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W pierwszym tegorocznym wydaniu
Biuletynu chciałbym podzielić
się z Państwem pewną refleksją.
Prześledziłem rejestry ludności w
okresie ostatnich 30 lat i widać dwie
niepokojące tendencje – od 2009 roku
liczba ludności (4029) w Podkowie
Leśnej sukcesywnie spada i przybyło
o 23% osób powyżej 65 roku życia,
czyli krótko mówiąc starzejemy się.
Nie jesteśmy w tej mierze wyjątkiem w
Polsce, czy Europie, ale jako człowiek
pragmatyczny i z reguły będący myślami
w przyszłości, znając tendencje rozważam i analizuję różne scenariusze.
Nie jest to spadek drastyczny, niemniej
jednak biorąc pod uwagę już strukturę
społeczną, w tak niewielkim mieście ma to
bardzo istotne znaczenie. Z perspektywy
demografii, ale także polityki społecznej
interesującą staje się kwestia sytuacji w
jakiej znajdują się i znajdą się w przyszłości
ludzie starsi w Podkowie. A w dużej mierze
jest to uzależnione od stanu finansów w
mieście, na które w największym stopniu
mają wpływy z PIT ludzi pracujących i nie
bójmy się tego słowa - zamożnych. Dbałość
o naszą przyszłość w perspektywie lat,
to zadbanie przede wszystkim o to, by
Podkowa Leśna była atrakcyjnym miejscem
do życia nie tylko seniorów, ale dla ludzi
młodych i w średnim wieku, aby oferta
edukacyjna, kulturalna, sportowa była na
tyle wyjątkowa, aby chcieli tu się osiedlać
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i zostawiać swoje podatki również ludzie
majętni. Przyjazne środowisko, czyste
powietrze, bezpieczeństwo, dobra i
nowoczesna infrastruktura (również
drogowa) ma wpływ na jakość życia, ale nie
da się tego osiągnąć bez zaangażowania nas
wszystkich. Wspieranie przedsiębiorczości
mieszkańców, w tym osób, które kreują
miejsca do aktywności popołudniowej,
weekendowej jest też jednym z celów
strategii miasta. Należy podkreślić, że
postawienie takiego celu jest w pełni
zgodne z koncepcją miast-ogrodów na
świecie. Ważne, abyśmy zrozumieli potrzeby
i możliwości finansowe miasta i świadomie
współuczestniczyli w zwiększaniu jego
dochodów, również płacąc podatki w
lokalnym urzędzie skarbowym. Kolejna
niedobra rzecz to stale utrzymująca się
na dość wysokim poziomie liczba osób
zameldowanych czasowo. W tej grupie
można wyróżnić dwa zbiory: cudzoziemców
(którzy nie płacą podatków, które wracają
do Podkowy) i dzieci, które zostały
domeldowane z gmin ościennych, aby
dostać się do naszego przedszkola i szkoły,
co generuje dodatkowe koszty dla budżetu
na poziomie 1,5 do 2 mln złotych rocznie.
Zachęcam wszystkich mieszkających,
lub pomieszkujących przez większą część
roku w Podkowie Leśnej do płacenia w
naszym mieście podatków. Zgłoszenie
nowego miejsca zamieszkania w
Urzędzie Skarbowym nie wiąże się dla
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Państwa z żadnymi niedogodnościami.
Nie wymaga zmiany zameldowania,
wymiany dokumentów czy załatwiania
innych spraw urzędowych. W każdej
chwili można wypełnić jednostronicowy
formularz ZAP-3, który jest dostępny
na stronie internetowej Ministerstwa
Finansów lub w każdym urzędzie
skarbowym. Wypełnienie formularza jest
proste – wystarczy podać imię i nazwisko,
numer PESEL, adres zamieszkania oraz
numer rachunku bankowego, na który
będą wpływać np. zwroty podatku.
Wypełniony formularz ZAP-3 można
złożyć osobiście lub wysłać pocztą
do właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania urzędu skarbowego.
Bycie „porządnym” mieszkańcem, to
też zobowiązanie do dbania o swoje
najbliższe otoczenie również w wymiarze
finansowym. Bez Państwa zaangażowania
i pieniędzy oraz kilkuprocentowego
przyrostu mieszkańców ( a przynajmniej
zahamowania odpływu) miasto nie
tylko nie będzie się rozwijało, ale też za
parę(dziesiąt) lat może zabraknąć na jego
stałe utrzymanie na dotychczasowym
poziomie. Zadbajmy o naszą przyszłość.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Wydatki
34.448.609 PLN

Budżet na 2019

Na ostatniej grudniowej sesji Rada Miasta Podkowa Leśna
uchwaliła budżet na rok 2019.
W obecności 14 radnych, 13 radnych
było za przyjęciem uchwały budżetowej
w kształcie zaproponowanym przez
burmistrza miasta i pozytywnie
zaopiniowanej przez merytoryczne
komisje oraz Regionalną Izbę
Rozrachunkową (za: Paweł Dziekański,
Magdalena Eckhoff, Michał Gołąb,
Małgorzata Janus, Sławomir Lasota,
Karolina Likhtarovich, Małgorzata
Łaskarzewska, Bożena Majewska,
Jacek Matłacz, Anna Olejniczak-Siara,
Alicja Rotfeld-Paczkowska, Wojciech
Sancewicz, Wojciech Żółtowski), jedna
radna była przeciw: Dąbrówka Smolny.
Po zmianie ustawy wszystkie głosowania
są imienne.

Projekt budżetu miasta tworzony
jest na podstawie Ustawy o finansach
publicznych. Zgodnie z art. 238
w/w ustawy do 15 listopada roku
poprzedzającego rok budżetowy
burmistrz przedkłada projekt uchwały
budżetowej Radzie Miasta do uchwalenia
i do zaopiniowania Regionalnej Izbie
Obrachunkowej. Po przygotowaniu
budżetu przez burmistrza trafia on do
oceny przez komisję budżetową. Radni
podczas pracy w komisji dyskutują i
oceniają projekt budżetu. Uchwałę
budżetową organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego (rada)
podejmuje przed rozpoczęciem roku
budżetowego. Rada Miasta może

Dopłata
gminna
2.759.778

dokonać zmian w projekcie budżetu
zaproponowanym przez burmistrza,
jednak bez zgody burmistrza nie mogą
być dokonywane zmiany zwiększające
deficyt budżetowy, czyli zwiększenie
wydatków bez określenia ich źródeł w
dochodach gminy. Do 30 września były
zbierane wnioski do budżetu. Swoje
propozycje budżetowe składały jednostki
organizacyjne, organizacje pozarządowe,
komisje merytoryczne Rady Miasta
oraz mieszkańcy. Podstawową zasadą
konstruowania budżetu jest równowaga
budżetowa pomiędzy dochodami, a
wydatkami.
Agnieszka Czarnecka
Skarbnik Miasta

Dochody ogółem
31.074.613 PLN

dotacje
pozyskane
7.534.396

179.000 PLN

10.294.174 PLN

Pomoc społeczna

Kultura

Sport

1.140.610 PLN

1.708.185 PLN

460.400 PLN

Oświetlenie ulic

Gospodarka ściekowa

Śmieci

PLN

PIT

$

€

PIT

Podatki od nieruchomości Dotacje i dofinansowanie

14.899.420 PLN

1.780.000 PLN

390.000 PLN

1.321.200 PLN

Obsługa mieszkańca

Utrzymanie czystości

Odbiór ścieków

Śmieci

500.000 PLN

1.200.000 PLN

580.000 PLN

Utrzymanie zieleni

3.096.493 PLN

378.000 PLN

Janosikowe

Inwestycje (w tym budowa Odśnieżanie
dróg 2.500.000 PLN)
520.000 PLN

1.080.021 PLN
www.podkowalesna.pl

1.118.800 PLN

2.696.864 PLN

Sprzedaż wody
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Ochrona zdrowia

Oświata i wychowanie

351.300 PLN

4.611.247 PLN

www.podkowalesna.pl

3

Wieści z urzędu

Wieści z urzędu

Zachęcamy do przyłączenia się
do Programu „Podkowiańska
Karta Mieszkańca”
Od dwóch miesięcy można korzystać z biletów „zerowych” WKD – nieodpłatnych przejazdów
dla dzieci i młodzież do 26 roku życia, która się uczy oraz seniorów 65+ w obrębie miasta
Podkowa Leśna – Podkowa Zachodnia, Główna, Wschodnia. Uprzywilejowani są mieszkańcy
Podkowy Leśnej posiadający Podkowiańską Kartę Mieszkańca. Do tej pory wydano 160 kart.
Kartę Mieszkańca
O Podkowiańską
(karta wydawana jest bezpłatnie)

może ubiegać się osoba fizyczna, której
miejscem zamieszkania jest Podkowa
Leśna oraz:
rozlicza podatek dochodowy od
osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim,
bez względu na to czy osiąga dochód i
deklaruje, że miejscem jej zamieszkania
jest Miasto Podkowa Leśna oraz do
dzieci uprawnionych, wspólnie z nią
zamieszkujących, z tym, że dzieci
powyżej 7 roku życia do ukończenia 26
lat muszą pozostawać uczniami szkół
lub studentami

1)

lub

zameldowana na pobyt
2) jest
stały na terenie Miasta Podkowa

Leśna i jednocześnie oświadcza, że
rozlicza podatek dochodowy od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbowym
w Grodzisku Mazowieckim oraz do

dzieci uprawnionych, wspólnie z nią
zameldowanych, z tym, że dzieci
powyżej 7 roku życia do ukończenia 26
lat muszą pozostawać uczniami szkół
lub studentami.
Celem wprowadzenia Programu
jest ułatwienie dostępu do usług
publicznych - każdy, kto będzie posiadał
kartę, będzie mógł skorzystać z rabatów
i zniżek. Chcemy w ten sposób docenić
mieszkańców, którzy płacą podatki na
naszym terenie.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby do
siedziby Urzędu Miasta (pok. 17).

