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rogi to chyba cały czas jeszcze najbardziej palący, najczęściej wymieniany temat wśród potrzeb
inwestycyjnych w Podkowie Leśnej. W tym, jak i w poprzednim roku wydamy na przebudowę
dróg rekordowe prawie 5 milionów złotych.

Jednak biorąc pod uwagę koszty
wykonania 1 kilometra drogi, które
wzrosły od roku 2015 o ponad 40% to
cały wysiłek polityki finansowej miasta Czyli Partner Prywatny
zostaje konsumowany przez wzrost cen zajmie się :
na rynku.
W sumie w tej kadencji przebudowaliśmy utrzymaniem nawierzchni drogi,
prawie 5 kilometrów 300 metrów na chodników, drogowych obiektów
wszystkie 42 kilometry podkowiańskich inżynierskich, urządzeń zabezpieczających
dróg. Jednak potrzeby są ogromne. ruch i innych urządzeń związanych z drogą
Wartość kosztorysowa i szacunkowa
projektów przekracza 34 miliony złotych. koordynacją robót w pasie drogowym;
Biorąc pod uwagę możliwości finansowe
miasta, na przebudowę zaprojektowanych
wykonywaniem robót
dróg, bez uwzględnienia wzrostu cen interwencyjnych, robót utrzymaniowych
potrzebujemy od 14 do 17 lat.
i zabezpieczających;
Dlatego od końca zeszłego roku
intensywnie
pracowałem
nad
przeciwdziałaniem niszczeniu dróg przez
znalezieniem rozwiązania i możliwością
ich użytkowników;
realizacji tych inwestycji w krótszym
czasie. Rozwiązaniem wydaje się przeciwdziałaniem niekorzystnym
Partnerstwo Publiczno Prywatne, przeobrażeniom środowiska mogącym
w którym Miasto Podkowa Leśna powstać lub powstającym w następstwie
powierza partnerowi prywatnemu
budowy lub utrzymania dróg;
utrzymanie dróg po ich wcześniejszym
wybudowaniu, w zamian za stałą roczną dokonywaniem okresowych pomiarów
opłatę „dostępową”. W skrócie - szukamy
ruchu drogowego;
wykonawcy, który w ciągu 3-4 lat
wybuduje nam te 13 kilometrów dróg oraz utrzymywaniem zieleni przydrożnej,
później przez okres 12-15 lat będzie te w tym sadzeniem i usuwaniem drzew oraz
i dodatkowo wcześniej wybudowane drogi
krzewów.
utrzymywał i konserwował tak, aby
można było z nich wygodnie i bezpiecznie Ponadto, rozważam możliwość
korzystać.
powierzenia Partnerowi Prywatnemu
Sytuacja na rynku wykonawców ( przetargi zadań zarządcy drogi określonych w art.
na które z jednej strony nie ma chętnych 19 ust. 7 ustawy o drogach publicznych
oferentów, a z drugiej zaporowe ceny takich jak: pełnienie funkcji inwestora
ofertowe, często dwukrotnie zastępczego oraz realizację robót
przewyższające wartość kosztorysową ,
w zakresie inżynierii ruchu.
a tym samym zarezerwowane środki
w budżecie gminy) i dostawców materiałów
budowlanych ani nie poprawiają sytuacji
związanej z planowaniem inwestycji, ani
z ich terminowym wykonaniem.
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Planowany zakres utrzymania zostanie
określony w trakcie prac analitycznych,
w tym również badania rynku, a jego
finalny zakres zostanie ustalony po dialogu
konkurencyjnym z potencjalnymi
partnerami prywatnymi.
Powierzenie
w/w
zadań
Partnerowi Prywatnemu pozwoli na
zwiększenie efektywności utrzymania
dróg w Podkowie-Leśnej.
Szczegółowy zakres zadań, które zostaną
powierzone Partnerowi Prywatnemu
w ramach utrzymania dróg, a także standard
ich utrzymania będą przedmiotem dialogu
konkurencyjnego. Korzystanie z odcinków
dróg objętych zamówieniem przez
użytkowników będzie nieodpłatne.
Wynagrodzenie Partnera Prywatnego
przyjmie formę opłaty za dostępność – na
zasadach i warunkach określonych w umowie
o partnesrstwie publiczno-prywatnym.
Po stronie Partnera Prywatnego będzie
też pozyskanie instytucji finansowej, która
zapewni bezpieczeństwo przeprowadzenia
tak dużej inwestycji.
Pomysł na pierwszy rzut oka może
wydawać się Państwu dość abstrakcyjny,
ale zlecona na początku roku analiza
prawna pokazała, że jest możliwy do
realizacji. Badania rynku które obecnie
są prowadzone na zlecenie miasta pokażą
czy będą zainteresowani realizacją tego
projektu. Nasze analizy finansowe określiły
warunki progowe „wejścia” miasta w projekt.
Dodatkowo są już w Polsce przykłady
realizacji podobnych przedsięwzięć,
chociaż póki co pojedyncze i w dość małym
zakresie. Jeśli wszystko dobrze się ułoży,
prace mogłyby ruszyć pełną parą
w przyszłym roku i nie musielibyśmy
czekać na przyzwoite drogi w Podkowie
Leśnej latami.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Krótkie podsumowanie
realizacji budżetu za 2017 rok
Ten rok był dla Podkowy Leśnej pod
wieloma względami rokiem wyjątkowym.

Absolutorium
dla Burmistrza
Na XLVIII sesji w dniu 26 czerwca br. radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2017 rok i udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Arturowi
Tusińskiemu (głosowanie w składzie 10 radnych; nieobecni radni: M. Kaliński,
G. Smoliński, Z. Habierski, S. Dąbrówka, R. Gabryszuk).

U

chwała w sprawie absolutorium
podjęta została po zapoznaniu się
radnych ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu miasta i sprawozdaniem
finansowym za 2017 rok, wnioskiem
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
Burmistrzowi absolutorium, pozytywnymi
opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej
nt. ww. dokumentów oraz po dyskusji

dotyczącej realizacji budżetu miasta za
ubiegły rok.
Burmistrz podziękował radnym za
udzielenie absolutorium i za przesunięcia
budżetowe, dzięki którym udało się
zrealizować tak wiele zadań. Wyraził także
nadzieję, że Radni Podkowy Leśnej
dostrzegają i doceniają, że rok 2017 był
dla miasta rokiem bardzo dobrym

Odbyło się pierwsze w naszej historii
referendum z inicjatywy mieszkańców,
spotkaliśmy się kilkakrotnie w sprawie
naszych dróg i wspólnej – zwycięskiej
walki z grodziskim starostwem. Te
spotkania gromadziły rekordowe ilości
mieszkańców. Był to też rok wielu nagród
i wyróżnień dla naszego miasta, ale też
dla finansów. Po raz pierwszy w historii

budżet miasta przekroczył 30 mln złotych,
tak po stronie dochodów jak i wydatków.
Cały rok upłynął pod hasłem „inwestycje”,
co mam nadzieję wszyscy mieszkańcy
mogli zauważyć. Wydaliśmy rekordowe
6.749.768,63 złotych, w tym aż 4. 246.
329,01 zł na budowę naszych dróg,
rozpoczęliśmy I etap rewitalizacji naszego
stawu i samego parku. Wypielęgnowaliśmy

rekordową liczbę drzew pozyskując przy
okazji prawie 1 mln złotych na ten cel.
Rozpoczęliśmy
budowę
P&R,
przebudowaliśmy Główną, Myśliwską,
Storczyków, Paproci, Kwiatową, Cichą
i Reymonta.

Wykonaliśmy też wiele innych, mniejszych inwestycji
i działań potrzebnych w mieście jak:

1.

2.
3.

Ten wzrost liczby ogłaszanych
postępowań przede wszystkim
spowodowany był dużo większą ilością
pieniędzy jakie miasto w 2017 roku
przeznaczyło na inwestycje, ale też

niestety bardzo trudną sytuacją na rynku
wykonawców. Wiele przetargów
ogłaszaliśmy kilka razy, niektóre udało
się rozstrzygnąć dopiero w br. 2018.

doświetlenie – montaż słupów
oświetleniowych wraz z oprawami
lub samych opraw w ilości 32 szt. Między
innymi na terenie MOK, ulicy Sportowej,
Iwaszkiewicza, Leśnej, Sojek, Wiewiórek,
Żeromskiego, Słowackiego oraz Kukułek.

wykonaliśmy progi spowalniające
na ulicy Akacjowej

zamontowaliśmy nowe oświetlenie
świąteczne – 32 ozdoby na słupach
i naszego świetlnego pawia

4.

na terenie Moku powstała
Młodzieżowa Strefa Aktywności ze
specjalnym podłożem, która cieszy się
dużą popularnością, a Skate Park
wzbogacił się o nowe elementy. Pojawiła
się dodatkowa furtka, chodnik i schodki
wyjściowe z terenu MOK na ulicę
Iwaszkiewicza. Po wielu latach
rozebraliśmy płot i fundamenty na terenie
MOK. Wymieniliśmy także wodomierze
w Państwa domach, zadość czyniąc
prawu, które nakazuje wymianę lub
normalizację tych urządzeń raz na 5 lat.

finansowo, z ogromną ilością inwestycji
zrealizowanych w odpowiedzi na potrzeby
mieszkańców.
Beata Krupa
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

„Aktywna tablica” w szkole
W ramach Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna
tablica” pozyskaliśmy dotację celową na
zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Warszawy.
Dotacja zostanie przeznaczona na zakup
2

dwóch tablic interaktywnych i projektorów,
które urozmaicą i wspomogą pracę
nauczycieli z uczniami. Kwota
dofinansowania wraz z wkładem własnym
miasta wynosi 16.700 zł.
Maria Górska
Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna
www.podkowalesna.pl

www.podkowalesna.pl

Wzrosły też ceny zamawianych usług. Dla
przykładu, za kilometr drogi w 2017 r.
płaciliśmy średnio o 40 % więcej niż
w roku 2015 r.
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Był to też rok kontynuowania działań
racjonalizujących budżet i poszukiwania
oszczędności. Zorganizowaliśmy przetarg
na obsługę bankową miasta
i ubezpieczenie majątku. W 2017 roku
w wydatkach bieżących widać
oszczędności jakie przyniosła wymiana
Wydatki

opraw na LEDowe, 2017 był pierwszym
rokiem eksploatacji nowych źródeł
światła. Oszczędności rok do roku
2016/2017 wyniosły 54%, ponadto od 1
maja 2017 po wykonaniu analiz
i przeprowadzeniu przetargów
zmniejszyły się koszty zakupu energii dla

całego miasta wraz z jednostkami
pomocniczymi o ok. 10 % i to wszystko
pomimo świecenia większej ilości punktów
świetlnych i generalnie dłuższego okresu
średnio o prawie 2 godziny na dobę.

