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Strona internetowa www.podkowalesna.pl wyróżniona!
W II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Polski Internet”
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
otrzymał wyróżnienie za najlepszą stronę internetową 2011 roku
w kategorii Portal Miasta i Gminy.
Do konkursu w tej kategorii zgłosiło się
17 samorządów. Na strony głosowali, niezależnie od siebie, Kapituła oraz internauci,
nominując do nagrody po 5 stron. Wśród
portali wybranych przez ekspertów znalazł
się także oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej. Ostatecznie strona
www.podkowalesna.pl otrzymała wyróżnie-

nie! Drugie wyróżnienie otrzymał Urząd
Gminy Zielonki, natomiast Laureatem konkursu w tej kategorii został Urząd Miejski
w Elblągu.
W głosowaniu internautów Podkowa Leśna uplasowała się tuż za nominowanymi
stronami, na szóstym miejscu, uzyskując
1148 głosów. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i oddawanie głosów.
Organizatorem konkursu była „The World
Internet Foundation”. Wręczenie nagród
odbyło się 20 stycznia 2012 r. na Stadionie
Miejskim we Wrocławiu. Konkurs skierowany był do wszystkich firm, instytucji, or-

Nowy skład WKD na trasie
W piątek 17 lutego uroczyście przekazano do eksploatacji nowy skład kolejki
serii EN 97-001, pierwszy z czternastu, które mają zastąpić wysłużone wagony.
W pełni klimatyzowany pojazd o przestronnym wnętrzu przygotowany jest do
przewozu pięciuset pasażerów (w tym 124 miejsca siedzące). Producentem nowego taboru jest firma „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.”.
W uroczystości przecięcia wstęgi i przejęcia pociągu, oprócz gospodarzy - dyrekcji WKD oraz producenta wagonów, wzięli udział samorządowi współwłaściciele kolejki, w tym marszałek województwa Adam Struzik.
Zaproszeni goście wzięli udział w konferencji prasowej, która odbyła się na
trasie Grodzisk Mazowiecki – Komorów, a następnie udali się na obiad do nowootwartej restauracji „Gruba Kaczka” w Pałacyku Kasyno w Podkowie Leśnej.
Wybór Podkowy Leśnej i właśnie tego miejsca na finał uroczystości ma wymiar
nie tylko symboliczno-historyczny, ale świadczy także o współczesnej, istotnej
roli naszego miasta w regionie i uznaniu jakim się cieszymy.
jsp

fot. M. Goleń
ganizacji non-profit, urzędów, szkół w całej
Polsce, a także do osób prywatnych.
Mariusz Pietrzak

Rozlicz podatek z korzyścią
dla siebie i Podkowy
Szanowni Państwo – Mieszkańcy Podkowy Leśnej,
Do końca kwietnia mamy czas na rozliczenie roczne ze Skarbem Państwa. Przy tej okazji chciałabym
przypomnieć Państwu, że każdy podatnik może mieć
realny wpływ na wysokość budżetu gminy, w której
mieszka bez konieczności zameldowania w niej.
Około 40% podatku dochodowego od osób fizycznych ujętych według rozliczeń rocznych w PIT wraca
do gminy, w której jest się zameldowanym, lub którą
wskaże się w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania i zgodnie z tą informacją roczne zeznanie
podatkowe złoży się we właściwym urzędzie skarbowym.
Nie musimy zmieniać miejsca zameldowania, wystarczy, że nasze podatki rozliczać będziemy w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim.
Poprawa warunków naszego otoczenia zależy od
nas wszystkich, a każde dodatkowe środki w budżecie
zwiększają możliwości polepszenia stanu dróg, chodników, oświetlenia, placówek oświatowych, drzew, zieleni itd.
Miasto Podkowa Leśna jest naszą wspólną wartością
i od nas wszystkich zależy jego rozwój. Wypełnienie
drobnych formalności wystarczy, by część płaconego
przez nas podatku wracała do nas. Ten podatkowy wymiar naszego lokalnego patriotyzmu może się przełożyć na nasze wspólne korzyści.
Dziękuję,
Skarbnik Miasta

fot. M. Pietrzak
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KRONIKA,
czyli spotkania
i wydarzenia, w których
brali udział przedstawiciele
podkowiańskiego samorządu