Ponadto
zachęcamy
lokalnych
przedsiębiorców, właścicieli sklepów
i innych do przyłączenia się do
Programu. Zależy nam, aby lista
dodatkowych upustów i rabatów
stale się powiększała – wystarczy
wypełnić
deklarację
Partnera
Programu.

Zadeklaruj chęć
otrzymywania e-faktur
do aktywowania usługi
Z achęcamy
e-faktura. Należy pobrać i wypełnić

formularz zamieszczony na naszej
stronie (zgoda- formularz) lub dostępny
w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w
pokoju 15 lub 2, a następnie przesłać w
formie listownej na adres urzędu lub
osobiście dostarczyć do pokoju 15
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(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.
Agnieszka Czarnecka
Skarbnik Miasta

www.podkowalesna.pl

Marta Gerek
Wieloosobowe Stanowisko
ds. Komunikacji Społecznej
i Polityki Miasta

Integracja systemów rowerowych
Burmistrz Miasta Artur Tusiński
zaproponował
włodarzom
gmin
sąsiednich: Pruszkowa, Żyrardowa,
Brwinowa, Grodziska Mazowieckiego,
Milanówka, Jaktorowa, Lesznowoli,
Michałowic, Mszczonowa i Nadarzyna
spotkanie, w celu spróbowania
zakreślenia ram współpracy w
zakresie integracji systemów rowerów
gminnych/miejskich.
Posiedzenie miało służyć podzieleniu
się doświadczeniami i omówieniu
nowoczesnych rozwiązań dla tych
usług i systemów mających na celu
niskoemisyjność zarówno w większych
jak i mniejszych miejscowościach.
Gminy powinny dążyć do jak najlepszego
wykorzystania ścieżek rowerowych
oraz poprawy mobilności miejskiej. W
tym celu została zaprezentowana przez
firmę Orange i Roovee, IV generacja
rowerów miejskich niewymagających
zakupu i utrzymania stacji bazowych.
Rowery IV generacji są dostosowane
do pracy z bateriami akumulatorowymi.
Kwestię rozwoju tego systemu
determinują jedynie decyzje i działania
władz gmin. Na dzień dzisiejszy nie

istnieje w przestrzeni publicznej sieć
mikroładowarek elektrycznych. Jak
szybko zostaną one wprowadzone
w miejską infrastrukturę rowerową
zależeć będzie tylko od aktywności
mieszkańców i przedsiębiorczości
władz.
Kierunki
rozwoju
oraz
możliwości
techniczne
systemu
zostaną przedstawione na przykładzie
przyjętych rozwiązań przez Miasto
Podkowa Leśna. IV generacja rowerów
w systemie wypożyczalni miejskiej
w Podkowie Leśnej funkcjonuje od
roku. Przyjęte rozwiązanie oraz
możliwości dalszego rozwoju sprawiają,
że prawdziwe technologie „Smart
City” są bardziej namacalne. Dlatego
warto wymienić się doświadczeniami i
potrzebami.
Spotkanie po uzgodnieniu z
wójtem Nadarzyna odbyło się w
dniu 15 lutego b.r. o godzinie 12.30
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Nadarzyn. Podsumowanie spotkania
przedstawimy w następnym Biuletynie.
Artur Niedziński
Koordynator Sportu

Podkowa Leśna = Human Smart Town
Otrzymaliśmy dofinansowanie
1.132.800 zł na rozwiązania miejskie w duchu Smart City.
Wartość całego projektu wynosi 1.325.856 zł.
W połowie lipca 2017 roku Ministerstwo
Rozwoju ogłosiło konkurs dotacji
skierowany do jednostek samorządu
terytorialnego pod tytułem: „HUMAN
SMART CITIES. Inteligentne miasta
współtworzone przez mieszkańców”.
Podkowa Leśna podjęła rękawicę
i złożyła fiszkę projektową w tym
obszarze. Fiszka została zatwierdzona w
Ministerstwie i Miasto mogło rozpocząć
prace nad właściwym wnioskiem,
który został złożony 26 października
2018 roku. Warto było czekać, w dniu
dzisiejszym, tj. 19 lutego, na stronie
konkursu pojawiła się oficjalna informacja
o udzielonych dotacjach. Koncepcja

projektu Podkowy Leśnej została
doceniona i miasto stanie przed ogromną
szansą ale i niesamowitym wyzwaniem przed realizacją projektu.
Razem z partnerami, wśród których
jest Politechnika Warszawska,
lokalne organizacje pozarządowe,
takie jak Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”,
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu
PL, Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk
czy organizacja pozarządowa z woj.
warmińsko - mazurskiego Fundacja
Rozmawiamy, będziemy wspólnie
pracować nad inteligentnym systemem
monitoringu powietrza, platformą
www.podkowalesna.pl

do gromadzenia i obróbki danych,
monitoringiem wizyjnym przepompowni
ścieków czy wdrażać unikatowe
rozwiązanie zdalnego podlewania
ogrodów w okresie niedoborów wody
dla kilkunastu mieszkańców, pragnących
przetestować takie rozwiązanie.
Jednocześnie działania inwestycyjne
będą bardzo mocno uzupełnione poprzez
działania edukacyjne we wszystkich
grupach wiekowych. Realizacja projektu
zaplanowana została do 30 czerwca
2021 roku.
Marcin Bzdyra
Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji
Społecznej i Polityki Miasta
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Studium zaopiniowane pozytywnie

Oświetlenie w Parku Miejskim

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna na posiedzeniu w dniu 5 stycznia
2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.

Zakończono budowę kablowej instalacji
oświetlenia, światłowodu, monitoringu
na terenie Parku Miejskiego. Przy okazji
została również skablowana linia
napowietrznego niskiego napięcia. Na
terenie parku, wzdłuż zaprojektowanych
alejek, dookoła stawu oraz przy Pałacyku
i łące zostały postawione nowe
dekoracyjne lampy w ilości 37 sztuk, z

czego część jest podwójna. Dotychczas
poza wjazdem i częścią pałacykową
panowały ciemności, co nie sprzyjało
poczuciu bezpieczeństwa, a także
uniemożliwiało korzystanie z parku
wieczorami.

W uzasadnieniu do opinii członkowie
Komisji wskazali, że opiniowany
dokument planistyczny jest kompletny,
merytorycznie
poprawny
oraz
spełnia wymogi ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dodatkowo zauważyli, że w części
uwarunkowań
zagospodarowania
przestrzennego
projekt
Studium

właściwe instytucje i organy, a w dalszej
perspektywie – wyłożenie projektu
Studium do publicznego wglądu.
Joanna Oracka
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie

Przebudowa
ul. Modrzewiowej

dniu 22 stycznia br., Burmistrz
WMiasta
Podkowa Leśna Pan

Trwają ograniczone, ze względu na
warunki atmosferyczne, prace przy
przebudowie ul. Modrzewiowej na
odcinku ul. Topolowa- Jana Pawła II.
Prace ruszą w pełnym zakresie po
zakończeniu okresu zimowego.