2017

2016

2015

2014

2013

energia ogółem

669 224,15

813 478,73

889 634,59

942 195,04

985 387,98

oświetlenie uliczne

131 701,41

285 525,04

295 692,69

279 020,58

347 969,80

wydatki telekomunikacyjne

39 310,81

37 753,38

47 474,82

64 240,47

64 757,15

ubezpieczenia

16 726,00

16 762,00

27 064,00

39 471,42

38 710,42

opłaty bankowe

3 658,30

15 347,82

15 749,92

15 996,57

12 420,04

szkolenia UM

21 368,29

32 732,87

32 803,10

25 816,46

25 196,60

pocztowe

39 599,01

23 581,27

30 715,85

37 255,90

44 074,99

W ciągu 2017 roku zaplanowano spłaty budowę szkoły samorządowej i pożyczka
raty kapitałowych kredytów zaciągniętych WFOŚiGW kwota 600.000 zł.
w ubiegłych latach w wysokości Zaciągnięta pod koniec 2016r. na zakup
844.566,04 zł. Dokonano spłat rat energooszczędnych opraw LED. Jest duża
zgodnie z planem. Stan zadłużenia miasta szansa na umorzenie w 30% pożyczki
na 31.12.2017 r. wynosił 5.911.245,27 . i tym samym spłatę zobowiązania do
zł (kredyty w BGK kwota 5.311.245,27 końca br.).
– zaciągnięty w latach 2009 -2012 na Od początku tej kadencji reguluję także

stany prawne nieruchomości należących
do miasta, efektem jest ponad dwukrotny
wzrost wartości gruntów miejskich.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że
ostatnia ze spraw sądowych związana
z roszczeniami wykonawców budujących
szkołę samorządową znalazła swój finał
w lipcu 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego :
Wydatki

2017.12.31

2016.12.31

2015.12.31

2014.12.31

grunty

16 864 725,91

14 700 224,06

8 439 821,55

7 269 814,00

budynki

44 386 558,07

42 528 954,48

41 334 727,72

28 776 733,17

Σ

63 171 074,45

58 603 014,45

52 323 015,13

48 644 862,48

To był bardzo dobry finansowo rok dla
miasta pod kątem rekordowych inwestycji,
ale też kolejny, być może już ostatni rok
spektakularnego ograniczania wydatków
na administrację. Przy obecnej skali
wydatków, postępowań przetargowych,
pracy i próbach nadrobienia zaległości
nie sposób tą tendencję utrzymać,
zważywszy na sytuację na rynku nie tylko
wykonawców, ale także pracowników.
Presja płacowa w administracji jest mocno
odczuwalna.
Przyglądając się kondycji finansowej
miasta można być zadowolonym,
oczywiście największe oszczędności
i w wydatkach bieżących zostały
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wykonane w działach za które
bezpośrednio odpowiadam. Poza moim
bezpośrednim wpływem są wydatki
w szkole jak i w przedszkolu. Same koszty
związane z wynagrodzeniami niestety
rosną, w dużej mierze związane jest to
z uwarunkowaniami zewnętrznymi.
Niemniej duża praca i wysiłek jaki został
wykonany na przestrzeni ostatnich 3 lat
jest widoczny w znacznym zwiększeniu
środków wydatkowanych na inwestycje
przy stale malejącym udziale kosztów
płacowych jak i samej administracji
w dochodach i wydatkach ogółem miasta.
Rok 2018 nie zapowiada się gorzej niż
2017. Nasza praca jest doceniana także

www.podkowalesna.pl

przez wiele organizacji i akademików
monitorujących
funkcjonowanie
samorządów. W zeszłym roku Podkowa
Leśna znalazła się w czołówce wielu
branżowych zestawień i rankingów.
Wydaje się, że najbardziej istotnym
z czynników który uniemożliwia nam
często zajęcie pierwszego miejsca jest
wielkość naszego miasta. Ale w tym tkwi
cała nasza siła i urok Podkowy Leśnej.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna

Dwie wygrane
sprawy w sądzie
Spory (również te sądowe) ze Starostą Grodziskim
Markiem Wieżbickim stały się w naszej współpracy
elementem towarzyszącym. O wszystkich będzie
jeszcze okazja by napisać szerzej, tymczasem 27
kwietnia 2018r. wygraliśmy kolejną sprawę
sądową dotyczącą wybudowania przez
miasto progów na ul. Jałowcowej
w Podkowie Leśnej.

Natomiast 25 maja br. zapadł wyrok
w sprawie przebudowy ul. Ejsmonda. Rok
temu po ostrej batalii złożyłem skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
przeciwko decyzji Starosty Grodziskiego
Marka Wieżbickiego utrzymanej w mocy
przez Wojewodę Mazowieckiego
w sprawie braku przyjęcia zgłoszenia
przebudowy tej ulicy, podobnie jak
w przypadku ul. Kwiatowej w Podkowie
Leśnej.
Wyroki
są,
zgodnie
z przewidywaniami korzystne dla miasta,
kosztami został obciążony Skarb Państwa.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna

III miejsce na Mazowszu!

10 maja br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła
się konferencja, na której Burmistrz Miasta Pan Artur Tusiński otrzymał z rąk Marszałka
Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika dyplom dla Podkowy Leśnej za zajęcie III
miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego
w 2017 roku, w kategorii Gmina Miejska w województwie mazowieckim.
W zeszłym roku było to miejsce V. Dwa
pierwsze miejsca przypadły miastom na
prawach powiatu: Warszawie (I) i Płockowi
(II). IV i V miejsce zajęły Węgrów
i Garwolin.
Ponad 200 wójtów, burmistrzów,
starostów oraz prezydentów miast
z całego Mazowsza, pracownicy naukowi
i eksperci wspólnie z marszałkiem
Adamem Struzikiem dyskutowali o idei
i rozwoju polskiej samorządności.
Burmistrz Miasta wziął udział
w panelu dyskusyjnym dotyczącym
polityki miejskiej – wyzwań,
doświadczeń i inspiracji. Rozmawiano
o znaczeniu lokalnej aktywności
i zrównoważonym rozwoju regionalnym.
Poruszono też najbardziej gorące tematy
dotyczące transportu, mieszkalnictwa
i zanieczyszczenia powietrza
Stworzony przez zespół ekspertów
z Politechniki Warszawskiej pod
kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka
ranking ma na celu monitorowanie
zrównoważonego rozwoju społecznoekonomicznego gmin i regionów jako
jednostek samorządu terytorialnego,
a także promocję rozwoju na bazie
opracowanych wzorców.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna
www.podkowalesna.pl
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Współpraca w ramach Obszaru
Metropolitalnego Warszawy
W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie podpisano
deklarację współpracy gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy,
w tym Podkowy Leśnej.
Jak wynika z danych Europejskiego
Urzędu Statystycznego, w okresie
2007–2015 Mazowsze było jednym
z najszybciej rozwijających się regionów
Unii Europejskiej pod względem PKB na
głowę mieszkańca i jednocześnie
najbogatszym polskim regionem (109
proc. średniej unijnej). Niestety przy
bogatej Warszawie (148 proc. średniej
unijnej) reszta Mazowsza wypada słabo
(60 proc. średniej). W efekcie plasuje się
wśród najsłabszych gospodarczo
regionów UE. Sytuacja ta była przesłanką
do statystycznego podziału regionu typu
NUTS 2, a w konsekwencji także NUTS
3 bez dokonywania zmiany podziału
administracyjnego.

Region Warszawski stołeczny,

który obejmuje: miasto stołeczne
Warszawę wraz z 9 sąsiadującymi
powiatami: grodziskim, legionowskim,
mińskim, nowodworskim, otwockim,
piasecz yńskim,
pruszkowskim,
warszawskim zachodnim i wołomińskim;

Czemu służy dokument

Podział funduszy europejskich pomiędzy
poszczególne kraje i ich regiony jest dość
skomplikowany, ale jedna zasada jest
prosta – im biedniejszy region, tym
większa szansa na duże pieniądze.
Natomiast jeżeli dany region stanie się
wyraźnie bogatszy, wtedy w kolejnej
perspektywie dostaje mniej. Skorzysta
zatem słabiej rozwinięta część Mazowsza,
zdecydowanie odstająca od bogatej
stolicy. Nie oznacza to jednak, że
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Trwają prace przy wykonaniu
dokumentacji projektowo- kosztorysowej
przebudowy ulic. Wykonawcą jest firma
„IN- TEC- PLAN” Marek Krawczyk
z Sannik

ul. Modrzewiowa
(Jana Pawła II
– Wschodnia)
i ul. Kościelna

W jej wyniku Mazowsze zostało podzielone na dwa obszary
typu NUTS 2:

.

Dokumentacje
projektowe
ul. Miejskiej
i Lotniczej

.

Region Mazowiecki regionalny,
który obejmuje pozostałą część
województwa mazowieckiego.

Warszawa i otaczające ją powiaty stracą
możliwość korzystania z funduszy
europejskich. Do stolicy trafią pieniądze
z Funduszu Spójności na duże inwestycje
infrastrukturalne, ale także środki z EFRR
i EFS.
Aby wzmocnić współpracę w ramach
stołecznego NUTS, samorządy metropolii
warszawskiej zdecydowały o podpisaniu
wielostronnej deklaracji współpracy gmin
i powiatów Obszaru Metropolitalnego
Warszawy na rzecz włączającego

www.podkowalesna.pl

i zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego Obszaru Metropolitalnego
Warszawy. Jej istotą jest wyrażenie
gotowości do współpracy oraz
podejmowania wspólnych inicjatyw
i działań, w szczególności w kwestii
mechanizmów dostępnych w polityce
spójności UE w perspektywie finansowej
2020+.
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Ogłoszono przetarg na wykonanie
przebudowy ulicy Modrzewiowej
i ul.
Kościelnej pn. „Przebudowa
ul. Modrzewiowej i ul. Kościelnej
w Podkowie Leśnej w podziale na etapy
tj.: Etap I. Przebudowa ul. Modrzewiowej
na odc. ul. Jana Pawła II – ul. Kościelna
łącznie z wyniesionym skrzyżowaniem,
Etap II. Przebudowa ul. Modrzewiowej
na odc. ul. Topolowa – ul. Wschodnia, Etap
III. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc.
ul. Kościelna – ul. Topolowa, Etap IV.
Przebudowa ul. Kościelnej na odc.
ul. Modrzewiowa – ul. Akacjowa, Etap V.
Remont odtworzeniowy ul. Kościelnej na
odc. ul. Modrzewiowa – al. Lipowa.”

Przebudowa ulicy Park Miejski
Topolowej
Zakończono proces projektowania
Zakończono przebudowę ulicy, wykonano
jezdnię o nawierzchni bitumicznej,
wyniesione skrzyżowania z ulicą Akacjową
i Modrzewiową, zjazdy do posesji z kostki
betonowej, jednostronny chodnik z kostki
betonowej, odwodnienie rozsączające
w poboczach oraz wprowadzono nową
organizację ruchu.

Ulica Cicha
i Kwiatowa

i uzyskano pozwolenie na budowę dla
skablowania linii zasilającej n.n
i oświetlenia parku. Trwają prace
przygotowawcze do ogłoszenia przetargu
na wyłonienie wykonawcy prac. Kolejną
inwestycją, do której miasto się
przygotowuje to następny etap
rewitalizacji stawu. Ogłoszono przetarg
pn.„Rewitalizacja Leśnego Parku
Miejskiego poprzez wykonanie
uksz t a ł towania ,
um o cnienia
i uszczelnienia czaszy stawu na rowie
Rs-11 według istniejącego projektu,
opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy istniejącego zbiornika
wodnego w Podkowie Leśnej wraz
z realizacją przebudowy według
uzgodnionego projektu.”

Lustra

Na obu tych ulicach prace drogowe
zostały zakończone. Do niedawna
błotniste i pylące się drogi zyskały nową
nawierzchnię asfaltową, a także system
skrzynek magazynujących wody opadowe.
Ulice zostały spowolnione dodatkowymi
elementami oraz wprowadzono nową
organizację ruchu.

Dokumentacje
projektowe
zakończone

Zostały zamontowane lustra drogowe
w miejscach ograniczonej widoczności,
zarówno na drogach miejskich jak
i powiatowych (ZDM): Wschodnia róg
Akacjowej, Parkowa róg Jodłowej,
Brwinowska róg Helenowskiej.

