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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wielu radosnych i pięknych chwil,
a zbliżający się Nowy Rok 2019
niech będzie pełen szczęścia,
pomyślności i życiowych sukcesów

Michał Gołąb

Artur Tusiński

Przewodniczący Rady
Miasta Podkowa Leśna

Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna

Rada Miasta

Rada Miasta

VIII kadencja władz samorządowych
Podkowy Leśnej - wyniki wyborów
W wyborach przeprowadzonych w dniu
21 października 2018 r. podkowianie
wybrali władze samorządowe na VIII, tym
razem 5 -letnią kadencję (lata
2018-2023).

Wyniki wyborów wskazują, że mieszkańcy
Podkowy Leśnej postawili na kandydatów
Komitetu Wyborczego Wyborców
Mieszkańcy dla Podkowy, tj. Burmistrza
Artura Tusińskiego, który dzięki Państwa

poparciu i zaufaniu funkcję tę będzie
sprawował już drugą kadencję, oraz
wystawionych przez Komitet kandydatów
na radnych (14 zdobytych mandatów
w 15 okręgach wyborczych miasta).

WYBORY BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
Burmistrz Miasta Artur Michał Tusiński KWW Mieszkańcy dla Podkowy
1 568 (70,89% głosów)
Agnieszka Joanna Szonert

KWW Mieszkańcy dla Podkowy
KWW Podkowa dla Pokoleń

125
72

Okręg 8
Edyta Katarzyna Barucka
Radna Dąbrówka Hanna Smolny

KWW Mieszkańcy dla Podkowy
KWW Podkowiańscy Pozytywiści

69
78

Okręg 9
Radna Karolina Małgorzata Likhtarovich
Zbigniew Stanisław Piśniak
Roman Zdunek		

KWW Mieszkańcy dla Podkowy
KWW Podkowiańscy Pozytywiści
KWW Podkowa dla Pokoleń

94
35
21

Okręg 10
Radny Michał Grzegorz Gołąb
Filip Stanisław Osmólski
Dorota Bzowska

KWW Mieszkańcy dla Podkowy
KWW Podkowiańscy Pozytywiści
KWW Podkowa dla Pokoleń

86
37
38

Okręg 11
Radny Paweł Dziekański
Dariusz Murawski

KWW Mieszkańcy dla Podkowy
KWW Podkowiańscy Pozytywiści

KWW Podkowa dla Pokoleń

644 (29,11% głosów)

WYBORY DO RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
Okręg 1
Radna Małgorzata Łaskarzewska
Marcin Kaliński

KWW Mieszkańcy dla Podkowy
KWW Podkowa dla Pokoleń

92
59

Okręg 2
Radna Magdalena Anna Eckhoff
Katarzyna Maria Tuszyńska-Niezgoda
Jan Piotr Olejarczyk

KWW Mieszkańcy dla Podkowy
KWW Podkowiańscy Pozytywiści
KWW Podkowa dla Pokoleń

81
32
39

Okręg 12
Radny Sławomir Grzegorz Lasota
Jarosław Wojciech Kubicki
Agnieszka Joanna Szonert

KWW Mieszkańcy dla Podkowy
KWW Podkowiańscy Pozytywiści
KWW Podkowa dla Pokoleń

58
31
31

Okręg 3
Radna Bożena Maria Majewska
Małgorzata Stępka

KWW Mieszkańcy dla Podkowy
KWW Podkowa dla Pokoleń

98
56

Okręg 13
Radny Wojciech Paweł Żółtowski
Renata Maria Gabryszuk

KWW Mieszkańcy dla Podkowy
KWW Podkowa dla Pokoleń

80
44

Okręg 4
Radna Anna Olejniczak-Siara
Emilia Barbara Drzewicka

KWW Mieszkańcy dla Podkowy
KWW Podkowiańscy Pozytywiści

105
56

Okręg 14
Radny Jarosław Chrzanowski
Paweł Stanisław Ciołek

KWW Mieszkańcy dla Podkowy
KWW Podkowa dla Pokoleń

72
28

Okręg 5
Radny Wojciech Maciej Sancewicz
Jan Paweł Nowakowski

KWW Mieszkańcy dla Podkowy
KWW Podkowa dla Pokoleń

87
69

Okręg 15
Radny Jacek Matłacz
Mateusz Jakub Nowakowski

KWW Mieszkańcy dla Podkowy
KWW Podkowa dla Pokoleń

84
32

Okręg 6
Radna Małgorzata Janus
Adam Krzysztof Krupa

2

Okręg 7
Radna Alicja Zuzanna Rotfeld-Paczkowska
Marta Zbigniewa Michalicka-Ipnarska

KWW Mieszkańcy dla Podkowy
KWW Podkowiańscy Pozytywiści

www.podkowalesna.pl

106
75

Wygranym gratulujemy.
Gratulujemy także i dziękujemy
Mieszkańcom za rekordowo wysoki
udział w wyborach - frekwencja w gminie
wyniosła 71,14%, przy średniej krajowej

48,83%. Świadczy to o dojrzałości
obywatelskiej mieszkańców naszego
miasta. Przypomnijmy, że w wyborach
samorządowych w 2014 r. frekwencja
www.podkowalesna.pl

90
49

w Podkowie Leśnej wyniosła 61,37%
(Polska – 47,21%), a w 2010 r. – 63,69%
(Polska – 47,32%).
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Rada Miasta

Inwestycje

Pierwsze sesje
Rady Miasta
Nowo wybrani radni oraz Burmistrz
Miasta złożyli ślubowania na I sesji Rady
Miasta zwołanej przez Komisarza
Wyborczego na 20 listopada br. Na sesji
tej wybrano także Przewodniczącego
Rady Miasta, którym został radny Michał
Gołąb oraz Wiceprzewodniczącą Rady
Miasta - radna Małgorzata Janus.
Władze samorządowe prężnie zabrały
się do pracy. Już 29 listopada br. odbyła
się II sesja Rady Miasta, na której Rada
m.in. powołała cztery komisje stałe:
- Komisję Rewizyjną (komisja obligatoryjna)
- działalność kontrolna,
- Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
(komisja obligatoryjna) – rozpatrywanie
skarg, wniosków i petycji,
- Komisję Gospodarki i Rozwoju – sprawy
z zakresu gospodarki i finansów miasta,
w tym finansowania zadań publicznych
i inwestycji, majątku miasta oraz
infrastruktury, w tym gospodarki i ładu
przestrzennego, ochrony środowiska
i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- Komisję Spraw Społecznych – sprawy
dotyczące warunków życia i zaspokajania
potrzeb mieszkańców, w tym kwestie
kultury, oświaty, sportu, spraw społecznych,
ochrony i profilaktyki zdrowia, ładu i porządku
publicznego oraz bezpieczeństwa.
Radni podjęli także 11 innych uchwał, m.in.
dot. programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz wymiaru podatku
od nieruchomości na 2019 r. (wykaz
wszystkich uchwał w tabeli na stronie 18).
Teraz przed radnymi praca nad budżetem
miasta na przyszły rok.

Zmiany w przepisach
Powołanie obligatoryjnej Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji to nie jedyna zmiana
narzucona znowelizowanymi zapisami
ustawy o samorządzie gminnym,
obowiązującymi od początku tej kadencji.
Bardzo ważną z punktu widzenia
mieszkańców zmianą jest także
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Inwestycje
Przebudowa ulic
ul. Iwaszkiewicza

wprowadzenie obowiązku głosowania
imiennego uchwał. Dzięki temu mieszkańcy
będą wiedzieli, jak w ich imieniu głosują
radni. Podkowiańscy radni - zmierzając
w stronę coraz większej przejrzystości
działań – jednomyślnie przyjęli wniosek
Przewodniczącego Rady Miasta, aby nie
tylko uchwały, lecz wszystkie inne
głosowania na sesjach (np. wnioski formalne),
głosowane były imiennie.
Dzięki wprowadzeniu elektronicznego
systemu obsługi Rady Miasta, wszystkie
głosowania na sesjach, bezpośrednio
po ich przeprowadzeniu dostępne
są na stronie podkowalesna.esesja.pl
w zakładce danej sesji.
Kolejnym wymogiem, któremu muszoą
sprostać nowe władze samorządowe są
transmisje obrad rad gmin. Miasto Podkowa
Leśna na stronie internetowej miasta
i w Biuletynie Informacji Publicznej
udostępniło link do transmisji sesji (kanał
„Sesje Rady Miasta Podkowa Leśna” w serwisie
YouTube). Zachęcamy do subskrybowania
kanału i śledzenia obrad Rady Miasta.
Wśród innych ważnych zmian wymienić
należ y oby watelską inicjaty wę
uchwałodawczą (grupa min. 100
mieszkańców może złożyć Radzie Miasta
zaproponowany przez siebie projekt

www.podkowalesna.pl

uchwały, który – o ile będzie spełniał
wymagania formalne – w ciągu trzech
miesięcy będzie musiał trafić pod obrady
Rady Miasta).
Nowością jest także raport o stanie gminy
rozszerzający procedurę absolutoryjną,
który ma być do 31 maja każdego roku
przedkładany Radzie Miasta przez
Burmistrza.

Podsumowanie
Nowa kadencja to nowe wyzwania i nowe
możliwości. Zmiany przepisów zwiększają
transparentność działań władz
samorządowych. Podkowiańscy radni są
pozytywnie nastawieni i pełni zapału do
pracy, a Burmistrz deklaruje, że dołoży
wszelkich starań, aby ta kadencja była
równie satysfakcjonująca dla rozwoju
miasta jak poprzednia i upływała w klimacie
współpracy, przy wykorzystaniu wiedzy
i potencjału jej mieszkańców. Pozwala to
optymistycznie patrzeć w przyszłość i ufać,
że władze spłacą kredyt zaufania, jakim
obdarzyli ich mieszańcy.
Beata Krupa
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

Zakończono budowę końcówki ulicy
Iwaszkiewicza. Wykonano normatywną
zwrotkę z kostki betonowej oraz pobocze
chłonne z tłucznia betonowego. wszystkie
prace związane z budową ścieżek
rowerowych trwają prace odbiorowe.
Przypomnijmy, że ulica Iwaszkiewicza
została wykonana na przełomie roku
2016/17, natomiast ze względu na
brak uregulowania stanu prawnego

ul. Modrzewiowa

Zakończono przebudowę ulicy na odcinku
od ul. Topolowej do ul. Wschodniej.
Wykonana została kanalizacja burzowa,
nowa nawierzchnia asfaltowa oraz
jednostronny chodnik z kostki betonowe
po stronie południowej. Wprowadzono
nową stałą organizację ruchu oraz progi

końcówki tej ulicy ( na wysokości
MOK), została zaprojektowana tylko do
pewnej wysokości. Dopiero zakończony
spór z PKP dwa lata temu pozwolił
za zlecenie projektu i wykonanie
brakującego fragmentu. Wykonanie tego
kawałka uporządkowało teren wokół
MOK, a także usprawniło komunikację
rowerzystów i pieszych z ciągiem pieszojezdnym wzdłuż torów WKD.

zwalniające. Rozpoczęto prace związane
z przebudową ulicy na odcinku od ul. Jana
Pawła II do ul. Topolowej. Ze względu na
utrudnienia, prosimy w miarę możliwości
o omijanie tej części miasta.

Wymiana okien w budynku miejskim
- Liceum Ogólnokształcącym
W listopadzie 2018 roku została
zakończona wymiana 27 trzyszybowych
okien PCV i parapetów zewnętrznych
i wewnętrznych w budynku
P o dko w ia ń skiego
Liceum
Ogólnokształcącego nr 60 przy ulicy

Wiewiórek 2/4 w Podkowie Leśnej.
Wymiana okien i parapetów oraz wykonanie
nowych obróbek murarskich ograniczy
przenikania ciepła na zewnątrz co
spowoduje oszczędności w ogrzewaniu
budynku.

Prace nad stawem w Parku Miejskim
Trwają prace nad rewitalizacją stawu.
W obrębie zbiornika wykonywane są
roboty ziemne mające na celu
ukształtowanie czaszy. W międzyczasie
prowadzone są prace przygotowawcze
w zakresie opracowania technologii
oczyszczania wody oraz związane z tym
badania jakości i składu chemicznego
wody pod kątem substancji biogennych.

