnych – całodobowo tel. 112
Komenda Powiatowa Policji:
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14
Straż Pożarna:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998, 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 00
Posterunek energetyczny Grodzisk
Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
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05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41
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Maria Górska – Sekretarz Miasta,
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Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992
Rozdzielna gazu:
PGNiG Biuro Obsługi Klienta Pruszków
pn.–pt. 8.00–17.00, tel. 22 637 46 04
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis”: tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus”: tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska, tel. 22 729 19 16
Apteka Główna, tel. 22 758 91 66
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej:
Dyspozytornia w Grodzisku Mazowieckim
(całodobowa): tel. 609 094 526, 691 727 978
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 15 70
Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82
czynny: poniedziałek-piątek 8–16
Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 20 61
Zespół Szkół Samorządowych:
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna,
tel. 22 758 95 67
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały:
ul. Miejska 7, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 95 46
Szkoły Klubu Inteligencji Katolickiej:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Modrzewiowa 41, tel. 22 729 12 81
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Wiewiórek 2/4, tel./fax 22 729 10 80
Miejska Biblioteka Publiczna
im Poli Gojawiczyńskiej:
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48
www.mbp-podkowalesna.pl
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa 18, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Urząd Pocztowy: tel. 22 758 93 28
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie w godz.: 9.00–10.00
oraz 16.30–17.30

››› Wydarzenia
››› Wydarzenia

Minuta ciszy

1 sierpnia o godz. 17.00 w Podkowie
Leśnej, rozpoczęły się uroczystości obchodów 71. rocznicy Powstania Warszawskiego. Wsłuchując się w dźwięk
syren, Mieszkańcy w godzinę „W”
uczcili minutą ciszy pamięć o wydarzeniach sprzed 71 lat, spotykając się przy
kwaterach Powstańców Warszawskich
na miejscowym cmentarzu, gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

››› Wydarzenia

Festiwal Gier Planszowych

12 września 2015 o godzinie 11:00

››› Stypendia

Stypendia szkolne

w roku szkolnym 2015/2016

Przeprowadzona w 1990 roku reforma samorządowa w Polsce
uchodzi do dziś za jedną z najbardziej udanych reform ostatniego
25-lecia. Od lat Ukraińcy z ciekawością przyglądają się rozwojowi
samorządu w Polsce, przejmowaniu przez lokalne ośrodki władzy
coraz nowych zadań, zwiększaniu ich odpowiedzialności,
braniu przez mieszańców przyszłości we własne ręce.
w Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym nr 60 przy ulicy Wiewiórek 2/4 odbędzie się Pierwszy podkowiański Festiwal Historycznych Gier
Planszowych. Imprezę organizujemy
z okazji dwudziestopięciolecia szkoły i Europejskich Dni Dziedzictwa.
Partnerami wydarzenia są Muzeum
Dulag 121, Dom Spotkań z Historią,
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, Miejska
Biblioteka Publiczna oraz Zespół
Szkół Samorządowych w Podkowie
Leśnej. Festiwal objął patronatem

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zameldowanych na terenie
miasta Podkowa Leśna w roku szkolny
2015/2016 można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Błońskiej 46/48 w terminie do 15 września
2015 r. w godzinach 8.00-16.00 (tel.
22 729 10 82).
Bliższe informacje zawarte są na
stronie miasta www.podkowalesna.pl.
Wnioski dostępne są w Ośrodku
Pomocy Społecznej oraz na stronie
miasta.

Medale za
Długoletnie
W lipcu br. w Urzędzie Miasta Podkowa
Leśna odbyły się dwie uroczystości wręczenia
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Swój Jubileusz
obchodzili Państwo Maria
i
Witold
Kubiccy
oraz

P a ń s t w o
Maria i Zbigniew Bojanowiczowie.
Nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczenia wręczył Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Pan Artur Tusiński.
Uroczystości przebiegały w miłej
i serdecznej atmosferze.
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››› Środowisko

3 najwyższy stopień
zagrożenia pożarowego lasu
Podkowa Leśna jest Miastem – Ogrodem położonym na terenie Lasów Młochowskich. Lasy otaczają miasto z trzech
stron: od wschodu, południa i zachodu. Pomimo, iż Podkowa Leśna leży blisko aglomeracji warszawskiej, w lasach
zachowały się skupiska starodrzewu oraz wiele gatunków zwierząt i roślin.
Prawie w całym kraju – również w Lesie
Młochowskim – obowiązuje Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej
ostrożności i przypominają o zakazie używania w lesie otwartego ognia.
Bezpieczne zasady zachowania się w lesie
1. W lasach i na terenach śródleśnych, na
obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk,
jak również w odległości do 100 m
od granicy lasu zabronione jest wyko-

nywanie czynności mogących wywołać pożar a w szczególności:
– rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi (jeśli koniecznie chcesz rozpalić
ognisko zawiadom leśniczego, wskaże
on bezpieczne miejsce, gdzie mógłbyś to zrobić, pamiętaj jednak, że przy
III stopniu zagrożenia pożarowego palenie ognisk w lesie jest zabronione).
– wypalanie wierzchniej warstwy gleby
i pozostałości roślinnych,

– palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg
utwardzonych i miejsc wyznaczonych
do pobytu ludzi.
2. Nie wchodź na uprawy leśne
i do młodników o wysokości do 3 m.
3. Poruszaj się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami
oznakowanymi drogowskazami.
PAMIĘTAJ! Wzniecić pożar lasu można bardzo łatwo o wiele trudniej go ugasić. W płomieniach giną
zwierzęta i ludzie. Tylko Ty możesz temu zapobiec.