Rowy

Został ogłoszony po raz drugi przetarg
pn. „Projekt remontu (odtworzeniowego)
4 szt. przepustów na rowie Rs-11
Zakończono etap projektowania oraz w ul. Sasanek, ul. Storczyków, ul.
uzyskano pozwolenia na budowę dla Kwiatowej, i w ul. Parkowej w Podkowie
następujących ulic:
Leśnej”.
Warszawskiej(Brwinowska-Słowicza),
Stanisław Borkowski
Helenowskiej (Brwinowska-Jelenia),
Referat Infrastruktury Komunalnej
Błońskiej (Brwinowska- Jelenia), Sarniej,
i Zamówień Publicznych
Wróbla (Sokola- Jaskółcza)
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Projektujemy nowe przedszkole
Zostało rozstrzygnięte postępowanie dzieci została przyjęta po głębokiej
w celu opracowania dokumentacji analizie demograficznej, trendu z ostatnich
projektowej budowy Przedszkola 15 lat i prognozy na przyszłość.
Miejskiego z odziałem żłobkowym W Podkowie nie ma opieki nad dziećmi
w Podkowie Leśnej przy ul. Miejskiej żłobkowymi.
w standardzie pasywnym. Pierwsze
Zlecenie przewiduje opracowanie
postępowanie nie zostało rozwiązane, 3-wariantowej koncepcji architektonicznej
dopiero drugie przyniosło oczekiwany przedszkola miejskiego w standardzie
efekt. W wyniku wyboru najkorzystniejszej pasywnym wraz z zagospodarowaniem
oferty, została wybrana firma Bjerg
Arkitektur oddział Polska. Biuro Bjerg
Arkitektur specjalizuje się w projektowaniu
architektury zrównoważonej. Jest to firma
z 30 letnią tradycją projektowania m.in.
w Skandynawii. Wszyscy pracownicy
zajmujący
się
szkicowaniem,
projektowaniem i nadzorem wyszkoleni
są w projektowaniu certyfikowanych
domów
pasy wnych
zgodnie
z
kryteriami Instytutu Budynków
Pasywnych w Darmstadt. Około 80%
projektów firmy to budynki pasywne
i budynki o niskim zużyciu energii. Koszt
projektu to 148.830 zł.
Projekt budowy przedszkola ma być
dostosowany do przyjęcia 100 osobowej
grupy dzieci w wieku przedszkolnym oraz
15 dzieci w wieku żłobkowym. Liczba

Po wyborze koncepcji
przez zamawiającego
oraz
konsultacjach
z mieszkańcami
zostanie
przygotowany projekt
budowlany wraz
z zagospodarowaniem
terenu.
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terenu, która ma zawierać min.: część
ogólną zawierającą opis techniczny
roz wiązań
architektonicznych,
konstrukcyjnych, technologicznych,
instalacyjnych i materiałowych, – część
rysunkową zawierającą plan sytuacyjny
zagospodarowania terenu wykonany na
aktualnym podkładzie geodezyjnym
obejmujący usytuowanie budynku
przedszkola z zaznaczeniem przebiegu
sieci zewnętrznych koniecznych do
prawidłowego funkcjonowania obiektu.
Częścią koncepcji będzie też zestawienie
kosztów realizacji inwestycji dla każdego
wariantu odrębnie oraz wizualizacja
komputerowa proponowanych rozwiązań
projektowych. Dotychczasowy budynek
rokrocznie wymaga dużych nakładów
finansowych, jest wybudowany
w technologii, która nie pozwala na
rozbudowę, modernizację i montaż
nowoczesnych
urządzeń
itd.
W pierwotnym założeniu był budynkiem
tymczasowym.
Joanna Oracka
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Ścieżki
rowerowe
W ostatnim biuletynie pisaliśmy o rozpoczęciu
budowy ścieżek rowerowych w Podkowie
Leśnej. Intensywnie prowadzone są prace na
najtrudniejszym (ze względu na ukształtowanie
terenu) odcinku wzdłuż torów WKD, szczególnie
na wysokości Parku Miejskiego. W pasie linii
WKD (własność PKP) na odcinku Podkowa
Główna – Podkowa Zachodnia ścieżka
o szerokości 2,5 m została już wykorytowana
i okrawężnikowana wraz z przygotowaniem
podłoża.

Trwają prace przy umacnianiu skarpy.
Na odcinku od przystanku stacji kolejki
do parku została położona nawierzchnia
z kostki bezfazowej. Najbardziej
zaawansowane prace są prowadzone na
ścieżce wyznaczonej w pasie drogowym
Rysiej i Żubrowej (dotychczas porośniętych

samosiejkami w korytarzach leśnych).
Prowadzona inwestycja budowy ścieżek
Praktycznie obie te ścieżki są na ukończeniu, realizowana jest w ramach partnerskiej
zostały do wykonania prace porządkowe. umowy gmin, dzięki której Podkowa
W ulicach Jeleniej i Dębowej od dawna Leśna pozyskała na ten cel dofinansowanie
czekamy na możliwość dokończenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju
budowy. Prace ustały ze względu na Regionalnego w wysokości 2.700.000 zł.
ogromne problemy z dostarczeniem oraz w kwietniu tego roku otrzymaliśmy
materiałów. Opóźnienia są spowodowane kolejne dofinansowanie w wysokości
ograniczonymi możliwościami produkcyjnymi 1.475. 800 zł, co pozwoli na zrealizowanie
w Polsce . Te o dcinki b ę dą ścieżki wzdłuż trasy 719 wzdłuż miasta
wykonane z naturalnego kruszywa oraz Al. Lipowej.
łączonego polimerem. Taka sama
powierzchnia została zaprojektowana
Tomasz Gawin
w ulicy Żubrowej i Rysiej, ale ze względu
Referat Infrastruktury Komunalnej
na warunki gruntowe (kurzawka) została
i Zamówień Publicznych
podjęta decyzja o zmianie technologii
Urząd Miasta Podkowa Leśna
budowy. Wzdłuż wszystkich ścieżek
zostały już postawione latarnie.
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Strefa relaksu

Komunikat
W związku z utrzymującymi się
wysokimi temperaturami oraz
niekorzystnymi prognozami pogody na
najbliższe dni, zwracamy się z prośbą do
mieszkańców korzystających z sieci
wodociągowej o racjonalne korzystanie
z wody. Prosimy o wykorzystywanie
wody pitnej z sieci wodociągowej
wyłącznie do celów bytowych.
W przypadku konieczności podlewania
ogródków, trawników, mycia samochodów,
napełniania przydomowych basenów itp.

wodą z sieci wodociągowej należy to
wykonywać w godzinach od 22:00 do
6:00.
Ograniczenie zużycia zapewni
odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz
nie spowoduje przerw w jej dostawie
wszystkim użytkownikom sieci
wodociągowej.
Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Niewybuchy na ul. Kościelnej
12 czerwca br. na ul. Kościelnej
w Podkowie Leśnej podczas robót
budowlanych zostały znalezione
pozostałości artyleryjskie z II wojny
światowej (2 pociski). Uczniowie i personel
szkoły podstawowej KIK zostali
ewakuowani, teren zabezpieczono, a ulica
na czas pracy saperów została zamknięta.
Zgodnie z procedurami zostały
powiadomione odpowiednie służby. Prace
saperskie zakończyły się koło godziny
16.00, pociski zostały przewiezione do
jednostki w Kazuniu.
Janusz Wojtyś
Inspektor ds. Obrony Cywilnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Miasto monitorowane

Dechy przed Pałacykiem Kasyno
w ramach budżetu partycypacyjnego
W ostatnim czasie przed Pałacykiem
Kasyno zostały zamontowane „dechy”.
Projekt został wykonany w ramach
budżetu partycypacyjnego. Podest został
wybudowany z deski kompozytowej,
która jest odporna na warunki
atmosferyczne. Docelowa powierzchnia
będzie wynosiła ok. 120 m². Inauguracja
„dech” nastąpiła podczas potańcówki
w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody.
Kinga Omiotek
Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna

10

W podkowiańskim Parku Przyjaźni
Polsko- Węgierskiej zostały postawione
siedziska – huśtawki tworząc tym samym
strefę relaksu . Są to wygodne bujane
fotele z poduchami odpornymi na
zabrudzenia i częściowo warunki
atmosferyczne. W najbliższym czasie
będą również ustawione leżaki. Jest to
odpowiedź na wniosek mieszkańców, by
wzorem innych miast stworzyć wygodne
warunki do czytania książek i odpoczynku
w przestrzeni publicznej. Park jest
monitorowany.
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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Budowa systemu monitoringu miejskiego
w Podkowie Leśnej rozpoczęła się w 2015
roku. Zostały podjęte działania polegające na
zbudowaniu siatki monitoringu. Taka mapa
została przedyskutowana z policją, która
wskazała miejsca najbardziej zagrożone
przestępczością w Podkowie Leśnej oraz
została przekonsultowana z radnymi
i mieszkańcami. Zostało zaplanowane
zamontowanie 32 kamer. Kamery będą
usytuowane na wylotach z miasta, tak
aby monitorować wjazd i wyjazd z miasta
oraz będą obrotowe z detektorem ruchu,
o wysokiej rozdzielczości, na podczerwień
– w najbardziej newralgicznych miejscach
i najbardziej zagrożonych.
Dotychczas zostało zamontowanch
w centrum Podkowy Leśnej 15 kamer
wraz z systemem monitorującym.
Prace zostały wykonane na sieci
światłowodowej ORANGE. Kolejne
będą systematycznie montowane
wraz z rozbudową światłowodów, czyli
możliwościami technicznymi.
Monitoring miejski stanowi doskonałe
narzędzie w walce z przestępczością.
Kamery są wykorzystywane nie tylko
do bieżącego monitorowania zagrożeń
i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń,
ale przede wszystkim działają prewencyjne
i odstraszają potencjalnych przestępców
od popełnienia przestępstw i wykroczeń.
Dzięki zamontowanym kamerom
i dostępie do zarejestrowanego materiału
z kamer policja ma ułatwione działania
polegające na ustaleniu sprawców, nie
tylko przestępstw, ale i wykroczeń.

W ten sposób dołączymy do miast
monitorowanych. Wystąpiliśmy
z projektem na dofinansowanie
p r ze d si ę w zi ę c ia , w r a m a c h
współfinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi
Priorytetowej IV „ Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną”, działania 4.3. „Redukcja
emisji zanieczyszczeń powietrza”.
Janusz Wojtyś
Inspektor ds. Obrony Cywilnej
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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RODO

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna

O

chrona danych osobowych jest
niezwykle istotnym elementem
w pracy administracji publicznej. Dostęp
do informacji publicznej oraz ilość
informacji z roku na rok wzrasta. Sposoby
przetwarzania danych obejmują coraz
więcej złożonych procesów. W związku
z tym zagrożenia związane z nielegalnym
wykorzystywaniem danych bądź utrata
danych osobowych, wzrastają. W związku
z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu
takich informacji (RODO) oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
Burmistrz Miasta reprezentujący Urząd
Miasta
Podkowa
Leśna
jest

Administratorem danych. Celem
przetwarzania danych jest spełnienie
obowiązków wynikających z Ustawy
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca
1990r (t.j..: Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn,
zm. ). Państwa dane osobowe są
przetwarzane ręcznie oraz automatycznie
w celu spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa.
Mają Państwo prawo do:
Dostępu do danych (art. 15 RODO)
Sprostowania/poprawienia swoich
danych (art. 16 RODO)
Usunięcia danych przetwarzanych
bezpodstawnie (art. 17 RODO)
Ograniczenie przetwarzania danych
(art. 18 RODO)
Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
Wniesienia skargi do organu
nadzorczego (art. 77 RODO)

..
.
.
..
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Administrator dokłada wszelkich starań,
aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony
danych osobowych przed ich
przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
przykłada szczególną uwagę do tych
zagadnień. Świadomość pracowników
Urzędu Miasta Podkowa Leśna w tym
zakresie jest wysoka, nie mniej jednak
nieustanna dbałość o prawidłową obsługę
Mieszkańców i ochronę danych
osobowych podnosi jakość świadczonych
usług
oraz
eliminuje
utratę
przetwarzanych danych. Administrator
danych dba o wizerunek Miasta, a tym
samym nieustannie sprawuje nadzór nad
bezpieczeństwem danych. Pracujemy
nieustannie nad tym, aby dane były
przetwarzane w Urzędzie w sposób
bezpieczny i transparentny. Administrację
publiczną cechuje to, że przetwarzane
dane precyzują jasno cel przetwarzania,
identyfikacje zbiorów i czas ich
przechowywania.
Agnieszka Pulkowska - Nowocień
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Posterunek Policji z pełną obsadą
Z dniem 15 czerwca Komendant
Powiatowy Policji w Grodzisku Maz.
powołał dwóch policjantów na nowe
stanowiska w Posterunku Policji
w Podkowie Leśnej. W obecności
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Artura
Tusińskiego, Komendant Powiatowy
Policji w Grodzisku Mazowieckim insp.
Dariusz Lubański ogłosił decyzję
o mianowaniu dwóch policjantów na
nowe stanowiska służbowe na Posterunku
w Podkowie Leśnej. Obaj funkcjonariusze
w dotychczasowej służbie wykazali się
dużą aktywnością w działaniu na rzecz
bezpieczeństwa i zobowiązali się do
dalszej wytężonej pracy w tym zakresie.
Kierownikiem Posterunku został
st.asp. Artur Duszyński, który od 12 lat
pełni służbę w tej jednostce. Sierż.szt.
Kamil Oleksiak, pełniący od kilku miesięcy
stanowisko dzielnicowego w Podkowie
Leśnej, został zatwierdzony i mianowany
na stanowisku starszego dzielnicowego.
Po wręczeniu rozkazów personalnych
Komendant Powiatowy przedstawił całą
obsadę posterunku, która została w pełni
12