Wykonywane są również badania
materiałów mineralnych do
wykorzystania w projektowaniu
technologii samoczynnego oczyszczania
wody.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

www.podkowalesna.pl
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Podkowiańska Karta Mieszkańca
Od 1 stycznia 2019 r. zostanie uruchomiona Podkowiańska Karta Mieszkańca,
uprawniająca do udzielonych zniżek.

Wspólny projekt Podkowy Leśnej i Mszczonowa pod nazwą „Zeroemisyjne Gminy Mazowsza” 6
listopada br. otrzymał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii Ministerstwa Energii za pionierskie
przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej.

Podkowiańska Karta Mieszkańca będzie
wydawana na okres 2 lat i będzie
uprawniała do udzielonych zniżek.
Wykaz zniżek będzie zamieszczony na
stronie internetowej miasta i będzie na
bieżąco aktualizowany. Aby uzyskać kartę
należy wypełnić wniosek i złożyć
go w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna
(pok. 17).
Program kierowany jest do osób
fizycznych, których miejscem
zamieszkania jest Miasto Podkowa
Leśna, oraz:
Rozliczają podatek dochodowy od
osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim,
bez względu na to czy osiągają dochód
i deklarują, że miejscem ich zamieszkania
jest Miasto Podkowa Leśna oraz do dzieci
uprawnionych, wspólnie z nimi
zamieszkujących, z tym, że dzieci powyżej
7 roku życia do ukończenia 26 lat muszą
pozostawiać uczniami szkół lub
studentami
Są zameldowani na pobyt stały na
terenie Miasta Podkowa Leśna
i jednocześnie oświadczą, że rozliczają

1.

2.

podatek dochodowy od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku
Mazowieckim.
Program ma na celu: poprawę warunków
życia mieszkańców, umacnianie poczucia
tożsamości lokalnej mieszkańców,
promocję gospodarki niskoemisyjnej
poprzez zachęcanie do korzystania
z publicznego transportu zbiorowego,

z zamysłem odciążenia Miasta
z nadmiernego ruchu samochodów
osobowych i poprawienia stanu
środowiska naturalnego, zachęcanie osób,
spoza Miasta do osiedlania się i płacenia
podatków na naszym terenie, zwiększanie
mieszkańcom dostępności obiektów,
form działalności i wydarzeń kulturalnych,
sportowych oraz rekreacyjnych.

Darmowe bilety WKD dla dzieci, młodzieży i seniorów – w obrębie miasta
30.11.18r. Burmistrz Miasta Artur
Tusiński sfinalizował kilkumiesięczne
rozmowy z zarządem WKD w zakresie
nieodpłatnych przejazdów dla dzieci
i młodzieży do 26 roku życia, która się
uczy oraz seniorów 65+ w obrębie miasta
Podkowa Leśna – Podkowa Zachodnia,
Główna, Wschodnia. Uprzywilejowani
będą mieszkańcy Podkowy Leśnej

Certyfikat Pilotażowego
Klastra Energii

posiadający Kartę Mieszkańca. Dzieci
i młodzież do 26 roku życia, uczące się
oraz seniorzy 65+ będą mogli korzystać
z WKD nieodpłatnie, w obrębie
Podkowy Leśnej (Wschodnia, Główna,
Zachodnia). Zniżka będzie honorowana
wraz z ważną legitymacją szkolną
(studencką i dowodem), biletem „0” oraz
Kartą Mieszkańca. Jest to głównie

wyjście naprzeciw postulatom osób
starszych, ale też ofertę postanowiliśmy
skierować do dzieci i młodzieży,
zakładając, że powinno to wpłynąć na
obniżenie ruchu samochodowego
szczególnie w godzinach rozpoczęcia
lekcji w szkołach.

Klastry energetyczne to pomysł
pionierski, nie tylko w polskiej skali. To
przedsięwzięcie nie ma swojego
odpowiednika w Europie. Jego zadaniem
jest pobudzenie lokalnych społeczności
do współdziałania i wytwarzania energii
ze źródeł odnawialnych na własne
potrzeby.
W konkursie Ministerstwa Energii dla
klastrów energii wyróżnione zostały te
klastr y, k tóre zaprezentowa ł y
najatrakcyjniejsze strategie rozwoju,
uwzględniające lokalne potrzeby
energetyczne danego terenu przy
wykorzystaniu lokalnego potencjału
i dostępnych zasobów.
Podstawowe cele jakie zakreśliliśmy
w strategii klastra to :
Wytwarzanie energii i równoważenie
zapotrzebowania poprzez:
a) Zwiększenie wytwarzania energii
cieplnej poprzez wykorzystanie źródeł
geotermalnych,
b) Wspieranie rozwoju lokalnych
rozproszonych systemów wytwórczych
o dn a w ia lny c h ź ró d e ł e n e rg ii
z uwzględnieniem instalacji PV
i kolektorów słonecznych,
c) Rozwój oraz modernizacja lokalnego
systemu dystrybucyjnego energii
elektrycznej i cieplnej w zakresie
optymalnego opomiarowania odbiorów,
Obniżenie cen energii elektrycznej
dla odbiorców będących
uczestnikami Porozumienia.
Zagospodarowanie odpadów
możliwych do wykorzystania
energetycznego na terenie gmin

1.

2.
3.

z zastosowaniem technologii
biogazowych,
Ograniczanie do minimum niskiej
emisji.
Poprawa efektywności
gospodarowania energią.
Rozwój elektromobilności
i transportu niskoemisyjnego.
Transfer wiedzy o energii oraz
ekoświadomości do społeczności
lokalnej.
Klastry wg ustawodawcy i Ministerstwa
En ergii mają si ę p r z yc z y ni ć
do zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego
lokalnym
spo łecznościom niezależnie od

4.
5.
6.
7.

zewnętrznych dostaw surowców oraz do
pobudzenia energetyki prokonsumenckiej.
Mają się przełożyć też na obniżenie
kosztów energii dla odbiorców
końcowych.
Podmioty posiadające certyfikaty
pilotażow ych klastrów uzyskają
możliwość udziału w dedykowanych
klastrom konkursach na unijne
dofinansowanie z Programu
O p e ra c y jn e go „ In f ra s t r uk t ura
i Środowisko”.
Marcin Bzdyra
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta

Dofinansowanie dla osób 50+
Inne informacje i ustalenia z WKD
• Na wiosnę 2019 roku zostanie ogłoszony
przetarg na zamontowanie czerwonego
pulsującego światła na przejeździe
Podkowa Główna. Jeżeli się uda, to
również tablica „uwaga pociąg” •
6

• Drugi tor do grodziska, jeżeli zostanie
pozyskane dofinansowanie, to zostanie
wybudowany do końca 2022 roku, wtedy
również będą możliwe dodatkowe składy
pociągów •
www.podkowalesna.pl

• Sygnał dźwiękowy został obniżony. •

W programie „Aktywny Senior” Miast Podkowa Leśna otrzymało dofinansowanie dla osób
powyżej 50 roku życia w wysokości 32.273zł z przeznaczeniem na 64 wyjazdy na basen oraz
32 zajęcia rehabilitacyjne. Program musi zostać zrealizowany w ciągu dwóch lat.

Marta Gerek
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta
www.podkowalesna.pl
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Zakończono remont budynku
Urzędu Miasta

Informacja ze spotkania z mieszkańcami
nt. budowy przedszkola

4 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi
projektem budowy przedszkola miejskiego.
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
przedstawił Panią Katarzynę Wojdę –
Pełnomocnika Zarządu firmy Bjerg
Arkitektur Polska oraz 3-osobowy zespół
projektantów, którzy opracowują
dokumentację projektową budowy
przedszkola.
Następnie przedstawiciel firmy Bjerg
Arkitektur zaprezentował 3-wariantową
koncepcję budowy przedszkola wraz
z oddziałem żłobkowym. Projektanci
zaproponowali i porównali
tr z y technologie w ykonania
(prefabrykowany szkielet drewniany,
prefabrykowana konstrukcja stalowa
i technologia murowana) oraz trzy
warianty elewacji (drewniany ażur, szkło,
daszki).
Po zakończeniu prezentacji rozpoczęto
otwartą dyskusję, w której poruszono
wiele kwestii dotyczących
rozmieszc zeń i p owierzchni sal,
wykorzystania piwnicy, funkcjonowania
kuchni, zagospodarowania
placu zabaw. A przede wszystkim
dyskutowano nad możliwościami
8

finansowymi zrealizowania budowy,
podkreślając, że budżet miasta nie
udź wignie dodatkow ych kosztów
w wysokości 3-4 mln zł netto na realizację
szklanej fasady. Zwrócono również
uwagę, że w warunkach podkowiańskich
kosztowne będzie jej utrzymanie.
Wszystkie przedstawione koncepcje
miały zwolenników, ale Burmistrz Miasta
podkreślił, że Podkowa Leśna objęta jest
ochroną konserwatorską i na ten moment

nie wiadomo, na jakie rozwiązania wyrazi
zgodę konser wator. Projek tanci
podkreślali najważniejsza istotę tego
projektu, jaką jest budowa budynku
pasywnego i że to o ok. 80-90% obniża
koszty jego eksploatacji. W spotkaniu
uczestniczyli rodzice dzieci, dyrekcja
przedszkola i kilkoro radych.
Joanna Oracka
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Z a ko ń c zo n o p r a c e z w i ą z a n e
z termomodernizacją budynku urzędu.
Zostały między innymi wymienione
podłogi parteru, które zyskały izolację,
niezbędne atesty oraz schludny wygląd.
Pomieszczenie toalety na parterze
dostosowano do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wymieniono
również nieszczelne okna na parterze
oraz drzwi do pomieszczeń. Wykonano
c zę ś ć in s t a la c ji el e k t r y c z n ej
i teletechnicznej, w tym wymieniono
oświetlenie z lamp jarzeniowych na
ledowe oraz zamontowano sufit
podwieszany w korytarzu maskujący
część instalacji. Docieplone zostały od
wewnątrz ściany szczytowe piętra
i części dachu. Wykonana została także
elewacja budynku z odtworzeniem jej
historycznego, przedwojennego wyglądu dociepla
budynki uż yteczności
tj. odtworzenie detali ceglanych publicznej” współ finansowanego
(narożniki, gzymsy, wykończenia okien z Europejskiego Funduszu Rozwoju
itd.). Do budynku dobudowany został już Regionalnego osi priorytetowej IV
w c ze ś ni ej p o dja zd dla o s ó b „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”.
z niepełnosprawnościami.
Maria Górska
Termomodernizacja została zrealizowana
Sekretarz Miasta
w ramach projektu pn.:”Podkowa Leśna
Podkowa Leśna

Wyniki konsultacji projektu uchwały
w sprawie “Programu wspólpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których jest mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 Kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.”
W dniach od 7 listopada do 22 listopada
2018 r. odbyły się konsultacje projektu
uchwały w sprawie uchwalenia „Programu
współpracy Miasta Podkowa Leśna
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019”.
Ogłoszenie o konsultacjach, sposobie
zgłaszania uwag, propozycji oraz termin,

www.podkowalesna.pl

w jakim mogą być zgłaszane uwagi zastało
zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Miasta
Podkowa Leśna oraz na tablicy ogłoszeń.
Dodatkowo ogłoszenie wraz z projektem
uchwały i formularzem konsultacyjnym
zostało rozesłane drogą elektroniczną do
organizacji pozarządowych.
W terminie, w jakim odbywały się
konsultacje projektu uchwały w sprawie
uchwalenia „Programu współpracy Miasta

www.podkowalesna.pl

Podkowa Leśna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
nie wpłynęły uwagi.
Marta Gerek
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta
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Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie

Stypedia Burmistrza Miasta
Podkowa Leśna
Stypendium przeznaczone jest dla
uczniów szkół podstawowych,
ponadpodstawowych i studentów, którzy
nie ukończyli 25 roku życia, zamieszkałych
na terenie Miasta Podkowa Leśna. Jest
to indywidualne wyróżnienie dla uczniów
i studentów, legitymujących się wybitnymi
osiągnięciami edukacyjnymi, sportowymi
lub artystycznymi.

