www.podkowalesna.pl
www.podkowalesna.pl

ISSN 2083-019X
ISSN 2083-019X

dwumiesięcznik

nr 1[94] luty 2021

Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi
Planowane dochody

T

Dochody miasta 2021 rok
5,88

ŻE
BUD

15,74
44, 32
21,39
możliwość równoważenia budżetu
i bezpiecznej poduszki finansowej.

10,77

Budżet w liczbach

n udział w PIT i CIT
n podatki lokalne
n subwencja oświatowa
n dotacje celowe
n pozostałe

W 2021 roku planowane są dochody w wysokości 33 555 874,94 zł
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Największym składnikiem podkowiańskiego budżetu po stronie dochodów jest udział w podatku dochodowym PiT od osób fizycznych.
Udział w podatku CIT (od osób
prawnych jest tak niewielki, że możemy go pominąć). Do kasy miasta
powinno w 2021 r. wrócić 38,23%
z zapłaconych przez każdego z nas
podatków. I tak, gdy nasze miesięczne dochody brutto wynoszą np.
3000 zł, to do budżetu Podkowy Leśnej rocznie trafi 910,68 zł rocznie
(75,89 zł miesięcznie). Gdy dysponujemy dochodem brutto 6000 zł,
to budżet miasta zasilamy kwotą
2131,08 zł rocznie (177,59 zł miesięcznie). Udział w podatku wszystkich płacących podatki w Podkowie
Leśnej wyniesie 14 832 720,00 zł,
co stanowi aż 44% wszystkich naszych dochodów. I byłaby to bardzo
dobra wiadomość, gdyby nie fakt,
że także w 2021 r. zapłacimy tak
zwane „janosikowe”, czyli domiar,
który płacą te samorządy, na terenie których dochody podatkowe
są wysokie. Takich gmin w Polsce
jest niewiele ponad 100 na 2477
wszystkich. „Janosikowe” wyniesie
1 170 421,00 zł, co jest pokaźną
kwotą w naszym budżecie.
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Na ostatniej grudniowej sesji Rada
Miasta uchwaliła budżet na rok
2021. W jednym zdaniu można byłoby określić go, jako „ostrożny i na
trudne czasy”. W zeszłym roku miały
miejsce dwa wydarzenia bez precedensu. Wysokość udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych
przez budżet centralny, na podstawie dochodów sprzed 2 lat (czyli
nasz udział w podatku dochodowym
na rok 2020 jest ustalany na podstawie dochodów w roku 2018) został
bez uprzedzenia zmniejszony. Po raz
pierwszy w historii odrodzonego samorządu Skarb Państwa nie dotrzymał zobowiązań i nie wypłacił miastu Podkowa Leśna pełnej kwoty.
Mówimy tutaj o prawie 0,5 mln zł. To
samo spotkało wiele gmin w Polsce.
To oczywiście podważa zaufanie do
całego państwa, ale też zmusza samorządy do uwzględniania takiego
ryzyka w nowych budżetach. Drugim
wydarzeniem była utrata przez nasze miasto kwoty blisko 750 000 zł
dofinansowania wraz dokumentacją
na rewitalizację Alei Lipowej. Z uwagi na nieodpowiedzialne i szkodliwe
zachowanie protestujących „w obronie Lipowej” straciliśmy pieniądze,
zaufanie partnerów, dokumentacje
oraz na wiele lat pozbawili nas możliwości nadania alei godnego wyglądu,
drzewa będą nadal pozbawione wód
opadowych, teraz bezpowrotnie dla
nich w większości spływających do
ulicy Topolowej. Wielka strata dla
mieszkańców, drzew i miasta.
Każdy budżet planujemy bardzo
ostrożnie. W ciągu roku szukamy
oszczędności i efektywniejszych rozwiązań oraz innych źródeł finansowania jak dotacje krajowe czy środki
europejskie. To zawsze pozwalało
nam zrealizować i wypracować nadwyżkę, która w kolejnych latach daje
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Wieści z urzędu
Wydatki
w
wysokości
41 688 787 zł, w tym wydatki majątkowe, czyli inwestycje, wyniosą
8 449 950,00 zł, co stanowi 20,22%
wszystkich wydatków miasta.
Deficyt budżetowy będzie pokryty częścią zaciągniętej w zeszłym
roku niskooprocentowanej (stałe
oprocentowanie w skali roku 0,22%)
pożyczki na budowę przedszkola
oraz wypracowanych w latach ubiegłych nadwyżek budżetowych.

W ciągu roku, już tradycyjnie
będę starał się zwiększyć środki na
przebudowę naszych dróg i takie
rozwiązania rekomendował Radzie
Miasta. W zeszłym roku, rekordowym pod względem wykonanych
remontów i przebudów dróg, także
stosowaliśmy taką taktykę i z początkowo planowanych niecałych
2 mln złotych, w efekcie końcowym zrealizowaliśmy inwestycje
na poziomie prawie 7 mln zł.

W tym miejscu dziękuję wszystkim zaangażowanym w pracę nad
budżetem, przede wszystkim radnym za wnikliwą analizę planowanych dochodów i wydatków,
co wymagało wielu godzin pracy,
a w efekcie przełożyło się na wypracowanie wyważonego budżetu
na rok 2021.
Artur Tusiński

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Nie dla dyskryminacji ekonomicznej
mieszkańców metropolii warszawskiej!
Rząd planuje przyznać regionowi Warszawskiemu Stołecznemu jedynie 157 mln euro
do realizacji celów polityki spójności na lata 2021-2027, to zaledwie 0,25% funduszy
strukturalnych przeznaczonych na realizację polityki spójności 2021-2027.
Metropolię warszawską zamieszkuje ok. 8% ludności Polski. Oznacza to, że na mieszkańca w naszym
regionie ma przypaść zaledwie
50 Euro, gdy w pozostałej części
Polski 1760 Euro.
W innych państwach członkowskich UE, stolice oraz regiony stołeczne są traktowane jako ważny
podmiot polityki regionalnej.
Dla porównania w latach 20142020:
n c zeska Praga otrzymała blisko
550 mln euro środków strukturalnych,
n region Bratysławy – blisko 330
mln euro,
n zaś region stołeczny Bukaresztu
prawie 900 mln euro.
Kwoty te wynikały z zastosowania tzw. mechanizmu elastyczności,
przewidzianego w przepisach UE.

Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” apeluje do
rządu o:

Przydzielenie 1 mld euro dla regionu Warszawskiego stołecznego, w tym 500 mln euro w ramach
programu regionalnego i 500 mln
euro w ramach programów krajowych współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
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(tj. wykorzystanie tzw. mechanizmu
elastyczności).
Rada Miasta Podkowa Leśna na
sesji 18 lutego 2021 przyjęła jednogłośnie stanowisko, w którym
apeluje do rządu o wprowadzenia
dodatkowego finansowania z budżetu państwa, podobnie jak w perspektywie finansowej 2014-2020
kompensującej spadek intensywno-

ści wsparcia UE w naszym regionie,
przeznaczenia części rezerwy na
fundusze wsparcia oraz przedstawienie algorytmu podziału środków i wprowadzenia mechanizmów
w sprawie przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu.
Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich

Wieści z urzędu

Informacja o szczepieniach przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2 prowadzonych
na terenie Miasta Podkowa Leśna
W dniu 15 stycznia ruszała rejestracja na szczepienia dla seniorów
w wieku 80 +. Od tego dnia chęć
zaszczepienia mogą także zgłosić
wszyscy Polacy, którzy ukończyli 18.
rok życia.
Zapisy na szczepienia przeciwko
COVID-19 rozpoczęły się:
n od 15 stycznia 2021 r. – osoby,
które skończyły 80 lat (urodzone
w 1941 r. i wcześniej),
n od 22 stycznia 2021 r. – osoby,
które skończyły 70 lat (urodzone
w 1951 r. i wcześniej).
Szczepienia przeciwko COVID-19
dla obu tych grup seniorów rozpoczęły się w dniu 25 stycznia 2021 r.
Osoby, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu
szczepień, mogą skorzystać z transportu zorganizowanego przez placówki medyczne oraz przez miasto
Podkowa Leśna.
Uprzejmie informujemy, że na terenie miasta Podkowa Leśna szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 są przeprowadzane przez dwie przychodnie.
Obie palcówki medyczne otrzymały
pozytywną akredytację Ministerstwa
Zdrowia i zostały zakwalifikowane do
świadczenia usługi przeprowadzania
szczepień wśród mieszkańców miasta
Podkowa Leśna.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” mieszczący się
przy ul. Jeleniej 30a w Podkowie
Leśnej.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BASIS filia w Owczarni przy
ulicy Kazimierzowskiej 33D.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BASIS przekazał następujące
dane dotyczące realizacji szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 :
Rejestracja odbywa się na sześć
sposobów:
1. p
 rzez Indywidualne Konto Pacjenta na stronie www.pacjent.gov.pl;
2. przez telefoniczną infolinię 989;
3. p
 rzez SMS wysłany pod numer telefonu 664 908 556;
4. przez tymczasowy profil zaufany,
który należy założyć na stornie
www.gov.pl;

5. t elefonicznie
pod
numerem
501 951 260, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
12:00-15:00.
6. o
 sobiście w placówce BASIS w filii
na Owczarni.
Przychodnia zgłosiła usługę mobilną, polegającą na dojeździe do domu
pacjenta niepełnosprawnego. W celu
skorzystania z usługi mobilnej należy uprzednio zadzwonić pod numer
501 951 260 i zgłosić potrzebę zaszczepienia osoby niepełnosprawnej.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” przekazał następujące dane dotyczące realizacji
szczepienia przeciwko SARS-CoV-2:
Rejestracja będzie się odbywać na
sześć sposobów:
1. p
 rzez Indywidualne Konto Pacjenta na stronie www.pacjent.gov.pl;
2. przez telefoniczną infolinię 989;
3. p
 rzez SMS wysłany pod numer telefonu 664 908 556;
4. przez tymczasowy profil zaufany,
który należy założyć na stornie
www.gov.pl;
5. p
 od numerem telefonu
22 729 10 65.
6. o
 sobiście w punkcie szczepień przy
ulicy Jeleniej 30a.
W wyjątkowych sytuacjach do
osób leżących, należących do przychodni, MEDICUS zagwarantuje dojazd zespołu wyjazdowego (uprzednio prosimy o kontakt telefoniczny
22 729 10 65 w celu ustalenia terminu szczepienia).
Uruchomiona została gminna
infolinia, pod którą mieszkańcy miasta Podkowa Leśna będą mogli uzyskać informację m.in. na temat:
– transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu
do punktów szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2;
– organizacji punktów szczepień;
– zamówienia mobilnego punktu
szczepienia.
Infolinia czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach
od 8:00 do 15:00 i w piątek od 8:00
do 14:00 pod numerem telefonu
(22) 759 21 16. Koordynatorem akcji

jest Magdalena Grzywacz, główny
specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
WAŻNE !!!
Ze szczepień może skorzystać
każda osoba w dowolnym punkcie
szczepień.
W celu skorzystania z mobilnego
punktu szczepień należy uprzednio umówić się z Niepublicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej BASIS lub „MEDICUS”.
Osoby niepełnosprawne mające
trudność w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, mogą
również zdzwonić na gminną infolinię i zamówić transport.
Osoby uprawnione do dowozu do
punktów szczepień:
a) o
 soby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
o kodzie R lub N lub odpowiednio
I grupę z w/w schorzeniami;
b) o
 soby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we
własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast
poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
c) osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do
przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym
dotarciu do najbliższego miejsca
zamieszkania punktu szczepień,
w przypadku miast powyżej
100 tys. mieszkańców.
System szczepień organizuje administracja centralna. Ani podkowiański
samorząd, ani oba punkty szczepień
nie mają wpływu na narzuconą z góry
ilość dostarczanych szczepionek –
30 dawek na jeden tydzień na każdy
z punktów szczepień (taka ilość trafia
do każdego z punktów w Polsce). Nie
mają także wpływu na system rejestracji centralnej.
Magdalena Grzywacz
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
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Dbam o moje miasto, tu płacę podatki
Do końca kwietnia mamy czas na
rozliczenie roczne naszych podatków ze Skarbem Państwa. Podatek
PIT zasila budżet Państwa i tylko
jego 38.23% trafia do budżetu gminy, w której jest się zameldowanym
lub którą wskaże się w zeznaniu
podatkowym jako miejsce zamieszkania. Z tej kwoty oddajemy jeszcze
tzw. „janosikowe”. Każdy, kto płaci
podatki w miejscu zamieszkania ma
udział w rozwoju swojego miasta.
Pieniądze, które wpłyną do miejskiej
kasy, zostaną przeznaczone między
innymi na inwestycje, budowę i mo-

dernizację dróg, oświatę, ochronę
środowiska i kulturę.
Zamelduj się w Podkowie Leśnej
lub jeśli z jakiegoś powodu nie możesz się zameldować, wypełnij formularz aktualizacyjny ZAP-3 i wskaż
Podkowę Leśną jako miejsce zamieszkania.
Wystarczy wypełnić formularz aktualizacyjny ZAP-3. Formularz można złożyć także razem z rocznym
zeznaniem podatkowym. Formularze dostępne są w każdym urzędzie
skarbowym. Można je pobrać także
ze strony internetowej miasta www.

podkowalesna.pl. Wypełnienie formularza jest proste i bezpłatne.
Twoje pieniądze zasilają miejski
budżet w wysokości, przy zarobkach brutto:
2000 zł – 42,19 zł miesięcznie
3000 zł – 75,89 zł miesięcznie
5000 zł – 143,82 zł miesięcznie
7000 zł – 211,37 zł miesięcznie
10000 zł – 312,68 zł miesięcznie
12000 zł – 380,61 zł miesięcznie
18000 zł – 583,10 zł miesięcznie
Dziękujemy.
Agnieszka Czarnecka
Skarbnik Miasta

Informacje

o płatnościach,
zaległościach
i nadpłatach
elektronicznie
W systemie ewidencji opłat
z tytułu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków oraz
w systemie gospodarowania
odpadami uruchomiono nową
funkcjonalność. Mogą Państwo
otrzymywać informacje o zbliżających się terminach płatności
i zaległościach lub nadpłatach.
W tym celu należy wypełnić
i dostarczyć do Urzędu Miasta
Podkowa Leśna odpowiedni
formularz będący zgodą na wysyłanie informacji drogą e-mail. Podpisana zgoda musi być
dostarczona osobiście, pocztą
lub za pomocą skrzynki ePUAP
(z podpisem kwalifikowanym).
Zgody przesłane w formie skanu
drogą mailową nie będą akceptowane. Zbieranie zgód na każdą z funkcjonalności, która wykorzystuje dane teleadresowe,
w tym elektroniczne mieszkańców regulują przepisy RODO.
Agnieszka Czarnecka
Skarbnik Miasta
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Jeżeli nie jesteś zameldowany, zgłoś Podkowę Leśną
jako miejsce płacenia podatków.
Wypełnij formularz ZAP-3 i zgłoś do Urzędu Skarbowego!