Remont budynku Urzędu Miasta
Tr wają
prace
z wiązane
z termomodernizacją magistratu.
W budynku urzędu zostaną między
innymi wymienione okna, podłogi parteru,
które zyskają także izolację, część
instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
docieplone zostaną ściany szczytowe
piętra i część dachu. Wykonana zostanie
także elewacja budynku. Planowane jest
odtworzenie jej historycznego wyglądu.
Remont budynku Urzędu Miasta, z uwagi
na brak możliwości jego całkowitego
zamknięcia odbywa się w etapach.
W okresie remontu występują pewne
utrudnienia w pracy urzędu, o których
informujemy na bieżąco na stronie
internetowej miasta. Za utrudnienia
przepraszamy.
Maria Górska
Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna
Rada Miasta

Zakaz nocnej
sprzedaży alkoholu
Podczas Sesji w dniu 26 czerwca br. daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Rada Miasta podję ła uchwałę Woje wó dz t w a Ma zow ie ckiego .
w sprawie wprowadzenia na terenie Z inicjatywą uchwałodawczą wystąpiła
Miasta Podkowa Leśna ograniczenia Komisja Ł adu Przestrzennego,
w godzinach nocnych sprzedaży napojów Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.
alkoholowych przeznaczonych do Złamanie zakazu handlu w godzinach po
spożycia poza miejscem sprzedaży. 22.00 wiąże się z wysokimi karami
Oznacza to, że żaden ze sklepów finansowymi dla przedsiębiorcy.
prowadzących sprzedaż alkoholu na Takie ograniczenie radni mogą
terenie Miasta Podkowa Leśna nie może wprowadzać od stycznia tego roku po
tego robić między godziną 22.00 a 6.00 znowelizowaniu Ustawy o wychowaniu
rano. Zakaz nie dotyczy sprzedaży w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholu konsumowanego na miejscu alkoholizmowi, która reguluje m.in.
w restauracjach i kawiarniach. Uchwała możliwość ograniczenia przez samorządy
wchodzi w życie po upływie 14 dni od nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach

i precyzuje zakaz picia alkoholu
w miejscach publicznych. Podobne
uchwały zostały podjęte przez radnych
w Brwinowie, Grodzisku Mazowieckim
i Michałowicach.
Beata Krupa
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Kondolencje

uzupełniona i wyraził także nadzieję na
dalsze duże zaangażowanie służbowe
wszystkich funkcjonariuszy. Burmistrz
Miasta bardzo dobrze ocenił współpracę
z policjantami posterunku na rzecz
bezpieczeństwa Mieszkańców Podkowy
Leśnej i zapewnił o swojej gotowości do
współdziałania w tym zakresie.
KPP w Grodzisku Mazowieckim
www.podkowalesna.pl

Kontakty
Posterunek 22 758 91 10
Dzielnicowi:
sierż. szt. Kamil Oleksiak 600 997 673
st. asp. Jakub Ziółek 600 997 544
Dzielnicowi odbierają telefony godzinach
pełnienia czynności służbowych.
sprawach pilnych całodobowo 112

Pani
Bożenie Tomaszek
Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia
z powodu śmierci

Męża
przekazują
Emilia Drzewicka
Przewodnicząca Rady Miasta

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

www.podkowalesna.pl
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Rada Miasta

Informacje Rady Miasta
wykaz podjętych uchwał

Edukacja

Wyniki egzaminu (średnia obu szkół łącznie)
W Podkowie Leśnej na najwyższym poziomie!
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018

Sesja XLVIII – 22 maja 2018 r.
Uchwała Nr 311/XLVII/2018
Uchwała Nr 312/XLVII/2018
Uchwała Nr 313/XLVII/2018
Uchwała Nr 314/XLVII/2018

Uchwała Nr 315/XLVII/2018

Uchwała Nr 316/XLVII/2018

Uchwała Nr 317/XLVII/2018
Uchwała Nr 318/XLVII/2018

Uchwała Nr 319/XLVII/2018
Uchwała Nr 320/XLVII/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowego deficytu
budżetowego
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i
niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz
terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 3/1, 3/2, 3/3 i
148 z obrębu 0009 położone w Mieście Podkowa Leśna
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 19 i 20 z obrębu
0007 położone w Mieście Podkowa Leśna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji
określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni w
Podkowie Leśnej”
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu doraźnej Komisji Rady Miasta
Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna
do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna
Sesja XLVIII – 26 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr 321/XLVIII/2018
Uchwała
Uchwała
Uchwała
Uchwała

Nr
Nr
Nr
Nr

322/XLVIII/2018
323/XLVIII/2018
324/XLVIII/2018
325/XLVIII/2018

Uchwała Nr 326/XLVIII/2018

Uchwała Nr 327/XLVIII/2018
Uchwała Nr 328/XLVIII/2018
Uchwała Nr 329/XLVIII/2018
Uchwała Nr 330/XLVIII/2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2017 rok
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok
w sprawie uchwalenia „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Miasta Podkowa Leśna”
w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna ograniczenia w
godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży (w godz. 22.00-6.00)
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach
uzupełniających na kadencję 2016-2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 190 i 191 z obrębu 0004 położone
w Mieście Podkowa Leśna
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna
w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania
Statutu Miasta Podkowa Leśna

Wszystkie uchwały dostępne są w Biurze Rady Miasta
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.podkowalesna.pl).
Radni zapraszają mieszkańców na swoje dyżury
(poniedziałki w godz. 17.00-18.00). Dyżury
- do czasu zakończenia prac remontowych
prowadzonych w Urzędzie Miasta w związku
z termomodernizacją budynku - odbywają się
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
przy ul. Świerkowej 1 (sala Klubu Mieszkańca).
Wykaz dyżurów zamieszczony jest w Biuletynie
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Informacji Publicznej oraz w kalendarzu na
stronie internetowej miasta.
Zapraszamy także do udziału w sesjach
Rady Miasta i w posiedzeniach komisji
merytorycznych. Informacje o planowanych
spotkaniach publikowane są na stronie
podkowalesna.esesja.pl oraz w kalendarzu
na stronie internetowej miasta, zamieszczane

www.podkowalesna.pl

na miejskich tablicach informacyjnych
i przekazywane poprzez system powiadamiania
SMS.
Beata Krupa
Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Przedmioty

Gimnazjum Gimnazjum im. Średnia Miasta
publiczne Św. Hieronima Podkowa Leśna
(KIK)
72
77
74
74
84
79
69
76
72
69
81
74
84
98
90

Historia +WOS
Język polski
Przyrodnicze
Matematyka
Język angielski
podstawowy
Język angielski
73
rozszerzony
Język hiszpański -------------podstawowy
Język hiszpański -------------rozszerzony

Średnia powiatu
grodziskiego

Średnia
województwa

Średnia kraju

63
71
61
57
75

61
70
59
55
72

59
68
56
52
68

86

79

60

57

52

90

90

83

76

70

65

65

65

82

78

W piątek, 15 czerwca 2018 r. uczniowie
poznali wyniki egzaminu gimnazjalnego,
który odbył się w dniach 18-20 kwietnia.
W części humanistycznej gimnazjaliści
rozwiązywali odrębne zestawy
zadań z języka polskiego oraz historii
i wiedzy o społeczeństwie, a w części
matematyczno-przyrodniczej – odrębne
zestawy zadań z matematyki oraz
przedmiotów przyrodniczych: biologii,
chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części
egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw

zadań z języka obcego nowożytnego albo
tylko na poziomie podstawowym, albo na
poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego
jest warunkiem ukończenia gimnazjum,
a jego wynik ma wpływ na przyjęcie
ucznia do wybranej przez niego szkoły
ponadgimnazjalnej.
Wraz ze swoimi indywidualnymi wynikami
z egzaminu podanymi w procentach
gimnazjaliści poznali też swoje wyniki
w ujęciu centylowym. Dzięki temu mogą

się dowiedzieć, jaki odsetek uczniów
uzyskał w tym roku wyniki takie same lub
niższe niż oni.
W całym kraju przystąpiło do egzaminu
prawie 340 tys. uczniów, w Podkowie
Leśnej 83 (46 + 37 KIK). Średnia obu szkół
(liczona łącznie) jest najwyższym
wynikiem wśród gmin w Polsce.
Maria Górska
Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Podkowa Leśna
Inwestycje

Zakończyły się prace przy budowie fragmentu
brakującego chodnika na ulicy Brwinowskiej
należącej do powiatu grodziskiego, pomiędzy ulicą
Orlą a Sokolą.
Chodnik o szerokości 1,5m przykryje rów
odwadniający, został wykonany z kostki,
tak jak pozostała część chodnika na ulicy
Brwinowskiej. Wykonano zjazd do posesji,
dreny
odwadniające,
studnie
kanalizacyjne, rów zostanie pogłębiony i
oczyszczony. Dotychczas przejście dla
pieszych na ul. Brwinowskiej na tej
wysokości prowadziło do rowu.
Inwestycję prowadził Powiatowy Zarząd
Dróg.

www.podkowalesna.pl
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Wieści z urzędu

Blisko 6 tysięcy roślin
rośli
posadzono przy stac
stacji WKD
rzestrzeń wokół stacji Podkowa
P Leśna
Główna i Park&Ride zmienia

się w szybkim tempie. W Biuletynie
nr2/81 z kwietnia 2018 pisaliśmy
o inwestycjach na tym terenie jak: toaleta
miejska, latarnie i wiaty na rowery.
W ostatnim czasie zagospodarowywana
była zieleń. Zgodnie ze specyfikacją
zamówienia nowo projektowana zieleń
powinna spełniać funkcję wypoczynkową
i rekreacyjną – posadzone rośliny są
różnorodne gatunkowo i atrakcyjne dla
mieszkańców ze względu na zapach, kolor
i fakturę liści, kwiatów i pędów. Zadaniem
projektanta było stworzenie dekoracyjnej
oprawy dla otoczenia stacji WKD
i terenów przyległych przy jednoczesnym
zachowaniu harmonijnego powiązania
nowo urządzanego terenu z miejscowym
krajobrazem. Zgodnie z zamówieniem
posadzono 5.854 rośliny za 124.400 zł.
Wprowadzone
nasadzenia
są
charakterystyczne dla siedliska oraz
odporne na wymarzanie i zanieczyszczenia
komunikacyjne. Ze względu na
nasłonecznione stanowisko i charakter
terenu użyte gatunki posiadają niskie
wymagania glebowe i pielęgnacyjne oraz
dobrze znoszą nasłonecznienie i suszę.
Przy ogrodzeniu oddzielającym tory WKD
od parkingu zostały posadzone pnącza
kwitnące, pod drzewami – rośliny
cieniolubne. Cały teren jest monitorowany.
Następnym etapem który został już
wykonany, było ustawienie ławek i koszy
na śmieci.
Joanna Kacprowicz
Kierownik Referatu Infrasktruktury
Komunalnej i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna
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W składzie gatunkowym przewidzianym do
zagospodarowania terenów zieleni
w otoczeniu Park&Ride znajdują się gatunki
liściaste i iglaste odpowiednie dla właściwego
regionu klimatycznego.

www.podkowalesna.pl
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Zbiorniki podziemne

Wieści z urzędu

Zbiorniki podziemne mają pojemność
od 2000 do 9000 litrów i możemy je ze
sobą łączyć, by uzyskać optymalną dla
siebie wielkość. Umiejscowione powinny
być pod ziemią, do 50 cm od górnej
krawędzi zbiornika. Ze względu na to, że
wykonane są z materiału o podwyższonej
wytrzymałości, mogą być umiejscowione
nawet pod wjazdem do garażu. Mniej
zaawansowane systemy odprowadzają
wodę wprost z rynien, natomiast na rynku
są dostępne także bardziej zaawansowane
technologicznie zbiorniki zawierające

Oszczędzajmy wodę
Gromadzenie i wykorzystanie
deszczówki

W ostatnim czasie jak informował UM
występowały wahania ciśnienia wody.
Sytuacja powyższa była spowodowana
m.in. prowadzeniem prac remontowych
na terenie miasta Brwinów, oraz
podlewaniem
ogrodów
wodą
wodociągową – uzdatnioną. W sytuacji
dużego zapotrzebowani na wodę może
pomóc jej retencjonowanie. Ogród można
przecież podlewać za darmo wodą
deszczową, zwłaszcza, że taka woda jest
bardziej korzystna dla roślin. Pesymiści
na pewno stwierdzą, że zbiorniki na wodę
deszczową są mało estetyczne i zajmują
dużo miejsca. A poza tym są drogie. Nic
bardziej mylnego.

deszczówka wyjątkowo nadaje się do
podlewania roślin w szklarniach i tunelach
foliowych. Dużo wody można
zaoszczędzić, wykorzystując deszczówkę
zbieraną z dachów budynków na działce,
pod warunkiem że nie są one pokryte
eternitem ani papą. Woda opadowa jest
miękka i ma niskie pH ok. 5,5 do 6,5, co
doskonale służy roślinom, także
doniczkowym. Odstana deszczówka
wyjątkowo nadaje się do podlewania
podlewanie roślin w szklarniach i tunelach
foliowych.