..
..
..

Tegoroczne stypendia otrzymali:
Kolinek Dorota,
Koczeska Zofia,
Sikora Kornel,
Mazanek Daniel,
Koczeski Leon,
Stępka Łukasz.
Marta Gerek
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta

To czym palimy w piecach wpływa na
zdrowie
wszystkich
mieszkańców
Jak wszyscy wiemy spalanie śmieci w piecach jest zabronione. Każdy kto zostanie przyłapany
na spalaniu odpadów musi liczyć się z surową karą.
Artykuł 191 Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach mówi, że kto termicznie
przekształca odpady poza spalarnią
odpadów lub współspalarnią odpadów
podlega karze aresztu (do 30 dni) albo
grzywny (do 5000 złotych). Odpady
powstające w gospodarstwach domowych
mają różny skład i mogą wywierać wpływ
na zdrowie i życie ludzkie oraz na środowisko
naturalne, w szczególności w kontekście
emisji zanieczyszczeń powstałych w wyniku
termicznego przekształcania tych odpadów.
Jednak podejrzany kolor i zapach dymu
z komina nie zawsze jest wynikiem spalania
śmieci. Nadmierne zadymienie i uciążliwa
woń mogą oznaczać, że w danym piecu
używany jest węgiel niskiej jakości lub
wilgotne drewno lub problem tkwi w złej
jakości piecu.
Co jednak, gdy wymiana pieca nie jest
możliwa lub staje się nieopłacalna? Czym
powinniśmy palić w piecu, a czego unikać?
Sposób użytkowania pieca czy kominka
określa jego producent. Jeśli więc
w instrukcji czytamy, że piec powinien
być opalany drewnem z drzew liściastych,
takie właśnie paliwo powinno do niego
trafiać. Jeśli piec jest węglowy, opalać go
należy węglem (a nie na przykład miałem
węglowym, do którego przeznaczone są
specjalne instalacje). W każdym wypadku
najgorsze, co można zrobić, to palić w piecu
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wszystkim, co jest pod ręką.
O wyborze węgla z reguły decyduje cena,
a nie jakość. Cierpimy na tym wszyscy, bo
to właśnie kiepski opał jest główną
przyczyną smogu.
Właściciele nieruchomości, których prawo
własności zostało naruszone przez immisję,
mogą dochodzić swoich praw na drodze
cywilnoprawnej, występując do sądu
powszechnego przeciwko naruszeniu
swoich praw na drodze cywilnoprawnej,
występując do sądu przeciwko właścicielom
sąsiednich nieruchomości, z roszczeniami
o zaniechaniu naruszeń.
Przypominamy, że w ramach dbania

o jakość powietrza:
- nie wolno spalać odpadów i należy
reagować na tego typu zachowania
sąsiadów poprzez zgłoszenie wykroczenia
na policję,
- powinno się wymienić piec węglowy na
bardziej nowoczesny np. retortowy,
- należy używać paliwa węglowego dobrej
i sprawdzonej jakości – tańsze paliwo daje
mniej ciepła,
- powinno się ograniczyć zużycie ciepła ocieplenie domu.
Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

W dniu 22 listopada br., Burmistrz
Miasta Podkowa Leśna Pan Artur
Tusiński
wręczył
Państwu
Elżbiecie i Leonowi Śliwińskim Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
nadane przez Prezydenta RP. W tym
roku Jubilaci obchodzą 50. rocznicę
ślubu. Uroczystość wręczenia medali
przebiegała w miłej i serdecznej
atmosferze.
Z okazji przeżytych w małżeństwie 50 lat
raz jeszcze składamy najserdeczniejsze
gratulacje oraz życzymy zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności na
dalsze lata wspólnego życia.
Małgorzata Smysło
Kierownik Urządu Stanu Cywilnego
w Podkowie Leśnej

Obowiązek sprzątania chodników
przy swojej posesji
Przypominamy o obowiązku wynikającym z ustawy oraz treści Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna.
Właściciele nieruchomości położonych samochodowych. W przypadku braku
przy drogach publicznych z chodnikami możliwości realizacji przez mieszkańców
są zobowiązani do uprzątania błota, w/w obowiązku prosimy o kontakt
śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z Urzędem Miasta pod nr. tel. 22 759
z chodnika bezpośrednio przyległego do 21 25, e-mail: andrzej.rogalski@
nieruchomości. Obowiązek, o którym podkowalesna.pl
Andrzej Rogalski
mowa wyżej nie dotyczy chodnika, na
Referat Infrastruktury Komunalnej
którym jest dopuszczony płatny postój
i Zamówień Publicznych
lub
p a r ko w a nie
p oja zd ó w

Taryfy za wodę i ścieki w dalszym
ciągu bez zmian
Jak pisaliśmy w Biuletynie nr 4/83
z sierpnia 2018r. Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna odwołał się od decyzji
Dyrektora RZGW Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
według którego stawki za wodę dla
mieszkańca Podkowy miałyby wzrosnąć
prawie dwukrotnie.
W uzasadnieniu odwołania Burmistrz
zwrócił uwagę na nieuwzględnienie
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sytuacji gmin prowadzących działalność
w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, które nie chcą
w nadmiernym stopniu obciążać
mieszkańców opłatami za powyższe.
W dniu 20.11.2018r. Prezes
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
uchylił w całości zaskarżoną decyzję
Dyrektora RZGW i przekazał sprawę do
ponownego rozpatrzenia, nakazując

www.podkowalesna.pl

organowi I instancji rzetelne
przeprowadzenie postępowania, tak aby
zapewnić ochronę odbiorców usług
przed nieuzasadnionym wzrostem cen
i stawek opłat o co wnosił Burmistrz
Miasta Podkowa Leśna.
Ewa Rusinowicz
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Problem z odbiorem śmieci
w województwie mazowieckim

Podkowa otrzymała bon o wartości
15.000 euro na hotspoty

6 grudnia w Warszawie odbył się briefing dotyczący gospodarki odpadami w metropolii
warszawskiej. Wzięły w nim udział władze Warszawy: prezydent Rafał Trzaskowski
i wiceprezydent Michał Olszewski oraz reprezentanci samorządów metropolii warszawskiej:
Burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński,

Podkowa Leśna aplikowała do programu Komisji Europejskiej „Inicjatywa WiFi4EU”, która
wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu w przestrzeniach publicznych,
takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w gminach w całej
Europie.

Elżbieta Radwan z Wołomina, Krzysztof
Chaciński z Radzymina, Daniel Putkiewicz
z Piaseczna oraz Grzegorz Benedykciński
z Grodziska Mazowieckiego.
Chaos legislacyjny, dotyczący systemu
gospodarki odpadami w metropolii
warszawskiej, zbyt mała liczba instalacji
w regionie przyjmujących odpady,
rosnące ceny ustalane za odbiór śmieci,
to tylko niektóre z problemów
obserwowanych przez wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast i gmin
województwa mazowieckiego.
Mazowsze jako jedyne województwo nie
ma jeszcze uchwalonego Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami (WPGO),
ponieważ Ministerstwo Środowiska
przedłuża jego pozytywne zaopiniowanie.
To zdestabilizowało rynek odpadów. Od
dwóch lat minister nie zgadza się na
wpisanie do planu nowych instalacji, a te,
które istnieją, są pozbawiane możliwości
funkcjonowania, gdyż uchyla im
pozwolenia zintegrowane. Powoduje to,
że nie będą one mogły przyjmować
odpadów. Konsekwencje działań
Ministra Środowiska dotyczą 51 gmin
w regionie i 2,7 mln mieszkańców.
Minister uchylił pozwolenia na
użytkowanie instalacji należących do
Remondisu, PPHU Lekaro, MZO
Pruszków i Hetmana. Przedsiębiorstwa
te złożyły odwołania do sądu, nadal
działają. W regionie warszawskim tylko
dwie instalacje mają pozwolenia
zintegrowane na prowadzenie instalacji:
instalacja firmy Byś, która umożliwia
funkcjonowanie regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych
(RIPOK) oraz Zakład Unieszkodliwiania
Stałych Odpadów Komunalnych miejskiej
spółki MPO (ZUSOK) na Targówku.
Instalacja firmy Byś nie jest w stanie
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przyjąć tak dużego strumienia odpadów,
wynika to z jej mocy przerobowych.
Spalarnia na Targówku przyjmuje około
40 tys. ton odpadów rocznie.
Konsekwencją może być sytuacja, kiedy
wyspecjalizowane instalacje nie będą
miały możliwości przyjmowania tak
dużego strumienia odpadów. Dotyczy to
nie tylko stolicy, ale również pozostałych
gmin
wchodzących
w
skład
warszawskiego regionu gospodarki
odpadami.
W kilku gminach już doszło do
chwilowego zastoju w odbiorze śmieci.
Problem pojawił się w Jabłonnie,
Otwocku, Radzyminie. Tylko właściwy
proces decyzyjny w zakresie
gospodarowania odpadami może pomóc
samorządom w zapewnieniu ciągłości ich
odbioru. Dlaczego opłaty za odbiór
śmieci idą w górę tłumaczył podczas
briefingu burmistrz Podkowy Leśnej,
Artur Tusiński: – Jeżeli uchylane są
decyzje i przedsiębiorca nie wie, czy za
tydzień będzie mógł prowadzić firmę,
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podnosi ceny, bo kalkuluje ryzyko.
Przypominamy, że każda instalacja ma
przypisaną ilość odpadów do
przetworzenia w ciągu roku. Moce
przerobowe instalacji w regionie muszą
być wystarczające do przyjęcia całego
strumienia odpadów powstających
w tymże regionie. A wszystkie instalacje
muszą być ujęte w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami. Działania
Ministra Środowiska, które sprawiają, że
nie wyraża zgody na wpisanie nowych
instalacji do WPGO doprowadza do
sytuacji, w której istniejące instalacje
narzucają bardzo wysokie ceny za
zagospodarowanie, gdyż zaburzony jest
rynek konkurencji tychże instalacji.
Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

W ramach inicjatywy WiFi4EU gminy
mogły ubiegać się o bony o wartości 15
tys. euro. Bony te służą pokryciu kosztów
zainstalowania hotspotów Wi-Fi
w miejscach publicznych w gminach,
które nie oferują jeszcze tego rodzaju
bezpłatnego publicznego dostępu do
internetu. Do rozdysponowania KE miała
42 miliony Euro. Podkowa Leśna znalazła
sięwśród2800szczęśliwychgminzEuropy,
które taki bon otrzymały. Wnioski
złożyło kilkadziesiąt tysięcy gmin.
Zgłoszenie należało wysłać do 26
kwietnia.
Program WiFi4EU obejmował podmioty
z sektora publicznego z państw
członkowskich UE i uczestniczących
krajów EOG: Norwegii i Islandii.
Beneficjent musi zapewnić, aby instalacja
hotspotu została zakończona i WiFi
zaczęło działać przed upływem półtora
roku od przyznania mu bonu. W tym
czasie beneficjent musi więc opracować
szczegóły swojego projektu i wybrać

odpowiednią firmę, która zainstaluje dosyłowej powinna także odpowiadać co
WiFi.
najmniej prędkości połączeń, z których
Sieć Wi-Fi powinna być w stanie zapewnić gmina korzysta na potrzeby wewnętrzne.
użytkownikom usługi wysokiej jakości. Komisja będzie zdalnie monitorować
Gminy powinny wykupić abonament na jakość połączeń we wszystkich
usługi oferujące najwyższą jakość hotspotach WiFi4EU.
Marcin Bzdyra
dostępną na rynku masowym na danych
obszarze, a w każdym razie oferujące co Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
najmniej 30 Mb/s. Prędkość w sieci
Społecznej i Polityki Miasta