››› Edukacja

Po raz pierwszy przeprowadzono ranking wśród 2479 gmin średnich
wyników uczniów szkół podstawowych ze sprawdzianu, jakie osiągnęli oni w poszczególnych gminach.
4% gmin uzyskało najlepsze wyniki w kraju, najlepsze szkoły podstawowe znajdują się w Warszawie
i miejscowościach podwarszawskich.

Sukces edukacyjny podkowiańskich szkół
Wśród najlepszych znalazła się Podkowa Leśna zajmując pozycję 7 w kraju (najlepszą w powiecie), ze średnią
78,6%, na co złożyły się wyniki Szkoły Samorządowej i Szkoły św. Teresy.
Średnia w powiecie grodziskim – 70,6%,
w województwie mazowieckim – 69,8%
i w kraju – 67,0%. Natomiast z cz. 2
– j. angielskiego odpowiednio 92,9%;
83,4%; 80,4%; 78,0%.
W Szkole Samorządowej przystąpiło do sprawdzianu 43 osób, natomiast
w Szkole św. Teresy 25 uczniów. W Szkole Samorządowej 15 uczniów otrzymało maksymalny wynik. Oto oni: Bartosz
Chodowski, Kornel Sikora, Jan Łapiński,
Stanisław Morkowski, Wojciech Wróblewski (2 wyniki maks.), Jan Malczyszyn,
Pola Rogala, Jakub Sosulski, Stanisław
Stępka, Bartłomiej Fenicki, Małgorzata
Głuchowska, Zofia Królak, Karina Meyer,
Maria Mierzejewska, Weronika Uszyńska ( po 1 wyniku maks.)
W Szkole św. Teresy osoby z maksymalnymi wynikami to: Cecylia Zdebiak
i Maksymlian Czapski (3 wyniki maks.),
Jeremi Sadkowski (2 maks.) oraz Małgorzata Gębala, Maja Szybińska, Wojciech
Gawałkiewicz, Filip Gołaszewski, Filip
Parobczyk, Michał Jedynak, Wojciech
Kuryłło, Monika Semkło, Wiktoria Stadnicka, Piotr Włodarczyk (1 maks.)
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2015
J. polski
Kraj

Historia
WOS

Matematyka

Przyroda

J. ang.
podst.

J. ang.
roz.

J. franc.
podst.

62%

64%

48%

50%

67%

48%

74%

Woj. mazowieckie

64,7%

65,9%

51,2%

52,1%

69,8%

51,2%

73,8%

Powiat grodziski

68,7%

68,5%

55,0%

55,1%

74,5%

57,2%

82,8%

Miasto Podkowa Leśna

76,0%

76,4%

68,5%

64,6%

90,4%

79,0%

98,0%

Egzamin gimnazjalny zdawało 52 gimnazjalistów w Publicznym Gimnazjum
i 20 w Gimnazjum św. Hieronima.
W Publicznym Gimnazjum 17 uczniów
uzyskało 23 wyniki maksymalne czyli 100%
punktów. Rekordzistami w ilości wyników
100% zostali: Małgorzata Biegała – 4 wyniki maksymalne: jęz. polski, historia i wos, matematyka, angielski podstawowy; Wojciech
Buraś – 3 wyniki maksymalne : matematyka,
angielski podstawowy, angielski rozszerzony, Patrycja Rembiszewska – 2 wyniki maksymalne: angielski podstawowy i rozszerzony. Po 1 wyniku maksymalnym otrzymali
uczniowie: Rafał Duran, Jan Filipp, Marcelina Cywińska, Konrad Łukasiewicz, Shantel
Pyrak, Lech Skowron, Martyna Szczepanik,
Agnieszka Wójtowicz, Barbara Bańczyk,
Maria Jacniacka, Gabriela Lasota, Kajetan
Łęcki, Przemysław Pilipczuk, Łukasz Salata
W Gimnazjum św. Hieronima 11 osób
zdobyło 18 maksów. Konstancja Bułhak
(3 wyniki maks.), Mikołaj Kowalski, Tymon Miller, Janka Pohrybieniuk, Natalia
Walewska i Wiktor Wróblewski (2 maks.)

oraz Agnieszka Babicz, Hanna Koprowska,
Gustaw Ignut, Tadeusz Zamachowski,
Jerzy Żółtowski (1 maks.).
Szczegółowe wyniki szkół ze sprawdzianu i egzaminu są dostępne na stronach internetowych szkół.
Gratulujemy wszystkim uczniom i ich
rodzicom indywidualnych wyników
i dziękujemy nauczycielom za pracę
włożoną w przygotowanie uczniów do
sprawdzianu i egzaminu.
W tegorocznym ogólnopolskim rankingu gmin najlepszych pod względem
nauczania w szkołach podstawowych
w skali krajowej Podkowa Leśna zajęła
7 miejsce, na Mazowszu – 4.
W Zespole Szkół Samorządowych, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, Burmistrz Miasta Artur Tusiński
wręczył wszystkim uczniom, którzy uzyskali maksymalne wyniki w sprawdzianie
i egzaminie, pamiątkowe „pióra Burmistrza”.
Uczniowie Szkoły św. Teresy i Gimnazjum
św. Hieronima pióra otrzymali 1 września,
w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