Wodę deszczową można
wykorzystywać m.in. do:

.
.
.
.

nawadniania ogrodu (również można
podłączyć systemy automatycznego
nawadniania);
prac porządkowych, mycia samochodu,
mycia podłóg;
napełniania oczek wodnych czy
basenów;
prania lub spłukiwania toalety

Dużo wody można
zaoszczędzić,
wykorzystując
Sposoby gromadzenia wody
deszczówkę zbieraną
deszczowej
z dachów budynków na Najprostszym sposobem gromadzenia
deszczówki jest bezpośrednie
działce, pod warunkiem podłączenie zbiornika do rury spustowej
systemu rynnowego. Mamy do wyboru
że nie są one pokryte
dwa rodzaje zbiorników na deszczówkę:
nadziemne i podziemne.
eternitem ani papą.
Zbiorniki nadziemne

Woda opadowa jest miękka i ma niskie
pH ok. 5,5 do 6,5, co doskonale służy
roślinom, także doniczkowym. Odstana
18

Zbiornik na deszczówkę powinien być
zacieniony, by nie rozwijały się w nim
glony, oraz przykryty, aby do wody nie
wpadały zanieczyszczenia. Jeśli zbiornik
www.podkowalesna.pl

jest duży, konieczne jest aby był
zamknięty ze względu na bezpieczeństwo
dzieci i zwierząt.
Do zbierania deszczówki zaleca się
zbiorniki wykonane z trwałego
i odpornego na działanie niekorzystnych
czynników atmosferycznych tworzywa
sztucznego. Nie należy gromadzić wody
w zbiornikach metalowych. Wielkość
zbiornika powinna być dobrana m.in. pod
kątem wielkości powierzchni, z jakiej
zbierana jest woda oraz zapotrzebowania
na deszczówkę. Standardowym
rozwiązaniem jest zbiornik o pojemności
od około 250 do 350 l, jednak są zbiorniki
nadziemne do 2000 l lub w razie potrzeby
można połączyć dwa ustawione obok
siebie mniejsze zbiorniki, zwiększając
w ten sposób ilość magazynowanej
deszczówki.
W sprzedaży znaleźć można wiele
zbiorników, które nie tylko pomieszczą
odpowiedni zapas wody, ale również
stanowią prawdziwą ozdobę działki.
W sprzedaży można znaleźć modele
dekoracyjne do złudzenia przypominające
np. gliniany dzban, drewnianą beczkę czy
nawet ceglany murek. Niektóre zbiorniki
na deszczówkę posiadają zainstalowany
od góry pojemnik na rośliny, dzięki czemu
wyglądają jak duża dekoracyjna donica
ogrodowa.
Jeśli zbiornik na deszczówkę nie został
fabrycznie wyposażony kran, można go
dokupić i zamontować na zbiorniku. Jest
to bardzo praktyczne rozwiązanie,
umożliwiające napełnianie deszczówką
wiaderka, konewki czy też podłączenie
węża ogrodowego.

Wieści z urzędu
czujniki i specjalne filtry, dzięki czemu
można bezpiecznie stosować deszczówkę
do prania czy też do spłukiwania toalety.
Zbiorniki podziemne są zdecydowanie
droższe, jednak ich koszt zwraca się po
kilku latach, pozwalając na oszczędność
wody uzdatnionej, a co za tym idzie
pieniędzy.

wygenerować oszczędność wody
uzdatnionej nawet na poziomie 50 %, co
przy rosnących cenach wody daje znaczne
oszczędności. Dodatkowo miękka woda
deszczowa nie powoduje osadzania się
kamienia w pralce czy zmywarce do
naczyń, co również się przykłada na
mniejsze ilości zużywanych detergentów.

Oszczędność

Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Wykorzystanie wody deszczowej
w gospodarstwie domowym (także
w domu, do zmywania naczyń, prania czy
spłukiwania toalety) jest w stanie

Darmowy przejazd rowerów w WKD
Warszawska Kolej Dojazdowa
wprowadziła darmowy przejazd
rowerów. Od 1 maja 2018r. w weekendy
(tj. sobotę i niedzielę) oraz święta (dni
ustawowo wolne od pracy), pasażer

posiadający ważny bilet na przejazd
pociągiem WKD, może przewieźć
w pociągu jeden rower, bez konieczności
zakupu biletu na przewóz roweru.

Rdestowiec ostrokończysty
Jest gatunkiem inwazyjnym, bardzo
ekspansywnym. Obecnie występuje dość
pospolicie w całej Polsce i coraz bardziej
rozprzestrzenia się w Podkowie Leśnej.
Uważany jest za gatunek niepożądany
w środowisku naturalnym, gdyż wypiera
rodzime gatunki, zalecane jest usuwanie
go przed okresem kwitnienia i późniejsze
niszczenie mechaniczne (łatwo odrasta).
W Europie pojawił się w 1825 r.
i samorzutnie rozprzestrzenił się

w środowisku. Jego wprowadzanie do
środowiska lub przemieszczanie
w środowisku przyrodniczym jest
zabronione przez Ustawę o ochronie
przyrody z 2004 roku. Bezwzględnie
powinien być usuwany z obszarów
chronionej przyrody.
Krystyna Ładyżyńska-Adamowicz
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Natura na POKOLENIA
Podkowiański Uniwersytet działający przy
Do seniorów dołączy młodzież
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich z p o d ko w ia ń sk i c h s z kó ł , b o
dostał zaproszenie od Fundacji “Ziemia głównym założeniem projektu jest
i Ludzie” do udziału w projekcie “Natura międzypokoleniowość.
na pokolenia”. Jest to międzypokoleniowy W ramach projektu zaplanowano szereg
program edukacji ekologicznej działań edukacyjnych pod wspólnym
mieszkańców obszarów chronionych hasłem „Natura na pokolenia”.
w województwach: śląskim, mazowieckim, 1. Dwudniowe seminarium
dolnośląskim, wielkopolskim, pomorskim, „EkoAnimatorzy lokalnej społeczności
warmińsko-mazurskim i lubelskim.
- edukacja ekologiczna społeczności
Celem projektu jest wzrost świadomości obszarów chronionych”.
ekologicznej mieszkańców obszarów 2. Warsztaty problemowe z dziedziny
chronionych w zakresie potrzeby oraz ochrony przyrody.
właściwych metod ochrony przyrody, jak 3. Warsztaty problemowe dziedziny
również korzyści z dobrze zachowanej ochrony przyrody.
przyrody i krajobrazu.

www.podkowalesna.pl

Kultura

4. Warsztaty terenowe w wybranym
obszarze chronionym.
5. Konkurs wiedzy o formach ochrony
przyrody.
6. Konkurs fotograficzno-plastyczny.
Przypomnijmy, że z Fundacją “Ziemia
i Ludzie” zrealizowaliśmy wspólnie wiele
projektów (“Rok dla klimatu”, “Zielona
wiedza”, “Mam prawo wiedzieć, mam
prawo działać”), za co otrzymaliśmy
certyfikat “Uniwersytet Trzeciego Wieku
przyjazny Ziemi”.
Barbara Potkańska
Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
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Spotkanie z policją dla seniorów

Autosacrum Rowerosacrum
W majowy weekend do Podkowy Leśnej
zjechali cykliści i miłośnicy motoryzacji,
aby tradycyjnie jak co roku, poświęcić
swoje pojazdy w kościele pod wezwaniem
św. Krzysztofa, patrona podróżujących.
Sobota 5 maja należała do cyklistów,
którzy licznie przybyli na Rowerosacrum.
Po mszy świętej chętni mogli spróbować
swoich sił w wyścigu rowerowym
organizowanym w pięciu kategoriach
wiekowych. W tym roku zawody odbyły
się w Parku Miejskim. Po zakończeniu
wyścigu Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Artur Tusiński oraz ksiądz proboszcz
Wojciech Osiał odznaczyli zwycięzców
i wręczyli nagrody. Wylosowano także

szczęśliwca, który otrzymał rower
ufundowany przez Burmistrza Miasta
Podkowy Leśnej.
W niedzielę 6 maja odbyło się
Autosacrum. Centralnym punktem
uroczystości była msza święta ze
święceniem samochodów i motorów. Po
mszy nastąpił tradycyjny przejazd
motocykli i zabytkowych samochodów
oraz poświęcenie pojazdów które
przybyły do Podkowy Leśnej na coroczne
obchody.
Kinga Omiotek
Stanowsko ds. Promocji
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Laureaci konkursu “Losy Żołnierza”
23 maja 2018 roku w Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie odbyła się
uroczystość wręczenia nagród laureatom
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
“Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.
Organizatorem konkursu jest Mazowiecki
Kurator Oświaty. W tym roku w konkursie
dwóch uczniów Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów Warszawy uzyskało tytuł
laureata:

.
.

Adam Skrobański
klasa III gimnazjalna,
Krzysztof Kurowski
klasa III gimnazjalna

Multilaureat
Z ogromną radością informujemy, że
uczeń klasy siódmej Szkoły Podstawowej
im .
Bohaterów
Warszaw y
- PAWEŁ JASTRZĘBSKI został laureatem kuratoryjnego konkursu
matematycznego oraz laureatem
ko n k u r s u
in f o r m a t y c z n e g o
“miniLOGIA18”. To najwyższe możliwe
wyróżnienia, jakie może zdobyć uczeń

w szkole podstawowej. Przypominamy Palińskiemu - przygotowującym ucznia
również, że Paweł jest “multilaureatem”: do konkursów w tym roku szkolnym.
konkurs matematyczny wygrał po raz
drugi, a informatyczny po raz trzeci.
Grzegorz Turek
Gratulujemy osiągniętego sukcesu
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im.
Pawłowi, jego Rodzicom oraz nauczycielom Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej
matematyki i informatyki, pracującym do
tej pory z Pawłem, w szczególności
p. Danucie Bajurskiej i p. Dawidowi

Obchody 100 - lecia niepodległości Gruzji
w Podkowie Leśnej 26.05.2018

Gimnazjaliści
na pielgrzymce
do Rzymu

26 maja 2018 w Podkowie Leśnej odbyła
się wyjątkowa uroczystość – obchody
100-lecia Niepodległości Gruzji. W tym
roku dzięki współpracy Stowarzyszenia
Diaspora Gruzińska w Polsce, Restauracji
Gruzińskiej Suliko oraz Urzędowi Miasta
Podkowa Leśna obchody najważniejszego
dla Gruzinów święta miały wyjątkowy
wymiar i oprawę. Oprócz wielu
wspaniałych Gości, swoją obecnością
uświetnili uroczystość Ambasador Gruzji
w Polsce Pan Ilia Darchiashvili oraz
Burmistrz Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
Pan Artur Tusiński. Uroczyste
przemówienia i toasty wznieśli także
członkowie Diaspory – prezes
Stowarzyszenia Diaspora Gruzińska

W ubiegłą sobotę, 26 maja nasi
gimnazjaliści z klas 2 i 3 pojechali na
tygodniową pielgrzymkę do Rzymu. Tak
prezentowali się w Watykanie, w środę,
30 maja. Wszyscy wrócili szczęśliwie
w niedzielę, 3 czerwca w nocy. Na trasie
pielgrzymki znalazły się m.in. Wenecja,
Padwę, Rzym, Monte Casino, Neapol
i Asyż.
Gimnazjum św. Hieronima
w Podkowa Leśnej
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Zwycięzcom towarzyszył w czasie
uroczystości opiekun - nauczyciel historii
Sławomir Sowiński, pod okiem którego
chłopcy zdobywali potrzebną do sukcesu
wiedzę. Jeszcze raz serdecznie
gratulujemy i dziękujemy chłopakom oraz
panu Sławomirowi za włożoną
w ostateczny triumf pracę!!!
Grzegorz Turek
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej

Dnia 23 kwietnia 2018 r. seniorzy
z Klubu Seniora ,,Podkowa” spotkali się
z dzielnicowym Posterunku Policji
w Podkowie Leśnej p. Jakubem Ziółkiem.
Było to drugie spotkanie seniorów
z dzielnicowym. Tematem spotkania były
zagrożenia, które czyhają na osoby starsze,
kradzieże do których dochodzi na terenie
Podkowy Leśnej. Uczestnicy spotkania
wymienili się doświadczeniami, jak
skutecznie chronić siebie przed
niebezpieczeństwem. Spotkaniu
towarzyszył temat aktualnych zmian
w kodeksie drogowym. Mieszkańcy
Podkowy Leśnej dowiedzieli się, jak
powinni poruszać się po ulicach
bezpiecznie i nie stwarzać zagrożenia dla
pieszych i innych kierowców. Panu
Dzielnicowemu serdecznie dziękujemy
za dobre rady i poświęcony czas.
Karolina Błeszyńska
Specjalista pracy socjalnej
OPS Podkowa Leśna

www.podkowalesna.pl

w Polsce – Pan Besik Latsabidze oraz były podziękowania kierują do Burmistrza
prezes Diaspory Pan David Gamtsemlidze. Miasta Ogrodu Podkowa Leśna Pana
Uroczystości towarzyszyły wystawy Artura Tusińskiego za nieocenioną pomoc
fotografii z Gruzji Pani Katarzyny i wsparcie, otwartość, życzliwość
Tusińskiej i Pani Marty Latsabidze, i współpracę przy organizacji tak ważnego
wystawa malarstwa nieżyjącej już dla Gruzinów wydarzenia.
gruzińskiej artystki Olgi Przybysiak. Po
Marta Latsabidze
uroczystym wysłuchaniu hymnu,
w programie znalazły się gruzińska
muzyka, wspólne śpiewanie pieśni
gruzińskich, kiermasz wydawnictw
poświęconych tematyce gruzińskiej,
a uroczystość uświetniły przysmaki
tradycyjnej gruzińskiej kuchni i tort
przedstawiający gruzińską flagę.
Członkowie Stowarzyszenia Diaspora
Gruzińska w Polsce specjalne
www.podkowalesna.pl
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Pomoc społeczna

Kultura

Podkowiańska Wideokronika
Bis – zgłoś się!

Diagnoza lokalnych zagrożeń
w Podkowie Leśnej.
W miesiącu czerwcu na terenie miasta
Podkowa Leśnej było przeprowadzana
diagnoza lokalnych zagrożeń. Badaniami
objętych zostanie 100 mieszkańców
miasta, 200 uczniów szkół podstawowych

i gimnazjum. 13 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych. Wyniki powyższej
diagnozy posłużą jako wytyczne do
opracowania gminnego programu

rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii.
Joanna Ratyńska
Specjalista pracy socjalnej
OPS Podkowa Leśna

Półkolonie w Podkowie Leśnej.
W terminie 16-31 sierpnia 2018 r.
w godz. 9.00-15.00 będą odbywały się
półkolonie dla dzieci mieszkających
w Podkowie Leśnej. Jest to już kolejna
edycja półkolonii „Baw się razem z nami”.
Podobnie jak w zeszłych latach półkolonie
będą miały charakter aktywnego
wypoczynku i będą odbywały się w Szkole
Podstawowej w Podkowie Leśnej.
W ramach półkolonii zostały zaplanowane
różnego rodzaju atrakcje uwzględniające

formy spędzania czasu wolnego przez Fundacji Krzewienia Kultury i Nauki” we
dzieci np: zajęcia sportowe, wyjazdy na współpracy z Ośrodkiem Pomocy
basen i plac wodny, wyjazdy do kina, Społecznej w Podkowie Leśnej.
wyjazd do „Rancza w Dolinie”, Bazy
Zapisy prowadzi Ośrodek Pomocy
Bieganów, rejs statkiem, do parku Społecznej w Podkowie Leśnej: tel. (22)
trampolin, wyjazd na baseny termalne do 729 10 82, osobiście ul. Błońska 46/48
Uniejowa, Stadion Narodowy, ZOO, (wejście od szczytu przychodni medycznej
BASIS).
Łazienek w Warszawie itp.
Ewa Zalewska
Półkolonie są finansowane ze środków
Kierownik OPS Podkowa Leśna
Miasta Podkowa Leśna w formie
wspierania zadania publicznego dla

„Dobry start” 300 zł dla ucznia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie
Leśnej informuje, iż wchodzi w życie
realizacja programu rządowego „Dobry
Start”. Wnioski w sprawie tego
świadczenia są przyjmowanie podobnie
jak wnioski o świadczenie wychowawcze
z programu „Rodzina 500+” – już od
1 lipca online przez stronę Ministerstwa
Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez
bankowość elektroniczną, natomiast od
dnia 1 sierpnia droga tradycyjną
(papierową).
Druki w wersji papierowej są dostępne
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej, ul. Błońska 46/48.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje
raz w roku na rozpoczynający rok szkolny
dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci
niepełnosprawne uczące się w szkole
otrzymają je do ukończenia przez nie 24
roku życia. Co ważne, rodzina będzie
mogła liczyć na wsparcie niezależnie od
posiadanego dochodu. Wysokość
otrzymywanego wsparcia to 300zł raz
w roku na każde dziecko uczące się
w szkole.
W przypadku tego świadczenia w celu
usprawnienia i procesu przyznawania
świadczeń nie będzie wydawana decyzja
administracyjna, będą one wydawane

tylko w przypadku odmowy przyznania
świadczenia oraz w sprawach nienależnie
pobranych świadczeń.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci
uczęszczające do przedszkola oraz dzieci
realizujące roczne przygotowania
przedszkolne w tzw. zerówce
w przedszkolu lub szkole.
Ewa Zalewska
Kierownik OPS Podkowa Leśna

Kultura

OpenCach
W sobotę 12 maja 2018 w Podkowiańskim
Liceum, miała miejsce nietypowa
wycieczka rowerowej w ramach zabawy
Opencaching. Na starcie zgromadziła się
grupa uczniów wraz gośćmi. Cała trasa
liczyła ok 10 km znaleźliśmy 5 skrzynek
Podkowa Leśna, Turczynek, Brwinów.
Drobne upominki dla uczestników
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ufundował Urząd Miasta Podkowa Leśna geocachingu
odkryjemy
wiele
oraz Podkowiańskie Liceum. Czym jest niezwykłych miejsc.Opencaching.pl jest
Geocaching? To gra terenowa polegająca serwisem niekomercyjnym, korzystanie
na poszukiwaniu ukrytych „skarbów” - z niego jest zupełnie bezpłatne.
keszy. Są to skrzynki zawierające dziennik
Paweł Włoczewski
zdobywców (tzw. logbook) oraz często
Zastępca Dyrektora
drobne fanty, które można zabrać
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące
zostawiając coś w zamian. Podczas
nr 60 w Podkowie Leśnej
www.podkowalesna.pl

Wielu z nas pamięta Podkowiańską
Wideokronikę, jej twórcę – prof. Michała
Bogusławskiego oraz Zespół, który pod
jego kierunkiem uwieczniał na taśmie
filmowej bogate życie kulturalne
i społeczne Podkowy Leśnej i okolic
w latach 2007-2012.
Po 6 latach przerwy Wideokronika Bis
ma szansę na “drugie życie” dzięki
funduszom z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz dotacji
inwestycyjnej Miasta Podkowa Leśna.
Wniosek złożony w procedurze
konkursowej przez Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich do LGD
„Zielone Sąsiedztwo” – operatora
programu, dostanie dofinansowanie
w wysokości 31.815 zł (całość zadania:
50.000 zł).

Kwota ta zostanie przeznaczona na filmowych. Program warsztatów
wyposażenie pracowni filmowej obejmuje naukę obsługi zakupionego
w niezbędny sprzęt i oprogramowanie, sprzętu i oprogramowania, a także
co umożliwi rejestrację filmową lokalnych tworzenie dokumentalnych materiałów
wydarzeń oraz prowadzenie w dalszej filmowych. Warsztaty, których ramowy
perspektywie zajęć edukacyjnych dla program zamieszczony jest na stronie
dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym www. ckiopodkowa.pl, rozpoczną się
seniorów.
w sierpniu i potrwają do końca września.
Planowany jest zakup sprzętu wysokiej Zachęcamy
wszystkie
osoby
jakości: kamery, statywu wraz z głowicą, zainteresowane filmowym rejestrowaniem
mikrofonu kierunkowego, komputera, podkowiańskich wydarzeń do zapisywania
oprogramowania do montażu oraz dysku się na warsztaty filmowe i włączenia się
zewnętrznego o dużej pojemności do w działania Podkowiańskiej Wideokroniki
archiwizacji materiałów.
Bis. Informacje i zapisy: Barbara
Zapraszamy do zespołu Podkowiańskiej Potkańska, tel. 22 758 94 41,
Wideokroniki Bis osoby zainteresowane info@ckiopodkowa.pl.
działalnością filmową. Warunkiem 					
dołączenia do Zespołu jest wzięcie 		
Barbara Potkańska
udziału w bezpłatnych warsztatach
Centrum Kultury Inicjatyw Obywatelskich

V Podkowiański Festiwal
Historycznych Gier Planszowych
W piątek 14 września w godzinach
11:00-15:00 w Podkowiańskim Liceum
Ogólnokształcącym nr 60 i w sobotę
15 września w godzinach 11:00-14:00 w
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli
Gojawiczyńskiej. Zabawę organizujemy
dla mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic.
W tych dniach przed Liceum, oraz
w Bibliotece będą czekać na Was stoliki
z historycznymi grami planszowymi (m.in.
Kolejka, Reglamentacja, 111, 303 )
i karcianymi( Pamięć 39, Znaj Znak, Znaj
Znak Sport, Znaj Znak Monte Cassino,
Awans), które obsługiwać będą nasi
przeszkoleni instruktorzy. Podczas
zabawy
będzie można zobaczyć
tematyczną wystawę nawiązującą do
stulecia odzyskania niepodległości, oraz
wygrać wiele cennych nagród związanych
z historią naszego kraju. Zapraszamy
reprezentacje szkół (podstawowe
i
średnie),
oraz
wszystkich
zainteresowanych młodych starszych,
wstęp na festiwal jest wolny
(w przypadku dużej ilości osób stosujemy
system kartkowej reglamentacji miejsc
do grania. Podczas wakacji będzie można
przetestować gry w Miejskiej Bibliotece

Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej
w Podkowie Leśnej.
Szczegóły dotyczące wydarzenia
publikować będziemy na stronie Liceum
www.wiewiory.edu.pl

www.podkowalesna.pl

Zapraszamy serdecznie we wrześniu.
Paweł Włoczewski
Zastępca Dyrektora
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące
nr 60 w Podkowie Leśnej
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Edukacja

Kultura

Konkurs recytatorski im. J. Iwaszkiewicza

W dniach 8 i 10 maja w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku odbyła się XVIII
Edycja Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza, której temat brzmiał: „Czy
wszystko w pył obrócę, czy… Polskę obudzę – poeci grupy poetyckiej Skamander i niepodległość”,
organizowanej pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego, Marka Wieżbickiego.
Przed uczestnikami konkursu i ich
nauczycielami zostało postawione
zadanie odnalezienia wśród twórczości
poetów tej najważniejszej grupy
poetyckiej okresu dwudziestolecia
międzywojennego takich utworów, które
ukazywałyby ich stosunek do odzyskanej
w 1918 roku niepodległości. W finałowych
przesłuchaniach brało udział 113
uczestników, podzielonych na trzy
kategorie wiekowe – uczniowie szkół
podstawowych (klasy 4-7), gimnazjów
i liceów. Ich występy, często na bardzo
wysokim poziomie artystycznym,
oceniało Jury składające się z dwóch
aktorów – Jerzego Łazewskiego
i Bartłomieja Nowosielskiego oraz jednego
literata – dyrektora Mariusza
Olbromskiego.
Uroczyste zakończenie Konkursu
odbyło się w dniu 18 maja 2018 roku.
W obecności przedstawicieli władz
samorządowych, uczestników Konkursu
i ich nauczycieli został ogłoszony werdykt
Jury: pierwsze miejsca w poszczególnych
kategoriach zdobyli: Dominik Satora –
uczeń 2. klasy Szkoły Podstawowej im.