e-Faktury

Tradycyjna, papierowa wersja dotychczasowych usług jest co raz częściej zastępowana
elektronicznym odpowiednikiem. Tak też się stało z e-fakturami.
Dlatego wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom Mieszkańców naszego
Miasta wdrażany jest elektroniczny obieg
e-faktur. Faktura elektroniczna to
dokument stworzony z myślą o wygodzie
Użytkowników . Dane i treści zawarte
w elektronicznej fakturze są zawsze
zgodne z wersją papierową. Ich
autentyczność zagwarantowana jest
bezpiecznym podpisem elektronicznym,
oraz integralnością i autentycznością
systemów, a przesyłana elektronicznie
bezpośrednio na Państwa skrzynkę
mailową usprawni przepływ informacji.
E-faktura jest prawnie uznana formą
rozliczenia dlatego też zachęcamy do

skorzystania z nowych możliwości.
Prosimy o wypełnienie formularza
zamieszczonego na stronie internetowej
naszego Miasta www.podkowalesna.pl
oraz dostępnego w Urzędzie Miasta
Podkowa Leśna w pokoju 15 lub 2 i holu
Urzędu, a następnie przesłania w formie
listownej na adres Urzędu lub osobistego
dostarczenia do pokoju 15 (sprawy
wodno-kanalizacyjne ) lub pok. 2 (sprawy
najmu). Faktury będą przesyłane z adresu
e-faktura@podkowalesna.pl. E-fakturę
można otrzymywać na wskazany przez
Państwa adres e-mail. Dzięki tej usłudze
możecie Państwo zaplanować swoje
wydatki z dużym wyprzedzeniem, gdyż
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fakturę otrzymuje się wcześniej niż
fakturę dostarczoną pocztą. Regularne
otrzymywanie faktur sprawi, że będzie
Państwo mogli je zachować bez
drukowania, ponadto e- fakturę można
odbierać z każdego miejsca, gdzie jest
dostęp do Internetu. Zachęcamy do
korzystania z tej usługi. W razie
jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt
tel. 22 75 92 123.
Agnieszka Czarnecka
Skarbnik Miasta
Podkowa Leśna
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Świąteczne
iluminacje
r o z b ły s ły !

Dekoracje świąteczne wielu miast
zachwycają mieszkańców i turystów od lat.
Urząd Miasta w zeszłym roku znajdując
oszczędności w budżecie po raz pierwszy
pokusił się o zamówienie dekoracji
z prawdziwego zdarzenia. Do pięknie
udekorowanej światełkami choinki doszły
dekoracje na słupach oświetleniowych oraz
imponujących rozmiarów świetlny paw.
Wolnostojący sześciometrowy królewski
ptak wzbudza nieustająco zainteresowanie
mieszkańców i przyjezdnych, którzy robią
sobie na jego tle zdjęcia. W tym roku udało
się jeszcze przyozdobić świątecznymi
kurtynami główne ulice: Jana Pawła II, Aleję
Lipową, Kwiatową, Zachodnią, Gołębią,
Bukową. Ozdobami będzie można cieszyć się
do 2 lutego.
Marta Niedzieska
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
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Przypomnienie o terminie opłat
Przypominamy, że 15 listopada 2018
r upłynął termin płatności ostatniej
raty z tytułu opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów oraz
podatków od nieruchomości.
Przypominamy, że opłata za odbiór
odpadów wynosi 15 zł od osoby
w przypadku segregacji odpadów oraz

30 zł od osoby w przypadku można dokonywać również na
podstawowe konto bankowe Miasta
niesegregowania śmieci.
Prosimy wszystkich mieszkańców, Podkowa Leśna o numerze 43 1240
którzy nie dokonali opłat o niezwłoczną 5918 1111 0000 4909 0851.
wpłatę zaległości na indywidualne konta
bankowe przydzielone dla nieruchomości
Agnieszka Czarnecka
(osobny numer konta dla odpadów oraz
Skarbnik Miasta
osobny numer dla podatków). Opłat
Podkowa Leśna

Spotkanie edukacyjne w sprawie
segregacji odpadów
W dniu 19.11.2018r. odbyło się
spotkanie edukacyjne z firmą SIR-COM
odbierającą odpady komunalne na
terenie Podkowy Leśnej. Tematem
spotkania były zasady segregacji
odpadów oraz właściwej segregacji
odpadów ulegających biodegradacji

stanowiących odpady komunalne.
Przedstawiciel firmy SIR-COM
opowiedział mieszkańcom o zasadach
segregacji, przedstawił proces
zagospodarowania odpadów w praktyce
zgodnie z przepisami obecnego prawa
oraz wyjaśnione zostały również

zagadnienia odbioru i zagospodarowania
odpadów zielonych (trawy i liści)
i problemów z tym związanych.
Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę

Przed nami zima, a wraz z nią ujemne temperatury. W czasie mrozów zwracajmy szczególną
uwagę na zwierzęta pozostawione na zewnątrz.
Na zmarznięcie najbardziej narażone są
zwierzęta bezpańskie i psy łańcuchowe.
Aby mogły zażyć ruchu i się rozgrzać, co
jakiś czas trzeba je spuszczać z łańcucha,
choć zdajemy sobie sprawę, że
w Podkowie Leśnej przypadki trzymania
psów na uwięzi jest sporadyczny.
Przynajmniej raz dziennie pies powinien
zjeść ciepły posiłek, np. kaszę gotowaną
z warzywami albo mięsem lub specjalną
gotową karmę. Istotne jest, by zjadł
posiłek od razu, bo zapas mokrego
pokarmu pozostawiony na zewnątrz
może zamarznąć.
W okresie zimowym ważne jest
schronienie dla psa. Buda powinna być
dostosowana do wymiarów psa, tak by
szybko się ogrzał i wyścielona słomą lub
sianem, które pozostaje sucha. Wejście
można przysłonić kawałkiem koca, aby
zmniejszyć wymianę powietrza w budzie.
Przed wejściem warto ułożyć drewnianą
płytę lub wycieraczkę, aby pies,
przebywając na zewnątrz, kładł się na
niej, a nie na zamarzniętej ziemi.
Mróz jest trudny także dla
bezdomnych kotów. Jeśli nie mogą się
schronić w piwnicach, czy budkach dla
kotów, szukają ciepłego miejsca pod
16

Harmonogram wywozu odpadów
na Styczeń 2019 rok
REJON 1 – MIASTO
PODKOWA LEŚNA

REJON 2 – MIASTO
PODKOWA LEŚNA

REJON 3 – MIASTO
PODKOWA LEŚNA

Ulice : Bażantów, Błońska (od
Brwinowskiej do Słowiczej), Brwinowska,
Ejsmonda, Gołębia, Grodziska,
Helenowska (od Brwinowskiej do
Słowiczej), Jaskółcza, Jastrzębia, Krasek,
Krasińskiego, Kukułek, Mickiewicza,
Młochowska, Orla, Ptasia, Reymonta,
Sępów, Sienkiewicza, Słowackiego,
Słowicza, Słowików, Sokola, Sowia, Sójek,
Szczygła, Szpaków, Warszawska (od
Brwinowskiej do Słowiczej), Wróbla,
Zachodnia, Żeromskiego

Ulice : 11 Listopada, Błońska (od
Brwinowskiej do Jeleniej), Bobrowa,
Borsucza, Cicha, Dzików, Główna,
Graniczna/Podleśna, Helenowska (od
Brwinowskiej do Jeleniej), Jelenia, Jeża,
Kolejowa, Krecia, Królicza, Lisia, Lotnicza,
Łosia, Miejska, Myśliwska, Ogrodowa,
Rysia, Sarnia, Sosnowa, Warszawska (od
Brwinowskiej do Głównej), Wierzbowa,
Wiewiórek, Wilcza, Zamkowa

Ulice : Akacjowa, Bluszczowa, Borowin,
Brzozowa, Bukowa, Czeremchowa,
Dębowa, Głogów, Grabowa, Irysowa,
Iwaszkiewicza, Jałowcowa, Jana Pawła
II, Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa,
Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa,
Konwalii, Kościelna, Kwiatowa,
Leśniczówka Dębak, Lilpopa, Lipowa,
Modrzewiowa, Orzechowa, Paproci,
Parkowa, Przy Lesie, Różana, Sasanek,
Sportowa, Storczyków, Świerkowa,
Topolowa, Wrzosowa, Wschodnia

Pon Wt

Pon Wt

Pon Wt
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Popiół: odbierany jest w workach własnych wystawionych w terminie
odbioru odpadów szkła.
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trawa i liście - worki własne, 1 worek

Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Nie strzelaj w sylwestra!
zaparkowanymi, rozgrzanymi po jeździe
samochodami, gdzie potrafią się wcisnąć
w nadkole, czy pod maskę. Nim ruszymy,
sprawdzajmy, czy pod naszym
samochodem nie grzeje się kot. Śpiącego
www.podkowalesna.pl

kota najprościej wypłoszyć pukaniem
w karoserię.
Michał Wojtkowiak
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Nie strzelamy w Sylwestra!
Apelujemy o nieużywanie w Noc
Sylwestrową wszelkich fajerwerków.
Huki i wystrzały są dla zwierząt
koszmarem. Niepokoją one nie tylko
nasze domowe czworonogi, ale także psy
i koty podwórkowe oraz zwierzęta
bezdomne. Nie zapominajmy również

o wielu innych dzikich zwierzętach, dla
których Podkowa Leśna jest domem.
Prosimy Państwa o rozsądek.
Marta Gerek
Wieloosobowe Stanowisko
ds. Komunikacji Społecznej
i Polityki Miasta
www.podkowalesna.pl
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Rada Miasta

Informacje Rady Miasta

Wykaz podjętych uchwał

Sesja I – 20 listopada 2018 r.
Uchwała Nr 1/I/2018
Uchwała Nr 2/I/2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta (Michał Gołąb)
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta (Małgorzata Janus)
Sesja II – 29 listopada 2018 r.

Uchwała Nr 3/II/2018
Uchwała Nr 4/II/2018
Uchwała Nr 5/II/2018
Uchwała Nr 6/II/2018
Uchwała Nr 7/II/2018
Uchwała Nr 8/II/2018
Uchwała Nr 9/II/2018

Uchwała Nr 10/II/2018
Uchwała Nr 11/II/2018
Uchwała Nr 12/II/2018
Uchwała Nr 13/II/2018
Uchwała Nr 14/II/2018
Uchwała Nr 15/II/2018

Uchwała Nr 16/II/2018

Uchwała Nr 17/II/2018
Uchwała Nr 18/II/2018

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa
Leśna (przewodniczący Komisji – Paweł Dziekański)
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miasta Podkowa Leśna (przewodnicząca Komisji – Małgorzata Łaskarzewska)
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta
Podkowa Leśna (przewodnicząca Komisji – Bożena Majewska)
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Podkowa Leśna (przewodnicząca Komisji – Magdalena Eckhoff)
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
2019 rok
w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie miasta Podkowa Leśna
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady
wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu,
szkole podstawowej i gimnazjum, dla których miasto podkowa Leśna jest organem
prowadzącym
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
w sprawie uchwalenia „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie miasta Podkowa Leśna”

Uchwały dostępne są w Biurze Rady Miasta
i zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.podkowalesna.pl)
oraz na stronie podkowalesna.esesja.pl

DYŻURY RADNYCH
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Radni zapraszają mieszkańców na swoje dyżury Zawiadomienia zamieszczane są także na miejskich
(poniedziałki w godz. 17.00-18.00, Urząd tablicach informacyjnych.
Miasta) oraz do udziału w sesjach Rady Miasta
i w posiedzeniach komisji merytorycznych.
Beata Krupa
Informacje o planowanych spotkaniach
Referat Organizacyjny
publikowane są na stronie podkowalesna.esesja.pl
i Spraw Obywatelskich
oraz w kalendarzu na stronie internetowej miasta.