Artur Tusiński wręczył Państwu
Jolancie Falkowicz-Wielgus i Leszkowi
Wielgus Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, nadane przez Prezydenta
RP.
Jubilaci obchodzili 50. rocznicę
ślubu. Uroczystość wręczenia medali

Przepust przy trasie 719
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich samochodów. Część kierowców chcąc
zakończył remont przepustu znajdujący ominąć korki objeżdżało trasę ulicą Orlą
się na granicy Podkowy i Brwinowa. i Sokolą w Podkowie Leśnej. Było to
Inwestycja ta była bardzo potrzebna. Ze bardzo uciążliwe dla mieszkańców.
względu na słabą drożność przepustu, Zostały zastosowane tymczasowe
część terenów po północnej stronie zwężenia na ulicy Orlej oraz
miasta ogrodu było podtapianych (m.in. wprowadzono policyjne kontrole
w rejonie cmentarza). Remont został drogowe. W grudniu, remont zgodnie z
przeprowadzony na dwóch przepustach.
Jeden zakończono w marcu metoda
bezodkrywkową. Drugi
remont
przepustu rozpoczął się we wrześniu
tego roku. Od tego momentu jezdnię na
ruchliwej trasie nr 719 zwężono do
jednego pasa, a kierowcy pokonywali
kłopotliwy fragment wahadłowo. W
godzinach szczytu w kolejce przed
tymczasową sygnalizacją świetlną w obu
kierunkach ustawiał się sznur
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jest więcej niż wyczerpujący, a w
części kierunków zagospodarowania
przestrzennego zawiera wszystkie
wytyczne niezbędne do prawidłowego
kształtowania polityki przestrzennej
miasta.
Pozytywna ocena Komisji umożliwia
przekazanie projektu dokumentu do
uzgodnienia i zaopiniowania przez

www.podkowalesna.pl

planem zakończono, a droga została
wyrównana. Obecnie została zlecona
docelowa dokumentacja projektowa
przebudowy ulicy Orlej.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

przebiegała w miłej i serdecznej
atmosferze.
Z tej okazji raz jeszcze składamy
najserdeczniejsze gratulacje wspólnie
przeżytych lat oraz życzymy zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Marta Gerek
Wieloosobowe Stanowisko ds.
Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta

Ukazały się nowe rozporządzenia
do ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenia do ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.).

Z do małych grantów będą
obowiązywać od 1 marca 2019 roku.

mienione wzory ofert i sprawozdań

Zapraszamy do zapoznania się
ogłoszonymi rozporządzeniami:
Rozporządzenie Przewodniczącego
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów

.

umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań, Dz.U. z 2018 r.
poz. 2057
Rozporządzenie Przewodniczącego
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
w sprawie uproszczonego wzoru oferty
i uproszczonego wzoru sprawozdania z
realizacji zadania publicznego, Dz.U. z
2018 r. poz. 2055.

.
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Treść rozporządzeń została zamieszczona
na stronie internetowej Urzędu Miasta
www.podkowalesna.pl, w Biuletynie
Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.
Marta Gerek
Wieloosobowe Stanowisko ds.
Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta

7

Wieści z urzędu

Wieści z urzędu

Samorządy walczą o tańszy i ciągły
odbiór odpadów komunalnych
W dniu 21.01.2019r. w Izabelinie odbyła
się konferencja „Odpady komunalne w
aglomeracji warszawskiej jako wyzwanie
dla samorządów i mieszkańców”, w
której wzięli udział przedstawiciele
Ministerstwa Środowiska, Urzędu
Marszałkowskiego, Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska, WIOŚ
oraz przedstawiciele samorządów, a
także firm zajmujących się odbiorem i
zagospodarowaniem odpadów.
Konferencja zorganizowana w Izabelinie
była kontynuacją spotkania
Samorządowców w Wołominie, w
trakcie którego wypracowano 10
postulatów skierowanych do
Ministerstwa Środowiska:
Wprowadzenie jak najszybciej
realnego systemu rozszerzonej
odpowiedzialności producenta (ROP)
zapewniającej stabilne wsparcie
gminnych systemów gospodarki
odpadami komunalnymi, co pozwoli na
obniżenie opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uiszczanych
przez właścicieli nieruchomości
(mieszkańców).
Przejściowe ograniczenie części
o b c i ą ż e ń i o g ra n i c z e ń
publicznoprawnych wpływających na
koszty funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami komunalnymi do
czasu wprowadzenia systemu ROP.
Stworzenie dodatkowych
instrumentów wsparcia dla gmin z
województwa mazowieckiego, które na
skutek braku Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami miały ograniczoną
możliwość aplikowania o środki
zewnętrzne. Koniecznym jest wsparcie
finansowe związane z rozwojem w
gminach systemów selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
S t w o r z e n i e t r w a ł yc h i
zinstytucjonalizowanych form
dialogu wszystkich interesariuszy
systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, z udziałem praktyków
(zarówno samorządowych, jak i ze świata
biznesu) oraz ekspertów, umożliwiającego
bieżące monitorowanie systemu,
zgłaszanie postulatów zmian oraz
konsultowanie projektów aktów
normatywnych wpływających na przyszły
kształt systemu.
Wszelkie zmiany prawne powinny
być poprzedzone rzetelną analizą

1.

2.
3.

4.

5.

8

konsekwencji ich przyjęcia, w tym
skutków o charakterze finansowym
zwłaszcza dla gmin.
Konsultacje publiczne dotyczące
obecnie procedowanego projektu
ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw powinny być
konsultowane do czasu wypracowania
ostatecznego kształtu akceptowalnego
przez wszystkich interesariuszy systemu
gospodarki odpadami komunalnymi. Do
tego czasu nie powinien być kierowany
na posiedzenie Rady Ministrów i
wnoszony do Sejmu.
Wszelkie zmiany w obowiązujących
przepisach powinny zawierać
przepisy przejściowe i dostosowujące,
które będą uwzględniać specyfikę
funkcjonowania jednostek samorządu
terytorialnego i umożliwiają
wprowadzenie zmian w sposób
niezakłócający bieżące działania
gminnych systemów gospodarki
odpadami komunalnymi.
Zwiększenie samodzielności
organów samorządu województwa
w kształtowaniu wojewódzkich planów
gospodarki odpadami oraz
doprecyzowanie procedury ich
uchwalania, w sposób umożliwiający
pełne wykorzystanie istniejącej
infrastruktury odpadowej, zwłaszcza tej
wytworzonej ze środków publicznych.
Zapewnienie elastyczności
rozwiązań prawnych stanowiących
podstawę kształtowania gminnych
systemów gospodarki odpadami
komunalnymi. Ustawodawca powinien
ograniczyć się do wyznaczenia
jednostkom samorządu terytorialnego
celów, które mają osiągnąć oraz przyznać
im adekwatne instrumenty umożliwiające
ich osiągnięcie. Sposób realizacji celów
powinny samodzielnie ustalać organy
jednostek samorządu terytorialnego z
uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i
uwarunkowań lokalnych.
Zdecydowanie większe
zaangażowanie się przez
administrację rządową, a zwłaszcza
Ministerstwo Środowiska, w działania
edukacyjno-informacyjne związane z
gospodarką odpadami komunalnymi, w
tym zasadami selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych. Działania w tym
zakresie na szczeblu lokalnym były

6.

7.

8.
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jednym z argumentów na rzecz
standaryzacji selektywnej zbiórki
odpadów.
Niestety Ministerstwo Środowiska jest
w tej sprawie niewzruszone. Pani Magda
Gosk, Dyrektor Departamentu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
powiedziała, że Ministerstwo musi
spełnić wymagania Unii Europejskiej, a
przepisy które są w zakresie odpadów
mają wzmocnić hierarchię postępowania
z odpadami zgodnie z przepisami
Unijnymi. Dużym problemem jest brak
rynków zbytu surowców, co jest dużym
problemem dla firm prowadzących
Regionalne Instalacje Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi (RIPOK). Zakaz
składowania frakcji wysokokalorycznej i
opłata środowiskowa znacząco wpływają
na wzrost stawek w RIPOKach.
Dużym problemem jest także zmienność
przepisów. Do zmian w ustawie o
odpadach, do których muszą dostosować
się firmy zajmujące się gospodarką
odpadami, nadal nie ma rozporządzeń i
nie wiadomo jak je realizować. Pani
Monika Byśkiniewicz, reprezentująca
firmę BYŚ, zwróciła uwagę na fakt, że
odpady z RIPOKów trafiają do recyklerów
i spalarni i to oni dyktują ceny.
Cały ciężar systemu spoczywa na
barkach mieszkańców, w myśl zasady
podkreślonej przez panią Dyrektor Gosk,
zanieczyszczający płaci. Rozwiązaniem
obecnych problemów jest rozszerzona
odpowiedzialność producentów oraz
zawracanie surowców do systemu i ich
powtórne wykorzystanie. W Austrii
producenci opakowań dopłacają 600
Euro/tonę wyprodukowanych opakowań.
W Polsce ta opłata wynosi 6 Euro.
Samorządowcy mówią zgodnie: „Mamy
prawo żądać podjęcia przez Ministra
Środowiska, Marszałka i Wojewodę
działań, które pozwolą na zahamowanie
wzrostu cen za zagospodarowanie
odpadów w regionie, a co za tym idzie,
podwyżek opłat dla naszych
mieszkańców. Mamy prawo oczekiwać
wsparcia w realizacji zobowiązań
nałożonych na Polskę w zakresie
odzysku i recyklingu. To nie jest i nie
może być tylko nasz problem.”
Katarzyna Lubecka-Figiel
Referat Infrastruktury Komunalnej
Zamówień Publicznych

Strefa Płatnego Parkowania
w przygotowaniu

Zostało opracowane Studium wykonalności poprzedzające wprowadzenie Strefy
Płatnego Parkowania (SPP) w Podkowie Leśnej, które przekazano radnym miasta do
przedyskutowania i podjęcia odpowiednich decyzji. Studium poza analizą możliwości
ma zaproponowane rozwiązania, które są punktem wyjścia do debaty.