Wieści z urzędu

Otrzymaliśmy dofinansowanie!

Miasto Podkowa Leśna złożyło w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Sąsiedztwo” trzy wnioski, z czego dwa składane były przez pracowników Urzędu
Miasta, a trzeci przez pracowników Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Ten ostatni
opisany jest w odrębnym artykule (w dziale Kultura).
Wszystkie trzy wnioski uzyskały
wysoką punktację i uplasowały się na
miejscach uprawniających do uzyskania dofinansowania. Zgodnie z procedurą Zarząd Lokalnej Grupy Działania
przekazał listy do Urzędu Marszałkowskiego – oczekujemy na zawarcie
umów o dofinansowanie.

Dofinansowanie na rozbudowę
pumptracka – 167 525 zł

Projekt pod nazwą „Rozbudowa
Pumptrack’a w Podkowie Leśnej”
składany przez Miasto Podkowa Leśna uzyskał najwyższą ocenę w ramach konkursu (94,38% możliwej
do uzyskania punktacji). Wartość
projektu wynosi 267 525 zł, z czego
167 525 zł stanowić będzie dotacja.
Projekt stanowi rozwinięcie infrastruktury sportowej i turystycznej
w Podkowie Leśnej poprzez budowę
tzw. „małego pumptrack’a” (dla dzieci
poniżej 10 roku życia) oraz skilltrack’a
dla dzieci starszych i młodzieży. Oba
obiekty są już wybudowane. Nowe
tory zlokalizowane są obok głównego pumptracka dla młodzieży, przy
ul. Brwinowskiej 30. Dotacja będzie
więc rodzajem zwrotu poniesionych
nakładów. Za otrzymane środki do
końca 2021 roku wykonamy system
pomiaru czasu i wyświetlacz z wynikami. Żaden z tego typu torów nawet
w dalszej okolicy (powiat pruszkowski
i grodziski) nie posiada takiego systemu. Infrastruktura będzie ogólnodostępna i nieodpłatna.

Dofinansowanie na zagospodarowanie terenu szkoły
– 283 656 zł

Wniosek pn. „Tworzenie warunków
do rozwoju sportu i rekreacji przy
Szkole Podstawowej im. Bohaterów
Warszawy” uzyskał 87,38% maksymalnej punktacji i również znalazł się
na pierwszym miejscu na liście rankingowej. Wartość projektu wynosi
453 656 zł z czego aż 283 656 zł stanowi dotacja ze środków unijnych.
W ramach tego wniosku zamierzamy wybudować ogólnodostępną
infrastrukturę sportową, głównie dla

dzieci i młodzieży. W ramach projektu
stworzona zostanie bieżnia terenowa z nawierzchnią mineralną o długości 200 m, przebudowie ulegnie
poliuretanowa bieżnia prosta, która
zostanie przebudowana i przedłużona (możliwość biegu na 100 m) oraz
wyposażona w nową piaskownicę do
skoku w dal, powstanie boisko do gry
w siatkówkę i badmintona. Powstanie
również strefa do gry w teqballa, czyli lubianej przez młodzież dyscypliny,
która pomimo niszowego charakteru,
rozsławia Podkowę Leśną w Polsce
oraz na świecie. Na terenie szkoły planuje się rozgrywanie turniejów o skali
wojewódzkiej, a także ogólnopolskiej.
Inwestycja wpłynie również na rozpoznawalność Podkowy Leśnej dzięki
organizacji turniejów wojewódzkich,
krajowych oraz międzynarodowego
obozu treningowego dla czołówki
światowej zawodników i sędziów –
Podkowa Teqball Camp. Projekt inwestycji był konsultowany wśród rodziców uczniów już od roku 2017 – od
tego czasu miasto poszukuje źródeł finansowania tej inwestycji. Tym razem
z powodzeniem.

Dofinansowanie na e-usługi
– 1 105 000 zł

Wniosek o dofinansowanie dla
projektu polegającego na realizacji
e-usług w Podkowie Leśnej został
pomyślnie rozpatrzony i ostatecznie
projekt ten znalazł się wśród projek-

tów wybranych do dofinansowania.
Dzięki temu udało się pozyskać dotację w wysokości 884 000 zł, która
wraz kosztami kwalifikowanymi będzie wynosić 1 105 000 zł. Wartość
projektu – 1 382 760 zł. Złożyliśmy
komplet dokumentów niezbędnych
do sporządzenia umowy i czekamy
na jej zawarcie. Równocześnie przygotowujemy się do realizacji projektu. Działania projektowe dla e-usług
zostały szerzej opisane w Biuletynie
nr 3-4/91/2020 wydanym w sierpniu
2020 (strony 7-8 Biuletynu).
Marcin Bzdyra
Samodzielne Stanowisko ds.
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Szanowni Mieszkańcy,
przypominamy o regulowaniu
opłat za wywóz odpadów komunalnych. Obowiązująca stawka nie uległa zmianie, wynosi 9 zł za m3 wody.
Należności prosimy regulować na
dotychczasowy numer konta, zgodnie ze złożoną ostatnią deklaracją
w następujących terminach:
I kwartał – do 15 marca 2021 roku,
II kwartał – do 15 maja 2021 roku,
III kwartał – do 15 września 2021
roku,
IV kwartał – do 15 listopada 2021
roku.
Małgorzata Grabowska
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Przebudowa ulic
Ulica Wróbla

Ulica Błońska na odcinku od
Myśliwskiej do ul. Jeleniej
Roboty
budowlane
związane
z przebudową ulicy zostały na czas
niskich temperatur wstrzymane. Dotychczas wykonano w większej części
chodnik po stronie południowej oraz
zjazdy do posesji z kostki betonowej.
Prace będą kontynuowane po ustąpieniu zimy.

W końcu grudnia ubiegłego roku
zakończono przebudowę ulicy Wróblej na odcinku od Jaskółczej do
Sokolej włącznie ze skrzyżowaniem
z Sokolą. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,00 m, chodnik z kostki
betonowej od strony zachodniej oraz
zjazdy do posesji. Wody opadowe
odprowadzone zostały poprzez ściek
typu ACO i kanalizację deszczową do
podziemnych skrzynek retencyjno –
rozsączających. System odwodnienia
i zatrzymania deszczówki w miejscu
jej opadu, pozwoli na retencjonowanie i późniejszą infiltrację ponad
1413 m³ wód opadowych na rok. Wybudowane zbiorniki podziemne w samej ulicy Wróbla mają objętość ok.
80% objętości stawu w Parku Miejskim przed jego przebudową. W trakcie przebudowy ulicy wykonano
likwidację występujących kolizji z infrastrukturą techniczną występującą
w pasie drogowym. W zakresie nowej
stałej organizacji ruchu wprowadzono strefę ograniczonej prędkości do
30 km/h, skrzyżowania z ul. Szczygla
i Sokolą wykonane zostały jako wyniesione, co stanowi element wymuszenia spowolnienia ruchu podobnie
jak i wykonane przewężenie jezdni do
3,00 m w środkowej części odcinka
Jaskółcza-Szczygla. W późniejszym
terminie planujemy nowe nasadzenia,
w tym drzewa w lokalizacjach niebędących w kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, przede wszystkim ze starą siecią gazową.
6

Wjazd na teren MOK
i ul. Świerkowa

W grudniu ubiegłego roku zakończono przebudowę ul. Świerkowej od
ul. Akacjowej do terenu kolejowego.
Wykonano tu nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 4,5 m.
Równolegle przebudowano wjazd na
teren MOK i skrzyżowanie ulic Akacjowa – Świerkowa – Modrzewiowa,
gdzie wykonano nową nawierzchnię
bitumiczną. Wody opadowe odprowadzone zostały do studni chłonnych. Przebudowany odcinek stanowi element trasy rowerowej WKD
Główna – ul. Podleśna.

Ulica Lotnicza

W pierwszej kolejności w 2021
roku planowana jest przebudowa ulicy Lotniczej. Na tym odcinku 160 m

od ulicy Brwinowskiej wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Od strony południowej wybudowane zostaną stanowiska postojowe
z kostki betonowej. Postój Taxi zostanie przeniesiony i usytuowany po
stronie południowej jako zatoczka
równoległa, tak aby poprawić bezpieczeństwo osób korzystających
z usług jak i zmniejszyć przestrzeń
pasa drogowego zajmowaną przez
rezerwę na stanowiska Taxi. Na całej długości przebudowywanego
odcinka ulicy, zostanie wykonany
nowy chodnik z kostki betonowej,
a także wprowadzona zostanie nowa
organizacja ruchu. Przebudowa ulicy
uporządkuje ważny rejon w centrum
miasta, szczególnie pod względem
parkowania. Planowana jest budowa 25 nowych miejsc parkingowych,
ty samym uporządkowany zostanie
dzisiejszy dziki parking wzdłuż torów WKD i skończy się rozjeżdżanie
trawników i poboczy w tym rejonie.
Jest to ostatni nieuporządkowany
kwartał przestrzeni w bliskim sąsiedztwie przystanku Podkowa Leśna Główna. Po rewitalizacji Parku
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w końcu 2015 r., budowie P&R w końcu
2017 roku i uporządkowaniu terenu
na wiosnę 2018 r., zamkniemy tym
samym porządkowanie nie tylko
kwestii chaosu parkujących samochodów i bałaganu z tym związanego, ale przede wszystkim uporządkujemy przestrzeń i uregulujemy
zasady z jej korzystania w centrum
miasta. Po wykonaniu tej inwestycji
zostanie wprowadzona Strefa Płatnego Parkowania.
Stanisław Borkowski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Wieści z urzędu

Przebudowa ulic

Koperta życia

W Podkowie Leśnej rozpoczynamy akcję „Koperta życia”,
której celem jest pomoc osobom starszym, przewlekle chorym, samotnym i niepełnosprawnym. Do tej akcji zachęcają
także lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego.

Remont chodnika
ul. 11 Listopada

W grudniu zostały przeprowadzone prace przy odtworzeniu chodnika
dla pieszych w ulicy 11 Listopada.
Mieszkańcy od kilku lat domagali się
wymiany starego chodnika na nowy.

Andrzej Rogalski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Remont ulicy
Brwinowskiej

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim rozstrzygnął
przetarg na remont ulicy Brwinowskiej w Podkowie Leśnej.
Zakres planowanych prac obejmuje m.in. frezowanie istniejącej
nawierzchni asfaltowej, wykonanie
warstwy wyrównawczej z betonu
asfaltowego i wykonanie warstwy
ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej, wymianę części krawężników, regulację pionową studzienek
rewizyjnych, regulację pionową kratek ściekowych, ułożenie chodników z kostki betonowej, wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego ulicy (107 szt. w tym 4 szt. znaków aktywnych z własnym źródłem
zasilania solarnym) oraz wykonanie
linii akustyczno-wibracyjnych w obrębie przejazdu WKD. Zakończenie
robót przewidywane jest na koniec
czerwca 2021 r.

W Urzędzie Miasta można odebrać zestaw „Koperta życia”, który
składa się z :
– koperty wykonanej z tworzywa sztucznego zamykanej na zatrzask;
– karty informacyjnej do wypełnienia przez posiadacza koperty;
– plastikowej karty ICE (in case
of emergency/w razie wypadku –
do noszenia w portfelu);
– naklejki na drzwi lodówki z numerem alarmowym 112.
W kopercie należy umieścić
wypełnioną kartę informacyjną, w tym dane osobowe, numer
PESEL oraz najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przebytych chorobach, przyjmowanych
lekach oraz alergiach. Jest też
miejsce na zapisanie kontaktów
do najbliższych osób, które należy powiadomić w razie wypadku,
które zabezpieczą dom pod nieobecność gospodarza. Pakiet z takimi informacjami powinien być
przechowywany w lodówce, czyli
miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo
dostępne.
Umieszczenie karty informacyjnej w miejscu widocznym i dostępnym umożliwia służbom medycznym, a także policji, straży pożarnej,
straży miejskiej czy służbom socjalnym szybki dostęp
do pod-

stawowych informacji o potrzebującym, szczególnie, kiedy kontakt
jest utrudniony, np. z powodu wypadku lub zasłabnięcia.
Informacje o stanie zdrowia zebrane w jednym miejscu ułatwią
pracę służb ratowniczych, pozwolą na postawienie jak najszybszej
diagnozy i zastosowanie trafnego
leczenia. To ważne czynniki, które
mają ogromny wpływ na zdrowie
i bezpieczeństwo pacjenta.