www.podkowalesna.pl

Dzień Seniora w Podkowie Leśnej
D

nia 12 października 2018r. odbył
się uroczysty bal z okazji Dnia
Seniora. W zabawie uczestniczyli
seniorzy z Klubu Seniora oraz mieszkańcy
Podkowy Leśnej. Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna złożył wszystkim
zebranym życzenia z okazji ich święta.
Podczas urocz ystości panowała
miła, kameralna atmosfera, pełna
serdeczności i życzliwości. Czas upłyną

w przyjaznej atmosferze, wspaniałej
muzyce przy filiżance kawy i słodkościach.
Życzymy naszym seniorom wielu lat
w zdrowiu, pogodzie ducha i tego by
w takim a nawet jeszcze większym gronie
spotykać się jak najdłużej i wspólnie
cieszyć się swoim towarzystwem.
Karolina Błeszyńska
Ośrodek Pomocy Społecznej
Podkowa Leśna

ARTFERIE 2019 w Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
Zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
I. 28 stycznia – 1 lutego
Od słowa do słowa, czyli
kreatywne czytanki
Co się będzie działo?
Chcecie bajkę? Oto bajki… erytrejska,
kenijska, perska, bułgarska i słowacka.
Bajki poruszają wyobraźnię i uruchamiają
emocje. Po ich wysłuchaniu będziemy
działać plastycznie i dramowo, a nawet
ruchowo i dźwiękowo. Na koniec
przygotujemy wystawę prac plastycznych
i zaprezentujemy dramową wersję
wybranej bajki.
Warsztaty poprowadzi Joanna
Woźnicka, animatorka kultury.
II. 4 – 8 lutego
PIN: Papier i nożyczki
Co się będzie działo?
Używając papieru, nożyczek i wyobraźni
wykonamy papierowe cuda takie jak:
lampiony, pocztówki, w ycinanki
i szablony. Wykonamy „zazdrostkę
miejską”, czyli krótką firankę do połowy
okna, chroniącą domostwo przed
„ciekawskim wzrokiem przechodniów”.
Posłuchamy o bogatej tradycji
wycinankarstwa ludowego. A na koniec
pokażemy papierowe cuda
rodzicom i zaproszonym gościom.
Warsztaty poprowadzi Aleksandra
Rózga, instruktorka rzemiosła
artystycznego.

W programie ferii nie zabraknie spacerów
p o zim owej Po dkowie , zabaw
integracyjnych, miejsca na inwencję
własną uczestników. Zajęcia zaczynają
się o 9.00, a kończą o 15.00.
Cena: 110 zł / tydzień - dzieci zamieszkałe
w Podkowie Leśnej.
Cena: 135 zł / tydzień - dzieci zamieszkałe
poza Podkową Leśną.
Obiady dodatkowo płatne 50 zł/tydzień.
Rekrutacja: prosimy o wypełnienie
ankiety dostępnej na stronie www.
ckiopodkowa.pl i przesłanie jej na maila:
info@ckiopodkowa.pl lub doręczenie

www.podkowalesna.pl

osobiste do CKiIO, ul. Świerkowa 1.
Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość
miejsc pierwszeństwo mają dzieci
mieszkające w Podkowie Leśnej, uczące
się w podkowiańskich szkołach oraz
dzieci uczęszczające na zajęcia z zakresu
edukacji kulturalnej organizowane przez
CKiIO.
Informacja: mail info@ckiopodkowa.pl;
tel: 22 758 94 41.
Zgłoszenia: mailowe info@ckiopodkowa.
pl przyjmujemy do 27 grudnia 2018 lub
do wyczerpania miejsc.
Barbara Podkańska
Centrum Kultury
i Inicjawyw Obywatelskich
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Co nowego w Nowym Roku w Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
W podkowiańskiej kulturze rok 2019 to czas kolejnego jubileuszu. Już po raz piętnasty
otworzą bowiem swoje gościnne bramy podkowiańskie ogrody. Tegoroczny, XV Festiwal
Otwarte Ogrody zaplanowaliśmy w terminie 14 – 16 czerwca.
Jak co roku CKiIO będzie jego
koordynatorem, a zakończy się on
tradycyjnie potańcówką na dechach
pr zed Pa łac ykiem Kas yno dla
mieszkańców i gości. Z gospodarzami
ogrodów spotkamy się już w marcu, aby
ustalić tworzony oddolnie program
Festiwalu. Liczymy też jak zawsze na
życzliwość i wsparcie tego ważnego dla
mieszkańców wydarzenia przez lokalnych
przedsiębiorców.Podkowianie żyją
jednak kulturą nie tylko od święta, dlatego
przez cały przyszły rok kontynuować
będziemy m.in. znane i lubiane cykle
muzyczne – Muzyczny Five o’clock,
którego gospodarzem jest Józef Kolinek
oraz odbywający się dzięki gościnności
Tadeusza Iwińskiego Jazz w Aidzie. Nie
zabraknie również koncertów z udziałem
młodych podkowian. Usłyszymy m.in.
kameralistów Marię i Krzysztofa
Staniendów oraz sopranistkę Zofię

Skowron. Działalność wystawienniczą podkowianie i mieszkańcy sąsiednich
kontynuować będzie Galeria Kasyno, do miejscowości będą mogli tam oglądać
której zapraszamy już 12 stycznia na bezpłatnie w sezonach wiosennowernisaż wystawy fotografii Janusza jesiennych 2019 i 2020 roku ambitne
R a d zi ej o w sk i e g o „ G ó r y M oj e ” propozycje filmowe.
i towarzyszący wystawie wykład Anny
Jednak
póki co pozostańmy
Kalinowskiej o tematyce ekologicznej. w świątecznym nastroju. Jeszcze w tym
Dzień później, jak co roku, zagra na roku, 29 grudnia, polskie kolędy
Świerkowej 1 Wielka Orkiestra w o p r a c o w a n i u S t a n i s ł a w a
Świątecznej Pomocy. Natomiast 19 Niewiadomskiego zaśpiewa w Pałacyku
stycznia zaprosimy na brawurowy Kasyno Maria Sarna. Będzie to też okazja
spektakl komediowy Murraya F. Schisgala do wspólnego kolędowania. Zaś 5
pt. „Spróbujmy jeszcze raz”, traktujący stycznia, na powitanie Nowego Roku
o perypetiach małżeńskich. Na scenie pokolędujemy tam już tradycyjnie
przy Świerkowej 1 pojawi się sprawdzony z podkowiańskim chórem Pośrodku
aktorski duet Elżbieta Zającówna i Marek Żywota.
Siudym.
Staramy się również o pozyskanie		 Agnieszka Wojcierowska
środków unijnych na zakup sprzętu do
Centrum Kultury
stworzenia na łące przed Pałacykiem
i Inicjatyw Obywatelskich
Kasyno kina plenerowego z prawdziwego
zdarzenia. Jeśli zamiar się powiedzie,

Wszystko Gra? I to jak!
Zajęcia gordonowskie prowadzone
w Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich przez Aleksandrę Tkaczyk
obchodzą mały jubileusz. Właśnie mija 5
lat od kiedy Pani Ola zaczęła pracę nad
umuzykalnieniem dzieci (i rodziców)
wykorzystując metodę E. Gordona,
psychologa muzyki.
Na zajęciach gordonowskich dzieci
wkraczają w świat muzyki całkowicie
naturalnie, chłoną go wszystkimi
zmysłami, a obecność innych dzieci
i drobnych rekwizytów (szyfonowe
chusteczki, małe instrumenty, kolorowe
poduszki…) działa stymulująco. Dzieci są
„zanurzone” w muzyce i podchwytują
dźwięki podawane przez instruktora
w różnych skalach, tym samym ucząc się
muzycznego języka. Czasami jest to
pierwszy język komunikacji z otoczeniem.
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Ola Tkaczyk jest nauczycielem pełnym Na tym nie koniec. Czymś wyjątkowym
pasji i cierpliwości do swoich uczniów, są koncerty organizowane przez Panią
nawet tych najmniejszych. Udało się jej Olę od 2015 roku. Na sali przy dźwiękach
stworzyć duże środowisko rodziców muzyki na żywo bawi się co najmniej setka
zaangażowanych w muzyczny rozwój dzieci, rodziców, a często i dziadków.
swoich pociech już od niemowlęctwa. Nie Tematy koncertów jak i sama muzyka są
do przecenienia jest również efekt bardzo zróżnicowane, a wszystkie łączy
integracyjny zajęć i koncertów zawołanie „Wszystko gra…” … o Polsce,
gordonowskich Rodzice poznają się na powitanie jesieni, w zielone, jak smyki
wzajemnie, wymieniają doświadczenia, dwa… To tylko przykłady tytułów
zaczynają razem spędzać wolny czas.
koncertów z ostatniego roku.
Obecnie działają przy CKiIO trzy grupy Jesteśmy pewni, że nowy rok przyniesie
o wdzięcznej nazwie „baba duu” (dzieci wiele nowych pomysłów na rozwój
od 4 mies. do 2,5 roku), grupa Muzyczna edukacji gordonowskiej, do udziału
Kraina (dla dzieci od 2 do 3 lat) w której z radością zapraszamy małych
i Śpiewankowo (dla dzieci od 5 do 7 lat). i dużych Podkowian.
W sumie gordonowską edukacją
Barbara Potkańska
muzyczną objętych jest w Centrum
Centrum Kultury
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich około
i Inicjatyw Obywatelskich
75 dzieci wraz z rodzicami.

www.podkowalesna.pl

Konkurs minigrantowy „Pomysł się liczy”
2018 zakończony sukcesem
Konkurs „Pomysł się liczy”, ogłaszany już od kilku lat przez Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich, odgrywa ważną rolę w kształtowaniu kulturalnej rzeczywistości
Podkowy. Oparty jest on na aktywizowaniu mieszkańców, którzy zgłaszając swoje
propozycje, nie tylko wpływają na różnorodność oferty programowej, ale także pomagają
nam lepiej poznać potrzeby lokalnej społeczności.
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy
w określonym terminie wypełnić wniosek
zawierający opis pomysłu oraz jego
kosztorys, a następnie czekać na wyniki
obrad komisji, która z przedstawionych
propozycji wybiera te najciekawsze.
Wybrane do realizacji pomysły otrzymują
nie tylko wsparcie finansowe, ale także
merytoryczne oraz techniczne. W 2018
roku w ramach konkursu udało nam się
zrealizować pięć pomysłów. Pierwszym
urzeczywistnionym projektem była
wystawa „5 lat Podkowiańskiej Dychy
w obiektywie” poświęcona największej
sportowej imprezie na terenie naszego
miasta. Wystawa miała swoją premierę
w maju podczas tegorocznej Podkowiańskiej
Dychy. Niedługo po tym rozpoczęliśmy
kilkumiesięczny projekt „Śpiewać każdy
może”, którego uczestnicy spotykali się
regularnie, aby pod kierunkiem Aleksandry
Tkaczyk rozwijać muzyczne pasje. Spotkania
miały charakter otwarty, opierały się na
wspólnym śpiewaniu i nierzadko
towarzyszyły im dodatkowe atrakcje,
takie jak ognisko. Śpiewanie przy ognisku
to jest coś. Również w muzyczną stronę
skierowany był projekt złożony przez
podkowiańską młodzież. Już drugi rok
mieliśmy okazję organizować mini festiwal
lokalnych zespołów pod szyldem „Rockowa
podkowa vol. 2”. Na naszej scenie zagościły
takie grupy jak: NCNN, Arhant, Warrior
Within i Xe. Festiwal zakończyło
fantastyczne jam session. Dla najmłodszych
przeznaczony był projekt FORESTING
– twórcze spotkania z Lasem Młochowskim
w skład którego wchodziły dwa plenery:
topograficzy i fotograficzny, a także
podchody w stylu indiańskim. Wszystko
to zwieńczone wystawą prezentującą
fotografie wykonane przez dzieci podczas
plenerów.
1 grudnia Nieformalna Grupa Teatralna
MIĘDZY SŁOWAMI zrealizowała spektakl
muzyczny „Piosenki Kazika” oparty na
utworach dwóch wybitnych muzyków,

ojca i syna, Stanisława i Kazimierza
Staszewskich. Spektakl przyjęty został
gorącymi oklaskami przez wyjątkowo
liczną publiczność. Po raz kolejny działania
wykorzystujące lokalny potencjał okazały
się mieć bardzo dobre efekty. Mamy
nadzieję, że kolejny rok i kolejna edycja

konkursu przyniosą nam jeszcze więcej
zaangażowanych mieszkańców i kapitalnych
projektów kulturalnych.
		