››› Edukacja

Dwudziestopięciolecie
Podkowiańskiego Liceum
Ogólnokształcącego nr 60

W ogrodzie i na trawie obeszliśmy nasz jubileusz.
Świętowaliśmy hucznie, choć jak to zwykle
u nas, bez specjalnej pompy i zadęcia.
Było wesoło i serdecznie.
Przybyli
przedstawiciele
władz lokalnych – burmistrz
Podkowy Leśnej, starosta
Powiatu Grodziskiego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych
okolicznych szkół i instytucji
kulturalnych. Przyszło wielu nauczycieli, którzy kiedyś
u nas pracowali, zaprzyjaźnionych rodziców, sympatyków szkoły i naszych drogich absolwentów. W pierwszą rocznicę
śmierci Anny Ziemby – Michałowskiej
nadaliśmy pracowni, w której uczyła, jej
imię. Potem obejrzeliśmy dwie etiudy
filmowe byłych uczniów: Agaty Wojcierowskiej i Jana Prosińskiego. Nie wiem,
czy to wpływ oddziaływania nauczycieli
naszej szkoły, ale filmy – o bardzo różnej tematyce i stylistycznie odmienne
– łączyła tajemnica i aura dziwności.
Potem można było obejrzeć wystawy
malarskie – nauczycielki angielskiego
Urszuli Dudy-Szelińskiej oraz byłych
i obecnych uczniów: Magdy Jasińskiej-Korzeń, Agnieszki Glasenapp, Eweliny
Pietrzak, Franciszka Ledóchowskiego
i Ondrasza Kąkola. Dla tych, którzy
przyszli głodni lub zgłodnieli w czasie
uroczystości, zastawiliśmy stół. Przyrządziliśmy sałatki, były ciasta i chleb,
upieczone przez nas, a także kubańskie
potrawy przygotowane przez nauczy-

ciela hiszpańskiego, który
pochodzi z Kuby. A kiedy
się ściemniło zapaliliśmy
na stołach świece, lampki i lampiony wiszące
na drzewach, włączyliśmy
muzykę i zaprosiliśmy gości na tańce na trawie.
– Chodzę do szkoły 41 lat. Najpierw
jako uczennica, potem studentka, w końcu jako nauczycielka. Całe życie chodzę
do szkoły, najdłużej, bo 25 lat spędziłam
w Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym. I wciąż lubię chodzić do szkoły,
może dlatego, że nie jest taka całkiem
zwyczajna.
Beata Wróblewska
Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące nr 60
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Profesor Kazimierz Michałowski
patronem podkowiańskiego gimnazjum
13 czerwca podczas Święta Szkoły odbyła się debata, w czasie której zaprezentowane zostały sylwetki wszystkich
kandydatów na patrona naszego Gimnazjum. Po debacie, każdy z obecnych
mógł oddać swój głos na jedną z postaci – pretendentów. Wybory przeprowadzone zostały w dwóch grupach:
uczniowie i dorośli (rodzice, nauczyciele, władze miasta, organizacje pozarządowe zgłaszające swoich kandydatów
– maksymalnie 4 osoby). Oddano 174
ważne głosy: 89 uczniowie, 85 dorośli.
Wyniki głosowania uczniów:
l Tadeusz Baniewicz
– 26% głosów;

l prof. Kazimierz Michałowski
– 30% głosów;
l Halina i Janusz Regulscy
– 44 % głosów.
Wyniki głosowania dorosłych:
l Tadeusz Baniewicz
– 28% głosów;
l prof. Kazimierz Michałowski
– 47 % głosów;
l Halina i Janusz Regulscy
– 25 % głosów.
Według ustalonego wcześniej regulaminu wyborów, punkty procentowe
z obu grup głosujących zostały zsumowane.

Wyniki zsumowane:
l Tadeusz Baniewicz
– 52 punkty procentowe;
l prof. Kazimierz Michałowski
– 77 punktów procentowych;
l Halina i Janusz Regulscy
– 69 punktów procentowych.
W wyniku wyborów, przedłożonym
do akceptacji Radzie Szkoły i Radzie
Miasta, kandydatem na patrona został
prof. Kazimierz Michałowski – wybitny polski archeolog, mieszkaniec
Podkowy Leśnej.
R. Wilamowski
Bibliotekarz
Zespół Szkół Samorządowych

››› Edukacja

„Wyprawka szkolna”
– dofinansowanie zakupu
podręczników
Na podstawie Rządowego programu
pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” pomoc skierowana jest do:
lu
 czniów klas trzecich szkoły podstawowej;
l uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku,
gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów
niewidomych, dla których podręczniki
zapewniono w odrębnym trybie oraz
klas I,II i IV szkoły podstawowej i klasy
I gimnazjum
Pomoc w formie dofinansowania zakupu
podręczników oraz zakupu materiałów
edukacyjnych będzie przysługiwać:
l uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza 574 zł netto;
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l uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego
na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki
ekonomiczne i społeczne w przypadkach określonych art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ( np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc,
alkoholizm, narkomania w rodzinie);
lu
 czniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.
Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych
jest posiadanie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego.
Dofinansowanie udzielane jest
na wniosek rodzica ucznia (prawnych
opiekunów, rodziców zastępczych)
a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie
uczęszczał w terminie do dnia 11 września 2015 roku.
Do wniosku należy przedstawić zaświadczenie o wysokości dochodów
osiągniętych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (w uza-

sadnionych przypadkach do wniosku
można dołączyć zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów oświadczenie
o wysokości dochodów).
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego,
do wniosku – zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego przez
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
W przypadku ubiegania się o pomoc
dla ucznia, którego rodzina korzysta ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub
okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu
ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
Dyrektor szkoły będzie zwracać
koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu.
Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku jest dostępny na stronie
www.podkowalesna.pl oraz w sekretariacie Zespołu Szkół Samorządowych.