Gdzie umieścić Kopertę
życia w domu?

Wypełnioną kartę informacyjną
wkłada się do koperty z tworzywa
sztucznego, a tę najczęściej do lodówki. Na lodówce umieszcza się
naklejkę z nadrukiem „Koperta życia” informującą o tym, gdzie znajduje się karta informacyjna.

Jak odebrać Kopertę życia?

• Osobiście w Urzędzie Miasta
w pokoju nr 7,
• W przypadku, gdy niemożliwe jest osobiste odebranie Koperty życia w Urzędzie Miasta, chęć
posiadania Koperty można zgłosić telefonicznie pod numerem
22 759 21 16; Koperta zostanie
dostarczona pod wskazany adres
przez pracownika Urzędu.
Magdalena Grzywacz
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
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Kontynuacja prac w Ogrodzie Matki i Dziecka

Koniec ubiegłego roku upłynął pod znakiem intensywnych prac w Ogrodzie Matki i Dziecka. W kolejnym etapie zagospodarowania tej przestrzeni wykonano dwa placyki z bruku dębowego, drewnianą
ścieżkę oraz furtkę w istniejącym ogrodzeniu, a także drewniany podest wokół drzewa pomnikowego.
Stworzenie dodatkowego wejścia
na teren placu zabaw poprawiło jego
dostępność od strony ulicy Akacjowej i Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Jeden z drewnianych placyków, położony delikatnie na uboczu,
powstał z myślą o opiekunach najmłodszych użytkowników placu zabaw i ma być miejscem, z którego
można pilnować pociech bądź je nakarmić. Drugi placyk, urządzony na
zakończeniu nowej ścieżki przy istniejących stojakach rowerowych, ma
się w przyszłości stać kameralnym
miejscem do gry w szachy.

Podest wokół pomnikowej lipy
został wykonany z desek modrzewiowych, wspartych na drewnianych legarach oraz bloczkach
betonowych. Zastosowanie bloczków położonych na gruncie rodzimym pozwoliło uniknąć ingerencji
w układ korzeniowy drzewa. Prace
nad podestem zostały poprzedzone wymianą zbitej warstwy gleby
na przepuszczalną, dzięki czemu
poprawiono warunki bytowe drzewa poprzez zapewnienie wsiąkania
wody opadowej oraz napowietrzenie systemu korzeniowego.

Przypomnijmy, że ta lubiana
przez mieszkańców przestrzeń
stopniowo zmienia swoje oblicze.
Najmłodsi od ubiegłej wiosny cieszą się z nowych urządzeń zabawowych. Wymieniono również piasek
pod zabawkami oraz oświetlenie
terenu. W planach na ten rok jest
wymiana elementów małej architektury, jak ławki i kosze na śmieci,
a także remont ogrodzenia.
Joanna Oracka
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Nowy samochód dla pracowników gospodarczych

Rosnące potrzeby związane
z utrzymaniem porządku i prowadzeniem prac remontowych
w mieście wpłynęły na decyzję
o powiększeniu naszej miejskiej
ekipy gospodarczej. W drugiej
połowie ubiegłego roku do zespołu dołączyło dwóch nowych
pracowników. W celu lepszej organizacji pracy w grudniu kupiony
został samochód ciężarowy, który
w znacznym stopniu ma usprawnić

prace na terenie miasta. Na ulicach
miasta już od stycznia można spotkać małą białą ciężarówkę z her-

bem Miasta – Ogrodu Podkowa
Leśna. W podjęciu decyzji pomogła kalkulacja kosztów związanych
z koniecznością każdorazowego
wynajmu środka transportu koniecznego do przewożenia nawet
najdrobniejszych rzeczy, które z racji gabarytów czy ciężaru nie mieściły się w prywatnych samochodach pracowników urzędu miasta.
Sylwia Kucharczyk
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Kolumbarium

W styczniu 2021 roku zostały zakończone prace przy budowie
nowego kolumbarium na terenie cmentarza w Podkowie Leśnej
przy ul. Ogrodowej. W I etapie budowy wykonano 51 krypt na
urny, w trzech rządach – po trzy krypty. Cały projekt budowy
nowego kolumbarium przewiduje wykonanie 150 miejsc.
Zakres prac obejmował wykonanie fundamentów o długości 32 metrów i szerokości 2 metrów, wykonanie izolacji fundamentów, wykonanie
ścian kolumbarium z cegły klinkierowej, wylanie stropów betonowych,
wykonanie pokrycia dachu blachą
8

nawiązującą barwą do koloru cegły,
z której wykonane jest kolumbarium,
wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż wybudowanej części
kolumbarium oraz zagospodarowanie terenu. W związku z dużym
zainteresowaniem
mieszkańców

pochówkiem zmarłych w kolumbarium, 1.02.2021 roku została zawarta umowa na wykonanie dodatkowej części kolumbarium na kolejne
27 krypt na urny.

Andrzej Rogalski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Ani czas, ani zima nie przeszkodziły w realizacji jednej
z najważniejszych inwestycji
w naszym mieście. Budynek
przedszkola już stoi, zmieniając się z dnia na dzień.
Obecnie prowadzone prace na
budowie przedszkola są daleko zaawansowane. Budynek został już
podłączony do mediów: sieci elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej
i wodociągowej. W środku trwają
prace przy instalacjach centralnego ogrzewania, instalacjach elektrycznych, wykonywane są prace
glazurnicze w łazienkach. Została
już zamontowana winda, która jest
w trakcie prób. Jedna z sal posiadać
będzie modułową, składaną ścianę,
co pozwoli pomieścić w komfortowych warunkach prawie całą
przedszkolną społeczność, a przed
samą instytucją przedszkola otwo-

Budowa przedszkola
rzy nowe możliwości aktywizacji
całego środowiska. Na zewnątrz
pracownicy kończą elewację. Standard pasywny budynku i w późniejszym terminie planowany montaż
paneli fotowoltaicznych na dachu,
sprawi, że koszty zużycia energii
nowego budynku, będą zreduko-

wane do minimalnego poziomu.
Placówka, zgodnie z umową, powinna zostać oddana do użytku
30 czerwca 2021 roku.
Andrzej Rogalski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Oświetlenie ul. Bukowej

Zostały zakończone prace polegające na opracowaniu dokumen
tacji projektowej i wykonaniu instalacji oświetlenia drogowego
na odcinku 300 metrów w ulicy Bukowej od ul. 11 Listopada
do granicy miasta Podkowa Leśna.
Zakres prac będących przedmiotem
umowy obejmował: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody Konserwatora Zabytków
i pozwolenia na budowę, demontaż
istniejącego oświetlenia na linii napowietrznej, wykonanie linii kablowej
oraz montaż nowych lamp w typie

pastorał. Wykonanie tych prac spowodowało lepsze doświetlenie chodnika dla pieszych, jak również lepsze
doświetlenie ulicy. Ulica na tym fragmencie nabrała charakteru deptaka.
Andrzej Rogalski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Wodociąg do Owczarni
Jak co roku przed sezonem wiosennym powraca pytanie: czy
w tym roku znowu będą problemy z wodą na terenie Podkowy
Leśnej i miejscowości ościennych? Nasze miasto jest niefortunnie
usytuowane w środku Gminy Brwinów, co rodzi pewne problemy
dla mieszkańców Podkowy Leśnej oraz mieszkańców należących
do gminy Brwinów. Mowa tu oczywiście o problemach z wodą i jej
ciśnieniem w sieci. Aby zrozumieć istotę sprawy trzeba przedstawić
zasadę działania tego na pozór prostego, aczkolwiek bardzo
skompilowanego sytemu, na który wywiera wpływ wiele czynników.
Miejscowości położone na południe od Podkowy Leśnej na swoim
terenie nie posiadają Stacji Uzdatniania Wody (SUW) i są uzależnione od
dostaw wody z Brwinowa przez teren naszego miasta. Do miejscowości
Owczarnia, Żółwin i Terenia prowadzi tylko jedna czynna nitka wodociągu o ograniczonej przepustowości, przez którą BPWiK tłoczy wodę
ze swojej stacji uzdatniania do powyższych miejscowości. Nasza sieć
jest i powinna być wykorzystywana
do tranzytu wody, mówiąc wprost
- ilość wody wypływającej do tych
miejscowości powinna być zrekompensowany dostawą z wodociągu
brwinowskiego. Dla zbilansowania
wpływu i wypływu w sieci wodociągowej obu miast powinno być utrzymywane podobne ciśnienie. Jednak
w sezonie zwiększonego zapotrzebowania często mamy do czynienia
z faktem obniżania ciśnienia wody
przez operatora sieci w Brwinowie
co skutkuje większym obciążeniem
naszej stacji uzdatniania i zwiększonym wypływem do Żółwina.
W momencie zmniejszonych dostaw
wody z Brwinowa i zwiększonego
wypływu spowodowanego zapo-

trzebowaniem Żółwina, Owczarni
i Tereni – szczególnie w okresie wegetacji roślin, skok zapotrzebowania
na wodę sięga ponad 70% średnio
miesięcznego zużycia wody, podczas
gdy w samej Podkowie Leśnej to tylko do 35%. Przy tak dużych rozbiorach niestety automatycznie spada
ciśnienie w naszej sieci, co zapewne
nie raz odczuli mieszkańcy w okresie
letnim. Jak wszyscy wiemy, tereny
południowych sołectw gminy Brwinów zostały w ostatnich latach intensywnie zurbanizowane i nastąpił
znaczny wzrost zapotrzebowania na
wodę dla mieszkańców.
Aktualnie po przeanalizowaniu
roku ubiegłego stwierdziliśmy, że
roczna ilość wody zużywanej przez
mieszkańców południowej części
Gminy Brwinów sięga już 80% zapotrzebowania na wodę Podkowy
Leśnej, gdy jeszcze pięć lat temu
było to niespełna 45%. Ubiegły rok
obfitował w opady deszczu w miesiącach letnich, tym samym nie było
tak dużego jak w latach poprzednich
zapotrzebowania na wodę latem,
należy jednak przyjąć, że w okresie
występowania miesięcy bez opadów deszczu ilość wody zużywa-

nej przez mieszkańców Żółwina,
Owczarni i Tereni będzie porównywalna z tą zużywaną przez mieszkańców Podkowy Leśnej i to przy
mniejszej liczbie osób zamieszkujących te sołectwa.
Przez wiele lat problem nie był dostrzegany, jednak nastąpił przełom
i w 2020 r. gmina Brwinów podjęła
działania zmierzające do wybudowania drugiej nitki zaopatrującej
południowe krańce gminy. To rozwiązanie poprawi sytuację, ale nie
rozwiąże problemu. Konieczne będą
dalsze działania i inwestycje samorządu brwinowskiego. Aktualnie na
terenie naszego miasta trwają prace związane z tą inwestycją, która
ma zakończyć się wiosną bieżącego
roku. Z niecierpliwością oczekujemy
zakończenia tej, jakże potrzebnej inwestycji, która zapewni zwiększone
dostawy wody naszym sąsiadom.
Artur Paterek
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Chcesz otrzymywać faktury na adres e-mail
– wypełnij oświadczenie
Dbając o nasze naturalne środowisko, zachęcamy do wypełnienia
oświadczenia o zmianie formy dostarczania faktur za zużytą wodę
i odprowadzane ścieki, z tradycyjnej,
papierowej na elektroniczną, przesyłanej na adres e-mail. Przesyłanie
faktur na adres e-mail skróci czas dostarczenia dokumentów, ułatwi ich
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przechowywanie i archiwizację, ale
przede wszystkim będzie wyrazem
dbałości o środowisko naturalne.
Aby otrzymać fakturę drogą elektroniczną, należy wypełnić oświadczenie, a następnie dostarczyć je
osobiście do urzędu, bądź przesłać
na adres e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl.

Oświadczenie dołączone jest
do niniejszego numeru Biuletynu.
Można je także pobrać ze strony
www.podkowalesna.pl.
Małgorzata Grabowska
Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Remonty sieci wodociągowej

Mogłoby się wydawać, że w okresie jesienno-zimowym nic się nie dzieje w sprawach związanych z zaopatrzeniem naszych mieszkańców w wodę. Nic bardziej mylnego. Miasto Podkowa Leśna, wykorzystując moment mniejszego zapotrzebowania na wodę, przygotowuje się do nowego sezonu wiosennego
i jak co roku zwiększonego zapotrzebowania na wodę. tym zaleca się, aby ograniczyć wyjścia z domu.