Anna Ragan
Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich

IMPREZY / SPOTKANIA / KONCERTY
KINO / MUZYKA / TEATR
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY / KULTURA
UNIWERSYTET OTWARTY POKOLENIA

ckiopodkowa.pl
www.podkowalesna.pl
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Podkowa Leśna na Kongresie Obywatelskim
20 października w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się XIII Kongres Obywatelski,
tym razem pod hasłem „Siła lokalności - siła Polski”.
Inicjatorem kongresu jest dr. Jan
Szomburg, a organizatorem - Instytut
Badań nad Gospodarką Rynkową.
Kongres Obywatelski jest przestrzenią
apolitycznej debaty wypracowującej
wspólne, strategiczne myślenie o rozwoju
Polski. Jego uc zestnikami s ą
przedstawiciele różnych branż
i środowisk, reprezentanci wszystkich
pokoleń, mieszkańcy miast i wsi,
o zróżnicowanych poglądach politycznych
i wrażliwości ideowej. Organizatorom
tegorocznego kongresu przyświecała
myśl, że wspólnota narodowa nie może
być zawieszona w powietrzu, jej
podstawą są wspólnoty lokalne
i regionalne - miejsca naszych
codziennych przeżyć i doświadczeń
prakt ycznych. Podczas debat y
kongresowej zastanawiano się m.in. na
czym polega siła lokalności i jak ją
wykorzystać, czy globalizacja i nowe
technologie zabijają lokalność, czy wręcz
przeciwnie przyczyniają się do jej
odradzania. Czy polska lokalność zmienia
swój charakter z zamkniętej i obronnej
na otwartą i ofensywną? Dlaczego
pr zestajemy się
wst ydzić
lokalności i zaczynamy być z niej dumni?
W przededniu 100. rocznicy odzyskania
niepodległości rozmawiano także
o polskich etosach regionalnych.
Na Kongresie Obywatelskim nie mogło
zabraknąć przedstawicieli Podkowy
Leśnej.

Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej aktywnie włączyło się
w obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Prof. Andrzej Tyszka, socjolog
kultury i aksjolog, uczestniczył w sesji
tematycznej „Polskie etosy regionalne
i ich znaczenie z perspekty w y
ogólnonarodowej”. Pod takim też tytułem
ukazało się kongresowe wydawnictwo,
w którym znalazł się artykuł programowy
prof. Andrzeja Tyszki „O potrzebie ethosu
obywatelskiego”.
W debacie praktyków o roli animatorów
kultury w budowaniu lokalnej tożsamości
i kapitału symbolicznego wzięła udział
Alina Witkowska, dyrektor Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Swoje
w yst ą pienie „ Budowa lokalnej

wspólnotowości, tożsamości i kapitału
symbolicznego” oparła na przykładzie
Festiwalu Otwarte Ogrody. Pozostałymi
uczestnikami panelu byli: Sulisława
Borowska z Fundacji Kaszubski
Uniwersytet Ludowy oraz dr hab. Rafał
Wiśniewski, dyrektor Narodowego
Centrum Kultury. Debatę moderował
prof. Cezary Olbracht-Prondzyński,
kierownik Zakładu Antropologii
Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego.
Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
(na podstawie materiałów
kongresowych)
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#Moja Konstytucja Stowarzyszenie im. Prof.
Zbigniewa Hołdy Tydzień Konstytucyjny
20 listopada 2018 w Podkowiańskim
Liceum odbyły się zajęcia obywatelskie
w ramach Tygodnia Konstytucyjnego
zorganizowanego przez Stowarzyszenie
im. prof. Zbigniewa Hołdy. Celem
projektu jest zwrócenie uwagi na
praktyczny wymiar obowiązywania
Konstytucji i konsekwencjach prawnych
członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Wszystko po to, żeby pokazywać jak
bardzo Konstytucja wpływa na codzienne
sprawy każdego z nas. Patronat
Honorow y nad Tygodniem
Konstytucyjnym objął Rzecznik Praw
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„Kto Ty jesteś? - Polak Mały”

Obywatelskich dr Adam Bodnar. Gośćmi
w szkole były Panie adwokat Alicja
Biernat i Justyna Metelska.
www.podkowalesna.pl

Paweł Włoczewski wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące nr 60

W tygodniu poprzedzającym Narodowe
Święto Niepodległości, przedszkolaki
uczestniczyły w zajęciach poświęconych
naszej Ojczyźnie. Dzieci poznawały
kulturę, tradycję i symbole narodowe.
Wykonywały godło Polski, flagi, kotyliony
w barwach ojczystych które pięknie
prezentowały się na przedszkolnych
gazetkach.
Nasze przedszkole włączyło się również
w ogólnopolską akcję „Rekord dla
Niepodległej”.
W piątek 9 listopada 2018 roku
o godzinie 11.11 dzieci, nauczyciele
i pracownicy niepedagogiczni wspólnie
zaśpiewali czterozwrotkowy Hymn
Narodowy.
Kolejnym wydarzeniem w naszej
placówce wpisującym się w obchody
100-lecia Odzyskania przez Polskę
Niepodległości była uroczysta Akademia.
W niedzielę 11 listopada 2018 roku
o godzinie 14.00, dzieci wraz ze swoimi
rodzinami zebrały się w Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich przy ulicy
Świerkowej 1, aby uroczyście świętować
ten wyjątkowy dla nas Polaków dzień.
Akademię rozpoczęła Pani Dyrektor
Przedszkola Dorota Staszewska, która
powitała dzieci i wszystkich zebranych
gości. Następnie przedstawiła krótki rys
historyczny dotyczący Narodowego
Święta Niepodległości. Podczas
uroczystości dzieci ze wszystkich grup

z naszego przedszkola przedstawiły
program artystyczny. Przedszkolaki
piosenką, wierszem, tańcem oprowadziły
widzów przez historię naszego kraju i jego
bogatą tradycję. Dumnie, przyjmując
właściwą postawę „na baczność”
odśpiewały hymn Polski.
Na przedstawieniu nie zabrakło takich
pieśni jak „Przybyli Ułani”, „Płynie Wisła
płynie..” oraz tańców: Polonez, Krakowiak,
Grozik. Grupa najmłodszych dzieci
wyrecytowała wiersz pt. „Katechizm
Polskiego Dziecka”. Na koniec
przedszkolaki zaprezentowały taniec
z flagą Polski, przy piosence „Jesteśmy

Polką i Polakiem”. Występ dzieci
nagrodzony został gromkimi brawami.
Dzięki udziałowi w tego typu
uroczystościach dzieci od najmłodszych
lat uczą się szacunku do kraju ojczystego
oraz rozwijają poczucie przynależności
narodowej. Dziękujemy wszystkim za
wspólnie spędzone chwile. Ten dzień był
dla nas wszystkich obecnych piękną lekcją
patriotyzmu i z pewnością na długo
pozostanie w pamięci naszej i naszych
małych Polaków.
Aneta Żarkiewicz
Przedszkole Miejskie
Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej

Piosenki Kazika
1 grudnia na scenie Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich Nieformalna
Grupa Teatralna „Między Słowami“
wystawiła międzypokoleniowy spektakl
muzyczny pt. „Piosenki Kazika“. Była to
niezwykła próba nowej interpretacji
tekstów Staszewskich. Do Grupy
„Między Słowami“ dołączyli zawodowi
muzycy; opracowanie muzyczne
i wokalne było dziełem Aleksandry Kopp,
a z podkowiańskim amatorskim zespołem
teatralnym gościnnie, tym razem,

wystąpili przedstawiciele młodszego
pokolenia: Sandra Kaszuba, Małgorzata
Marszałek-Nieszyn oraz Michał Haber.
Animacje wyświetlane podczas koncertu
były dziełem Marty Magnuskiej. Całość
wyreżyserowała Ewa Golis, która też była
pomysłodawcą spektaklu. Animacja i
koordynacja: Beata T.Tarłowska
i Zbigniew Jachimski. Był to kolejny już
projekt Grupy MIEDZY SŁOWAMI (
działa od 2011r) afiliowanej przy stow.
Związek Podkowian. (btt)
www.podkowalesna.pl
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Osiągnięcia Biblioteki
podkowiańskiej

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
13 stycznia 2019 roku po raz kolejny zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W tym roku Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagra po raz 27,
również w Podkowie Leśnej.
Gramy dla dzieci małych i bez focha, na
zakup sprzętu dla specjalistycznych
szpitali dziecięcych! Tego dnia w naszym
mieście nie zabraknie atrakcji!!
Obserwujcie nasz fanpage : https://www.
facebook.com/WOSPPodkowaLesna, bo
wkrótce pojawi się więcej informacji
dotyczących dnia Finału.
W ramach podkowiańskiego finału na
ulicach kwestować będzie ok. 60
wolontariuszy. Oprócz kwesty ulicznej
zaplanowaliśmy kilka imprez
towarzyszących: przedstawienie,
warsztaty, licytacje z gwiazdą oraz

Z radością informujemy, odnosząc się
do załączonych danych Biblioteki m.st.
Warszawy Biblioteki Głównej Województwa
Mazowieckiego, że Miejska Biblioteka
Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej - Państwa
Biblioteka podkowiańska - wiedzie prym
- nie tylko wśród bibliotek powiatu
grodziskiego, lecz również rewelacyjnie
prezentuje się na tle działalności bibliotek
województwa mazowieckiego. Ogromna
praca wkładana przez nas w działania
mające na celu rozszerzanieoferty
i podnoszenie jakości obsługi naszych
wspaniałych Czytelników, owocuje Państwa
zadowoleniem, co w sposób niemal
namacalny potwierdza oszałamiająca
frekwencja.
Naszą Bibliotekę odwiedza średnio ponad
100 osób dziennie, co przy skromnym
2-osobowym zespole, stanowi dla nas nie
lada wyzwanie. W minionym roku aktywnymi
Czytelnikami było ponad 2000 osób.
Także poziom i szybkość z jaką nabywany
dla Państwa:
książki (ponad 22000 egzemplarzy),
audiobooki (już ponad 1500 pozycji),
czasopisma (prawie 50 tytułów, w tym
3 anglojęzyczne)
- całość włącznie z prasą wypożyczane
na zewnątrz - do domu – oraz nasz znak
rozpoznawczy wypoyczenia
międzybiblioteczne (współpracujemy
z dziesiątkami bibliotek w całej Polsce).
Oczekujemy Państwa dalszych wizyt
w Bibliotece podkowiańskiej oraz w jej
Filii - Podkowiańskiej Galerii Ekslibrisu mieszczących się w budynku przy ul.
Błońskiej 50 w Podkowie Leśnej.
Warta odwiedzin jest również oficjalna
strona internetowa Biblioteki www.
mbp-podkowalesna.pl
Miło będzie nam też odebrać telefon od
Państwa 22 758 96 48, +48 571 271
770 lub wiadomość mailową: dyrektor@
mbp-podkowalesna.pl , wypozyczalnia@
mbp-podkowalesna.pl
Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej

koncert. Sztab będzie mieścił się
w budynku (CKiIO) MOK przy ul.
świerkowej 1 w Podkowie Leśnej,
a tworzą go w tym roku cztery instytucje:
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące
nr 60, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Warszawy, Przedszkole Miejskie im.
Krasnala Hałabały, oraz Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich.
Przypominamy, że w zeszłym roku,
podkowianie wsparli działania Orkiestry
niebagatelną kwotą 37647 zł w imieniu
organizatorów i wolontariuszy:
Alina
Witkowska – Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
Agnieszka Hein – Szkoła Podstawowa im.

Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej
Dorota Staszewska – Przedszkole
Miejskie im. Krasnala Hałabały
Paweł Włoczewski – szef sztabu
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące
nr 60.
Serdecznie wszystkich zapraszamy do
spędzenia tej styczniowej niedzieli razem
z Nami.