Obejmuje centrum miasta ograniczone
następującymi ulicami: po stronie
północnej – Słowicza-Błońska-Jelenia
-Lotnicza, po stronie południowej –
Akacjowa, Topolowa, Lipowa, Lilpopa.
Strefa płatnego parkowania jest
obszarem wydzielonym uchwałą rady
gminy, zgodnie z ustawą o drogach
publicznych i wydanym na jej podstawie
rozporządzeniem. Ogólny przepis ustawy
stanowi, że korzystający z dróg
publicznych są obowiązani do ponoszenia
opłat za postój pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w strefie
płatnego parkowania. Rada gminy,
ustalając strefę płatnego parkowania,
musi ustalić między innymi wysokość
opłaty za parkowanie oraz opłatę
dodatkową za brak biletu parkingowego.
Do tego, uchwała musi oznaczać teren
na jakim ma obowiązywać strefa.
Wszystkie wjazdy do strefy płatnego
parkowania muszą zostać oznaczone
znakiem D-44 „strefa płatnego
parkowania” a wszystkie wyjazdy –
znakiem D-45 „koniec strefy płatnego
parkowania”. Jeśli strefa została
prawidłowo wydzielona w/w znakami,
należy jeszcze w ciągu dróg publicznych
znajdujących się w jej obrębie prawidłowo
wyznaczyć miejsca parkingowe, bowiem
opłaty za postój (które są jedynym
sensem istnienia strefy płatnego
parkowania) mogą być nam naliczone
przez zarządcę wyłącznie za postój w
miejscu do tego wyznaczonym. To
oznacza, że w Podkowie Leśnej biorąc
pod uwagę szerokości ulic, takich miejsc
może zostać wyznaczonych niewiele,
choć biorąc pod uwagę rotację
samochodów w znacznym stopniu
rozwiązałoby to problem parkowania na
istniejących parkingach. Dodatkowo na
części ulic pojawiłyby się zakazy
zatrzymywania i zakazy postoju – została
zlecona organizacja ruchu. Istniejący
Park&Ride nie będzie objęty SPP, a to

oznacza, że parkowanie na nim będzie jak
obecnie - bezpłatne.
Burmistrz Miasta będzie rekomendował
Radzie Miasta przyjęcie maksymalnych
opłat za postój z pierwszą godziną
bezpłatną. Aby uniknąć zakupu większej
ilości parkomatów analizowane jest
wprowadzenie możliwości płatności
mobilnej za pomocą aplikacji na komórkę.
Aplikacja umożliwiałaby opłacenie
parkowania na czas, na kwotę oraz bez
limitu. Kierowcy korzystający z tego
ostatniego rozwiązania mogliby
całkowicie uniknąć konieczności
przewidywania, jak długo zajmie im postój
i płacić tylko za jego faktyczny czas.

www.podkowalesna.pl

Wystarczy, że wysiadając z auta nacisną
przycisk „start”, a po powrocie „stop”. Za
pomocą aplikacji można byłoby w
dowolnym momencie sprawdzić aktualny
koszt parkowania, ile czasu upłynęło od
jego rozpoczęcia oraz kiedy zostanie ono
zakończone. Po podjęciu uchwały przez
Radę Miasta będzie mogło zostać zlecone
sp or zą dzenie dokumentacji
wyznaczającej SPP, którą następnie
uzgadnia Starostwo Powiatowe w
Grodzisku Mazowieckim.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Obchody 50-lecia Miasta
Podkowa Leśna

Budowa dróg w PPP
trwają rozmowy
Drogi w Podkowie Leśnej stanowią
problem numer jeden w naszym mieście
i od wielu lat poprawa ich stanu jest
najczęstszym postulatem mieszkańców.
W zeszłym roku miasto rozpoczęło
przygotowania do ich budowy w formule
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Z
uwagi na skomplikowaną materię
uwarunkowań prawnych i sytuację na
rynku wykonawców, w wyniku
ogłoszonego w zeszłym roku
postępowania do dialogu zgłosił się jeden
wykonawca. Pierwsze spotkanie odbyło
się 9 stycznia w urzędzie naszego miasta.
PPP to jedno z rozwiązań, sposobu
finansowania zadań własnych gminy oraz
znaczącego przyśpieszenia czasu
oczekiwania na godne i odpowiadające
wymogom technicznym i bezpieczeństwa
drogi w Podkowie Leśnej. Rozpoczęcie
prac budowlanych jest jeszcze dalekie,
ale dążenia do realizacji PPP i przyjęcia
jak najbardziej korzystnej formuły dla
miasta jest szeroko dyskutowane.
W przyjętym założeniu, obowiązkiem
partnera pry watnego będzie
wybudowanie lub zaprojektowanie i
w ybudowanie, sfinansowanie
wykonywanych robót budowlanych oraz

utrzymanie dróg na terenie miasta w
zakresie ram określonych w ustawie o
drogach publicznych, a wypracowanym
właśnie w trakcie trwającego dialogu.
Pierwsza runda (na początku marca
odbędzie się druga runda rozmów –
techniczna) miała charakter zapoznawczy,
gdzie ewentualne strony umowy
zaprezentowały się wzajemnie, a także
mogły podzielić się już katalogiem
uwarunkowań i ograniczeń jakie
występują w naszym mieście. W czasie
rozmów od razu zwrócono uwagę na
stosunkowo, jak na tego typu prace,
niewielki wolumen zamówienia jak i na
najbardziej kosztotwórcze czynniki.
Dlatego też, po pierwszej rundzie dialogu
zdecydowałem o podjęciu rozmów z
burmistrzem Milanówka, które dotyczyły
współpracy w zakresie budowy dróg w
formule PPP również u sąsiadów. Ta
inicjatywa ma na celu wskazanie działań
i związanych z tym nakładów jakie każde
z miast musi ponieść, a które przy
wspólnej realizacji da się podzielić, co
kapitalnie mogłoby wpłynąć na końcowy
wynik rozmów i w konsekwencji uzyskaną
ofertę cenową w kończącym dialog
przetargu. Między innymi dotyczyć to

może całego zaplecza logistycznego, ale
także i kosztów robocizny jak i sprzętu i
maszyn budowlanych, które w przypadku
realizacji w podobnym zakresie i w
Podkowie Leśnej i w Milanówku pozwoliły
by zoptymalizować wykorzystanie
i bazy maszynowej i kapitału
ludzkiego. Pier wsza runda
napawa optymizmem, głównie
spowodowanym doświadczeniem jak
i interdyscyplinarnością partnera
prywatnego. W swoim portfolio posiada
on doświadczenie przy budowie dróg,
przy ich utrzymaniu, ale też jest
właścicielem wytwórni mas bitumicznych
i laboratorium. Spotkanie dla
mieszkańców przybliżające tematykę
PPP w zakresie budowy dróg odbędzie
się 11 marca br. w Pałacyku Kasyno.
Firma doradcza, świadcząca usługę
prawną naszemu miastu przedstawi
formułę Partnerstwa PublicznoPrywatnego. Podane zostaną też
przykłady inwestycji zrealizowanych i
realizowanych w tej formule oraz
założenia i oczekiwania naszego miasta
wobec toczącego się dialogu.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta

W sobotę, 5 stycznia w budynku CKiIO
przy ul. Świerkowej 1, odbyła się
impreza z okazji 50-lecia nadania praw
miejskich naszemu miastu.
Należy zaznaczyć, że prawa miejskie
nadano Podkowie Leśnej 1 stycznia 1969
roku. W związku z tym rok 2019 będzie
dla nas wszystkich wyjątkową okazją do
wspólnego świętowania 50-tych
obchodów miasta. Wydarzenie rozpoczął
koncert zespołu Stiff Bones (tradycyjny
kwartet – 2 gitary, bas i gary), który
zapewnił wszystkim pozytywną dawkę
rock’a.
Po koncercie zaproszeni jubilaci,
urodzeni właśnie w 1969 roku otrzymali
z rąk Burmistrza Miasta drobne
upominki i wspólnie pokroili specjalnie
na tę okazję przygotowany tort.
Na koniec odbyła się wspólna zabawa
taneczna.
Raz jeszcze dziękujemy wszystkim
Mieszkańcom za tak liczne przybycie,
czynny udział oraz wspaniałą zabawę.
Marta Gerek
Wieloosobowe Stanowisko ds.
Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta

Projekt “Aktywny senior”
Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców Podkowy Leśnej w wieku 50+ i jest
realizowany przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przedsięwzięcie obejmuje trzy rodzaje zajęć:
ruchowe prowadzone będą
Nordic Walking. Zajęcia
1. Zajęcia
3. Zajęcia
na basenie w Pruszkowie. Zajęcia
prowadzone będą na terenach

odbywać się będą raz w tygodniu
(w soboty). Zaplanowano podział 40
osób na dwie 20-to osobowe grupy.

gimnastyczne na Sali. Zajęcia
2. Zajęcia
będą prowadzone na Sali

rekreacyjnych miasta. Zbiórki w każdy
czwartek o godzinie 17:15 przed Szkołą
Podstawową Nr. 1 przy ul. Jana Pawła II
20. Grupa zajęciowa będzie liczyć 20
osób.

gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr Rekrutacja do Projektu jest otwarta na
1 przy ul. Jana Pawła II 20. Godzinne zasadzie kolejności zgłoszeń. Jedynym
zajęcia będą się odbywać w poniedziałki wyjątkiem będzie pierwszeństwo osób
o godzinie 19:00 przez 32 tygodnie (rok niesamodzielnych z opiekunem w
szkolny z wyłączeniem: wakacji, ferii, stosunku nad samodzielnym seniorem.
świąt itp.). W ramach zajęć wykonywane Zapisy przyjmuje Koordynator Sportu –
będą ćwiczenia na bazie pilatesu dla osób Pan Artur Niedziński, nr tel. 513 796 877.
starszych. W szczególności będą to
Artur Niedziński
ćwiczenia rozciągające, wzmacniające
Koordynator Sportu
mięśnie układu ruchu oraz rehabilitacyjne.
10
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Wspomnienie

Ostatnie pożegnanie
prezydenta Miasta Gdańska
W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza
podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, od dnia 15.01.2019
do dnia 17.01.2019 (wtorek-czwartek) Burmistrz Miasta zarządził żałobę.
Na budynku Urzędu Miasta oraz na masztach zostały opuszczone do połowy
masztu flagi, przystrojone kirem. Od godziny 17.00 w piątek 18.01.19 r. tj. od
momentu, w którym nastąpiło wyprowadzenie trumny do Bazyliki Mariackiej,
w formie pochodu ulicami miasta do godziny 19.00 w sobotę 19.01.19 r.
obowiązywała żałoba narodowa ogłoszona przez Prezydenta Polski.
W sobotę 19 stycznia 2019 r., w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej o godzinie
12.00 radni miasta wraz z mieszkańcami zapalili znicze w intencji tragicznie
zmarłego Prezydenta Miasta Gdańska Św. P. Pawła Adamowicza. Wszyscy
chętni mogli również dokonać wpisu w księdze kondolencyjnej, która została
wyłożona w sobotę w parku, a od poniedziałku 21.01.19 r. do piątku – 25.01.19
r. była udostępniona w korytarzu urzędu miasta. Od piątku do niedzieli również
zostały zgaszone ozdoby świąteczne na choince i przy stacji WKD.

12
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Paweł Adamowicz urodził się
w 1965 r. Ukończył studia na
Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego.
Od lat 80. ubiegłego
wieku
był
działaczem
solidarnościowym.
Zajmował
się
m.in.
kolportażem i wydawaniem
wydawnictw podziemnych.
W latach 1990–1993 był
prorektorem
do
spraw
studenckich
Uniwersytetu
Gdańskiego.
W
latach
1994–1998
pełnił
funkcję
przewodniczącego
rady
miasta Gdańska, a od 1998
r.
był
prezydentem
tego
miasta. Za swoją działalność
został uhonorowany wieloma
odznakami i medalami, w tym
m.in. Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Kawalerskim Wolności
i Solidarności, Medalem św.
Wojciecha
oraz
Srebrnym
Krzyżem
Zasługi.
Paweł
Adamowicz
był
żonaty;
osierocił
dwie
córki.
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Rada Miasta

Informacje Rady Miasta

Samorządowcy pożegnali
Pawła Adamowicza
W historycznej sali BHP Stoczni
Gdańskiej, gdzie podpisane zostały
porozumienia sierpniowe 1980 roku,
spotkali się w piątek 18.01.19 r.
samorządowcy z całej Polski, by
pożegnać zmarłego tragicznie
prezydenta Pawła Adamowicza. Wraz
z samorządowcami żegnali prezydenta
Gdańska premier Jerzy Buzek oraz Jerzy
Stępień, jeden z ojców polskiej reformy
samorządowej.
Swoje pożegnanie w imieniu Unii
Miasteczek Polskich wygłosił Artur
Tusiński Burmistrz Podkowy Leśnej.
Burmistrz naszego miasta podkreślał jak
ważne jest zaufanie i budowanie więzi dziejów najnowszych, ale też dać wyraz
we wspólnocie „ Jeśli chcemy przetrwać niezgodzie na ograniczanie
jako wspólnota, a wspólnoty opierają się samorządności i deptanie przez
i funkcjonują dzięki międzyludzkim rządzących samorządności terytorialnej
więziom budowanym na wzajemnym i rządów prawa” - pisał w liście Adamowicz.
zaufaniu, to musimy zrobić wszystko, aby Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy
to zaufanie wzmacniać. Paweł Adamowicz wspomniał o tym, że Paweł Adamowicz
potrafił to robić, budował, a nie burzył. był dla całego środowiska symbolem
Potrafił stanąć po stronie ofiary, po walki o silny samorząd. A jak stwierdził
stronie słabszego, będąc jednocześnie – nie byłoby silnej Polski, gdyby nie silny
człowiekiem otwartym, ufnym. Potrafił samorząd. Wojciech Szczurek, prezydent
też bronić wartości, głośno i dobitnie Gdyni mówił o języku debaty publicznej,
wygłaszać deklaracje i stawiać granice, by nie był tak dramatyczny i nie dzielił
których nie były w stanie przełamać fale pomimo różnic w poglądach. Głos zabrali
rasizmu i ksenofobii, tak chętnie również: Rafał Dutkiewicz – były
wykorzystywane w innych niż prezydent Wrocławia, Jacek Karnowski
samorządowe strukturach administracji”. - prezydent Sopotu, Mieczysław Struk
Aleksandra Dulkiewicz, pełniąca -marszałek woj. pomorskiego, Zygmunt
obowiązki prezydenta Gdańska,
odczytała nieznane jeszcze adresatom
zaproszenie do Europejskiego Centrum
Solidarności na jubileusz 30-lecia
wyborów 4 czerwca. Paweł Adamowicz
napisał je w piątek 11 stycznia 2019.
Prezydent w liście zaprosił
samorządowców do Gdańska, by
wspólnie w gronie prezydentów i
burmistrzów “uczcić narodziny wolnej
Polski, które symbolicznie wiążemy z tym
zwycięstwem”. Podkreślił w nim, że to w
Gdańsku narodziła się “Solidarność” z
Lechem Wałęsą na jej czele. “Obecność
samorządowców z całego kraju 4 czerwca
w Gdańsku pozwoliłaby nadać naszemu
spotkaniu więcej niż okolicznościowy
wymiar. (...) W ten sposób moglibyśmy
nie tylko upamiętnić jedno z
najważniejszych wydarzeń naszych
14
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wykaz podjętych uchwał

Sesja III – 20 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb działania stałej Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb działania stałej Komisji Spraw
Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028
w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2019 rok
w sprawie przyjęcia Programu „Podkowiańskiej Karty Mieszkańca”

Uchwała Nr 19/III/2018
Uchwała Nr 20/III/2018
Uchwała Nr 21/III/2018
Uchwała Nr 22/III/2018
Uchwała Nr 23/III/2018
Uchwała Nr 24/III/2018
Uchwała Nr 25/III/2018
Uchwała Nr 26/III/2018

Sesja IV - 24 stycznia 2019 r.
Frankiewicz- prezydent Gliwic, Olgierd
Geblewicz – wicemarszałek woj,
pomorskiego. W wydarzeniu
uczestniczyło kilkuset burmistrzów i
prezydentów oraz delegacji lokalnych
stowarzyszeń i organizacji
samorządowych. Po spotkaniu
samorządowcy udali się do Europejskiego
Centrum Solidarności, skąd po godz. 17
wyruszył kondukt z trumną prezydenta
Gdańska, w otoczeniu tłumnie przybyłych
gdańszczan, która została przeniesiona
do Bazyliki Mariackiej, gdzie w sobotę
Paweł Adamowicz został pochowany.
Agnieszka Pulkowska-Nowocień
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Podkowa Leśna na 2019 rok
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju
Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych
Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok
w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia
do realizacji, określonego we wniosku o dofinansowanie, przedsięwzięcia pn. „Opracowanie strategii elektromobilności w Mieście Podkowa Leśna”
w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2019 rok
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023 w mieście Podkowa Leśna
w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Podkowie Leśnej na lata
2019 –2021
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 27/IV/2019
Uchwała Nr 28/IV/2019
Uchwała Nr 29/IV/2019
Uchwała Nr 30/IV/2019
Uchwała Nr 31/IV/2019
Uchwała Nr 32/IV/2019
Uchwała Nr 33/IV/2019