Fotorelacja z XIV Festiwalu Otwarte Ogrody
w Podkowie Leśnej 15-17 czerwca 2018

Królowej Jadwigi w Wołominie, Szymon występ najmłodszego uczestnika
Brauza – uczeń 3. klasy gimnazjum konkursu, 8 letniego Dominika Satory,
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym który przedstawił fragment prozy
w Kampinosie oraz Paweł Tomala – uczeń Juliana Tuwima i Antoniego Słonimskiego
1. klasy Liceum w Zespole Szkół nr 2 im. z tomu W oparach absurdu. Ale również
Emilii Plater w Piasecznie (protokół Jury recytacje pozostałych laureatów budziły
– na stronie www.stawisko.pl w zakładce podziw ze względu na dobór tekstów
– Konkurs Recytatorski).
i artyzm wykonania.
Organizatorzy Konkursu, jak co roku,
Po części oficjalnej uczestnicy konkursu
zwrócili się do burmistrzów i wójtów dzielili się swoimi wrażeniami na
miejscowości, z których uczestnicy brali werandzie Stawiska, rozmawiali
udział w konkursie, o ustanowienie swoich z dziennikarzami, swoimi nauczycielami
nagród dla najlepszych uczestników. i jurorami pijąc herbatę, soki i pogryzając
Nagrodę Burmistrza Artura Tusińskiego ciasteczka, obiecując sobie, że
zdobyła Marcelina Cudna, uczennica klasy i w przyszły roku spotkają się w Muzeum
7. Szkoły Podstawowej im. Św. Teresy od w Stawisku na kolejnej edycji Konkursu.
Dzieciątka Jezus, przygotowana przez
Organizatorzy konkursu serdecznie
Panią Justynę Głuszko. Wyróżnienie dziękują wszystkim recytatorom i ich
zdobyła inna uczennica tej szkoły Klara nauczycielom za udział w konkursie,
Gwizda, recytując wiersz Kazimiery Starostwu Powiatowemu za jego
Iłłakowiczówny ,,Czarownica”.
finansowanie a wydawnictwom za
Ukoronowaniem święta poezji, jakim przekazanie nieodpłatnie książek na
jest konkurs, były występy nagrodzonych nagrody.
uczestników, którzy już bez stresu
Kustosz Ewa Cieślak
towarzyszącego przesłuchaniom,
Muzeum im. Anny i Jarosława
recytowali przygotowane na konkurs
Iwaszkiewiczów w Stawisku
utwory. Wielki entuzjazm wzbudził

Fot. M. Burszta, W. Kopacewicz,
S. Romatowska
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Kultura

Kultura

Vademecum rowerzysty

31 Podkowiańska Pielgrzymka Piesza do Rokitna

Pogoda dopisuje, sezon rowerowy ruszył i w Podkowie zaroiło się od rowerów.
To bardzo dobrze, jednak należy pamiętać, że zasady poruszania się po drodze
obowiązują również rowerzystów, tak aby zapewnić sobie i innym uczestnikom
ruchu bezpieczeństwo.
Rowerzystę na drodze obowiązuje
panują złe warunki pogodowe (np.
większość tych samych zasad, co kierowcę śnieg, silny wiatr, ulewa, gęsta mgła).
samochodu (m.in. zobowiązany jest Należy jednak pamiętać, że na chodniku
ustępować drogi pieszym, obowiązują go pierwszeństwo zawsze mają piesi.
również te same ograniczenia prędkości). Według przepisów, rowerzyści mogą
Rowerzyści powinni poruszać się po jechać po jezdni obok siebie, o ile nie
wyznaczonych drogach dla rowerów utrudnia to ruchu. Przepisy mówią
(ścieżkach rowerowych, pasach dla również, że w sytuacji, gdy droga
rowerzystów). Gdy dróg dla rowerów nie rowerowa przecina ulicę, w którą skręca
ma, wtedy rowerzysta w pierwszej samochód, pierwszeństwo ma rowerzysta.
kolejności powinien korzystać z pobocza. Przechodząc przez jezdnię oznaczonym
Dopiero w ostateczności, gdy nie ma przejściem dla pieszych, należy zejść
drogi rowerowej i gdy nie może skorzystać z roweru i go przeprowadzić.
z pobocza, możliwa jest jazda ulicą. Jadący na rowerze mogą też wyprzedzać
W przypadku naszego miasta to będą wolno jadące pojazdy, np. stojące w korku,
głównie ulice, ciągi pieszo-rowerowe nie tylko z lewej, ale też z ich prawej strony.
(Jana Pawła II, Brwinowska oraz nowo Kierowca roweru zamiar zmiany kierunku
budowany wzdłuż MOK) oraz nowo jazdy i wyprzedzania musi sygnalizować
budowane ścieżki rowerowe.
w wyraźny sposób, np. ręką.
Jazda po chodniku jest zabroniona, poza Choć używanie kasku podczas jazdy
trzema wyjątkami, wówczas gdy rowerem nie jest w Polsce obligatoryjne,
spełnione są trzy warunki:
warto z niego korzystać - dzięki temu
chodnik ma szerokość co najmniej możemy ustrzec się przed ciężkimi
dwóch metrów, nie ma wydzielonej urazami. Zachęcamy do korzystania z tego
drogi dla rowerów, a ruch na jezdni środka transportu, ale z poszanowaniem
dozwolony jest z prędkością większą innych uczestników ruchu, szczególnie
niż 50 km/h.
pieszych.
rowerzysta opiekuje się jadącym na
rowerze dzieckiem do 10. roku życia
Artur Niedziński
(gdy rowerzysta ma pod opieką osobę
Koordynator ds. sportu
poniżej 10. roku życia, może jechać
Urząd Miasta Podkowa Leśna
także lewą stroną jezdni).

W Niedzielę 9 września odbędzie się Centralnym punktem pielgrzymki będzie
31 Podkowiańska Pielgrzymka Piesza do msza święta w Rokitnie o godzinie 11:30.
Rokitna k. Błonia. Pielgrzymka odbywa Zbiórka uczestników o godzinie 7:50
się zawsze w drugą niedzielę września. przed kościołem św. Krzysztofa
Do przejścia ok. 9km trasą przez Brwinów. w Podkowie Leśnej. Powrót autokarem
Po raz pierwszy pielgrzymka odbyła się ok. godz. 13:00.
w 1988 roku za zgodą ówczesnego
Organizatorzy pielgrzymi zapraszają
proboszcza kr. Leona Kantorskiego. dzieci, młodzież, ministrantów, harcerzy
W Rokitnie czczony jest cudowny obraz i rodziny do udziału w pielgrzymce u progu
Matki Bożej Rokitrzańskiej Prymasowskiej nowego roku szkolnego.
Wspomożycielki i obchodzony jest odpust
Ks. Proboszcz Wojciech Osial
z okazji święta Narodzenia Największej Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej
Maryi Panny.

MegaMisja

Rowerowa sobota

>

Kongres „Jutro miasta”
Na zaproszenie Towarzystwa Urbanistów
Polskich, Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna Pan Artur Tusiński wziął udział w VI
Kongresie Urbanistyki Polskiej pt. „Jutro
miasta”. Wydarzenie odbyło się 20-22
czerwca w Gdyni i było poświęcone
przyszłości miast. Kongres Urbanistyki
Polskiej ma charakter międzynarodowy,
odbywa się co trzy lata i stanowi platformę
dyskusji o najważniejszych wyzwaniach
przed jakimi stają polskie miasta. W tym
roku wydarzenie składało z sesji
plenarnych oraz sesji mobilnych. ,,Jutro
miasta” jest nawiązaniem do tytułu
ważnego dla współczesnej urbanistyki

>

>

Nasza szkoła zakwalifikowała się do
programu
edukacji
cy frowej
koordynowanego przez Fundację Orange
- MegaMisji. MegaMisja to program
nowoczesnej edukacji, który podnosi
cyfrowe kompetencje nauczycieli, a
dzieciom pomaga odkryć dobre i
bezpieczne strony technologii. Wszystko
w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe
laboratorium, w którym pomagają
animowanym bohaterom (Julce i Kubie)
złapać niesfornego Psotnika (sztuczną
inteligencję), ucząc się przy tym ważnych
zasad młodego internauty. To jest ich
MegaMisja.

W zajęciach, które odbywają się w czasie
świetlicy szkolnej uczestniczą dzieci z
klasy 3A. Co tydzień spotykają się, aby
wspólnie rozwijać wiedzę dotyczącą
bezpieczeństwa w sieci. Na każdej
MegaMisji uczniowie wykonują różne
zadania oraz prace, aby poszerzać swoje
horyzonty w wirtualnej rzeczywistości
oraz stawiać pewne kroki w środowisku
medialnym. Wszystko oparte na
mechanizmie gry edukacyjnej, aby było
zrozumiałe i przystępne dla dzieci.
Dotychczas zrealizowaliśmy tematy
związane z: korzystaniem z informacji,
dzieckiem w środowisku medialnym,

językiem mediów oraz prawem (prawa
autorskie, prawa dziecka , prawo do
informacji). Podejmując kolejne zadania
zdobywamy punkty, które później są
wymieniane na nagrody (sprzęt
multimedialny, książki, materiały
plastyczne oraz pomoce edukacyjne),
pomocne przy dalszych misjach.
Więcej informacji oraz fotorelacje można
uzyskać na stronie: www.megamisja.pl,
Serdecznie zapraszamy do śledzenia
efektów pracy.
Zespół MegaMisji
Grzegorz Olczak – wychowawca klasy 3A

dzieła Ebenezera Howarda „Miasta- debatowali nad specyficznymi problemami
ogrody jutra” („Garden Cities of małych miast w kontekście postępującej
Tomorrow”), które jest jednym metropolizacji przestrzeni. Rozmowa
z pierwszych manifestów urbanistycznych krążyła wokół tematu polityki
kształtujących nasze współczesne przestrzennej, jako elementu szerszej idei
myślenie o mieście. Organizatorzy realizującej przyszłościową wizję miast,
podkreślali, że celem Kongresu była sposobu wykorzystywania potencjału
przede wszystkim dyskusja o przyszłości miasta, materializowania strategicznych
miast, które już dzisiaj zamieszkuje wizji miasta, dobierania narzędzi do
większość ludności świata.
szybkiej i sprawnej realizacji celu.
Zarówno sesje plenarne jak i sesje mobilne
miały formę debat. Burmistrz Podkowy
Marta Niedzieska
był panelistą dyskursu pt. „Przyszłość
Referat Organizacyjny
małych miast”, gdzie prezydenci
i Spraw Obywatelskich
i burmistrzowie miast wraz z urbanistami
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Dnia 9 czerwca to była kolejna przy ul. Świerkowej gdzie na wszystkich
sportowa sobota Podkowie Leśnej. czekał słodki poczęstunek, napoje lody,
O 11:30 ruszył rajd rowerowy „Jak które tak słoneczną pogodę były strzałem
Podkowa długa szeroka” którym dziesiątkę. Meta rajdu nie bez powodu
uczestniczyło ponad 40 rowerzystów. zlokalizowana była w MOK-na
Trasa rajdu prowadziła granicami naszego Młodzieżowej Strefie Aktywności, bo to
miasta, meta usytuowana została MOK- właśnie w tym miejscu o 13:00

rozpoczynał się Turniej deblowy
TEQBALL.
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Uczestniczka rajdu odbierająca upominek na mecie
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Biblioteka

Kultura

Wystawa “Wszystkie Barwy Wolności”
Jest w siedzibie Biblioteki podkowiańskiej przy ul. Błońskiej 50

WAKACJE W MIEŚCIE - Biblioteka podkowiańska
zaprasza w lipcu dzieci wieku 7 - 10 lat

Podkowiańska Galeria Ekslibrisu zaprasza do odwiedzenia
wystawy pod nazwą
„WSZYSTKIE BARWY WOLNOŚCI”