Mieszkańcy pytają o przebudowę ulicy
Bluszczowejj

22 listopada 2011 roku
Przedstawiciele podwarszawskich gmin, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Warszawy obradowali w Izabelinie k/Warszawy;
podczas konferencji wybrano nowe władze
stowarzyszenia: Honorowym Prezesem przez
aklamację wybrano Senatora Andrzeja Wielowieyskiego (kawalera Orderu Orła Białego,
najwyższego odznaczenia państwowego), a na
czele stowarzyszenia w randze Prezesa stanął
poseł Marcin Święcicki, były prezydent Warszawy; Burmistrz Podkowy Leśnej Małgorzata Stępień-Przygoda pracuje w stowarzyszeniu jako
członek komisji rewizyjnej; ciekawym akcentem spotkania był wykład profesora dr. hab. Michała Kuleszy pt. „Pozycja gminy w układzie
metropolitarnym”;
13 grudnia 2011 roku
I spotkanie przedstawicieli gmin i miast Zachodniego Mazowsza oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczące kosztów
utrzymania punktów oświetleniowych zlokalizowanych przy drogach i placach stanowiących
własność jednostek samorządu terytorialnego;
spotkanie zaowocowało wypracowaniem i podpisaniem wspólnego stanowiska z rejonu PGE
Pruszków i uzgodnieniem dalszych kroków
w kwestii umów zaproponowanych przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa*;
*panel był kontynuowany na spotkaniu dn. 1 lutego
22 grudnia 2011 roku
Spotkanie Przedstawicieli Unii Miasteczek Polskich* z Ministrem Administracji i Cyfryzacji
Michałem Boni, podczas którego samorządow-

Małgorzata
Stępień-Przygoda
Burmistrz
Podkowy Leśnej

Sytuacja związana z ulicą Bluszczową w dalszym ciągu budzi
emocje. Podczas spotkań z mieszkańcami pojawiają się pytania,
dlaczego projekt przebudowy ulicy Bluszczowej nie będzie zrealizowany w całości. Wielu z nich uczestniczyło we wcześniejszych
konsultacjach. Do tego dochodzą opinie rodziców, którzy nie podzielają stanowiska Rady Szkoły i Rady Rodziców. Przykładem
może być list mieszkanki Podkowy: „…jestem rodzicem dzieci ze
Szkoły Samorządowej i nikt nie konsultował z nami, ani nie dawał
do podpisu wystosowanej do Urzędu Miasta petycji. Uważam za
bezprawne wypowiadanie się w imieniu wszystkich rodziców…”.

Jako Burmistrz Miasta chciałabym udzielić Państwu wyjaśnień
w tej sprawie.
Przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta projekt przebudowy ulicy Bluszczowej zakłada zapewnienie bezpiecznego dojścia do szkoły, budowę miejsc parkingowych, przebudowę skrzyżowania Kwiatowa-Parkowa-Bluszczowa, odprowadzenie
wód opadowych, a także zmianę organizacji ruchu z dwukierunkowej na jeden kierunek
ruchu z wjazdem od ul. Jana Pawła II i chodnikiem po stronie szkoły.
30 września 2011 roku Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji przekazała wnioski do
budżetu miasta na 2012 rok, wśród których pozytywnie zaopiniowała realizację całości projektu przebudowy ulicy Bluszczowej. Jednak 14 grudnia zmieniła zdanie i wniosła o częściową realizację zadania, czyli tylko przebudowę skrzyżowania. Rada Szkoły i Rada Rodziców również nie zarekomendowały realizacji projektu przebudowy ulicy Bluszczowej
(pismo z dn. 20 grudnia 2011 r.).
Radni, uchwalając budżet na 2012 r., przyjęli zapis, mówiący o przebudowie skrzyżowania ulic Bluszczowej, Parkowej i Kwiatowej bez zmiany nawierzchni jezdni ul. Bluszczowej. W efekcie nie będzie zrealizowany bezpieczny chodnik przy szkole i narazi to budżet
miasta na dodatkowe koszty związane z realizacją inwestycji. Za takim zapisem głosowało
9 radnych, przeciw było 3, od głosu wstrzymało się 3. Jak to zadanie zrealizować skoro
według projektu zmieniamy ślad jezdni, a tym samym musimy zerwać starą nawierzchnię
chociaż na pewnym odcinku. Być może nie wszyscy zapoznali się z projektem? Zaskakuje
fakt, że wiedząc o podjętych pracach, wyrażając zgodę na opracowanie projektu w ubiegłym roku, radni wcześniej nie zgłaszali uwag.
Złości, że wielogodzinna praca radnych i pracowników urzędu na posiedzeniach komisji
(często do późnych godzin nocnych) została zaprzepaszczona podczas jednej sesji. Nasuwa
się pytanie, czy przypadkiem dla niektórych radnych chęć opozycyjnego zaistnienia nie
staje się ważniejsza od dobra publicznego.
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
Małgorzata Stępień-Przygoda

cy przekazali postulaty do Parlamentu i Rządu
RP dotyczące m.in. oświaty, zaprzestania praktyki przekazywania nowych zadań własnych,