››› Edukacja

Nasz elementarz

Podręczniki dla uczniów klas 1, 2 i 4 szkoły podstawowej
i 1 gimnazjum zakupuje szkoła z dotacji celowej
przeznaczonej na ten cel przez MEN

To już drugi rok reformy podręcznikowej. 1 września 2014 r. bezpłatny
podręcznik „Nasz elementarz” dostali
uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. Szkoła dostała natomiast
dotację celową na zakup dla nich ćwiczeń i podręczników do nauki języka
angielskiego.
Od 1 września 2015 r. uczniowie
klas 1 dostana podręcznik „Nasz elementarz”, ten sam, którego korzystali
w ubiegłym roku szkolnym pierwszoklasiści. Tak samo będzie z podręcznikiem
do j. angielskiego. Nowe będą natomiast
ćwiczenia zakupione przez szkołę.
Uczniowie klas 2-gich dostana podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej,
języka a angielskiego i ćwiczenia. Rodzice zakupią jedynie podręczniki do

przedmiotów nieobowiązkowych: religia, etyka.
W klasie 4-tej szkoły podstawowej
także rodzice nie kupują podręczników,
ani ćwiczeń. Chyba, że do przedmiotów nieobowiązkowych (religia, etyka).
To szkoła kupi komplet podręczników
i ćwiczeń dla każdego dziecka. Będą to
zupełnie nowe książki, Muszą być wieloletnie, tzn. nie mogą zawierać miejsc do
wypełniania, wpisywania, wycinania, itp.
Kupione w tym roku podręczniki posłużą trzem kolejnym rocznikom uczniów.
Uczniowie 1 klas gimnazjum w nowym roku szkolnym otrzymają również darmowe podręczniki i ćwiczenia,
oprócz tych do przedmiotów nieobowiązkowych (religia, etyka). Te podręczniki także będą nowe, czyli speł-

niające warunek wieloletniości – nie
mogą zawierać miejsc do wypełniania,
uzupełniania, itp. Kupione w tym roku
podręczniki posłużą trzem kolejnym
rocznikom uczniów.
Reforma wprowadzana jest etapami.
Do 1 września 2017 r. darmowe podręczniki i ćwiczenia dostaną uczniowie
wszystkich klas szkół podstawowych
i gimnazjów

››› Pomoc społeczna

Od sierpnia ruszyła akcja rozdawania
paczki z żywnością z unijnego programu
W Podkowie Leśnej od sierpnia ruszył Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014–2020 realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym. Jego celem jest dostarczenie najuboższym osobom
w całym kraju pomocy żywnościowej w formie paczek.
– Pomoc w ramach programu otrzymają
osoby, które z powodu niskich dochodów
nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku – mówi Ewa Zalewska kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej. – W tym celu zainteresowani
wspomnianą formą pomocy muszą zgłosić
się do podkowiańskiego OPS. Tam otrzymają skierowanie i na jego podstawie paczki
żywnościowe. Od sierpnia bieżącego roku
Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązał
współpracę z Zarządem Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.
Współpraca dotyczy wydawania skierowań dla klientów Ośrodka Pomocy
Społecznej w Podkowie Leśnej spełniających kryteria do otrzymywania pomocy w ramach Programu Operacyjnego
–Pomoc Żywnościowa 2014–2020.

Zasady przyznawania pomocy w ramach programu są bardzo rygorystyczne. Dochód na osobę w rodzinie
nie może przekraczać 684 złotych netto zaś osoby samotnej – 813. Od 1 października 2015 r. kryterium to będzie
wynosiło – na osobę w rodzinie 771 zł
netto, zaś 951 zł dla osoby samotnie
gospodarującej.
Pierwszy transport żywności przywieziony został do siedziby naszego
OPS 19 sierpnia. Były to: 456 litry mleka, 456 szt. makaronów, 304 szt. koncentratów pomidorowych, 228 puszek
groszków konserwowych z marchewką,
190 kg ryżu, 456 szt. dżemów, 76 kg kaszy, 114 puszek klopsów. Na początku
września paczki te zostaną uzupełnione
o takie produkt jak olej, cukier, płatki kukurydziane. Produkty te zostały rozda-

ne 21 rodzinom, w których znajdowało
sie łącznie 38 osób. – Powyższą pomoc
żywnościową będziemy odbierać z Grodziska Mazowieckiego dwa razy w miesiącu.
Chcemy umożliwić skorzystanie z żywności
jak największej liczbie osób potrzebujących
z naszego miasta. Ośrodek będzie przywoził
produkty żywnościowe do Podkowy Leśnej.
Nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której
z powodu braku możliwości przetransportowania żywności z sąsiedniego miasta
uniemożliwi to potrzebującym skorzystanie
z tej formy pomocy – mówi Zalewska.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym
programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu.
Magdalena Sitko
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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I edycja Podkowiańskiego

spaceru z... „Lalką B. Prusa”