Uchwała Nr 34/IV/2019
Uchwała Nr 35/IV/2019

Uchwała Nr 36/IV/2019
Uchwała Nr 37/IV/2019
Uchwała Nr 38/IV/2019
Uchwała Nr 39/IV/2019

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

DYŻURY RADNYCH

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

esesja.pl oraz w kalendarzu na stronie
internetowej miasta. Zawiadomienia
zamieszczane są także na miejskich
tablicach informacyjnych.
Beata Krupa
Ref. Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
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Wieści z urzędu

Wieści z urzędu

Podsumowanie spotkania
z mieszkańcami w sprawie smogu
14 grudnia 2018 roku w podkowiańskim
Pałacyku odbyło się spotkanie z
mieszkańcami w sprawie jakości powietrza.
W ramach projektu Edukacyjna Sieć
Antysmogowa we współpracy z
Państwowym Instytutem Badawczym

Emisja pyłów z domowych urządzeń grzewczych (mg/m3)

NASK oraz Polskim Alarmem Smogowym Racięcki z NASK. Następnie swoją
burmistrz miasta zaprosił mieszkańców prezentację przedstawili Piotr Sergiej i
do dyskusji nad problem z jakim spotykamy Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu
się głównie w okresie grzewczym -smogiem. Smogowego. Na koniec wywiązała się
Krótkie wprowadzenie zrobił mieszkaniec dyskusja. Spotkanie miało charakter
zaangażowany w tę inicjatywę - Wojciech edukacyjny.

Sytuację dodatkowo pogarsza spalanie
złej jakości węgla w instalacjach nie
spełniających żadnych norm emisji spalin.
Na
spotkaniu
podniesiono
prawdopodobną
możliwość
zanieczyszczenia powietrza paleniem
w kominkach starego typu i
nieodpowiednim drewnem.

Kominek 1350
Kocioł ręcznie zasilany (drewno) 800
Niskosprawny kocioł węglowy 770
Kosioł węglowy klasy 5 40
Kocioł na palet drzewny klasy 5 20
Kocioł gazowy 0,008
Pompa ciepła 0

Portugalia
źródło
Polska Izba Ekologii

Hiszpania
Holandia
Malta
Szwajcaria
Finlandia

Co robić podczas wysokich stężeń zanieczyszczeń?

Niemcy

Po d k r e ś l o n o z n i ko my w p ł y w
produkowania smogu przez samochody.
Pan Burmistrz przedstawił statystyki
ilości domów, w których nie ma gazu oraz
jest odbierany popiół w znacznej ilości,
pomimo, że przyłącze gazu jest. Dla
mieszkańców zostały przygotowane
ankiety, dzięki którym będziemy w
posiadaniu większej ilości informacji.
Słuchacze spotkania podnosili małą
skuteczność działania służb w tym
zakresie oraz brak działań ze strony
instytucji państwowych.
Jak zachowywać się podczas wysokiego
stężenia?

Wielka Brytania
Cypr
Francja
Włochy
Łotwa
Węgry
Estonia
Słowenia
Czechy
Polska
ng/m3
0
1
2
3
4
5
Średnioroczne stężenia benz[a]pirenu w poszczególnych krajach UE w 2012 roku.
Źródło: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2013

Korzystać z niskoemisyjnych pieców i
paliw - jeśli już węgiel, to tylko wysokiej
jakości, unikać palenia w kominkach
Niska emisja

52%

4%
Inne

PM10

8%

17%

Przemysł

Przemysł

87%

11%
9%
Źródła emisji
zanieczyszczeń
w Polsce

Energia

10%
Transport

- Włącz odpylacz powietrza - Nie wietrz mieszkania -Jeśli cierpisz na choroby układu krążenia lub oddechowego
skontaktuj się z lekarzem - Nie uprawiaj sportu na zewnątrz -

Zadbać o to, by dom był efektywny
energetycznie - ocieplony ze
szczelnymi oknami itp.
Piętnować złe nawyki - palenie śmieci
i odpadów zielonych - to nielegalne i
bardzo szkodliwe!

Zgłosić do Urzędu pod numer telefonu
22 758 21 19, jeśli podejrzewamy
spalanie odpadów, w tym resztek
roślinnych w ogrodach
Sprawdzać stan powietrza w aplikacji
w razie przekroczeń wietrzyć tylko
wtedy gdy to konieczne, ograniczyć
przebywanie na powietrzu do
minimum

B(a)P

Jak najczęściej korzystać z komunikacji
zbiorowej, roweru, własnych nóg
Jeździć samochodem wspólnie z innymi
osobami
Piętnować złe nawyki, np. wycinanie
filtrów DPF
Zachęcać innych do zmiany nawyków
Michał Wojtkowiak
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

2%
Energetyka

Źródło: Krajowy ośrodek Bilansowania w Zarządzania Emisjami
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- Załóż maskę przeciwpyłową -

Co mieszkańcy mogą zrobić?

Niska emisja

Rolnictwo

- Dzieci nie wychodzą z przedszkola -

6

Poziom zanieczyszczenia w Polsce na tle UE jest bardzo wysoki.
Główną przyczyną zanieczyszczenia
powietrza w Polsce jest “niska emisja”,
czyli spaliny pochodzące z kotłów i
pieców na paliwa stałe w gospodarstwach
domowych.

- Nie wychodź na spacer, w szczególności z dzieckiem -

www.podkowalesna.pl

www.podkowalesna.pl
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Przedszkolaki grają dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świtecznej Pomocy
27 finał - Podkowa Leśna
Kolejny raz z dumą informujemy- finał w Podkowie dobiegł końca
z ogromnym sukcesem.

13 stycznia 2019 roku Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały w Podkowie
Leśnej po raz pierwszy zagrało w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Celem 27. finału był zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych
szpitali dziecięcych.
Najstarsza grupa przedszkolaków
specjalnie na tę okoliczność przygotowała
wzruszające przedstawienie pt:”
Dziewczynka z zapałkami”. Dzieci z
ogromną starannością i zaangażowaniem
włączyły się w przygotowania do finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
i wystawiły w Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich przedstawienie, które
podbiło serca wszystkich widzów i było
nagrodzone owacjami na stojąco. Wśród
gości znaleźli się uczniowie, rodzice,
mieszkańcy Podkowy Leśnej i okolicznych
miejscowości, którzy przybyli całymi
rodzinami, aby pomagać i wspólnie się
bawić.

Styczeń był dla nas niezwykle pracowity
i przepełniony różnymi atrakcjami. Dzieci
od małego uczą się, jak ważne jest
pomaganie innym, dlatego też
przedszkolaki zaangażowały się w zbiórkę
karmy dla schroniska w Milanówku oraz
w akcję Góra Grosza. Te drobne monety
są zbierane na pomoc dzieciom, które
wychowują się poza swoją rodziną – w
domach dziecka lub rodzinach
zastępczych. Pośrednim, ale
najważniejszym celem akcji jest działanie
edukacyjne – pokazanie najmłodszym,
jaką siłę stanowić może niewielka pomoc
wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra
potrzebujących. Przedszkolaki nie

zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w
myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele,
ale Góra Grosza jest największa na
świecie. Ostatnim ważnym styczniowym
wydarzeniem w życiu naszego przedszkola
był Dzień Babci i Dziadka, na który dzieci
przygotowały niezwykły program
artystyczny i tym samym podziękowały
swoim ukochanym dziadkom za wszystko,
co dla nich robią. Dziękujemy wszystkim,
którzy włączyli się w akcje i przybyli na
pokazy przygotowane przez nasze
przedszkolaki.
Jadwiga Wesołowska
Wychowawca grupy „ Sowy”

Młodzi głosują
Po dkow ia ń skie
Liceum
zakwalifikowało się do programu
”Młodzi głosują plus”. Program jest
realizowany w ramach Projektu
„Aktywizacja społeczna i obywatelska
młodych ludzi w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych”. Celem
programu jest zachęcenie młodych ludzi
do świadomego udziału w wyborach oraz
włączenie się w życie publiczne kraju,
czyli podjęcia tak ważnej aktywności
obywatelskiej. W ramach podjętych
działań, wybrani uczniowie, będą
uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu,
18