Paweł Włoczewski wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące nr 60

..
.
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Przedszkolaki
ubierają choinkę
Również w tym roku mieliśmy okazje
gościć w urzędzie liczne grono
przedszkolaków z naszego Przedszkola
Miejskiego im. Krasnala Hałabały. Dzieci
swoimi ręcznie wykonanymi pracami
przyozdobiły świąteczne drzewko, które
obecnie cieszy swoim wyglądem
pracowników i mieszkańców.

www.podkowalesna.pl

Przedszkolaki chętnie pomagały
w dekorowaniu choinki, a w nagrodę
otrzymały od Burmistrza Miasta
upominki.
Agnieszka Pulkowska-Nowocień
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

www.podkowalesna.pl
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Święto Niepodległości

Wpisane na stałe do kalendarza uroczystości w podkowiańskiej szkole tegoroczne obchody
miały na celu podkreślenie rangi jubileuszu - 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę i oddanie czci tym, którzy o tę wolność walczyli różną bronią.
Przy dźwiękach werbla wprowadzono Barnaby Cisło, wysłuchaliśmy
sztandar Szkoły Podstawowej im. instrumentalnej wersji O mój rozmarynie,
Bohaterów Warszawy i odśpiewano a także innych popularnych piosenek
hymn państwowy.
żołnierskich rozpowszechnionych w latach
Uczniowie klas siódmych odpowiedzialni I wojny światowej, śpiewanych przez
za przygotowanie uroczystości, młodych chórzystów. Znane pieśni
posługując się różnorodnymi znakami budziły echa dawnych lat i wyrażały
sztuki scenicznej, pokazali, jak Polacy ciągłość naszego narodu. Uczennica kl.7b,
bronili swojej godności i wolności, często Marysia Poddaniec przejmująco
ryzykując życiem. Przypomniano dzieje przekazała tęsknoty Norwida: Do kraju
rodaków, którzy w czasach niewoli tego, gdzie…, Joasia Krzyżanowska
ratowali takie wartości, jak: ziemia, język, i Weronika Krychowiak z kl.8 dobitnie
obyczaje, kultura, religia. Sceny wydeklamowały wiersz Leopolda Staffa
z przeszłości zostały pokazane poprzez: Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą.
pantomimę, opowieści narratorów, Zwieńczeniem uroczystości była radosna
recytację poezji o ”Tej, co nie zginęła”, pieśń Jak długo w sercach naszych
a także wymowne rekwizyty. Teksty wykonana przez młodych solistów i chór.
literackie uzupełniały piękne polskie
Inscenizacja 11 lisopada przypomniała
pieśni w wykonaniu kilkunastoosobowego XIX-wieczną i z początków XX w. walkę
chóru uczniów klas czwartych pod opieką narodowowyzwoleńczą i jakże trudną
nauc z yciela , p. Remigiusza drogę do wolności. Ukazała tragiczną
Cendrowskiego. Podczas ważnej dla historię, skłaniała do przemyśleń nad
społeczności szkolnej chwili mogliśmy sensem słowa – niepodległość.
Czas odmierzały wciąż zegary,
usłyszeć kompozycję Karola Kurpińskiego
Istotnym elementem dekoracji Wciąż rosły w liczbę rany, blizny.
Orzeł Biały, Pobudkę do tekstu utrzymanej w biało-czerwonych barwach I dzwonił cudnie hejnał stary
Wincentego Pola czy Etiudę Rewolucyjną było motto, fragment utworu Artura Wszystkim, co bronić szli Ojczyzny.
Chopina. Podziwiając grę ucznia kl. 4a, Oppmana:

Święty Mikołaj dla Świętej Teresy...
...to hasło tegorocznej edycji akcji Mikołajkowej prowadzonej przez Szkołę św.
Teresy i Gimnazjum św. Hieronima we współpracy z Siostrami Terezjankami.
Tym razem zbieraliśmy fundusze na Mirosławy Misarko. Układy taneczne W niedzielę, 9 grudnia siostry Terezjanki
windę dla Pogotowia Opiekuńczego zaprezentowały uczennice z klas 7, 8 oraz oraz dzieci z Pogotowia Opiekuńczego
prowadzonego przez Siostry dziewczęta i chłopcy z klas III gimnazjum. w Wasilkowie przy wsparciu uczniów
w Wasilkowie koło Białegostoku. Mieliśmy okazję podziwiać solowy i rodziców klas 5 poprowadziły Różaną
Pogotowie pełni dwie funkcje: placówki występ gimnastyki artystycznej Weroniki Naleśnikarnię. Po mszach świętych
interwencyjnej, gdzie przywożone są Siedleckiej, uczennicy klasy 8b. Wszystkie mieszkańcy Podkowy mieli okazję
dzieci z interwencji, kiedy ich zdrowie lub tańce zrobiły na nas ogromne wrażenie, spróbować wspaniałych naleśników,
życie jest zagrożone oraz placówki a Weronika została poproszona o bis.
między innymi z konfiturami
socjalizacyjnej - domu dziecka. Ze
W sobotę, 8 grudnia odbyły się popisy z prawdziwych płatków róż. Naleśnikarnia
względu na zmieniające się przepisy wokalne uczniów i nauczycieli cieszyła się wielkim powodzeniem.
i konieczność dostosowania budynku do przygotowane pod opieką i z inicjatywy Z całego serca dziękujemy wszystkim za
potrzeb osób niepełnosprawnych, siostry Pani Aleksandry Mazanek. Pierwszą hojność, wsparcie i zaangażowanie
stanęły wobec konieczności budowy część występów młodszych uczniów w naszą akcję. Dzięki Państwu udało się
nowej klatki schodowej z windą). Koszty zakończył występ żeńskiej reprezentacji zebrać ponad 45 tys. zł. Święty Mikołaju
modernizacji budynku znacznie ciała pedagogicznego piosenką „Gdzie ci dziękujemy, że przez te trzy dni dane nam
przekraczają możliwości finansowe sióstr. mężczyźni?”. W przerwie odbyła się było być Twoimi pomocnikami!
Akcja mikołajkowa trwała 3 dni.
licytacja przedmiotów ofiarowanych
Rozpoczęła się w piątek, 7 grudnia przez ludzi dobrego serca. Równolegle Dla osób chętnych by wesprzeć akcję
kiermaszem świątecznym, w ramach do licytacji zebrani mogli posilić się podajemy konto bankowe:
którego uczniowie i rodzice przygotowali w kawiarence przygotowanej przez 27 1240 5211 1111 0010 7851 8664
stoiska z pysznymi smakołykami, uczniów i rodziców klas 7a i 7b. Było z dopiskiem winda
ozdobami świątecznymi i innymi pysznie! W drugiej części festiwalu https://www.opoka.terezjanki.com/
cudeńkami – w sam raz na świąteczne występowali starsi uczniowie. Festiwal
prezenty. Po kiermaszu odbyły się zakończył występ męskiego trio piosenką
Grzegorz Dąbrowski
prezentacje tańców przygotowanych pod „Już taki jestem zimny drań”. Kto nie
Dyrektor Szkoły KIK
kierunkiem nauczycielki tańca, Pani oglądał – niech żałuje!

Projekt - Żelazny Most
6 października 2018 podczas uroczystości
Jubileuszu 100 lecia w Liceum
Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Staszowie zostało
zawarte porozumienie o współpracy
partnerskiej między Liceum Ogólnokształcącym
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Staszowie a Podkowiańskim Liceum
Ogólnokształcącym nr 60, rozpoczynające
realizację drugiej edycji innowacji edukacyjnej
międzywojewódzkiego projektu Żelazny
Most. Opiekę merytoryczną (patronat)
w województwie mazowieckim obejmie
Muzeum Starożytnego Hutnictwa im.
Stefana Woydy w Pruszkowie, a patronat
honorowy Burmistrz Miasta-Ogrodu
Podkowy Leśnej.
Projekt trwał będzie dwa lata:
W pierwszym etapie uczniowie zostaną
26

zaznajomieni ze specyfiką warsztatu pracy
archeologa; gruntownie poznają kulturę
materialną i duchową ludów kultury
przeworskiej, a także dzieje dwóch
największych ośrodków hutnictwa żelaza,
działających poza granicami Imperium
Rzymskiego, z centrami w rejonie Pruszkowa
i Nowej Słupi. Kluczowym elementem
realizacji założeń merytorycznych Projektu
będzie wymiana młodzieży z obu szkół,
w formie wycieczek naukowych, celem
zapoznania się z zasobami Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
im. prof. Mieczysława Radwana w Nowej,
Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Mazowieckiego im. Stefana Woydy
w Pruszkowie, a także Muzeum Archeologicznego
w Warszawie. Nabytą wtedy wiedzę
i umiejętności uczniowie klas spożytkują
www.podkowalesna.pl

budując makietę pieca dymarskiego
wystawy tematycznej.
Paweł Włoczewski, wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące nr 60

„ Już taki jestem zimny drań” w wykonaniu nauczycieli

Siostry Terezjanki z podopiecznymi dziękują za akcję
www.podkowalesna.pl
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Podkowa Leśna stawia na nowy
sport - gimnastykę estetyczną
Gimnastyka Estetyczna- młody sport
zespołowy który łączy w sobie taniec
klasyczny, akrobatykę, gimnastykę.
W przeciągu 19 lat od swoich narodzin
Gimnastyka Estetyczna zyskała renomę
i uznanie specjalistów sportu i pedagogiki
na całym świecie. W tej chwili Związek
Międzynarodowy IFAGG zrzesza 40
Państw, a od 2018 roku do grona członków
dołączyła Polska. Zawodniczki tak
wymagającej dyscypliny muszą do perfekcji
opanować podstawowe ćwiczenia
gimnastyczne i baletowe. W tym celu
trenują swoją gibkość, wytrzymałość
i równowagę, które umożliwiają poprawne
i efektowne wykonywanie poszczególnych
elementów. Szkoła Sportowa Akademia
ISKA utworzyła jedną z pierwszych grup
zawodniczych w Polsce, właśnie
w Podkowie Leśnej.
„Nowoczesny obiekt sportowy SP KIK
w Podkowie Leśnej to nasze wymarzone
miejsce dla tak poważnego przedsięwzięcia.
Długo szukaliśmy partnera do
profesjonalnej współpracy opartej na
dialogu i zaufaniu, jaką nam zapewnia
zarówno Szkoła jak i Gmina w Podkowie
Leśnej. Czujemy się bardzo zobowiązani

zarówno przed miastem jak i przed
Rodzicami, którzy nam zaufali i powierzyli
swoje utalentowane dzieci. Utworzyliśmy
naprawdę silną grupę, w której obecnie
szkolimy zawodniczki, przyszłych
instruktorów i arbitrów tej pięknej
dyscypliny. Pierwszym egzaminem naszego
zaangażowania będzie wyjazd naszej

Gra miejska z ZHP:
27 października w Podkowie Leśnej odbyła
się gra miejska organizowana przez
Środowisko Harcerskie ZHP. Gra
utrzymana była w tematyce odzyskania
niepodległości przez Polskę i wziąć w niej
udział mógł każdy bez względu na wiek.
11 patroli, które się zgłosiło mogło
sprawdzić swoją wiedzę w zakresie faktów
historycznych, pierwszej pomocy czy
ważnych postaci z okresu odzyskiwania
niepodległości przez nasz kraj. Zadanie
to było współfinansowane przez Urząd
Miasta Podkowa Leśna w formie tzw.
Małego grant, dzięki któremu mogliśmy
zakupić niezbędne artykuły do
przeprowadzenia gry. Wszystkie patrole
otrzymały pamiątkowe dyplomy
ukończenia gry.
Czuwaj!
Maja Kunka
Środowisko Podkowiańskie ZHP
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reprezentacji na KidsCup w ramach
Mistrzostw Świata w Hiszpanii już w maju
2019 roku. ” mówi Wiktoria Jarkiewicz
Prezes Polskiego Związku Gimnastyki
Estetycznej
Artur Niedziński
Koordynator Sportu