Aby uniknąć corocznych problemów z ciśnieniem oraz dostępnością
wody w naszym mieście, już jesienią podjęliśmy działania zmierzające
do poprawy jakości świadczonych
usług. W pierwszej kolejności zajęliśmy się ujęciami wody. Po przeglądzie okazało się, że wydajność jednej
z pomp w studniach głębinowych
znacząco odbiega od zakładanych
parametrów. W ramach prac konserwacyjnych została wyremontowana
pompa głębinowa oraz wymieniono
komplet rur tłocznych, co powinno
zapewnić bezawaryjną pracę zespołu przez najbliższe lata.
Oczywiście ktoś może stwierdzić,
że ujęcie wody to nie wszystko, a co
z resztą? My również zgadzamy się
z tym stwierdzeniem i dlatego nasze
prace nie ograniczyły się tylko do
studni głębinowych, ale przeprowadziliśmy także gruntowny przegląd

Stacji Uzdatniania Wody (SUW).
Tam też mamy urządzenia, które
służą naszym mieszkańcom od kilkunastu lat i domagają się remontu
lub wymiany. W ramach podjętych
prac oczyszczony został cały układ
technologiczny oraz zostały wyremontowane lub wymienione pompy,
które mają kluczowe znaczenie dla
prawidłowego funkcjonowania całej
sieci. Część mieszkańców w ostatnim okresie mogła odczuć pewne
niedogodności związane z brakiem
wody w południowej części miasta.
Ma to związek z pracami związanymi
z okresowym przeglądem sieci wodociągowej i bieżącym usuwaniem
wykrytych usterek. Zdajemy sobie
sprawę, że prace te są uciążliwe, ale
niezbędne, dla zapewnienia ciągłości
dostaw w okresie wzmożonego zapotrzebowania na wodę w sezonie
wiosenno-letnim. Tym bardziej że

urządzenia te pracują 24 godziny na
dobę przez siedem dni w tygodniu.
Przepraszamy za zaistniałe niedogodności oraz prosimy Państwa
o wyrozumiałość, a wszyscy będziemy się cieszyć ich niezawodną pracą
w upalne dni.

Artur Paterek
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

WKD zrekompensuje wycinkę drzew
pod budowę drugiego toru

www.wkd.com.pl

Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47
od Podkowy Leśnej Zachodniej do Grodziska Mazowieckiego. Pierwszym etapem przedsięwzięcia
jest wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą.

W granicach Podkowy Leśnej do
wycinki zakwalifikowano 11 drzew
oraz 70 m2 krzewów. W związku

z faktem, że podkowiańska zieleń
objęta jest ochroną konserwatorską wynikającą z wpisu do rejestru
zabytków, Urząd Miasta był w bieżącym kontakcie z przedstawicielami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na
etapie wydawania zezwolenia na
usunięcie drzew oraz krzewów.
Decyzją konserwatora przewoźnik został zobowiązany do wykonania kompensacji przyrodniczej
w zamian za uszczuplenie podkowiańskiej zieleni, poprzez nasadzenie 21 szt. drzew o obwodzie pnia

nie mniejszym niż 16-18 cm oraz
60 m2 krzewów. Nowe egzemplarze dębów, lip, sosen, grabów
i krzewów ozdobnych wzbogacą
teren dworca WKD Podkowa Leśna Główna, a także uzupełnią
strukturę drzewostanu w Parku
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz
Parku Miejskim.
WKD ma wykonać nasadzenia
w terminie do dnia 30 listopada
2022 r.
Joanna Oracka
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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INFORMACJA ws. odwołania
byłej dyrektor CKIO

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do komunikatu
z dnia 1.06.2020 r., informuję, że
22 lutego br. odbędzie się pierwsza
rozprawa z powództwa Pani Aliny
Witkowskiej odwołanej ze stanowiska dyrektora CKIO w Podkowie
Leśnej, przed Sądem Rejonowym
dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Na dzień składania odpowiedzi
na pozew, strona pozwana przez
byłą dyrektor, czyli Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich,
w imieniu którego działa burmistrz,
zgłosiła do sprawy 27 świadków.
W tym 22 obecnych i byłych pracowników CKiIO, którzy zdecydowali się zeznawać w swojej sprawie. Od momentu nagłośnienia
przez byłą dyrektor sprawy w przestrzeni publicznej, do pozwanego
zgłosili się kolejni byli pracownicy
CKiIO, deklarujący chęć złożenia
zeznań przed sądem.
Zarządzeniem z 4 lutego 2020 r.
http://bip.podkowalesna.pl/wpcontent/uploads/2020/02/zarz13-2020.pdf odwołano dyrektor
CKiIO. W uzasadnieniu wskazano
jako przyczyny odwołania naruszenie przepisów prawa w związku
z zajmowanym stanowiskiem mające charakter ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków
pracowniczych.
Późniejsza kontrola Państwowej
Inspekcji Pracy, w 5 wyrywkowo
kontrolowanych przypadkach, potwierdziła nieprawidłowości (czyli
we wszystkich kontrolowanych) –
więcej http://www.ckiopodkowa.
naszbip.pl/kontrole/news/proto-

ko-kontroli-pastwowej-inspekcji
-pracy).
4 grudnia ubiegłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie, w trybie niejawnym
wydał wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonego przez byłą
dyrektor zarządzania burmistrza
miasta – http://orzeczenia.nsa.gov.
pl/doc/0898191050.
Wyrok WSA jest nieprawomocny.
1 lutego br. do urzędu miasta
wpłynął wyrok wraz z uzasadnieniem, w związku z tym iż w ocenie organu i służb prawnych Wojewódzki Sąd Administracyjny
wszedł w kompetencje Sądu Powszechnego – zarzucając zarządzeniu o odwołaniu „brak należytego”
uzasadnienia, a także niewykazania
„by zostało przeprowadzone jakiekolwiek postępowanie wyjaśniające”, postanowiłem wnieść skargę
kasacyjną od wyroku.
W uzasadnieniu wyroku sąd wyjaśnił, że zarządzenie organu wykonawczego gminy o odwołaniu
dyrektora instytucji kultury może
podlegać zaskarżeniu, ale samo
zarządzenie, mimo stwierdzenia
jego nieważności jest skuteczne
i rozwiązało stosunek pracy. Nie
ma mowy o powrocie byłej dyrektor na stanowisko, czy wypłacie
odszkodowania, czy jakiegokolwiek
roszczenia w stosunku do CKiO.
Odwołany dyrektor może kwestionować samo zarządzenie, jednak
praw pracowniczych może dochodzić jedynie przed sądem pracy.
Jesteśmy małą społecznością,
w której informacje rozchodzą się
niezwykle szybko, a wiele z nich
zostaje w sposób nieuprawniony

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza nabór
kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor ds. informatycznych
w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
Więcej informacji www.podkowalesna.pl
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zdeformowanych tak, że tracą swój
pierwotny sens i charakter.
Rozstrzyganie i ocena zarzutów
z zakresu prawa pracy, naruszania
kodeksu jest wyłączną kompetencją sądu pracy. Nie wyobrażam sobie, aby w zarządzeniu, (które jest
publikowane w BiP) czy prawem
wymaganych wystąpieniach do organizacji społecznych, których stanowisko nie jest w żaden sposób
obligujące burmistrza, przytaczać
całe historie, zdarzenia czy mnożyć
przykłady naruszeń i zachowania
niepożądanego.
To sąd wydaje wyroki, burmistrz
jedynie podejmując decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy i trybie
jego wypowiedzenia ma wyważyć
wszystkie znane mu okoliczności
i fakty. Stanąłem przede wszystkim
po stronie pracowników, instytucji
kultury i interesu miasta.
Wszystkim mającym zastrzeżenia
czy obiekcje, zwracam uwagę, że
okoliczności, fakty, zdarzenia z zakresu danych wrażliwych nie są im
znane. Wiele osób wśród pracowników i byłych pracowników CKiIO
zdecydowanych, by zeznawać
przed sądem, to mieszkańcy naszego miasta. Część z nich wróciła do
pracy w CKIO po odwołaniu byłej
dyrektor. Nie mając pełnej wiedzy, łatwo można wygłosić pogląd,
krzywdzący poszkodowanych czy
w sposób nieuprawniony piętnujący stronę. To czy przyczyna odwołania jest rzeczywista i prawdziwa
podlega ocenie jedynie sądu pracy.
Posiedzenia sądowe są jawne.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Informacje Rady Miasta
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z powodu zagrożenia epidemicznego tymczasowo zawieszone zostały dyżury
radnych. Do czasu wznowienia dyżurów możliwy jest kontakt mailowy
z radnymi (wykaz adresów mailowych na ostatniej stronie Biuletynu)

lub telefonicznego poprzez Biuro
Rady Miasta (tel. 22 759 21 06).
Zachęcamy do śledzenia transmisji sesji Rady Miasta oraz posiedzeń komisji prowadzonych w trybie zdalnym, które udostępniane są
w serwisie YouTube na kanale „Miasto Podkowa Leśna”. Informacje

o planowanych spotkaniach publikowane są na stronie podkowalesna.esesja.pl oraz w kalendarzu na
stronie internetowej miasta. Zawiadomienia zamieszczane są także na
miejskich tablicach informacyjnych.
Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sesja XXIII – 17.12.2020 r.
Uchwała Nr 187/XXIII/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 188/XXIII/2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 189/XXIII/2020

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

Uchwała Nr 190/XXIII/2020

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040

Uchwała Nr 191/XXIII/2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
(uchwała unieważniona)

Uchwała Nr 192/XXIII/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 193/XXIII/2020

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres
kolejnych 4 lat, lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II 3 w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 194/XXIII/2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Podkowa Leśna porozumień z Gminą
Brwinów i Gminą Grodzisk Mazowiecki w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego
punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej
Polskiej – Diecezja Wschodnia oraz udziału w kosztach nauczania religii

Uchwała Nr 195/XXIII/2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 196/XXIII/2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 197/XXIII/2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 198/XXIII/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały krajobrazowej
Uchwała Nr 199/XXIII/2020 w sprawie petycji „Stop zagrożeniu życia i zdrowia”
Uchwała Nr 200/XXIII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania nazwy drodze publicznej nr 719
Uchwała Nr 201/XXIII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
Uchwała Nr 202/XXIII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego

Sesja XXIV – 26.01.2021 r.
Uchwała Nr 203/XXIV/2021

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na
2021 rok

Uchwała Nr 204/XXIV/2021

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 205/XXIV/2021

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa
Leśna na 2021 rok
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Uchwała Nr 206/XXIV/2021

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa
Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 207/XXIV/2021

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie na uchwałę Nr 141/
XVII/2020 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 208/XXIV/2021

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 r. w placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwały są dostępne w Biurze Rady Miasta
i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.podkowalesna.pl)
oraz na stronie podkowalesna.esesja.pl
Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

EKO-Podkowa

Jest nas wielu, a wszyscy
mamy wspólny cel: żyć lepiej, żyć bez smogu i być eko!
Chcemy, aby hasło Podkowa
bez Smogu stało się rzeczywistością.
EKO-Podkowa to otwarta grupa zrzeszająca wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej powstała w ramach projektu Podkowa
Leśna = Human Smart Town.
Co z tą ekologią, eko-patenty,
plastik nie taki fantastik, czyste
powietrze oraz że Smog to nie
smok z bajki – to tylko niektóre
z zagadnień, które poruszymy
na tej grupie, ale w nieco inny
sposób! Zamiast suchej teorii –
chcemy pokazać jak łatwo zrobić
pierwszy krok i zostać współczesnym bohaterem, który ratuje
środowisko! Na grupie zamieszczane będą artykuły, projekty
związane ze smogiem, czystym
powietrzem, segregacją śmieci i szeroko pojętą ekologią itp.
Będą także konkursy z nagrodami
dla uczniów szkół podstawowych
i średnich z Podkowy Leśnej oraz
wiele atrakcyjnych zadań dla całej rodziny!
Dołączcie do grupy i bądźcie na
bieżąco!
Pytania /Kontakt:
fundacjarozmawiamy@gmail.com
Facebook/GrupaEKO Podkowa
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Nowe terminy składania
wniosków o świadczenie
wychowawcze w 2021 r.
Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego
będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy
trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku
kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina
500+” będzie trwał od 1 czerwca
2021 r. do 31 maja 2022 r.
W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym
2021/2022 ruszy kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego
na nowy okres
Aby uzyskać prawo do świadczenia
wychowawczego
od
1 czerwca 2021 r., wnioski będzie
można składać już od 1 lutego
2021 r. drogą elektroniczną czyli
przez:
n I nternet za pośrednictwem
portalu Ministerstwa Rodziny
empatia.mrpips.gov.pl,
nb
 ankowość elektroniczną,
np
 ortal PUE ZUS,
a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową),
czyli osobiście w siedzibie OPS lub
za pośrednictwem poczty.
Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy
okres w terminie do 30 kwietnia
2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za
miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach,
ustalenie prawa oraz wypłata
przyznanego świadczenia nastąpi
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Poniżej poszczególne, terminy
składania i rozpatrywania wnio-

sków na nowy okres 2021/2022
oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
lZ
 łożenie wniosku w okresie
luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata
przyznanego świadczenia za
miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca
2021 r.
lZ
 łożenie wniosku w maju
2021 r. oznacza, że ustalenie
i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od
czerwca, nastąpi najpóźniej do
dnia 31 lipca 2021 r.
lZ
 łożenie wniosku w czerwcu
2021 r. oznacza, że ustalenie
i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od
czerwca, nastąpi najpóźniej do
dnia 31 sierpnia 2021 r.
lZ
 łożenie wniosku w lipcu
2021 r. oznacza, że ustalenie
i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej
do dnia 30 września 2021 r.
lZ
 łożenie wniosku w sierpniu
2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego
świadczenia, z wyrównaniem
jedynie od sierpnia, nastąpi
najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.
Ważne!
n  Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie
w miesiącu czerwcu 2021 r.

wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
n  Złożenie wniosku do końca
czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie
wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od
1 czerwca 2021 r.
n  Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres
po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie
przysługiwało od miesiąca
złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Rodzina 500+
dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w zakładce „Rodzina
500+”.
Informacji na temat świadczenia wychowawczego i sposobu
realizacji w OPS Podkowa Leśna
udziela Pani Magdalena Mosiejczyk-Gołos – Inspektor ds. świadczeń pod numerem telefonu
tel. 22 729 10 82
Edyta Żaczkiewicz
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej

INFORMACJA
Od dnia 15 lutego 2020 r.
w wyniku procedury naboru,
Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej została Pani Edyta
Żaczkiewicz.
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Edukacja

Wieści ze Szkoły św. Teresy

Dzień otwarty

W sobotę, 6 lutego zaprosiliśmy rodziców kandydatów do naszej szkoły na Dzień Otwarty online. Osoby, które wzięły w spotkaniu, miały okazję spotkać
się z dyrekcją, posłuchać wypowiedzi nauczycielek,
uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania szkoły.