W sumie podczas kwest i aukcji
wolontariusze połączonych szkół, dzięki
hojności Podkowian zebrali 27000 zł.
Rekordowo zakończyła się licytacja na
aukcji z gwiazdą kwotą 9800 zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy z nami
grali: świetnym wolontariuszom,
mieszkańcom Podkowy Leśnej, wszystkim
pracującym w dniu Finału w
podkowiańskim sztabie Orkiestry.
Chcemy również podziękować osobom
prywatnym i firmom, za przekazane na
rzecz licytacji darów oraz za udzielone
wsparcie i pomoc.
Osobne, szczególne podziękowania
składamy Panu Markowi Majewskiemu,
opiekunom i dzieciom z Przedszkola
Miejskiego w Podkowie Leśnej za
wspaniałe przedstawienie, Paniom z
zespołu tańca flamenco „Amaya” za
wspaniały występ. Gorące podziękowania
kierujemy również do Pana Andrzeja
Precigsa za cudowny dar prowadzenia
aukcji oraz do rewelacyjnych strażaków
z OSP Żółwin, grochówka skradła nasze
serca.
Największe ukłony należą, się
wolontariuszom tym kwestującym i tym
liczącym. Dziękujemy wszystkim
pozytywnie zakręconym, na tą zimową
akcję ludziom dobrej woli. Do zobaczenia
za rok!
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

kursie internetowym, a na przełomie https://glosujemy.ceo.org.pl/
maja i czerwca w Liceum zostanie
Paweł Włoczewski
przeprowadzona symulacja wyborów.
Wicedyrektor
Więcej informacji o programie znajduje
Podkowiańskie Liceum nr 60
się na stronie
www.podkowalesna.pl

www.podkowalesna.pl
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Pani Krystyna

Dzień otwarty

Panią Wandę Krystynę p. voto Książkiewicz, s. voto Serafińską znało wielu mieszkańców
Podkowy Leśnej, tak bardzo jej życie i losy rodziny związane są z naszym miastem.
Jej ojcu, Apolinaremu Szmajdowiczowi, do niej piszącą o Akowcach podkowiańskich,
właścicielowi firmy budowlanej zawdzięcza którzy w najzwyczaj trudnych warunkach
Podkowa kilka domów, m.in. znaną willę, tak serdecznie przyjmowali „ ptaszków’ i
którą jego żona Janina nazwała „ Błękitem”. „ cichociemnych” zlatujących z nieba.
Napis wraz z datą (1928r.) widnieje na
Po zakończeniu wojny pani Krystyna
frontonie po dziś dzień.
krótko pracowała w firmie zajmującej się
Pani Krystyna, bo używała przeważnie budową trasy W-Z w Warszawie. W 1950
drugiego imienia, urodziła się w 1922r., r. wyszła za mąż za Tadeusza Książkiewicza
jest to data powstania spółki akcyjnej i przeniosła się do jego majątku w
EKD, ale rodzina Szmajdowiczów z Gościeńczycach, koło Grójca. Mimo że
Grodziska Maz. przyjeżdżała tutaj okrężną dom podkowiański zaludniony był lokatorami
drogą, przez Brwinów, bo kolejkę z urzędu i dla rodziny prawie nie było
uruchomiono dopiero w 1927r. Pani miejsca, zadbała, aby synowie Edward Mijając w centrum miasta charakterystyczne
Krystyna z wczesnego dzieciństwa i Tadeusz chodzili do nowo powstających budynki, warto wiedzieć, kim byli ich
wspominała widok stodoły (obecnie podkowiańskich szkół. Na stałe po śmierci mieszkańcy, jak zapisali się w dziejach
Kościół), budynek sołectwa, kilkanaście męża powróciła do Podkowy Leśnej na dużej i małej ojczyzny. W „ Drugim albumie
willi wzniesionych w lesie. Jednak rodzina początku lat osiemdziesiątych i mieszkała z Podkową”, wydanym przez Towarzystwo
jeszcze przed wojną musiała opuścić tu już do końca. W 1993 roku w kościele Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
ukochany „Błękit”, gdyż pan Apolinary św. Krzysztofa poślubiła Fryderyka Małgorzata Wittels dokładniej opisała
niefortunnie podżyrował weksle Serafińskiego, skoczka cichociemnego, z historię rodziny Szmajdowiczów.
mieszkańcowi Brwinowa, został przez którym łączyło ją także wiele wspólnych „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
niego oszukany i zmuszony do sprzedaży znajomych i wspomnień wojennych. Po – napisano w nekrologu. Ja wspominam
części własnego majątku. Ale szybko przy jego śmierci w 2006 roku we Mszy św. panią Krystynę jako historyczną sanitariuszkę,
ul Żółwińskiej (dziś: Jana Pawła II 6) pogrzebowej w naszej świątyni brali udział gościnną, serdeczną, elegancką, spacerującą
zbudował w centrum miasta, blisko kościoła, przedstawiciele ambasady angielskiej , a ulicami Podkowy Leśnej. Od synowej Marii
nowy dom z przeznaczeniem dla swoich w asyście honorowej kompanii Wojska dowiedziałam się, że oprócz niewielkiej
trojga dzieci. W nim spędziła pani Krystyna Polskiego w uznaniu zasług zmarłego rzeźby orła spośród wielu rodzinnych
wiele lat, choć z przerwami z powodu odczytano list prezydenta Bronisława pamiątek miała też sentyment do tryptyku
uciążliwego tzw. kwaterunku, jakim objęto Komorowskiego. Było to doniosłe ”Mój testament” wykonanego przez
po wojnie wiele podkowiańskich domów. wydarzenie, które pamiętają nie tylko Wlastmila Hofmana. Będąc w Szklarskiej
Szkołę podstawową skończyła w Grodzisku, podkowianie.
Porębie w 1948 roku pozowała do tego
natomiast gimnazjum kupieckie w Warszawie
Pani Krystyna zmarła w swoim rodzinnym obrazu, a artysta przedstawił ją jako
( obecnie w tym miejscu jest hotel Mariott). domu w wieku 96 lat. Doczekała się kobietę niezwykłej urody na tle rodzimego
Podczas wojny rodzina Szmajdowiczów sześciorga wnuków i dwojga prawnuków. pejzażu.
zdała egzamin z patriotyzmu i Pożegnaliśmy ją w podkowiańskim kościele
człowieczeństwa. Pani Krystyna z 3 stycznia 2019r. Pochowana została
Teresa Zabłocka
pietyzmem przechowywała szczególną wraz z mężem w grobie rodzinnym na
Szkoła Podstawowa Nr 1
rodzinną pamiątkę z 1918 r., statuetkę starym cmentarzu w Grodzisku Maz.
w Podkowie Leśnej
orła podrywającego się do lotu, z napisem
WOLNA NIEPODLEGŁA ZJEDNOCZONA
POLSKA. Jej bracia zostali lotnikami,
Tadeusz zginął w 1940r. Od początku
wojny pani Krystyna pracowała jako
sanitariuszka
w prowizorycznych
podkowiańskich szpitalach. Idąc w ślady
starszego brata, wstąpiła do podziemnej
organizacji wcielonej potem do AK. W
plutonie „Alaska” Bolesław był „Błyskiem”,
a ona „Ewą”. Przekazywała meldunki,
biuletyny, obsługiwała zrzuty i radiostacje.
Pielęgnowała wojenne przyjaźnie, m.in.
z siostrami szarytkami – pielęgniarkami
w szpitalu u Baniewiczów czy Kasynie
oraz z Elżbietą Zawadzką ( „ Zo”), w liście
Pani Krystyna z matką Janiną przed domem rodzinnym
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Zapraszamy serdecznie 22 marca
(piątek) od godziny 13:00 do godziny
17: 0 0
na
Dzień
Otwarty
Podkowiańskiego
Liceum
Ogólnokształcącego nr 60.
Będzie to okazja by przyjrzeć się naszej
szkole z bliska, przekonać się, że warunki
pracy są dostosowane do oferty
edukacyjnej. Przygotowaliśmy ciekawy
program, w którym nasi uczniowie i
nauczyciele chętnie odpowiedzą na zaplanowaliśmy dwa spotkania dla
nurtujące pytania oraz rozwieją rodziców kandydatów, na których
wątpliwości związane z wyborem szkoły. omówimy ofertę edukacyjną oraz zasady
Jesteśmy do Waszej dyspozycji przez cały rekrutacji. Zebranie informacyjne dla
dzień.
rodziców kandydatów po 8 klasie szkoły
Dodatkowo w związku z planowanymi podstawowej odbędzie się w piątek 22
zmianami w organizacji edukacji, lutego o godzinie 18.00. Natomiast

zebranie informacyjne dla rodziców
kandydatów po gimnazjum w piątek 1
marca o godzinie 17:00
Paweł Włoczewski
Wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum nr 60