Turniej badmintona
W dniu 16 listopada 2018 roku w Zespole
Szkół Klubu Inteligencji Katolickiej
w Podkowie Leśnej przy ulicy
Modrzewiowej 41 odbył się kolejny
rodzinny Turniej Badmintona organizowany
przez Stowarzyszenie Podkowa Sportowa.
To sportowe wydarzenie odbyło się dzięki
współpracy z dyrekcją tak Zespołu Szkół
przy ulicy Modrzewiowej, jak i z dyrekcją
szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej
oraz Urzędem Miejskim. Jest kolejną
imprezą integrującą środowiska
podkowiańskich dzieci i młodzieży. We
wrześniu Stowarzyszenie Podkowa
Sportowa organizowała Narodowy Dzień
Sportu w szkole podstawowej przy ul.
Jana Pawła 20. W rodzinnym Turnieju
Badmintona uczestniczyło kilkadziesiąt
uczniów z Podkowińskich szkół, w tym
część wraz ze swoimi rodzicami. Rozegrano
19 meczy w następujących kategoriach:

- Singiel dziewcząt klasy młodsze (I – VI)
- Singiel chłopców klasy młodsze (I – VI)
- Singiel dziewcząt klasy starsze
(VI – Gimnazjum)

- Singiel chłopców klasy starsze

W poszczególnych
kategoriach zwyciężyli:
Singiel dziewcząt klasy młodsze
I m. Jadzia Dancewicz,
II m. Miejsce Aniela Łada,
Singiel chłopców klasy młodsze
I m. Bruno Kowalczyk,
II m. Antek Gradkowski
Singiel dziewcząt klasy starsze
I m. Pola Kowalczyk,
II m. Klara Gwizda
Singiel chłopców klasy starsze
I m. Piotr Wojtkowski		
II m. Kosma Skajewski
Debel dziewcząt
I m. Pola Kowalczyk – Lila Piotrowska,
II m. Helena Racięcka – Klara Gwizda
Debel chłopców
I m. Kosma Skajewski – Marcin
Wojtkowski
II m. Jan Peplinski – Piotr Wojtkowski

panem Karolem. Mecz zakończył się
zwycięstwem pary reprezentującej Szkołę
Podstawową im. Bohaterów Warszawy:
Agnieszka Hein i Bogdan Dzudzewicz:
wynikiem 2 : 0.
Na zakończenie turnieju zwycięzcy
w poszczególnych kategoriach otrzymali
atrakcyjne nagrody.
Impreza przebiegała w miłej sportowo –
towarzyskiej atmosferze. Rozgrywki
toczyły się sprawnie. Wszyscy zawodnicy
z dużym zaangażowaniem rozgrywali
swoje pojedynki. Uczestnicy i Dyrekcje
obu Szkół byli bardzo zadowoleni ze
sposobu zorganizowania i przeprowadzenia
turnieju oraz sposobu sędziowania.
Podkreślono z uznaniem pomysł organizacji
tego rodzaju imprezy sportowej, ponieważ
chętni mogli wziąć udział całymi rodzinami.
W przyszłym roku Stowarzyszenie
Podkowa Sportowa zamierza ponownie
zorganizować V już edycje, jubileuszową,
Turnieju Rodzinnego.
Artur Niedziński
Koordynator Sportu

(VI – Gimnazjum)

- Debel dziewcząt
- Debel chłopców
- Debel: rodzic - dziecko
Rozgrywki były prowadzone w systemie
pucharowym, jeden set do 21 punktów.
W meczach finałowych grano już do
dwóch wygranych setów. Mecze były
profesjonalnie sędziowane przez
doświadczonych zawodników od lat
grających w badmintona.

Debel rodzic – dziecko
I m. Klara i Michał Gwizda		
II m. Pola Kowalczyk – Sebastian
Zieliński
Po zakończeniu wszystkich rozgrywek
odbył się mecz pokazowy – gra mikstowa,
w której po obydwu stronach siatki stanęli
Dyrektorzy obu szkół : Agnieszka Hein
i Bogdan Dzudzewicz oraz Marzena
Prądzyńska z reprezentantem rodziców

www.podkowalesna.pl
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Ecomikołajkowy turniej
karate tradycyjnego
W dniu 1 grudnia 2018 w Szkole
Podstawowej w Podkowie Leśnej odbył
się coroczny Ecomikołajkowy turniej Karate
Tradycyjnego. W zawodach wystartowało
ponad 200 zawodników i zawodniczek
z mazowieckich klubów karate tradycyjnego.
Organizatorem imprezy był Karate Klub
Pruszków we współpracy z Miastem
Ogrodem Podkowa Leśna oraz Szkoła
Podstawową im. Bohaterów Warszawy.
Gośćmi zawodów byli – Pan Artur Tusiński,
burmistrz Podkowy Leśnej, Pani Agnieszka
Hein, dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów Warszawy oraz Pan Artur
Niedziński specjalista ds. sportu w UM
Podkowa Leśna.
A oto mistrzowie w poszczególnych
kategoriach.

Ecomikołajkowy turniej
pierwszego kroku

GRUPA A (2013 i młodsi)
Filip Spyra
GRUPA B (2012-2011)
Jan Milczarek
GRUPA C (2010-2008)
Tomasz Włodarczyk

Rozpoczęliśmy nasze wyjazdy w kwietniu od wycieczki do Żyrardowa do Muzeum Lniarstwa.
Pojechaliśmy tam z grupą rowerzystów z Milanówka. Było nas bardzo dużo. Dzielnie
dotrzymywaliśmy kroku doświadczonym w wyprawach kolegom i koleżankom z Milanówka.
GRUPA D (2007-2003)
Patryk Traczyk

Ecomikołajkowy turniej
karate tradycyjnego
GRUPA A (2011 i młodsi)
Krzysztof Jankowski
GRUPA B (2010-2009)
Chłopcy do 7 kyu			
Adam Dudziński
Chłopcy od 6 kyu
Maciej Perzanowski
GRUPA C (2008-2007)
Chłopcy do 7 kyu
Adam Tymiński
Chłopcy od 6 kyu
Artur Berkowski
GRUPA D – młodzik
Chłopcy do 7 kyu
Piotr Grajewski
Chłopcy od 6 kyu
Olaf Bogdanowicz
GRUPA E – junior młodszy
Chłopcy
Krzysztof Turczyk
GRUPA F – Senior Plus
Mężczyźni
Dariusz Wysocki

Zakończył się pierwszy sezon
„rowerowych niedziel” w Podkowie Leśnej.

Dziewczynki do 7 kyu
Bianka Kosmalska
Dziewczynki od 6 kyu
Matylda Kaczmarek
Chłopcy do 7 kyu
Anna Wysocka
Dziewczynki od 6 kyu
Nadia Malinowska

Następne wyprawy planowaliśmy już
sami. Byliśmy między innymi w: Kuklówce
w Muzeum Lwowa i Kresów Wschodnich,
w Pruszkowie w Muzeum Figur Stalowych
, w Błoniu w parku rozrywki „Bajka”, oraz
w parku rozrywki w „Julinku”.
Ponieważ na nasze wyjazdy przychodzą
rowerzyści z różnym stopniem
zaawansowania, czyli Ci bardzo sportowi
, jak i bardziej rekreacyjni( często z dziećmi)
postanowiliśmy w przyszłym sezonie
różnicować wycieczki pod względem
trudności, tak aby każdy, kto zdecyduje
się jechać z nami czerpał maksimum
przyjemności.
Wszystkim, którzy brali udział w naszych
wyjazdach dziękujemy i zapraszamy
w kolejnym sezonie.
Bartosz Kwiatkowski
Koordynator podkowiańskiej
grupy rowerowej

Dziewczęta
Dominika Łukasiewicz

Puchar Trójmiasta Ogrodów
w tenisie ziemnym

Kobiety
Agnieszka Zięcina-Dymowska

16-17 listopada odbył się mikstowy turniej o Puchar Trójmiasta Ogrodów. Mecze toczyły się
na kortach Klubu Tenisowego SNTC w Brwinowie , który był organizatorem wydarzenia.

Dziewczynki od 6 kyu
Zofia Koczeska

Ze względu na porę roku oraz dwudniowy Jako organizatorzy turnieju chcielibyśmy Milanówka, za ufundowanie pięknych
charakter imprezy turniej został rozegrany podziękować Arturowi Nidzińskiemu - nagród dla uczestników turnieju.
na kortach zamkniętych.
przedstawicielowi Podkowy Leśnej
Z tenisowymi pozdrowieniami
Do rywalizacji zgłosiło się 12 par, jak i Włodkowi Filipiakowi - przedstawicielowi
Jarosław Gogacz
zwykle panie losowały swoich partnerów
mikstowych.
W sobotę rozegraliśmy fazę grupową,
a w niedzielę na placu boju stanęli
półfinaliści i finaliści.
Po zaciętej walce i wielu emocjach do
finału weszły pary: Joanna Kaczmarek/
Maciek Latoszek oraz Anna Osmulska/
Jacek Jedynak.
Tym razem swoją wyższość pokazała para
Kaczmarek/Latoszekwygrywającwgemach
9/5, 9/2.
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Ważne adresy i telefony
Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00, fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Godziny pracy Urzędu:
pon. 8.00–18.00, wt.- czw. 8.00–16.00,
pt. 8.00–14.00.
Burmistrz Miasta:
Artur Tusiński
e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach
ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgod
nieniu terminu, a w sprawach skarg i wniosków
– w poniedziałki w godz. 12.00–18.00. Zapisy
bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie
22 759 21 01 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej urzadmiasta@podkowalesna.pl
Sekretarz Miasta:
Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Sekretariat:
tel. 22 759 21 01, fax 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Dowody osobiste, ewidencja ludności i działalności gospodarczej – tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta
Agnieszka Czarnecka
tel. 22 759 21 05
Podatki: tel. 22 759 21 07
Opłaty za wodę, kanalizację i odpady
komunalne: tel. 22 759 21 23
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
tel. 22 759 21 22
Ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie – 22 759 21 21
Drogi – 22 759 21 25
Nieruchomości –22 759 21 17

Adresy e-mailowe radnych
Małgorzata Łaskarzewska
malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
Magdalena Eckhoff
magdalena.eckhoff@podkowalesna.pl
Bożena Majewska
bozena.majewska@podkowalesna.pl
Anna Olejniczak–Siara
anna.olejniczak-siara@podkowalesna.pl
Wojciech Sancewicz
wojciech.sancewicz@podkowalesna.pl
Małgorzata Janus
malgorzata.janus@podkowalesna.pl
Alicja Rotfeld–Paczkowska
alicja.rotfeld-paczkowska@podkowalesna.pl
Dąbrówka Smolny
dabrowka.smolny@podkowalesna.pl
Karolina Likhtarovich
karolina.likhtarovich@podkowalesna.pl
Michał Gołąb
michal.golab@podkowalesna.pl
Paweł Dziekański
pawel.dziekanski@podkowalesna.pl
Sławomir Lasota
slawomir.lasota@podkowalesna.pl
Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl
Jarosław Chrzanowski
jaroslaw.chrzanowski@podkowalesna.pl
Jacek Matłacz
jacek.matlacz@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

Planowanie przestrzenne – 22 759 21 19
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Rozdzielna gazu:
PGNiG Biuro Obsługi Klienta Pruszków
pn.–pt. 8.00–17.00, tel. 22 637 46 04
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis”: tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus”: tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska, tel. 22 729 19 16
Apteka Główna, tel. 22 758 91 66
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
GEA-Nova Sp. z o.o.
tel. 697 229 002 (alarmowy),
tel. 22 733 01 04 (dział eksploatacji)
Odbiór odpadów komunalnych SIR-COM:
Opacz Mała, tel. 227238959
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 15 70
Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82
czynny: poniedziałek 8-18,
wtorek-czwartek 8-16, piątek 8-14
Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 20 61
Szkoła Podstawowa:
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna,
tel. 22 758 95 67
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały:
ul. Miejska 7, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 95 46
Szkoła podstawowa św. Teresy, gimnazjum
św. Hieronima:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Modrzewiowa 41, tel. 22 729 12 81
Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące Nr 60:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Wiewiórek 2/4, tel./fax 22 729 10 80
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Poli Gojawiczyńskiej:
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48
www.mbp-podkowalesna.pl
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa 18, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Urząd Pocztowy: tel. 885 951 527
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie w godz.:
9.00-10.00 oraz 16.30-17-30
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