Panie nauczycielki opowiedziały
o tym, co wyróżnia Szkołę św. Teresy,
o swojej pracy z dziećmi oraz zainteresowaniach zawodowych, którymi
na co dzień zachęcają wychowanków do niestandardowych działań
i poszukiwań. Była mowa o rozważaniach filozoficznych dla klas młodszych, grach logicznych i kodowaniu
w czasie lekcji, integracji sensorycznej, inspiracjach przyrodniczych
i metodach pracy podczas języka
angielskiego w klasach 0-3. O współpracy z rodzicami, działaniach Rady
Rodziców opowiedział jej przewodniczący – pan Marcin Wlazło.
Goście mogli również wysłuchać
głosów trzecioklasistów, którzy
wraz z wychowawczyniami przy-

gotowali i nagrali krótkie, ale wypowiedzi. Dzieci odpowiadały na
dwa pytania: „Jak jednym słowem
można opisać naszą szkołę?” oraz
„Co najbardziej podoba ci się w naszej szkole?”. Głosy uczniów są dla
nas najważniejsze, a te które padły
podczas nagrania były wzruszające
i prawdziwe.
Nie mogliśmy zaprosić rodziców
do siebie, więc zaproponowaliśmy
wirtualny spacer po budynku. Przewodniczkami były uczennice klasy
8a – Laura Ryfa, Dominika Woźnicka, Jadzia Dzudzewicz, Zuzia Banasiewicz, Amelia Short, Alicja Madej,
Marysia Mazurek, Miriam Bartnik
i Julia Bidzińska, które zrealizowały
dwa filmy. Trzeci film nagrali wspól-

nie Zosia Wróblewska i Wiktor Dąbrówka z klasy 8b. Wszystkie filmy są
dostępne na stronie: szkola2.pl Wolontariuszom – realizatorom jesteśmy
wdzięczni za zaangażowanie, samodzielność i pomysłowość.
Bardzo dziękujemy naszym gościom za aktywny udział w spotkaniu!
Wszystkich rodziców, którzy
chcieliby nas poznać i zapisać
dziecko do Szkoły Podstawowej
im. św. Teresy w Podkowie Leśnej
zapraszamy do odwiedzenia naszych stron http://www.szkola2.pl/
https://www.facebook.com/szkola.
sw.teresy/ oraz do kontaktu telefonicznego 22 729 12 81.
Marzena Prądzyńska
Dyrektor Szkoły św. Teresy

Klasy 1 – 3 wróciły do szkoły

Długo oczekiwany powrót do szkoły został przyjęty z radością, nie tylko przez uczniów. Również
nauczyciele zareagowali entuzjastycznie na wiadomość o otwarciu szkoły dla klas 1-3.

A co w szkole? Oprócz korzystania
z uroków zimy (budowa igloo, zabawy na śniegu, lepienie bałwana na
czas, wojna na śnieżki itp.), mamy
sporo pracy w klasach. Zdalna edukacja nauczyła nas, że trzeba rozsądnie i z namysłem gospodarować
czasem. Pojawiła się przestrzeń na
prace metodą projektów, gry planszowe zamiast wkuwania tabliczki
mnożenia, kalambury i bingo poma-
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gają w nauce czytania, w myśleniu,
przewidywaniu i wyciąganiu wniosków. Prace samodzielnie zaplanowane i odpowiedzialnie wykonane
przez uczniów też cieszą się ogromną popularnością. Dzieci stęsknione
za kontaktem z rówieśnikami nie
mają ochoty wychodzić do domu ze
świetlicy.
Na stałe weszło do szkolnej mody
używanie kolorowych, zindywidu-

alizowanych maseczek i poruszanie
się w wyznaczonych strefach. Na razie kontakty w ramach jednej klasy
w pełni zaspokajają potrzeby społeczne naszym uczniom. Szykujemy
się do karnawałowych ostatków.
Samodzielnie wykonane maski, będą
hitem tego sezonu:) A póki co cieszymy się piękną zimą.
Nauczycielki klas 0-3
Szkoły św. Teresy

Edukacja

A w przedszkolu...
Z DOBREGO SERCA
W październiku przedszkole przeprowadziło zbiórka karmy dla kotów podopiecznych Stowarzyszenia Koty Prezesowej w Brwinowie.
Inspiracją tej akcji był Światowy
Tydzień Zwierząt, który miał przypomnieć wszystkim o prawach
zwierząt do godnego życia, bezpieczeństwa i wolności. Udało nam
się zgromadzić dużą ilość suchej
karmy, puszek z mokrą karmą, żwirku, koców oraz zabawek. Bardzo
serdecznie dziękujemy wszystkim
przedszkolakom i rodzicom za zaangażowanie w zbiórkę karmy i innych
potrzebnych rzeczy.
W OCZEKIWANIU NA…
Wizyta
Świętego
Mikołaja
w przedszkolu, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci
dniu w roku. Wszystkie grupy pracowicie przygotowywały się do
tego wydarzenia. W salach rozświetliły się tysiącem świateł i bombek
najpiękniejsze świąteczne choinki,
dzieci przygotowały laurki, uczyły
się wierszyków i piosenek.
10 grudnia był to dzień wielkiego
oczekiwania. Od samego rana dzieci z niecierpliwością wyczekiwały
na gościa z siwą brodą, spoglądając
na drzwi, nasłuchując magicznego
dzwoneczka. I oto on, gość z dalekiej Laponii przybył do przedszkola
z królową Arendelle Elzą. Szanowni
goście odwiedzili dzieci we wszystkich oddziałach przedszkolnych
wręczając prezenty. Spotkanie zostało uwiecznione pamiątkową fotografią a cała uroczystość odbyła
się w pełnym reżimie sanitarnym.
CICHA NOC
Tradycją naszego przedszkola
jest coroczne wystawianie Jasełek
w wykonaniu najstarzej grupy wiekowej dla społeczności przedszkolnej, rodziców i zaproszonych gości.
W tym trudnym czasie pandemii

uroczystość ta nie mogła się odbyć
z wiadomych przyczyn. By tradycji stało się zadość oddział dzieci
sześcioletnich – grupa „Sowy” pod
bacznym okiem nauczycieli przygotowała przedstawienie Jasełkowe,
które zostało nagrane na nośnik
cyfrowy i przekazane do obejrzenia
rodzicom oraz nauczycielom z pozostałych grup. Wspólne kolędowanie
wprowadziło nas wszystkich w magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia za co serdecznie dziękujemy.
JESTEŚMY AKTYWNI
Mimo ograniczeń w związku
z pandemią COVID – 19 staramy
się włączać w różnego rodzaju projekty ogólnopolskie. Dotychczas
udało nam się zgłosić i realizować
zadania z dwóch projektów: „Serdeczna karteczka” i „Piękna Nasza
Polska Cała”. Ponadto w grupach
organizowane są zajęcia z kodowania, mające na celu wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka:
rozwijanie logicznego myślenia,
ćwiczenie współdziałania w zespołach, ćwiczenie koncentracji uwagi,
rozwijanie spostrzegawczości. Nie
możemy zapomnieć o Metodzie
Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
która jest wspomaganie rozwoju
psychoruchowego dzieci, służy do
aktywizowania rozwoju funkcji psychomotorycznych i ich integracji.
„DZIECI DZIECIOM ” – GRAMY
Z WIELKĄ ORKIESTRĄ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Niestety w tym roku nie mogliśmy czynnie uczestniczyć w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, jednak nie pozostaliśmy bierni.
Przedszkolaki z grupy „Krasnale”
specjalnie na 29. finał „Gramy z głową!” namalowały własnoręcznie
piękne obrazy, które zostały przekazane do sztabu na licytację.

Podkowiański Finał
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
I stało się, kolejny raz z dumą informujemy – finał w Podkowie dobiegł
końca z ogromnym sukcesem. W sumie podczas kwest i aukcji wolontariusze połączonych szkół, dzięki hojności Podkowian, zebrali: 40 512,90 zł
i 63 euro. Pierwszy raz prowadziliśmy
licytacje online, które zakończyły się
sukcesem. Przekazane przez darczyńców przedmioty zostały wylicytowane na łączną kwotę 4340 zł.
Chcemy serdecznie podziękować
wszystkim, którzy dołożyli się do tego
fantastycznego wyniku: mieszkańcom,
darczyńcom, instytucjom (Restauracji
Alebosco, Zarządowi Warszawskiej
Kolei Dojazdowej w Grodzisku Mazowieckim, Urzędowi Miasta Podkowa
Leśna oraz Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna, strażakom z Ochotniczej
Staży Pożarnej w Milanówku, Pani Katarzynie Gacek, Joannie Szyborskiej),
ale w szczególności WAM, Wolontariuszom, którzy dzielnie wypełniliście
swoje zadania i w ogóle byliście super. Osobne, szczególne podziękowania składamy wszystkim pracującym
w dniu Finału w podkowiańskim sztabie Orkiestry, oraz panu Włodzimierzowi Sarnie za wsparcie w licytacji online.
Dziękujemy wszystkim pozytywnie zakręconym, na tą zimową akcję ludziom
dobrej woli. Do zobaczenia za rok!
W imieniu organizatorów i wolontariuszy:
Paweł Włoczewski, szef sztabu, Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60
Mariusz Płoszaj-Mazurek, Olga Zdybel,
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
Agnieszka Hein, Szkoła Podstawowa im.
Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej
Dorota Staszewska, Przedszkole Miejskie
im. Krasnala Hałabały

Joanna Gajewska
nauczyciel przedszkola
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Kultura

 iejska Biblioteka
M
Publiczna im. Poli
Gojawiczyńskiej
w Podkowie Leśnej
1. Informujemy, że Biblioteka zrezygnowała z numeru telefonu stacjonarnego. Podajemy AKTUALNE
numery telefonów komórkowych:
+48 571 271 770 ; +48 571 271 776
2. Bez zmian pozostają adresy mailowe:
dyrektor@mbp-podkowalesna.pl oraz wypozyczalnia@mbp
-podkowalesna.pl
3. Cały czas dostępna jest
usługa „Książka na telefon”. Po
wcześniejszej rezerwacji książek
i umówieniu terminu, bibliotekarz
przywiezie Państwu do domu zarezerwowane pozycje i odbierze przeczytane książki. Prosimy o korzystanie z możliwości rezerwacji książek
za pośrednictwem katalogu online
(na www.mbp-podkowalesna.pl) – ta
forma usprawnia proces rezerwacji.
4. Biblioteka podkowiańska proponuje, wyłącznie Czytelnikom Biblioteki, nieodpłatny dostęp do książek
i publikacji cyfrowych – ebooków
(w formacie PDF) oraz audiobooków
MP3 (w formacie MP3).
Dysponujemy ograniczoną liczbą
kodów dostępowych, zatem ważna
jest kolejność zgłoszeń.
Wyciąg z zasad wydawania kodu
ustalonych przez Firmę Legimi:
„Czytelnik, który chce
korzystać z Legimi, zgłasza się do biblioteki. Jej pracownik, po
zidentyfikowaniu go jako Czytelnika
biblioteki, wydaje jeden kod z miesięcznym okresem ważności”.
5. Drodzy Czytelnicy zachęcamy
do udziału w projekcie dla dzieci
w wieku przedszkolnym (3-6 lat)
realizowanym w ramach ogólnopol18

skiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Każde dziecko w wieku
3-6 lat, które przyjdzie do Biblioteki
podkowiańskiej z Rodzicem, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. Każdy uczestnik podczas
wizyty połączonej z wypożyczeniem
książek otrzyma NAKLEJKĘ.
Adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej,
ul. Błońska 50, Podkowa Leśna

6.
Biblioteka podkowiańska
uczestniczy jako partner, w realizowanym przez Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich projekcie
„Podkowa mówi”.
7. PODKOVIANA

Nowa publikacja podkowiańska
jest już dostępna w Bibliotece. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna opublikowało
kolejną pozycję w ramach serii Biblioteka Podkowiańska. Tym razem
coś dla dzieci – książeczka „Fotoplastykon” Małgorzaty Wittels z ilu-

Kultura
stracjami Jakuba Cwieczkowskiego.
Fotoplastykon – książka dla dzieci, ale przeznaczona do czytania rodzinnego – poświęcona jest historii
Podkowy Leśnej. Zachęcamy do lektury i do obejrzenia krótkiego video
promującego książkę opublikowanego na stronie Towarzystwa.
Publikacja została dofinansowana
ze środków Miasta Podkowa Leśna.
(źródło noty: www.podkowalesna.pl)
8. Zachęcamy do zapoznania
się z wykazem prenumerowanych
w 2021 r. czasopism, który opublikowany jest na stronie biblioteki.
Każdy z tytułów jest wypożyczany
na zewnątrz (do domu). Prasę można również rezerwować, podobnie
jak książki, audiobooki i gry planszowe. Wskazujecie tylko Państwo
interesujące tytuły, a po ukazaniu
się kolejnego numeru, informujemy
o możliwości odbioru. Nie trzeba
pamiętać o terminach publikacji, zajmie się tym Państwa Biblioteka.