Postępy prac przy rozbudowie szkoły

w tym w szczególności z opieki społecznej bez
zapewnienia wystarczających środków na ich
realizację, zmian w prawie energetycznym, dochodów własnych gmin i ich finansów;
*Burmistrz Podkowy Leśnej Małgorzata Stępień-Przygoda od 2011 roku pełni funkcję Sekretarza Unii Miasteczek Polskich
19 stycznia 2012 roku
Dzień Kultury Węgierskiej - promocja książki

Informujemy, że w części dydaktycznej
trwają prace wykończeniowe. W grudniu
poprowadzono instalacje grzewcze i zamontowano grzejniki. Wykonano wszystkie prace związane z montażem i uruchomieniem
sprzętu w nowej kotłowni. Kontynuowane są
roboty elektryczne. Zakończono montaż parapetów wewnątrz budynku. W łazienkach
ułożono glazury. Obecnie trwają prace przy

montażu kabin do WC i natrysków. Wykonywane są prace malarskie oraz roboty okładzinowe w pomieszczeniach sanitarnych.
Przewiduje się zakończenie prac budowlanych w budynku dydaktycznym do
dnia 15 kwietnia 2012 r. Jednocześnie wyjaśniamy, że prace na sali sportowej zostały
wstrzymane z uwagi na niskie temperatury.
G. Lewandowski, T. Gawin

fot. T. Gawin

fot. T. Gawin

Ferenca Molnára „Galicja 1914 – 1915. Zapiski korespondenta wojennego”
w

przekładzie

Ákosa

Engel-

mayera; książka ukazała się pod
honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława

Komorowskiego

oraz Prezydenta Węgier Pála
Schmidta;
więcej na str. 19
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CEIDG w praktyce - informacje dla przedsiębiorców
Działająca od 1 lipca 2011 r. Centralna
Ewidencja i Informacja o Działalności Go(CEIDG)
spodarczej
to ewidencja prowadzona w formie elektronicznego rejestru dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki
(http://www.ceidg.gov.pl). Wszyscy przedsiębiorcy wpisani dotychczas do ewidencji
w gminie zostali z dniem 1 stycznia 2012 r.
przeniesieni do CEIDG. Ewidencja jest jawna, każdy wpis można pobrać wpisując NIP,
REGON lub nr w KRS. W związku z tym od
przedsiębiorców nie powinno się wymagać
zaświadczeń o prowadzonej działalności
gospodarczej np. do banku czy na potrzeby
przetargu.

Zniesiono właściwość miejscową tzn.
przedsiębiorcy nie muszą zgłaszać zmian
w urzędzie gminy, na terenie której mieszkają, ale mogą uczynić to w dowolnym
urzędzie na terenie całego kraju. Zmiany
dotyczące działalności gospodarczej można
zgłaszać w tradycyjny sposób w formie papierowej wypełniony ręcznie pismem drukowanym lub wypełnić wniosek CEIDG-1
przez internet, wydrukować go (z kodem
paskowym) i złożyć w ciągu 7 dni w dowolnym urzędzie gminy na terenie całego kraju.
Dane przedsiębiorców w CEIDG są weryfikowane za pośrednictwem numeru PESEL,
NIP, Krajowego Rejestru Karnego i Karty
Polaka. W przypadku wprowadzenia, przez
instytucje do tego uprawnione, informacji
dodatkowych np. o zakazie wykonywania

działalności gospodarczej, upadłości spółki
itp., stosowne wpisy pojawią się na koncie
przedsiębiorcy w CEIDG.
Informacje
dotyczące
funkcjonowania CEIDG można uzyskać poprzez
Punkt Informacyjny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr tel. 22 693 59 01 lub infolinii
0 801 055 088 w godz. 7 – 17 oraz Urzędzie
Miejskim w Podkowie Leśnej pod nr telefonu 22 759 21 16 w godzinach pracy urzędu.
Małgorzata Niewiadomska