Zapraszamy do udziału w I edycji Podkowiańskiego spaceru z…
W tym roku będzie to „Lalka” Bolesława Prusa. W głośnym
czytaniu fragmentów powieści towarzyszyć nam będzie p. Joanna Jędryka.
Do udziału zachęcamy również osoby z dysfunkcją narządu wzroku, dla
których przygotowaliśmy egzemplarz
„Lalki” w wersji brajlowskiej. Na zakończenie spaceru zapraszamy na poczęstunek do Kawiarni Wu-Cafe na stacji
WKD Podkowa Leśna Główna.
W dniu imprezy każdy Czytelnik
Biblioteki podkowiańskiej po okazaniu
karty bibliotecznej otrzyma rabat
na kawę w Kawiarni Wu-Cafe.
Program:
Godz. 11.00 – zbiórka w siedzibie
Biblioteki podkowiańskiej przy
ul. Błońskiej 50.
Godz. 11.05-11.15 – przejście ulicami:
Błońską, Słowiczą i przepustem
pod torami kolejki WKD do Parku
Miejskiego.
Godz. 11.15-11.25 – wspólne czytanie
I części przygotowanych fragmentów
„Lalki”.
Godz. 11.25-11.40 – spacer bitym
duktem w kierunku ul. Lilpopa w
towarzystwie p. Joanny Jędryki,
jadącej powozem i czytającej wybrane
fragmenty „Lalki”.
Godz. 11.40-11.45 – przejście
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ul. Lilpopa w kierunku alei spacerowej
na Lipowej róg ul. Kościelnej.
Godz. 11.45-11.55 – wspólne czytanie
II części przygotowanych fragmentów
„Lalki”.
Godz. 11.55-12.00 – przejście ul.
Kościelną w kierunku ul. Akacjowej
do Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
Godz. 12.00-12.10 – wspólne czytanie
III części przygotowanych fragmentów
„Lalki”.
Godz. 12.10-12.15 – przejście alejami
Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
oraz ul. Jana Pawła II do ul. Słowiczej
vis a vis Poczty do sklepu Wokulskiego
– Pasmanterii Kreatywnej „Szpilka”.
Godz. 12.15-12.20 – wspólne czytanie
IV części przygotowanych fragmentów
„Lalki”.
Godz. 12.20-12.25 – przejście ulicami:
Słowiczą, ul. Jana Pawła II do Kawiarni
Wu–Cafe na stacji WKD Podkowa
Leśna Główna.
Godz. 12.25-13.00 – zakończenie
spaceru w Kawiarni Wu-Cafe na
stacji WKD Podkowa Leśna Główna,
w trakcie którego uczestnicy zostaną
poczęstowani kawą i ciastem oraz
wysłuchają kolejnego fragmentu
„Lalki” w wykonaniu p. J. Jędryki.

Termin: 5.09.2015 r.
(pierwsza sobota września)
w godz. 11.00-13.00
Początek spaceru: siedziba
Biblioteki podkowiańskiej,
ul. Błońska 50, Podkowa Leśna
Organizator: Miejska Biblioteka
Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej
Partnerzy: Rada Miasta Podkowy
Leśnej, Wolontariusze Biblioteki
podkowiańskiej, Centralna
Biblioteka Związku Niewidomych
im. dr. Włodzimierza Dolańskiego,
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym LARIX
im. H. Ruszczyca, Fundacja VIS
MAIOR, Środowiskowy Dom
Samopomocy KSN AW
w Podkowie Leśnej,
Kawiarnia Wu-Cafe
Patronat medialny:
Grodzisk.News.pl
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Lokalne Centrum Kompetencji

otwarte dla Mieszkańców
W niedzielę 6 września, o godz.
11.00 w Pałacyku Kasynie odbędzie się otwarcie Lokalnego
Centrum Kompetencji, z udziałem przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego oraz władz Podkowy Leśnej.
LCK powstało w ramach projektu „Mazowszanie”– Mazowiecka Sieć Społeczeństwa Informacyjnego. Dzięki niemu sala
na I piętrze w Pałacyku Kasyno
została wyposażona w szerokopasmowy dostęp do Internetu, 5 stanowisk komputerowych, drukarkę, ekran i rzutnik
multimedialny. LCK ma służyć
mieszkańcom Podkowy pełniąc
funkcję bezpłatnego centrum
komputerowego oraz pomóc
w rozpowszechnianiu i popularyzacji e-usług.
Poprzez portal „M@zowszanie” mieszkańcom Mazowsza

udostępniane będą informacje
o ofertach pracy, kursach i szkoleniach. Tym samym LCK ma zapewnić zaplecze dla działalności doradczej i edukacyjnej dla
mieszkańców Podkowy Leśnej
oraz udzielaniu profesjonalnej
pomocy osobom zainteresowanym dostępem do treści i usług
Internetu. Informacje o godzinach działania LCK dla mieszkańców znajdą Państwo na stronach:
www.podkowalesna.pl
oraz www.ckiopodkowa.pl.
Zapraszamy!
Sylwia Krzemianowska
koordynator LCK CKiIO

››› Kultura

Uniwersytet Otwarty POKOLENIA
zaprasza nowych uczestników
Uniwersytet Otwarty Pokolenia powstał w lutym 2006
roku. W intencji inicjatorów
– miała być to otwarta placówka edukacyjna, w której
każdy mógłby znaleźć coś dla
siebie, niezależnie od wieku.
Przedsięwzięcie rozwijało się pod
troskliwą opieką dwóch lokalnych
stowarzyszeń: Związku Podkowian
i Towarzystwa Przyjaciół Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna. Po pięciu latach Uniwersytet przekazany został
pod skrzydła Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. W dalszym
ciągu jest to atrakcyjna i przyjazna
formuła dla spotkań ludzi ciekawych
świata, aktywnych oraz żądnych wiedzy. Uniwersytet edukuje, aktywizuje i integruje, a o rodzaju i stopniu
zaangażowania decyduje sam Słuchacz. Jego kalendarz jest mocno
wypełniony: w środy – wykłady, we

wtorki raz w miesiącu – Klub Podróżnika, w piątki – nordic walking, latem – Klub Ogrodowy, właściwie na
okrągło próby teatralne dla członków
Teatru Otwartego. Jeżeli dołożymy
do tego wycieczki, lekcje angielskiego, wykłady wyjazdowe i wypady do
teatru to okazuje się, że ... nie ma tu
chwili czasu na nudę i narzekanie.
Do grona słuchaczy można dołączyć
w każdej chwili. Wystarczy przyjść
i wypełnić ankietę. Słuchaczem może
być każdy, nie stawiamy ograniczeń
wiekowych ani nie wymagamy cenzusu wykształcenia. Zapraszamy mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic.

30 września rozpocznie się
jubileuszowy XX semestr.
To dobra okazja, aby dołączyć
do grona słuchaczy i świętować w styczniu 2016 roku
10 lat istnienia UOP.
Zapraszamy również na Dzień
Otwarty 6 września o godz. 12.00 do
Pałacyku Kasyna. Czekać na Państwa
będą członkowie Rady Programowej
i Rady Słuchaczy i chętnie odpowiedzą
na wszystkie pytania i wątpliwości.