We współpracy z firmą „City
Talks” złożyliśmy wniosek
w konkursie ogłoszonym przez
LGD „Zielone Sąsiedztwo” na
projekt multimedialnego przewodnika po Podkowie Leśnej
„Podkowa Mówi”.
Wniosek został oceniony pozytywnie przez Radę Oceniającą wnioski
i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu listy rankingowej przez Urząd,
zostanie zawarta umowa na dofinansowanie realizacji projektu ze środków UE na kwotę 36 237,00 PLN.
Przewodnik multimedialny będzie
się składał ze stu opowieści (ok. 1-2
min.) o wybranych, zabytkowych lub
wartościowych obiektach w Podkowie Leśnej. Opowieści czytane przez
aktorów ułożą się w kilkanaście
tematycznych tras spacerowych.
Każda trasa np. „Podkowa architektoniczna”, „Podkowa Literacka”,
„Podkowa Kulinarna” itd. będzie miała wprowadzenie i podsumowanie
w wersji audio. Zatrzymując się przy
poszczególnych obiektach, oglądając
je, będzie można odsłuchać opowieści na smartfonie. Wg naszej wiedzy
obecnie to jedyna aplikacja na rynku, która zawiera oprócz tras, zdjęć

8. Szanowni Państwo,
a) zawsze mile widziane są rekomendacje dotyczące zakupów nowości przekazywane podczas wizyt
w Bibliotece, a także mailowo lub
telefonicznie (jak poniżej):
– telefonicznie w godzinach otwarcia Biblioteki – +48 571 271 770;
+48 571 271 776,
– sms (7/24),
– mailowo (7/24) dyrektor@mbp
-podkowalesna.pl lub
b) oprócz bieżącej obsługi Czytelników przychodzących do Biblioteki,
bibliotekarz kontaktuje się z Państwem telefonicznie wykonując
i odbierając dziesiątki połączeń, informując o zasadach udostępniania
zbiorów, możliwości odbioru rezerwacji, pomaga w wyborze publikacji,
przyjmuje zamówienia tytułów do
zakupu, wyjmuje z półek zamówione pozycje i włącza książki zwrócone (których liczba się kumuluje z powodu odbywania przez zwracane

pozycje kwarantanny), odpowiada
na maile oraz wykonuje wiele innych
czynności związanych z zakupem
publikacji i ich opracowaniem, dlatego prosimy cierpliwość, jeśli przez
moment trzeba będzie poczekać.
W sytuacji, gdy połączenie nie
zostanie od razu odebrane, prosimy o ponowienie próby kontaktu za
chwilę. Zawsze staramy się oddzwonić i/lub odpisać, jeśli dla różnych
powodów nie stałby się tak, liczymy
na wyrozumiałość.
c) zgodnie z zaleceniami Biblioteki
Narodowej do odwołania wstrzymana jest usługa wypożyczeń międzybibliotecznych, jednak w zamian
za te niedogodności, proponujemy
dostęp do oferty cyfrowej.
Dziękując za otrzymywane od
Państwa miłe słowa, serdecznie
i nieustająco zapraszam do Biblioteki podkowiańskiej.
Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej

„Podkowa Mówi”

i opisów, opowieści audio. Aplikacja
City Talks z powodzeniem działa m.in.
w Warszawie czy Rzeszowie.
Opowieści przygotowujemy na podstawie ogólnodostępnych materiałów
archiwalnych, zarówno drukowanych
jak też audiowizualnych. Równocześnie chcielibyśmy, by przewodnik powstawał w sposób partycypacyjny.
Dlatego zapraszamy wszystkich podkowian do udziału w opracowywaniu
zawartości. Poszukujemy osób, które
zechciałby
wypożyczyć/udostępnić nam swoje materiały archiwalne,
zdjęcia i opowieści. Zwłaszcza te dotyczące najwartościowszych, najciekawszych obiektów w naszym mieście lub historii rodzinnych. Nagrodą
dla wszystkich, którzy wezmą udział
w akcji, będzie bibliofilskie wydanie
„Dziewcząt z Nowolipek” Poli Gojawiczyńskiej – podkowianki i patronki
naszej biblioteki oraz inne publikacje
podkowiańskich instytucji kultury,
z którymi wspólnie pracujemy nad
przewodnikiem.
Partnerami projektu są:
l Towarzystwo Przyjaciół Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna (które
proponuje już na swojej stronie

tematyczne trasy turystyczne po
Podkowie)
lM
 iejska Biblioteka Publiczna im. Poli
Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej
l Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów – Stawisko
Koordynator projektu: Marcin Śliwa
Kontakt: 664 114 080;
marcin.sliwa@ckiopodkowa.pl
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Kultura

NOWA Strategia Rozwoju Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2026
Ruszają prace nad AKTUALIZACJĄ strategii mimo pandemii! Zapraszamy do włączenia się!
Powiedz, kim mamy być i co robić z Tobą i dla Ciebie!
Szanowni Państwo,
W ubiegłym roku straciła aktualność poprzednia strategia CKiIO.
Chcemy ją aktualizować. Proces dawno powinien był ruszyć, ale plany te
pokrzyżowała pandemia. Mimo to
rozpoczynamy działania i konsultacje on-line. Wkrótce zaprezentujemy
Państwu ankietę, w której zapytamy naszych odbiorców, partnerów,
współtwórców, co się nam udaje, a co
mogłoby działać lepiej. Kim jesteśmy
teraz, a kim mielibyśmy być za pięć lat.
Strategia to projekt, w którym kulturę traktujemy szerzej, niż tylko jako
sztukę, jej nauczanie, popularyzowanie i prezentowanie. Kultura, w naszym zamyśle, powinna stanowić

przestrzeń komunikacji społecznej,
prezentowania – również w sposób
artystyczny – różnych wizji wspólnej
przestrzeni. Mieszkańcy w takim modelu mogą się lepiej poznać i zrozumieć swoje – często sprzeczne - racje.
W tym sensie proces aktualizowania
strategii będzie sprzyjał, taką mamy
nadzieję, dialogowi i spójności społecznej, będzie mieć charakter pro
wspólnotowy, wzmacniający tożsamość i wspólnotę lokalną.
Przeprowadzimy analizę otoczenia
społeczno-ekonomiczno-kulturowego, w którym funkcjonujemy, w kontekście wyzwań dla CKiIO i potencjału Centrum. Zorganizujemy spotkania
z mieszkańcami, badania ankietowe

W Stawisku

Wskutek pandemii i związanych
z nią obostrzeń sanitarnych, pracownicy Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
skupili uwagę na pracach związanych z eksponatami i zbiorami archiwalnymi. Pokłosiem tych prac
są m.in. wydane w ostatnich tygodniach dwie książki poszerzające
wiedzę zarówno o Stawisku, jak
i o jego gospodarzach – Annie i Jarosławie Iwaszkiewiczach. Pierwsza z nich to „Ważni ludzie, ważne
sprawy”, zawierająca listy Aleksandra Landaua do obydwojga
Iwaszkiewiczów. Landau, niespełniony muzyk i urzędnik o duszy
artysty, bardzo bliski przyjaciel
rodziny Iwaszkiewiczów, dostarcza wielu cennych, wcześniej
nieznanych informacji o życiu na
Stawisku w dwudziestoleciu międzywojennym oraz o bliskich relacjach łączących Iwaszkiewicza
z rodziną Landsbergów z Tomaszowa Mazowieckiego.
Druga z książek to dwutomowa
korespondencja Anny i Jarosława
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Iwaszkiewiczów oraz tłumacza
literatury francuskiej, redaktora
miesięcznika „Twórczość” – Jerzego Lisowskiego. Te listy dają
z kolei wgląd w powojenną historię Stawiska, obejmującą lata
1947–79. Dowiadujemy się z nich
o zakulisowych staraniach przyznania Iwaszkiewiczowi Nagrody
Nobla, o codziennych życiowych
kłopotach mieszkańców Stawiska,
o prywatnych opiniach korespondentów na temat pisarzy i polityków. Obydwie książki powstały
w oparciu o rękopisy przechowywane w stawiskim archiwum.
Jednocześnie
informujemy,
że codziennie od godziny 8.00
do 16.00 otwarty jest stawiski
park, gdzie zachwycają drzemiącą w nich energią rzeźby meksykańskiego artysty Juana Soriano.
Wystawę zorganizowano przy
współpracy Ambasady Meksyku
i „Fundacion Juan Soriano y Marek Keller A.C. Meksyk”.
Robert Papieski

Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

mające na celu identyfikację potrzeb,
zasobów i potencjału kulturotwórczego mieszkańców Podkowy Leśnej. Aktualizację strategii przeprowadzimy
w oparciu o wypracowaną wspólnie
diagnozę, która pozwoli w większym
stopniu realizować działania zainicjowane przez samych mieszkańców.
W ten sposób mieszkańcy otrzymają
szerszą i lepiej sprofilowaną ofertę
kulturalną Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
Zapraszamy wszystkich podkowian
do udziału. Prosimy już teraz słać
Państwa uwagi, opinie, propozycje.
Koordynator projektu: Marcin Śliwa
Kontakt: 664 114 080;
marcin.sliwa@ckiopodkowa.pl
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„Złote Lwy” dla Mariusza Wilczyńskiego!
Mariusz Wilczyński, związany z Podkową twórca filmów animowanych, malarz, performer i wykładowca łódzkiej Filmówki, został uhonorowany w grudniu 2020 r. na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Wielką Nagrodą „Złote Lwy” za swój
długometrażowy film animowany „Zabij to i wyjedź z tego miasta”.
Ten najbardziej prestiżowy laur
filmowy, jaki przyznawany jest w
Polsce, Wilczyński otrzymał jako
reżyser dzieła, wespół z producentkami, Ewą Puszczyńską i Agnieszką
Ścibor, pokonując 13 innych produkcji startujących w konkursie. Warto
podkreślić, że była to pierwsza zwycięska animacja w historii Festiwalu.
Podczas ceremonii wręczenia nagród Artysta, który często podkreśla, że w dziedzinie animacji jest samoukiem, powiedział m.in.: ”Ciężko
jest mi zebrać słowa ze wzruszenia.
Chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim duchom, które są
w moim filmie i wszystkim tym wielkim aktorom, których już nie ma,
a także tym, którzy są i tak świetnie
zagrali w naszym filmie”.
Dzieło Wilczyńskiego, które zachwyciło światową i polską krytykę, zebrało również liczne laury na
prestiżowych festiwalach na całym
świecie, m.in. w Ottawie (Kanada), Annecy (Francja), Limie (Peru),
Wiedniu, a także znalazło się wśród
7 filmów, które były rozważane jako
polski kandydat do Oscara. Znany brytyjski krytyk filmowy Peter
Bradshaw z „The Guardian” napisał
o filmie Wilczyńskiego, że jest to

„surowy, intensywny sen, zahaczający o geniusz”. W tym tworzonym
przez kilkanaście lat (!), przejmującym, autobiograficznym obrazie, będącym rozliczeniem reżysera z przeszłością, a także swoistym traktatem
o przemijaniu, ważną rolę odgrywa
też muzyka Tadeusza Nalepy, guru
i przyjaciela reżysera.
W filmie Wilczyńskiego, którego
akcja toczy się w jego rodzinnej Łodzi, będacej zarazem tłem, jak i „bohaterem” wydarzeń, nie zabrakło też
akcentów podkowiańskich. Wśród
plejady znakomitych polskich aktorów, którzy użyczyli głosu filmowym
postaciom, znalazł się podkowanin
Daniel Olbrychski, pojawia się w nim
również autor podkowiańskiego hejnału, związany z Podkową Tomasz
Stańko, który niestety nie doczekał
premiery filmu.
Artyście gorąco gratulujemy i życzymy kolejnych niezwykłych dzieł!
Mamy nadzieję, że gdy tylko będzie to możliwe, uda się nam zaprezentować film w kinie Projekt
i zaprosić Artystę na spotkanie
z podkowiańską publicznością.
Agnieszka Wojcierowska
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatel-

skich
Mariusz Wilczyński jest twórcą
animacji, scenarzystą, malarzem,
performerem i pedagogiem.
Ukończył Wydział Malarstwa
i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi w pracowni malarstwa
prof. Stanisława Fijałkowskiego
i pracowni drzeworytu prof. Andrzeja Mariana Bartczaka. Retrospektywy jego filmów były prezentowane m.in. w Museum of
Modern Art w Nowym Jorku, National Museum w Brazylii, Anthology Film Archives w Nowym Jorku. Za swoje filmy otrzymał wiele
nagród i wyróżnień, a „The New
York Times” nazwał go „jednym
z najważniejszych współczesnych
twórców animacji artystycznej”.