Odwiedzający otrzymają jej
katalog
DO 30 LISTOPADA 2018 r.
Oryginalne eksponaty (14 plansz)
pochodzą ze zbiorów Jego Ekscelencji
Ákosa Engelmayera, byłego ambasadora
Węgier Polsce, uczestnika Powstania
Węgierskiego, Mieszkańców Podkowy
Leśnej, Warszawskiej Galerii Ekslibrisu,
Ryszarda Bandosza, Zygmunta Gontarza
oraz Rajmunda Aszkowskiego, (8 plansz)
zawierających reprodukcje oryginałów
ekslibrisów będących posiadaniu Muzeum
Narodowego Warszawie. Składamy
serdeczne podziękowania osobom
instytucjom, które udostępniły swoje
zasoby, umożliwiając przygotowanie
wystawy.
Kluczem do odczytania eksponowanych
artystycznych znaków własnościowych
są motywy niepodległościowe, odnoszące
się do szeroko rozumianej wolności
począwszy od Insurekcji Kościuszkowskiej,
skończywszy na ruchu robotniczej
28

Solidarności roku 1980.
17 czerwca 2018, podczas Festiwalu
„Otwarte Ogrody” plenerowej czytelni
„Pod Modrzewiami” odbył się wernisaż
prezentowanej wystawy, którym udział
wzięli goście honorowi - Ryszard Bandosz
- autor wstępu do katalogu wystawy,
twórca kolekcjoner oraz Zygmunt
Gontarz - posiadacz niezwykłej kolekcji
ekslibrisów, którzy przybliżyli zagadnienia
związane koncepcją esencjonalności
treści księgoznaku oraz technikami
graficznymi tegoż. nieco zapomnianej,
piękne godnej ożywienia tradycji,
chlubiącym się literackimi korzeniami
Mieście-Ogrodzie,
opatrywania
posiadanych księgozbiorów ekslibrisami
- artystycznymi znakami własnościowymi
opowiedzieli Witold Banach Dyrektor
Muzeum
Miasta
Ostrowa
Wielkopolskiego kierujący Warszawską
Galerią Ekslibrisu Michał Witak.
Ze wstępu katalogu:
Motto „Bo my nie błagamy wolność, my
nią walczymy”
www.podkowalesna.pl

narodowe obywatelskie, pamięć Polakach,
którym zawdzięczamy miejsce wśród
wolnych narodów. Ekspozycja została
podzielona na 12 plansz zatytułowanych:
POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE,
P O S TA C I
P O W S TA N I A
KOŚCIUSZKOWSKIEGO, ZRYWY
POWSTAŃCZE 1794 - 1944, LEGIONY
PIŁ SUDSKIEGO,
BIBLIOTEKI
WOJSKOWE II RZECZPOSPOLITEJ,
POSTAĆ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO,
POLITYCY
ŻOŁNIERZE II
RZECZPOSPOLITEJ, RODZAJE WOJSK
SIŁ ZBROJNYCH II RZECZPOSPOLITEJ,
DRUGA WOJNA ŚWIATOWA ,
POWSTANIE
WARSZ AWSKIE,
S O L I DA R N O Ś Ć ,
O DZN A K I
ODZNACZENIA.[…]
więcej informacji na stronie Biblioteki
www.mbp-podkowalesna.pl
Serdecznie zapraszam
Dorota Skotnicka
Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej

gen. Witold Urbanowicz
WSZYSTKIE BARWY WOLNOŚCI
Przed nami jedna najważniejszych rocznic
historii Polski. Po 123 latach niebytu „jak
Feniks popiołów” powstała Polska, która
niespełna 3 lata istnienia obroniła swoje
granice suwerenność.
Dla uczczenia tego ważnego dla każdego
Polaka jubileuszu, setnej rocznicy
o d z y sk a n ia
n i e p o dl e g ł o ś c i ,
przygotowaliśmy prezentację ekslibrisów
upamiętniających dążenia naszych
dziadów ojców drodze „ku wolności”.
Wydarzenia przybliżające pamięć wielkich
Polakach, bez których nie byłoby nas,
poczucia naszej narodowej dumy
wspólnoty.
Podkowiańska Galeria Ekslibrisu - Filia
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli
Gojawiczyńskiej, wspólnie Warszawską
Galerią Ekslibrisu, prezentuje wystawę
ekslibrisu pod nazwą „Wszystkie barwy
wolności”, przedstawiającą wybór
księgoznaków,
przegląd
idei
niepodległościowych, walk wyzwolenie

do udziału w nieodpłatnych zajęciach
biblioterapeutycznych, realizowanych
z wykorzystaniem elementów pedagogiki
zabawy. Warsztary prowadzić będzie
uczestniczka Ogniska Teatralnego
“U Machulskich”
INFORMACJE i kontakt: Miejska
Biblioteka Publiczna im Poli
Gojawiczyńskiej
ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 96 48, 571 271 770
email: dyrektor@mbp-podkowalesna.pl
Zajęcia dbywają się dwa razy w tygodniu.
Terminy ostosowane do możliwości
czasow ych
uc zestników.
D zi ę k i
o p t y m a ln ej
li c z b i e
u c ze s t n ikó w
- il o ś ć
m i ejs c
ograniczona- dzieci w pełni skorzystają
z niepow tarzalnej atmosfer y
i
posiądą
umiejętności
, które będą pomocne w budowaniu
relacji międzyludzkich, umiejętności
komunikowania
się
i
redukowaniustresów.
Proponujemy zajęcia obejmujące cztery
bloki tematyczne

1.

Ruch sceniczny:
Zaangażowanie w działanie wszystkich
Nie jest tym z czym się zazwyczaj zmysłów dziecka wyzwalają twórczą
kojarzy. Uruchamia wyobraźnię. Pozwala aktywność, uczą współpracy z innymi.
dziecku uczyć się spokoju, cierpliwości Podczas
zajęć
prowadzonych
w osiąganiu celu i pracy w grupie.
z wykorzystaniem metod pedagogiki
Interpretacja tekstów literackich zabawy obowiązywać będą określone
w formie piosenek:
zasady
Tworzą przestrzeń do pobudzenia
- dobrowolności –
kreatywności. Dzieci śpiewają piosenki decydowania o swojej aktywności
nie tylko w pierwotnym rytmie, wymyślają w atmosferze wolnej od nakazów;
zabawy do swych ulubionych piosenek prowadząca jedynie zachęca, zaprasza
i przede wszystkim dobrze się bawią.
do uczestnictwa w zabawie;
Zajęcia z dykcji:
- wielopoziomowość komunikacjiRównież mogą być ciekawe! Poprzez polegająca na świadomym
wiele interesujących zabaw dzieci uczą porozumiewaniu się na poziomie
się poprawnej wymowy. Polegają na werbalnym i niewerbalnym, rzeczowym
interpretacji precyzyjnie dobranych (wymiana logicznych i prawdziwych
tekstów literackich. Wśród rezultatów informacji) i emocjonalnym (wyrażanie,
należy wymienić zdobycie bardzo odczuwanie, akceptowanie uczuć
przydatnej umiejętności poprawnej swoich i innych);
recytacji wierszy.
- unikanie rywalizacji –
Zajęcia sceniczne:
czyli rezygnacja z podziału na zwycięzcę
Są bardzo ważnym etapem i przegranych, uczenie się współpracy
warsztatów. W tym czasie dzieci poznają i współdziałania z innymi;
się lepiej poprzez pracę w grupach, - różnorodność środków wyrazu –
tworząc scenki i swoje własne bajki. umożliwienie przekazywania treści
Niezaprzeczalnym walorem zajęć będzie i emocji poprzez oddziaływanie na różne
likwidacja lęku, obawy i strachu, napięcia zmysły. Stosuje się podczas zajęć
mięśni oraz napięć psychicznych. wszystkie media, ruch, gest, taniec,
pantomimę.

2.
3.
4.
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Sport

Sport

VI Podkowiańska Dycha w obiektywie.

Pierwszy w Polsce stół do Teqballa został Jako, że jesteśmy prekursorami tej
zamontowany na stałe w Podkowie Leśnej, aktywności sportowej w przestrzeni
na
terenie
MOK ,
obok publicznej w Polsce, 9 czerwca odbył się
skateparku.  Przyjechał z Węgier, bo I Turniej deblowy TEQBALL w Podkowie
Węgrzy wymyślili tę nową dyscyplinę Leśnej. Na otwarcie turnieju przybyli
sportu –połączenie ping ponga z piłką wspaniali goście, Pan Andrzej Strejlau oraz
nożną. W Teqball mogą grać 2 lub 4 Pan Michał Listkiewicz, którzy podkreślali
osoby. Potrzebny jest tylko specjalny stół że stoły Teqball to bardzo dobre
i zwykła piłka nożna. Na tych stołach rozwiązanie do rekreacyjno-sportowych
można grać nie tylko w piłkę nożną, ale stref w każdym mieście. Jest to gra dla
również w siatkówkę, tenis stołowy, piłkę wszystkich grup wiekowych i może być
ręczną czy po prostu w tzw. rzucawkę co międzypokoleniowa.
zostało zaprezentowane przed
W turnieju wystartowało 15 par. Dzięki
rozpoczęciem sportowej rywalizacji.
Teqball Polska w naszej strefie ustawiony
Pierwsze mistrzostwa świata w Teqballu został drugi stół i zawody przebiegały
odbyły się w zeszłym roku w Budapeszcie. bardzo płynnie. Sędziowie, Krzysztof

Ochędalski i Kajetan Listkiewicz zwrócili
uwagę na bardzo wysoki poziom graczy,
a akcje jakimi popisywali się zawodnicy w
finale były naprawdę imponujące.
Medaliści turnieju Teqball:
1 m-ce Marcel Gąsior / Mateusz
Długołęcki
2 m-ce Alan Gałecki / Mateusz Twarowski
3 m-ce Wiktor Oder / Michał Milczarski
Nikola Teodorowicz / Bartek Czarnecki
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Spotkanie z Mistrzem
W czwartek 10 maja klasy 5 i 6
podkowiańskich szkół miały okazje
spotkać się z Józefem Łuszczkiem, polskim
biegaczem narciarskim, dwukrotnym
medalistą mistrzostw świata oraz
trenerem Józefem Jarząbkiem z TS Wisła
Zakopane i trzema młodymi skoczkami.
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Zdjęcia Dominika Pulkowska
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Ważne adresy i telefony
Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00, fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Godziny pracy Urzędu:
pon. 8.00–18.00, wt.- czw. 8.00–16.00,
pt. 8.00–14.00.
Burmistrz Miasta:
Artur Tusiński
e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach
ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgod
nieniu terminu, a w sprawach skarg i wniosków
– w poniedziałki w godz. 12.00–18.00. Zapisy
bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie
22 759 21 01 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej urzadmiasta@podkowalesna.pl
Sekretarz Miasta:
Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Sekretariat:
tel. 22 759 21 01, fax 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Dowody osobiste, ewidencja ludności i działalności gospodarczej – tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta
Agnieszka Czarnecka
tel. 22 759 21 05
Podatki: tel. 22 759 21 07
Opłaty za wodę, kanalizację i odpady
komunalne: tel. 22 759 21 23
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
tel. 22 759 21 22
Ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie – 22 759 21 25
e-mail: gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
drogi – 22 759 21 23
e-mail: infrastrukturakomunalna@
podkowalesna.pl
nieruchomości –22 759 21 17
geodezja – 22 759 21 19

Adresy e-mailowe radnych
Andrzej Porowski
andrzej.porowski@podkowalesna.pl
Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda
katarzyna.niezgoda@podkowalesna.pl
Olga Jarco
olga.jarco@podkowalesna.pl
Emilia Drzewicka
emilia.drzewicka@podkowalesna.pl
Małgorzata Janus
malgorzata.janus@podkowalesna.pl
Joanna Przybysz
joanna.przybysz@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Zbigniew Habierski
zbigniew.habierski@podkowalesna.pl
Małgorzata Horban
malgorzata.horban@podkowalesna.pl
Sylwia Dąbrówka
sylwia.dabrowka@podkowalesna.pl
Marcin Kaliński
marcin.kalinski@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Renata Gabryszuk
renata.gabryszuk@podkowalesna.pl
Małgorzata Łaskarzewska
malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja – Podkowa Leśna: tel. 22 758 91 10
Dzielnicowy Posterunku Policji w Podkowie
Leśnej (część od torów do Brwinowa)
sierż. szt. Kamil Oleksiak 600 997 673
st. asp. Jakub Ziółek 600 997 544
Dzielnicowi odbierają telefony służbowe
w godzinach pełnienia czynności służbowych.
W sprawach pilnych – całodobowo tel. 112
Komenda Powiatowa Policji:
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14
Straż Pożarna:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998, 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46

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

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

Rada Miasta Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 06

Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992

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

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

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

Druk: ADO Sp. zoo.
Nakład: 1500 egz.

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