Informacje i zapisy:

Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
ul. Świerkowa 1/ul. Lilpopa 18
tel. 22 758 94 41, 22 729 13 84
mail: uniwersytet@ckiopodkowa.
plwww.ckiopodkowa.pl
Barbara Potkańska
koordynator Uniwersytetu Otwartego
POKOLENIA CKiIO
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››› Kultura

I Kongres Polskich Miast Ogrodów
w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna
90. rocznica powstania, którą Podkowa Leśna obchodzi w tym
roku, to znakomita okazja do zorganizowania Kongresu Polskich
Miast Ogrodów. Na naszym mieście bowiem, jako najstarszym
i największym z zachowanych miast ogrodów w Polsce, spoczywa
misja i rola ośrodka integrującego świadomość trwania i rozwoju
innych miast ogrodów w kraju.
W obliczu trendów rozwojowych
na świecie i zmian klimatycznych, a także obserwując degradację środowiska
i krajobrazu naturalnego na Mazowszu
spowodowaną procesami urbanizacyjnymi i rozwojem przemysłu, organizatorzy Kongresu – Miasto Ogród Podkowa
Leśna i Stowarzyszenie „Ład na Mazowszu” pragną upowszechnić ideę miasta
ogrodu jako modelu proekologicznego, uznając go za podstawę stylu życia
w XXI wieku. Bogate doświadczenia
Podkowy mogą być inspiracją dla innych
miast ogrodów oraz miejscowości na
Mazowszu, a także posłużyć do wypracowania narzędzi ochrony środowiska
i kształtowania proekologicznych postaw.
Podczas Kongresu przewidziano wymianę dobrych praktyk oraz sesje tematyczne, podczas których poruszane
będą problemy kształtowania ładu polskiej przestrzeni, planowania terenów
zielonych, rewitalizacji oraz ochrony
walorów kulturowych i przyrodniczych
miast ogrodów.
Do udziału w Kongresie przyjęli zaproszenie przedstawiciele samorządów

że jak można wykorzystać zieleń i przestrzeń w kreowaniu atrakcyjności gmin
i regionów oraz przyjaznego środowiska dla mieszkańców. Przekazanie idei
zrównoważonego rozwoju zmaterializowanej w miastach ogrodach będzie
również inspirujące dla urbanistów, architektów, a nawet deweloperów, którzy swoje realizacje często reklamują
jako miasta ogrody, a w istocie one nimi
nie są. Jednym z powodów konieczności opracowania kryteriów miasta
ogrodu (jeden z celów Kongresu) jest
protest przeciw nowym osiedlom, które nie mają nic wspólnego z miastami
ogrodami, a w celach promocji tak się
nazywają,

i społecznicy z miast ogrodów i miejscowości zielonych w Polsce. Uczestnicy
Kongresu, zwłaszcza władze samorządowe, będą mogli dobre praktyki
polskich miast ogrodów przenieść do
swoich miejscowości. Dowiedzą się tak-

Zapraszamy mieszkańców Podkowy Leśnej w dniach 12-13 września do
udziału w obradach Kongresu, którego
program dostępny jest na stronie www.
polskiemiastaogrody.pl
Alina Witkowska
dyrektor Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich

››› Kultura

Porozmawiajmy o kulturze
W piątek 18 września o godz. 18.00
w Pałacyku Kasynie rozpoczynamy
prace nad aktualizacją strategii rozwoju Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich.
Chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców zainteresowanych kulturą
w naszym mieście, by włączyli się
w ten proces. Będziemy wdzięczni za
wszystkie uwagi, sugestie, spostrzeżenia. Postaramy się je uwzględnić
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w programie Centrum na 2016 rok.
Inicjując rozmowę o działalności
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, stoimy na stanowisku, że
strategia napisana wspólnie z mieszkańcami zwiększa szanse na ich zaangażowanie i współudział w działaniach kulturalnych. W cyklu spotkań
konsultacyjnych zaplanowanych we
wrześniu i październiku uczestniczyć
będzie ekspert z Narodowego Cen-

trum Kultur, który udzieli nam wsparcia metodologicznego.
Zapraszamy do współtworzenia
naszej strategii poprzez podzielenie
się własną wizją kultury w Podkowie
Leśnej.
Alina Witkowska
dyrektor Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich

››› Wspomnienie

Dr Róża Nowotna Walcowa
– mieszkanka Borowina
12 lipca 2015 roku w wieku lat 93 odeszła dr Róża Nowotna-Walcowa, uczestniczka
Powstania Warszawskiego, wieloletnia zastępczyni ordynatora Szpitala Praskiego,
działaczka Izby i Sądu Lekarskiego, uczestniczka obrad Okrągłego Stołu, do ostatnich lat
aktywna zawodowo, odznaczona Orderami Polonia Restituta, Gloria Medicinae, Laudabilis.
Urodziła się 15 lutego 1922 roku w Zakopanym, gdzie pracował jej ojciec,
Gustaw Nowotny, dyrektor zakopiańskiego szpitala.
Marzyła o studiach medycznych,
czemu mocno sprzeciwiał się Jej ojciec
– tłumacząc, że wystarczy, że on i starszy brat Róży są lekarzami, a ona powinna studiować prawo. Jak się kiedyś
wyraziła – tylko dzięki wojnie udało jej
się zostać lekarzem.
Będąc studentką medycyny, razem
z narzeczonym Janem Walcem i starszym bratem Gustawem, weszli w skład
szpitala zgrupowania „Zaremba Piorun”.
12 sierpnia 1944 r. odbył się ich
powstańczy ślub, o czym wspomina
w filmie Macieja Piwowarczuka „Żółta
bluzka ze spadochronu” – Moja „suknia
ślubna to była żółta bluzka zrobiona przed
Powstaniem z materiału spadochronowego! Co to był za jedwab!