Film Młoda Podkowa – zapraszamy do udziału
W tym roku w ramach projektu SŁOWO/FOTO/FILM ruszamy z nowym
filmem.
„Podkowa młodych” (tytuł roboczy) –
to film o Podkowie, tyle, że z perspektywy wnuków, młodych podkowian.
Chcemy zobaczyć, co ich zajmuje, jak
żyją oraz jaki mają stosunek do miejsca,
w którym żyją. Chcielibyśmy w pewnym stopniu przekazać im kamerę,
poprosić o włączenie się w kręcenie
zdjęć, spytać, co chcieliby nam pokazać
ze swojego życia. Włączymy do filmu
nagrania z ich smartfonów. Kamery
będą też przyczepione do deskoro-

lek, rowerów, butów, tak byśmy mogli
podążyć bezpośrednio i dosłownie za
naszymi bohaterami. Film jest częścią
większej całości programowej skierowanej do młodych ludzi, tak by częściej
gościli w CKiIO, by było to również ich
miejsce.
Zapraszamy młodych ludzi 6-26 lat,
ruszamy też z kampanią „ich” kanałami,
prosimy zgłaszać chęć udziału: marcin.
sliwa@ckiopodkowa.pl lub dzwonić na
664 114 080.
Marcin Śliwa – koordynator projektu
SŁOWO/FOTO/FILM. Kamera Klara –
współpraca, zdjęcia.
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Zmarł Henryk Bazydło
Filmowiec i fotografik, wyróżniony odznaką honorową Zasłużony
dla Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.
Henryk Bazydło stworzył wyjątkową dokumentację fotograficzną
wydarzeń zachodzących w Podkowie Leśnej w latach 80. i 90. Na jego
zdjęciach znajduje się zapis niezliczonej liczby wydarzeń, zwłaszcza
ze spotkań z najwybitniejszymi
postaciami świata kultury, sztuki,
nauki i polityki, którzy przewinęli się przez Podkowę Leśną w tym
czasie. Powstał dzięki temu unikatowy, jednolity zbiór ilustrujący na
przykładzie jednej społeczności
lokalnej sprawy, którymi w tamtych latach żył cały kraj. Fotografie zgromadzone przez Henryka

Bazydłę posłużyły jako materiały,
m.in., do wystawy zdjęć z pierwszej

pielgrzymki z Podkowy Leśnej do
Katynia, wystawy „O wolność i Solidarność – Podkowa Leśna 1976
– 1991” i ostatnio do książki „Brat
Lew” wydanej przez Towarzystwo.
Ta dokumentacja fotograficzna
to obraz skrawka wolnej Polski
w trudnych czasach powojennej historii naszego kraju.
Był mieszkańcem bliskiego Brwinowa, emocjonalnie i duchowo
związany z Podkową i parafią pod
wezwaniem Św. Krzysztofa, czego dał szczególne dowody opiekując się Ks. Leonem Kantorskim
w ostatnich latach jego życia.
Jacek Wojnarowski
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna

Żurawie Powiatu Grodziskiego 2020

Żurawie Powiatu Grodziskiego to nagroda ufundowana w 2019 roku przez
Stowarzyszenie Europa i My. Nagroda ma na celu promocję aktywności
obywatelskiej, docenienie liderów lokalnych i stojących za nimi organizacji,
popularyzowanie pozytywnych przykładów postaw obywatelskich oraz szerzenie
wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w powiecie grodziskim.
Żurawie w roku 2020 przyznano w pięciu kategoriach: społecznik
roku, wolontariusz roku, organizacja
pozarządowa, firma przyjazna społeczności lokalnej i wydarzenie społeczne. W sumie przyznano 7 Żurawi.

Nagroda z okazji
jubileuszu 20-lecia

Wśród nagrodzonych organizacji
pozarządowych znalazło się również Stowarzyszenie Związek Podkowian, które zostało wyróżnione
za „dbałość o tradycje i dziedzictwo
kulturowe Podkowy Leśnej, za tworzenie pozytywnego środowiska dla
mieszkańców i aktywne działania
opierające się na harmonijnym kontakcie z przyrodą”. Ta nagroda cieszy
nas szczególnie, gdyż wszystkie te
kwestie wpisywały się i wpisują się
nadal w cele Stowarzyszenia. Ponadto, docenienie naszej działalności
nie mogło chyba przyjść w lepszym
momencie: w momencie otrzymania nagrody nasze Stowarzyszenie
obchodziło dwudziestolecie swojej
działalności na rzecz szeroko rozumianej lokalnej społeczności.
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Nagroda została przyznana przez
specjalnie powołaną Kapitułę, której
Przewodniczącym jest Paweł Łukasiak prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce a w skład jej wchodzą
przedstawiciele wszystkich gmin powiatu grodziskiego oraz przedstawiciele partnerów. Nagrodę w postaci
statuetki autorstwa Jerzego Juczkowicza, dyplomu, obrazu olejnego oraz innych nagród rzeczowych
odebrała Przewodnicząca Stowarzyszenia Związek Podkowian Barbara
Podogrodzka. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się na II Gali Aktywności Lokalnej 28.12.2020 w Sali
Kinowej Domu Kultury w Grodzisku
Mazowieckim.
Panująca pandemia w istotny sposób wpłynęła na organizację II Gali
Aktywności Lokalnej, lecz mimo pustej sali organizatory zadbali o to, by
gala miała bardzo uroczysty i czasami wzruszający charakter. Wszyscy,
którzy oglądali on line transmisję
wręczenia nagród, mogli poznać nie
tylko nagrodzonych i ich dokonania ale również wysłuchać występu

wokalno-muzycznego Ani Krysiak – laureatki
ubiegłorocznych
Żurawi w kategorii Wolontariusz
Roku 2019. Galę
zakończył koncert
laureata IV edycji
The Voice of Poland: kompozytora, wokalisty i lidera list przebojów – BARANOVSKI.
Ze strony Stowarzyszenia szczególnie chcielibyśmy podziękować
i wyrazić uznanie Danielowi Prędkopowiczowi – prezesowi Stowarzyszenia Europa i My, który razem ze
znanym dziennikarzem Grzegorzem
Nawrockim prowadzili Galę tworząc
serdeczną atmosferę.
Do zobaczenia za rok !!!
Więcej o nagrodzie, nagrodzonych
i samej Gali można przeczytać i obejrzeć na stronach: www.europaimy.
home.pl/zurawie a także www.zurawie.org.pl
Stowarzyszenie Związek Podkowian
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Fot. Sylwia Krzemianowska

Wprowadzone po raz kolejny,
tym razem od początku
listopada ubiegłego roku,
obostrzenia prawne związane
z pandemią, zamknęły
instytucje kultury dla
publiczności i zmusiły nas
do zmiany form działalności.
Jednak w tym czasie nie
próżnowaliśmy i nasze
imprezy z konieczności
przenieśliśmy do sieci.

CKiIO wirtualne recepty na pandemię
W grudniu obchodziliśmy 250. urodziny Beethovena, organizując online
przedświąteczny koncert z popularnego wśród Podkowian cyklu „Muzyczny
Five O’clock” i bawiliśmy „Brytyjskim
Humorem”, bo taki tytuł nosiła wystawa rysunków Angusa Gray Burbridge’a w Galerii Kasyno. Oba wydarzenia, tak jak i cotygodniowe wykłady
Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA, zarejestrowaliśmy naszą kamerą
i są one dostępne na kanale YouTube
(ckiopodkowaTv) i na naszym facebooku (Ckio Podkowa Leśna).
Jak jednak zrobić transmisję koncertu czy film z wernisażu, gdy pierwszy raz ma się kamerę w ręku? Przyznajemy, nie było to łatwe, ale nasz
zespół wziął się ostro do nauki nowych umiejętności: filmowania, montażu, dodawania (od niedawna obowiązkowych) napisów. Dzięki temu
od początku roku mogliśmy zaprosić
dzieci, dorosłych i seniorów na „Onlinowy styczeń” – różnorodne filmy,
aktywności i zajęcia na naszym Facebooku, w których, mamy nadzieję,
każdy znalazł coś dla siebie.
Bo też oferta była bogata: od codziennych lekcji szachów, poprzez
warsztaty tańca ludowego, propozycje rodzinnych zajęć plastycznych dla
najmłodszych, projektowanie grafiki
komputerowej, po karnawałowe zabawy z balonami, familijne warsztaty
kulinarne z przepisami na zdrowe słodycze bez cukru, czy wreszcie konkurs na film o Podkowie nakręcony
dowolnym urządzeniem.
Prawdziwym wyzwaniem było
stworzenie, po raz pierwszy na platformie internetowej, przez zespół

naszego Teatru Otwartego pod kierunkiem Joanny Cichoń, spektaklu
„Zoomowe Przygody Sindbada Żeglarza”, a także zorganizowanie cyklu
warsztatów
taneczno-ruchowych
„Wróćmy do siebie”, prowadzonych
przez Aleksandrę Zdunek w ramach
programu „UTW – Seniorzy w akcji”.
Chcemy przy tej okazji pogratulować
seniorom, którzy ochoczo i bez kompleksów zmierzyli się z wirtualną rzeczywistością, nie rezygnując z zajęć
i kontaktu z kulturą.
Propozycje na kolejny miesiąc nazwaliśmy „Artystyczny luty w CKiIO”.
W jego ramach przygotowaliśmy
prezentacje filmowe trzech nowych
podkowiańskich galerii sztuki: Galerii
Ikikata, Galerii Bluszcz i Galerii Mimochodem. Każda z nich ma swój autorski, oryginalny sposób promowania
sztuki i na pewno warto poznać te
nowe miejsca na artystycznej mapie
Podkowy, na razie choćby wirtualnie,
na naszym FB i kanale YouTube. Również od końca lutego, na razie tylko
online, można oglądać prezentowaną
w Galerii Kasyno wystawę malarstwa
podkowiańskiej artystki i scenografki
Aleksandry Szempruch, zatytułowaną „Abraxas”. Warto dodać do tego
stworzone ad hoc, dzięki życzliwości właścicieli, tymczasowe galerie
w podkowiańskich sklepach, takie jak
wystawa ilustracji satyrycznych Angusa Gray Burbridge’a w Delikatesach
przy ul. Jana Pawła II 3 i w sklepie
przy ul. Słowiczej 1 c. Prace przesycone typowym brytyjskim humorem
i dystansem znakomicie ilustrują i obnażają narodowe przywary, zarówno
polskie jak i brytyjskie. Partner wy-

stawy mobilnej przyjął tę przewrotną
konwencję i pozwolił nam umieścić
prace będące antyreklamą trunków
wyskokowych w witrynie sklepu
monopolowego. Mamy nadzieję, że
do tej akcji dołączą kolejne sklepy
i punkty usługowe w Podkowie. Bo
skoro odbiorcy nie mogą przyjść na
nasze wystawy, to wystawy muszą
wyjść do nich. Wydaje nam się, że
dzięki tym wszystkim działaniom, nasza misja promowania sztuki i lokalnych artystów ma się dobrze, mimo
niesprzyjającej temu pandemii.
„Artystyczny luty” to także prezentacja przez aktorów Teatru
Otwartego fragmentów najnowszych dzieł literackich, których
autorkami są cztery mieszkające
w Podkowie lub w najbliższej okolicy
kobiety pióra: Joanna Bator, Katarzyna Gacek, Klara Kopcińska i Zofia
Wojtkowska. Panowie, chcecie tego
czy nie, mamy w Podkowie prawdziwe literackie zagłębie kobiet!
Nie mogąc gościć Was u siebie,
postanowiliśmy też wykorzystać ten
czas na mały lifting Pałacyku Kasyno, który został wewnątrz częściowo odmalowany, a od strony tarasu
ozdobiony świąteczno-karnawałową iluminacją.
Zapraszamy do śledzenia naszych
wydarzeń na stronie internetowej
(www. ckiopodkowa.pl), na naszym
facebooku (Ckio Podkowa Leśna)
oraz na kanale YouTube (ckiopodkowaTv). I do jak najszybszego zobaczenia w realu!
Agnieszka Wojcierowska
Centrum Kultury
i inicjatyw Obywatelskich
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Uniwersytet Otwarty „Pokolenia” 2006-2021
W lutym 2021 roku obchodzimy piętnastolecie Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia”, które można opisać matematycznym równaniem:
5+10=15. Ta piątka to Uniwersytet pod auspicjami założycieli, Związku Podkowian i Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa
Leśna. Ta dziesiątka – to Uniwersytet już pod skrzydłami Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Tym samym, świętując w lutym br.
15-lecie Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia”, jednocześnie obchodzimy 10-lecie jego obecności w CKiIO.
Wydaje się, że były to dobre lata.
Regularnie odbywały się wykłady,
kontynuowano zajęcia brydżowe
i spotkania w Klubie Podróżnika,
a do tego doszły nowe sekcje: gimnastyczna, plastyczna i tańców integracyjnych. W nieco nowej odsłonie
realizowano naukę angielskiego,
a mianowicie jako „spotkania przy
herbacie”. Dalej prężnie działała
grupa nordic walking, przemierzając
co piątek stare trasy i wytyczając
nowe. Latem 2019 roku spotykała
się grupa zainteresowana ziołami,
aby poznawać leczniczą moc roślin.
Teatr Otwarty nie ustawał w poszukiwaniach twórczych i jego spektakle jak zwykle przyciągały podkowiańską, i nie tylko, widownię.
Składamy w tym miejscu podziękowania wszystkim Animatorom
i Wolontariuszom:
Jackowi Dąbrowskiemu (brydż),
Joannie Cichoń-Dąbrowskiej (Teatr Otwarty), Małgosi Lekszyckiej
(plastyka), Justynie Liberadzkiej
(gimnastyka), Andrzejowi Piekunowi (nordic walking), Dorocie Rychlik
(warsztaty zielarskie).
„Angielski przy herbacie” i „Tańce
integracyjne” prowadziła niżej podpisana i miała z tego dużą przyjemność! Dziękuję zatem uczestnikom
i uczestniczkom zajęć za moc i energię, która towarzyszyła spotkaniom
i dodawała nam sił do zwalczania
codziennych trudności, jakich nie
brakuje.
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Dziękujemy wszystkim, którzy
dzielili się wrażeniami ze swoich turystycznych wypraw w Klubie Podróżnika, rozpalając w nas wyobraźnię i chęć ruszenia w świat.
Wielkie uznanie należy się Wykładowcom, którzy z pasją i znawstwem
wprowadzali nas w świat wiedzy
i sprawiali, że nasze mózgi pracowały na najwyższych obrotach!
Dziękujemy Radzie Słuchaczy i Radzie Programowej za realne i mocne
wsparcie w działaniach, wszelkie
pomysły i roztaczanie dobrej Aury
wokół Uniwersytetu. W skład Rady
Programowej wchodzą: Ewa Domaradzka, dr Tadeusz Iwiński, Józef
Kolinek, dr Andrzej Kowalczyk, dr
Anna Leśniewska-Zagrodzka, prof.
Andrzej Tyszka, prof. Marta Zahorska-Bugaj. Radę Słuchaczy tworzą:
Irena Bartel, Andrzej Czarnecki, Andrzej Glegolski, Zbigniew Jachimski,
Zofia Krzymowska, Stefan Molęda
i Zofia Wiśniewska.
A wracając do naszych aktywności: staraliśmy się „nie zasiedzieć”
i czasami ruszyć „gdzieś w Polskę”,
a przynajmniej do Warszawy…
Tradycją stały się majowe 2-3
dniowe wycieczki (Toruń i Bydgoszcz, Wrocław i Park Mużakowski, a w planie na 2020 były Sejny
i Suwalski Park Krajobrazowy) oraz
wyprawy do Muzeów i Galerii,
przeważnie raz w miesiącu.
Polubiliśmy także wspólne wyjścia
do teatrów. Byliśmy w Narodowym,