VII Podkowiańska Dycha łączy!
Jest pod Warszawą piknik biegowy, który integruje osoby w każdym wieku i w każdym
stopniu zaawansowania formy.
Integruje nie tylko biegaczy na różnych
odcinkach upojnie zielonych, parnych
często z końcem maja ścieżek miejskoleśnych. Ich wdzięczność wobec
dopingujących podkowian, szczodrze
dzielących się swoimi ogrodowymi
zraszaczami to stały motyw we
wspomnieniach uczestników imprezy.
Swoją drogę do mety Biegu Bez Barier
długo wspominają także jego
niepełnosprawni intelektualnie uczestnicy,
którzy tego dnia biegną ramię w ramię ze
wszystkimi i niejednemu imponują siłą
charakteru. Niepełnosprawnych
sportowców można wesprzeć już na etapie
zapisów — w tym roku Podkowiańskie
Towarzystwo Biegowe uruchomiło zbiórkę
charytatywną dla Fundacji SONI
umożliwiającej ich udział w lekkoatletycznych
Mistrzostwach Europy.
Łączyć wszystkich przybyłych ma także
podkowiański Park Miejski, który tego
dnia zamienia się w przyjazne całej rodzinie
Miasteczko Biegowe. Można na czas biegu
zostawić w nim dziecko pod opieką Biblioteki
Miejskiej, której pracownicy zapoznają
dzieciaki z ciekawymi książkami i
opowieściami. Można adoptować psa lub
kota z milanowskiego schroniska. Można
spróbować sił w jeździe konnej, tenisie,
łucznictwie i rolkach terenowych, obejrzeć
pokaz karate, skonsultować stan swojego

zdrowia z dyplomowanym fizjoterapeutą
i dowiedzieć się, jak dbać o nie na co dzień
(imprezę patronatem objęła Krajowa Rada
Fizjoterapeutów). Można pysznie najeść
się dzięki lokalnym kawiarniom i
restauracjom obecnym na pikniku.
Hasło „kultura fizyczna” traktowane jest
tu poważnie. Jest już tradycją, że w sobotę
przed imprezą gościem Dychy jest znana
i regularnie biegająca postać kultury.
Zaproszenie w latach ubiegłych przyjęli
Jacek Hugo-Bader i Joanna Bator.
Zapraszamy na VII Podkowiańską Dychę,
która będzie w tym roku jednocześnie
Mistrzostwami Polski Fizjoterapeutów
w Biegu na 10km.
www.podkowalesna.pl

Termin: 26 maja 2019
Program: biegi dziecięce (400 m i 800
m), biegi dla dorosłych (Bieg Bez Barier
na 5 km i Bieg Główny na 10 km)
Organizator: Podkowiańskie
Towarzystwo Biegowe
Zapisy: na stronie
www.podkowianskadycha.pl.
Śledźcie najnowsze informacje na
profilu wydarzenia na Facebooku.
Artur Niedziński
Koodrynator sportu
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Szable w dłoń!
Od trzech lat w Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus przy
ul. Modrzewiowej w Podkowie Leśnej Grodziski Klub Szermierczy prowadzi treningi
szablowe dla dzieci i młodzieży.
Zawodnicy Grodziskiego Klubu
Szermierczego biorą udział w krajowych
i międzynarodowych turniejach
szermierczych osiągając już pierwsze
sukcesy (a klub działa dopiero od 4 lat).
Dwójka naszych młodzików Leon Leduc
oraz Maja Karlicka zajmują czołowe
miejsca na listach klasyfikacyjnych
Polskiego Związku Szermierczego dla tej
kategorii wiekowej. W okresie ferii
zimowych i wakacji w lecie klub organizuje
obozy szermiercze. W zimie fechtunek
łączony jest z białym szaleństwem, a w
lecie zawodnicy klubu obok szermierczych
treningów specjalistycznych poznają
tajniki szlachetnej sztuki żeglowania lub
jak to ma miejsce w przypadku W Podkowiańskiej sekcji trenują
najmłodszych zawodników – aktywnie naprawdę bardzo zdolne szermierczo Młodzież trenuje raz w tygodniu w piątki
wypoczywają nad morzem.
dzieci – kto wie – być może doczekamy w godzinach 17.30 – 19.00. Zajęcia są
Od trzech lat, co roku na przełomie chwili, że jedno spośród nich zostanie dofinansowane ze środków Miasta
września i października w Hali Sportowej Mistrzem Olimpijskim – mówi Krzysztof Podkowa Leśna. Najzdolniejsi adepci tego
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Karlicki – trener i jednocześnie Prezes szlachetnego sportu trenują dodatkowo
Warszawy Klub organizuje turniej Grodziskiego Klubu Szermierczego.
w klubowej sali szermierczej w Milanówku
Podkowiańska Szabla. W edycji 2018 w Zajęcia odbywają się w poniedziałki i przy ul,. Piasta 14.
zawodach wzięło udział 106 zawodników piątki w godzinach od 15.30 – 16.30 Zapraszamy.
z krajowych Klubów szermierczych oraz (grupa dzieci poczatkujących) oraz 16.30
Artur Niedziński
goście z Białorusi.
– 18.00 (grupa dzieci zaawansowanych).
Koordynator sportu

Zapraszamy na treningi TEQBALL
łącząca w sobie elementy przede
T
wszystkim tenisa stołowego i piłki nożnej.

eqball to nowa dyscyplina sportu,

Chcesz potrenować nową dyscyplinę
sportu jaką jest Teqball? Przyjdź na
treningi czołowych polskich zawodników
i sam spróbuj swoich sił!
MIEJSCE:
Szkoła Podstawowa w Podkowie Leśnej
im. Bohaterów Warszawy ul. Jana Pawła
II 20
TERMIN:
– czwartek godz.: 19.00 – 22.00
– piątek godz.: 18.00 – 21.00
Szczegóły i informacje o treningach –
Jan Ochędalski tel. 728 100 000
Artur Niedziński
Koordynator sportu
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Puchar Króla obroniony!
W sobotę, 12 stycznia od samego rana na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Bohaterów Warszawy toczyła się rywalizacja dziewcząt i chłopców o zwycięstwo
w turnieju piłki ręcznej. W zawodach wzięło udział ponad 70 zawodniczek i zawodników
ze szkół podstawowych, 3 drużyny żeńskie i 4 drużyny męskie.
Zaczęli chłopcy, w pierwszej kolejce
gospodarze ulegli drużynie z Michałowic
dwoma bramkami. Następnie uczniowie
z drugiej podkowiańskiej szkoły (KIK)–
obrońcy tytułu z roku ubiegłego - pokonali
SP Rusiec. Trzecie spotkanie to początek
rywalizacji dziewcząt i niezwykle
wyrównane spotkanie pomiędzy PS 1
Podkowa Leśna i SP Michałowice.
Niestety podkowiaki przegrały jedną
bramką. Druga kolejka spotkań wyraźnie
pokazała faworytów. Swoje mecze
pewnie wygrały drużyny z Michałowic i
Podkowy Leśnej (KIK). W meczach
decydujących o końcowej klasyfikacji
turnieju gospodarze ulegli uczniom z
Ruśca a finał zakończył się tzw.
zwycięskim remisem dla Szkoły
Podstawowej nr 2 w Podkowie Leśnej im.
św Teresy (o kolejności zdecydował lepszy
bilans zdobytych bramek). Puchar w
kategorii chłopców ponownie dla
Podkowy.
Turniej dziewcząt Zwyciężyła drużyna
z Ruśca, pewnie pokonując zarówno
gospodynie turnieju jak i reprezentantki
szkoły z Michałowic.

Dekoracji zwycięzców dokonali wspólnie Turniej dziewcząt
Pani Dyrektor SP nr 1 w Podkowie Leśnej 1 m-ce SP Rusiec
Agnieszka Hein i koordynator ds. sportu 2 m-ce SP Michałowice
Artur Niedziński. Wręczone zostały 3 m-ce SP nr 1 podkowa Leśna
również wyróżnienia indywidualne:
najlepszą bramkarką została Lila Klimczuk Turniej chłopców
z Ruśca, najlepszym bramkarzem Jan 1 m-ce SP nr 2 Podkowa Leśna (KIK)
Krupa z SP nr 1 Podkowa Leśna, najlepszą 2 m-ce SP Michałowice
zawodniczką Joanna Krzemińska z SP nr 3 m-ce SP Rusiec
1 Podkowa Leśna a najlepszym 4 m-ce SP nr 1 Podkowa Leśna
zawodnikiem Tymek Jaworski z SP nr 2
Artur Niedziński
Podkowa Leśna.
Koordynator sportu
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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
Planowanie przestrzenne - 22 759 21 24
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta – tel. 22 759 21 24
Rada Miasta Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 06

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
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
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 00
Posterunek energetyczny Grodzisk
Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992
Rozdzielna gazu:
PGNiG Biuro Obsługi Klienta Pruszków
pn.–pt. 8.00–17.00, tel. 22 637 46 04
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Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis”: tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus”: tel. 22 729 10 65
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
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
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