Po
wojnie
zamieszkała
z mężem w Podkowie Leśnej, w rodzinnym domu
w Borowino
wie. Po dyplomie w 1947 r. rozpoczyna pracę w I Klinice
Chorób Wewnętrznych
Szpitala Dzieciątka Jezus.
W 1961 r. uzyskuje doktorat. W latach 1967-1991
jest zastępcą ordynatora Oddziału
Chorób Wewnętrznych Szpitala Praskiego. „Solidarność” otwiera nowy
rozdział w Jej życiu. Zostaje członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia “S”,
współpracuje z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym
Wolności i ich Rodzinom, bierze udział
w pracach Okrągłego Stołu. Zostaje
sędzią okręgowego sądu lekarskiego, uczestniczy w tworzeniu Kodeksu

Etyki Lekarskiej. Medycyna była
Jej największą pasją życiową,
wychowała wiele pokoleń
lekarzy. Pomimo przejścia
na emeryturę, czynna do
ostatnich lat pracowała
w Przychodni Związku Niewidomych i w hospicjum na
warszawskim Żoliborzu. Kochała góry, podróże i zwierzęta.
Dom rodzinny w Podkowie odwiedzała regularnie zawsze zainteresowana wydarzeniami kulturalnymi,
w których chętnie brała udział. Ze
wzruszeniem oglądała wystawioną
w 2012 r. premierę sztuki Jerzego Kowalskiego „Babie lato” opowiadającą
okupacyjną historię Jej rodziny i Borowina, w ogrodzie przez podkowiański
Teatr Otwarty.
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna

››› Kultura

„Dziecko w Teatrze” zaprasza jesienią
Po wakacyjnej przerwie wznawiamy cieszący się dużą popularnością cykl „Dziecko w Teatrze”.
6 września spotkamy się przed Pałacykiem Kasyno na plenerowym przedstawieniu „TUWIM Julek – PARA buch
FRAZY w ruch” w wykonaniu Wędrownego Teatru Lalek MAŁE MI. Brawurowo i bardzo współcześnie opowiedziana historia dzieciństwa Juliana
Tuwima zaciekawi widownię od lat 2
do 102. Tym spektaklem zainaugurujemy rok edukacji kulturalnej. Będzie
to okazja nie tylko do spotkania z Julkiem Tuwimem, ale również z naszymi
instruktorami i animatorami.
Poetycko będzie również 11 października, kiedy to odwiedzi nas
„Stonoga i Spółka” w wykonaniu
teatru Scena Lubelska 30/32. Inte-

raktywne przedstawienie oparte na
wybranych fragmentach polskiej literatury dziecięcej m.in. Jana Brzechwy,
Bolesława Leśmiana i Tadeusza Śliwiaka uruchamia aktywność dzieci i włącza je w akcję przedstawienia.
W czasie spektaklu aktorzy wychodzą do dzieci, które chętnie odpowiadają na to zaproszenie. Dochodzi do
barwnej interakcji – widownia dopowiada fragmenty wierszy, aktorzy
twórczo na to reagują i z powodzeniem
próbują wpleść je w akcję spektaklu.
15 listopada będziemy gościć łódzki
teatr MER ze spektaklem „Jacek i Placek” – ciepłą opowieścią o chłopcach
uciekających od codziennych obowiąz-

ków w poszukiwaniu beztroskiej krainy marzeń. Spotkania z bobrem, pelikanem, osłem, czy kobietą na wzgórzu,
uczą dzieci szacunku do pracy, miłości
do bliskich oraz tego, że „nie wszystko
złoto, co się świeci”.
Dwa różne przedstawienia, każde warte obejrzenia. Gwarantujemy,
że jesienna edycja „Dziecka w Teatrze”
sprawi radość dzieciom w każdym wieku, również tym już całkiem dużym!
O kolejnych przedstawieniach będziemy Państwa na bieżąco informować. Więcej na www.ckiopodkowa.pl
Barbara Potkańska
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich
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Wystawa „90-Lecie Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna”
W ramach obchodów 90-lecia powstania Podkowy Leśnej Towarzystwo Przyjaciół
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna przygotowało wystawę plenerową na ul. Lilpopa
otwierającą tegoroczny festiwal Otwartych Ogrodów.
Na 60 planszach pokazaliśmy inicjatorów powstania Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, historię kilkudziesięciu rodzin
pierwszych mieszkańców, a także cykle poświęcone podkowiańskiemu kościołowi p.w. św. Krzysztofa, okresowi
wojny i okupacji, oświacie (do 1965 r.),
działalnościopozycyjnej,przyjaźnipolsko-węgierskiej oraz staraniom o odzyskanie i rewitalizację Pałacyku – Kasyna.
W uroczystości otwarcia wystawy
w dniu 12 czerwca uczestniczyła przewodnicząca Rady Miasta p. Renata
Gabryszuk i liczni radni oraz burmistrz
Artur Tusiński, który wraz z prezesem Towarzystwa Jackiem Wojnarowskim dokonali symbolicznego otwarcia wystawy.
Licznie zebrani mieszkańcy Podkowy Leśnej i goście Otwartych Ogrodów oglądali plansze z ogromnym zainteresowaniem słuchając barwnych
opowieści autora wystawy – Oskara
Koszutskiego, kustosza Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej, prowadzonego przez Towarzystwo.
Wystawa cieszy się nieustającym zainteresowaniem – w dniu, kiedy zaplanowaliśmy jej zamknięcie i demontaż
właściciele posesji, którzy udostępnili
ogrodzenia na ekspozycję, przekonywali nas, że bardzo często zatrzymują
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się przechodnie, rowerzyści i samochody i zaapelowali o jej
pozostawienie.
Wystawa
pozostała
więc na ul. Lilpopa i stała się atrakcją nie tylko dla
mieszkańców Podkowy Leśnej – spotkaliśmy tu wycieczkę
rowerową z Komorowa, wielu byłych
mieszkańców, a także gości jednego
z podkowiańskich, wakacyjnych ślubów. Znalazła się także w programie
pierwszego Kongresu Polskich Miast
Ogrodów, zaplanowanego w dn.
12-13 września br.
Zamknięcie wystawy zaplanowaliśmy ostatecznie na 19 września
– zapraszamy więc wszystkie osoby, które jeszcze chciałyby wspólnie
z organizatorami zwiedzić wystawę
na godz. 16.00.