Och-teatrze, Operze Królewskiej,
Warszawskiej Operze Kameralnej,
we Współczesnym…
Staraliśmy się nie omijać żadnej
okazji do współpracy tak z lokalnymi jak ponad lokalnymi Partnerami.
To wzbogacało nasz program i uczyło, że „co dwie głowy, to nie jedna…”
I dlaczego nie mogło tak wszystko iść gładko do samego końca tego
piętnastolecia? Nie mamy wpływu
na pewne rzeczy, ale jak je przeżywamy i znosimy – na pewno tak.
Zatem bardzo dzielnie chodzimy
w maskach, staramy się być online
i może nawet na FB i Zoomie i… cóż,
czekamy na lepsze czasy i prawdziwe spotkania, bez dystansu i ekranu
komputera.
A póki co, dla osłodzenia tego
„przerwanego lotu”, zamiast fety,
tortu i szampana – przygotowaliśmy publikację o Uniwersytecie,
ze szczególnym uwzględnieniem
ostatnich 5 lat. Niech będzie podsumowaniem tego co było i zapowiedzią nowego…
Jej powstanie nie byłoby możliwe
bez materiału zdjęciowego, którego
autorem w głównej mierze jest Oskar
Koszutski, niestrudzony fotoreporter
naszego, studenckiego życia.
Do którego to życia i bycia razem
zapraszamy wszystkich chętnych.
Czekamy na nowe pomysły i inicjatywy, na kolejne ….. naście lat.
Barbara Potkańska
Koordynatorka Uniwersytetu
Otwartego „Pokolenia”
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30 tys. zł na „Zrób to z nami
– Podkowiańskie Inicjatywy Lokalne”
Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich znalazło się wśród 50 beneficjentów programu Dom Kultury+
Inicjatywy lokalne 2021. „Zrób to
z nami – Podkowiańskie Inicjatywy
Lokalne” to projekt polegający na
wspólnym wymyśleniu i sfinansowaniu inicjatyw lokalnych mieszkańców.
Plan jest następujący: CKiIO ogłosi konkurs na inicjatywy kulturalne
mieszkańców, które wesprzemy finansowo. Jednak wcześniej musimy wspólnie określić, jakie projekty
chcemy wesprzeć, na jakie deficyty
społeczne, czy kulturalne, chcemy
tym programem odpowiedzieć. Na
tę pracę diagnostyczną otrzymamy
8 tys. zł. Proces partycypacyjnego

opracowania diagnozy będzie również bezpośrednio związany z aktualizacją naszej strategii i potrwa od
15.02. do 30.06. br. Zorganizujemy
warsztaty, ankiety dla mieszkańców,
badania terenowe, spotkania konsultacyjne z liderami podkowiańskiej
społeczności, organizacjami pozarządowymi.
Po opracowaniu diagnozy i regulaminu konkursu przedstawimy NCK

nasze propozycje i w oparciu o te
dokumenty zostanie uruchomiona
II transza tj. 22 tys. zł na dofinansowanie inicjatyw mieszkańców (od
3 do 7). Druga część programu będzie
realizowana w okresie od 30.07. do
13.11. br. Zakończymy ją uroczystym
podsumowaniem z udziałem mieszkańców, prezentacją nagrodzonych
i zrealizowanych projektów (o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna).
Serdecznie zapraszam Państwa
do kontaktu, zgłaszania nam swoich
pomysłów na projekty i generalnych
uwag o tym, co Waszym zdaniem
warto w Podkowie zrobić w obszarze kultury.
Koordynator projektu:
Marcin Śliwa – 664 114 080,
marcin.sliwa@ckiopodkowa.pl

Pani
Agnieszce Hein

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Taty

składają
Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna
Michał Gołąb
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Artur Tusiński
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Sport

Podkowa Teqball Club

Rozmowa z Patrykiem Kamińskim - kierownikiem sekcji futsal
podkowiańskiego klubu Podkowa Teqball Club. Klub prężnie
działający w naszym regionie nie traci czasu podczas tzw.
„lockdownu” i umiejętnie go przepracowuje, co daje namacalne
efekty w postaci miejsca lidera w 2 Lidze futsalu po pierwszej rundzie
oraz awansu do rundy 1/16 Pucharu Polski po sensacyjnym pokonaniu
FC10 Zgierz – czołowej pierwszoligowej drużyny.

Jak to się stało, że zaczęliście grać
w futsal?
Wszystko zaczęło się od teqballa.
Grając w tą nowatorską dyscyplinę
dostrzegłem, że w klubie z założenia
teqballowym nastawieniem można
z sukcesem rozwijać inne sekcje. Zebrałem grono zawodników, którzy
w przeszłości bądź aktualnie grywają
w innych odmianach futbolu i zaczęliśmy wspólną przygodę w futsalu (piłka
nożna na hali) – prężnie rozwijającej się
dyscyplinie w Polsce.
Jak wygląda aktualna sytuacja PTC
w rozgrywkach?
Jest to drugi rok naszej wspólnej przygody, a już możemy mówić
o pierwszych większych sukcesach.
Po rundzie jesiennej jesteśmy liderem
tabeli 2 Ligi mazowieckiej z przewagą
dwóch oczek nad drugim zespołem.
Dodatkowo występujemy w Pucharze Polski, gdzie najpierw przebrnęliśmy przez mazowieckie eliminacje,
w których w finale pokonaliśmy Mazur
Karczew (3:2), a następnie wygraliśmy
spotkanie już w ogólnopolskim turnieju z bardzo mocną drużyna ze Zgierza
i niestety w 1/16 musieliśmy uznać
wyższość drużyny ze ścisłej krajowej
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czołówki – Red Dragons Pniewy (3:5),
po bardzo wyrównanym spotkaniu.
Z kim przyjdzie zmierzyć się Podkowie w nadchodzących spotkaniach?
Szczęśliwie liga wreszcie ruszyła,
rozegraliśmy pierwszy mecz rundy
rewanżowej, w której na wyjeździe
podejmowaliśmy AZS AWF Warszawa. Mecz przebiegał po naszej myśli,
pewnie kontrolując przebieg spotkania zwyciężyliśmy 9:3. Wiedzieliśmy,
że jest to groźny rywal z ligowej czołówki i nie było miejsca na ewentualne
pomyłki. Kolejny mecz mamy zaplanowany na najbliższą niedzielę w Karczewie, z lokalnym zespołem LKS Mazur
Karczew. Są to nasi rywale z finału
regionalnego Pucharu Polski. Na dotychczasowe dwa spotkania pomiędzy
drużynami oba wygraliśmy, nie zmienia
to jednak faktu, że nawet na sekundę
nie możemy stracić koncentracji. Kolejne kolejki są wciąż ustalane ze względu
na niepewną sytuacje sanitarną w naszym kraju.
Powiedz proszę, czy jest zainteresowanie wśród lokalnej społeczności?
Zaskakująco duże. Po pierwsze, zawodnicy z samego miasta jak i okolicznych miejscowości występują w naszej

drużynie. Po drugie, z czasów
przedpand e mic znych nasze
trafiły
mecze powypełniać
całkowicie
podkowiańską halę gromadząc do 150 osób,
jak np. w przypadku
meczu z Legią.
Będziemy bacznie obserwować wasz rozwój, trzymamy kciuki
i oczywiście zachęcamy do oglądania meczów na waszej stronie.
Bardzo dziękujemy,
wszystkie nasze mecze
są transmitowane na
klubowym fanpage’u
na Facebooku – Podkowa
Teqball
Club. Zachęcam do oglądania i wspierania podkowiańskiego
teamu.
Podkowa Teqball Club

Sport

Zima, śnieg, sanki, sport!

Pod takim hasłem odbyły się zawody sportowe przeprowadzone 13 lutego w podkowiańskim
Parku Miejskim. Głównym punktem był bieg w parach z sankami. Najwięcej par wystartowało
w konfiguracji tata+dziecko, następnie mama+dziecko oraz dziecko+dziecko. Rywalizacja toczyła
się na krótkiej pętli, którą najszybsi pokonali w niespełna 16 sekund.
Ale nie zwycięstwo było najważniejsze. Reakcje uczestników
jednoznacznie wskazywały, że
najważniejsza jest zabawa, humor
i oczywiście ruch na świeżym powietrzu. Każdy uczestnik otrzymał
nagrodę – gadżet miejski, a najlepsze trzy zespoły w każdej kategorii
zostały udekorowane przez Burmistrza Miasta medalami.
Pogoda dopisała. Padający od
paru dni śnieg i mróz umożliwiły
przejażdżki konnym zaprzęgiem

z saniami. Uczestnicy zawodów mogli ogrzać się przy dwóch ogniskach
rozpalonych na polanie przed Pałacykiem-Kasyno.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali strażacy OSP Milanówek, zaprezentowany został nowy
wóz bojowy zakupiony ze środków
przekazanych przez Podkowę Leśną, zdobyty za frekwencję w ostatnich wyborach prezydenckich.
Bieg z sankami na czas odbył się
z zachowaniem wszelkich zasad

bezpieczeństwa
epidemicznego.
Start był indywidualny, co wydłużyło rywalizację i wpłynęło na ograniczenie ilości startujących – a zgłoszeń było naprawdę dużo. Również
przejażdżki saniami odbywały się
rodzinami, które wcześniej zgłosiły
taką chęć.
Dziękujemy za udział i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach
w naszym mieście.
Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Kultura

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 uzgodnieniu terminu, a w sprawach
skarg i wniosków – w poniedziałki w godz.
12.00–18.00. Zapisy bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie 22 759 21 01 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej
urzadmiasta@podkowalesna.pl.
Sekretarz Miasta:
Małgorzata Smysło
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: tel. 22 759 21 21
Drogi: tel. 22 759 21 25
Nieruchomości komunalne: tel. 22 759 21 17
Planowanie przestrzenne: tel. 22 759 21 19
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

www.podkowalesna.pl
Anna Olejniczak-Siara
anna.olejniczak-siara@podkowalesna.pl
Wojciech Sancewicz
wojciech.sancewicz@podkowalesna.pl
Małgorzata Janus, z-ca przewodniczącego RM
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, przewodniczący RM
michal.golab@podkowalesna.pl

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)

Paweł Dziekański
pawel.dziekanski@podkowalesna.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Sławomir Lasota
slawomir.lasota@podkowalesna.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82

Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl

czynny: poniedziałek 8.00-18.00,
wtorek-czwartek 8.00-16.00,
piątek 8.00-14.00

Edyta Barucka
edyta.barucka@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.
Mł. Asp. Kamil Oleksiak (od torów do Żółwina) – tel. 600 997 673
Asp. Sztab. Jakub Ziółek (od torów do Brwinowa) – tel. 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: tel. 992, Warszawa
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

tel. 22 724 15 70

Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 770 92 00
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Warszawy:
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna,
tel. 22 758 95 67
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały:
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 95 46
Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy
od Dzieciątka Jezus
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. 571 271 770, 571 271 776
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
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
Wydawca: Urząd Miasta Podkowa Leśna
Redaktor naczelny:
Artur Tusiński – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Redaguje zespół:
Małgorzata Smysło – Sekretarz Miasta
Joanna Pietrzak
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Foto: Artur Niedziński, Joanna Pietrzak, Katarzyna
Tusińska, zdjęcia udostępnione przez autorów, pixabay

28

Skład: Studio Graficzne Ling Brett
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa
Nakład: 1500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania nadsyłanych artykułów
oraz do zmiany ich tytułów.
Za treść zamieszczonych
artykułów odpowiadają ich autorzy.