Plansze wystawowe zostały zrealizowane z udziałem finansowym
budżetu Miasta Podkowa Leśna, Stowarzyszenia „Zielone
Sąsiedztwo”, a także ze środków własnych Towarzystwa,
przy ogromnym wkładzie pracy
społecznej Oskara Koszutskiego
i pomocy grupy wolontariuszy.
Towarzystwo
Przyjaciół
Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna dziękuje za
udostępnienie zdjęć i materiałów,
które pozwoliły przygotować pierwszą plenerową wystawę oraz właścicielom posesji za nieodpłatne udostępnienie miejsca na jej ekspozycję.
Apelujemy także o kontakt i udostępnienie rodzinnych archiwaliów, które
umożliwią jej dalszą rozbudowę.
Anna Foss
wiceprezes TPPL

foto M. Burszta

foto T. Potkański

››› Organizancje Pozarządowe

Ważne adresy i telefony
Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00, fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Godziny pracy Urzędu:
pon. 8.00–18.00, wt.- czw. 8.00–16.00,
pt. 8.00–14.00.
Godziny pracy kasy Urzędu:
pon. 8.00–18.00, wt. 10.00–14.00,
śr. 8.00–14.00, czw. 8.00–16.00,
pt. 9.00–13.00, przerwa w pracy kasy 13.00–13.30
Burmistrz Miasta:
Artur Tusiński
e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach
ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, a w sprawach skarg i wniosków
– w poniedziałki w godz. 12.00–18.00. Zapisy
bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie
22 759 21 01 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej urzadmiasta@podkowalesna.pl.
Sekretarz Miasta:
Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Sekretariat:
tel. 22 759 21 01, fax 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste
tel. 22 729 10 62, 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Ewidencja ludności i działalności
gospodarczej – tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Referat Finansowy
Podatki: tel. 22 759 21 07
Opłaty za wodę, kanalizację i odpady
komunalne: tel. 22 759 21 27
Księgowość: tel. 22 759 21 09
Kasa: tel. 22 759 21 08
Referat Gospodarki Miejskiej
tel. 22 759 21 21, 22 759 21 25
e-mail: gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
Referat Inwestycji
tel. 22 759 21 23
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
tel. 22 759 21 17, 22 759 21 19
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta
tel. 22 759 21 24
e-mail: promocja@podkowalesna.pl
Rada Miasta Podkowy Leśnej
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl

www.podkowalesna.pl
Adresy e-mailowe radnych
Andrzej Porowski
andrzej.porowski@podkowalesna.pl
Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda
katarzyna.niezgoda@podkowalesna.pl
Olga Jarco
olga.jarco@podkowalesna.pl
Emilia Drzewicka
emilia.drzewicka@podkowalesna.pl
Małgorzata Stępka
malgorzata.stepka@podkowalesna.pl
Małgorzata Janus
malgorzata.janus@podkowalesna.pl
Joanna Przybysz
joanna.przybysz@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Zbigniew Habierski
zbigniew.habierski@podkowalesna.pl
Małgorzata Horban
malgorzata.horban@podkowalesna.pl
Sylwia Dąbrówka
sylwia.dabrowka@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Renata Gabryszuk
renata.gabryszuk@podkowalesna.pl
Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska
malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja – Podkowa Leśna: tel. 22 758 91 10
Dzielnicowy Posterunku Policji w Podkowie
Leśnej (część od torów do Brwinowa)
St. Asp. Konrad Zieliński tel. 600 997 216
Dzielnicowy II rejonu (od torów po Dębak)
Sierż. Sztab. Piotr Komar tel. 600 997 673
Dzielnicowi odbierają telefony służbowe
w godzinach pełnienia czynności służbowych.
W sprawach pilnych – całodobowo tel. 112
Komenda Powiatowa Policji:
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14
Straż Pożarna:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998, 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 00
Posterunek energetyczny Grodzisk
Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992
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Rozdzielna gazu:
PGNiG Biuro Obsługi Klienta Pruszków
pn.–pt. 8.00–17.00, tel. 22 637 46 04
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis”: tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus”: tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska, tel. 22 729 19 16
Apteka Główna, tel. 22 758 91 66
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej:
Dyspozytornia w Grodzisku Mazowieckim
(całodobowa): tel. 609 094 526, 691 727 978
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 15 70
Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82
czynny: poniedziałek-piątek 8–16
Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 20 61
Zespół Szkół Samorządowych:
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna,
tel. 22 758 95 67
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały:
ul. Miejska 7, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 95 46
Szkoły Klubu Inteligencji Katolickiej:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Modrzewiowa 41
tel. 22 729 12 81
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Wiewiórek 2/4, tel./fax 22 729 10 80
Miejska Biblioteka Publiczna
im Poli Gojawiczyńskiej:
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48
www.mbp-podkowalesna.pl
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa 18, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Urząd Pocztowy: tel. 22 758 93 28
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie w godz.: 9.00–10.00
oraz 16.30–17.30