Nowa opłata za przedszkolaka
Na XVI sesji Rady Miasta radni Podkowy Leśnej przyjęli uchwałę wprowadzającą
zmiany w opłatach za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie
Leśnej. Nowe zasady płatności będą obowiązywać od 1 marca 2012 r. Uchwalono, iż
opłata za świadczenia przedszkola publicznego wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego będzie
następująca:
a) za świadczenia dla dzieci przebywających w przedszkolu w godzinach od 700 do
800 bezpłatnie;
b) za świadczenia dla dzieci przebywających w przedszkolu w godzinach od 1300
do 1400 0,29%;
c) za świadczenia dla dzieci przebywających w przedszkolu w godzinach od 1300
do 1500 0,58%;
d) za świadczenia dla dzieci przebywających w przedszkolu w godzinach od 1300
do 1600 0,69%;

e) za świadczenia dla dzieci przebywających w przedszkolu w godzinach od 1300
do 1700 0,76%.
Odpłatność za drugie dziecko z danej rodziny uczęszczające do przedszkola będzie
mogła być, na wniosek rodzica lub opiekuna, obniżona o 25%. Jeżeli do przedszkola
uczęszcza jedno, dwoje lub więcej dzieci z
danej rodziny, to na wniosek rodzica lub
opiekuna, będzie możliwe zwolnienie z opłat
trzecie i każde kolejne dziecko. Miesięczna
opłata będzie podlegała obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
za każdy dzień nieobecności w stosunku do
ilości dni, w których przedszkole było czynne dla dzieci w danym miesiącu.

Rodziców Miejskiego Przedszkola, Dyrektora Miejskiego Przedszkola, Dyrektora
MZEASz. Opłata ustalana jest procentowo
w stosunku do minimalnego wynagrodzenia
za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
nr 200, poz. 1679 z późn, zm.), ogłaszanego
w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy.
Pełny tekst uchwały (nr 80/XVI/2011)
zmieniającej zasady opłat za Przedszkole Miejskie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.podkowalesna.pl.
Anna Lorens

Proponowane wysokości opłat są wspólnym stanowiskiem zespołu składającego się z przedstawicieli: Komisji Kultury,
Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych, Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, Rady

Dotacja miasta dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych
W 2012 roku Miasto Podkowa Leśna przekazywać będzie ze środków własnych dotację w wysokości 299 zł miesięcznie na jedno
dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego. Dofinansowanie w takiej właśnie
wysokości przekaże nasze miasto Klubowi
Rodzinnemu IHAHA przy ul. Kwiatowej 15
oraz Punktowi Przedszkolnemu „NA AKACJOWEJ” przy ul. Akacjowej 8. W tej chwili
do tych dwóch placówek uczęszcza po trzy-

naścioro dzieci, na które Podkowa Leśna
przekazuje dotację.
W budżecie Podkowy Leśnej na 2012 rok
przewidziano również środki na dotację na
prowadzenie klasy „0” w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
przy ul. Modrzewiowej 41. Placówka ta ze
środków własnych miasta otrzyma dopłatę w wysokości 447 zł miesięcznie na jedno
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dziecko. Do klasy „0” w Szkole Podstawowej nr 2 uczęszcza obecnie dziewiętnaścioro
dzieci, na które przekazywana jest dotacja.
Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do niepublicznej
szkoły lub przedszkola w Podkowie Leśnej
w 2012 roku wynosi 747 zł miesięcznie.
Anna Lorens
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Aktualizacja Strategii Miasta
W czerwcu zeszłego roku z inicjatywy
burmistrza miasta p. Małgorzaty Stępień
– Przygody rozpoczęto proces aktualizacji
Strategii Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej.
Poprzednia strategia rozwoju, uchwalona
przez Radę Miasta 24 lutego 2005 roku, ma
moc obowiązująca do 2014 roku. Została
ona podsumowana 28 października 2010 r.,
a dokument wraz z komentarzem opublikowany na stronie internetowej miasta oraz
w obszernym skrócie w Biuletynie Miasta
(nr 5/40/listopad 2010 r.). Obecna strategia miasta powstaje w szerokiej dyskusji
nad wizją i kierunkami rozwoju miasta.
W spotkaniach, które odbywają się od października licznie uczestniczą radni miasta

oraz zainteresowani mieszkańcy. W wyniku czasami bardzo długich dyskusji, udaje
się wypracować potrzebny jak się okazuje
w wielu sprawach kompromis. Ustalenia ze
spotkań są obszernie relacjonowane w sprawozdaniach do uczestników spotkań oraz
mieszkańców, bogata informacja o przebiegu spotkań zamieszczona jest na stronie internetowej miasta w zakładce Aktualizacja
Strategii. Zamieszczone są tam również materiały prezentowane podczas spotkań.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych
rozwojem miasta, aby zapoznali się z przebiegiem prac i wzięli udział w kolejnych
spotkaniach. Od Państwa głosów w dyskusji zależeć będą kierunki rozwoju miasta

oraz sposoby realizacji postawionych sobie
celów strategicznych. Najbliższe spotkanie
odbędzie się 9 marca, najprawdopodobniej
jeszcze dwa odbędą się w kwietniu br. Dokument zostanie następnie ostatecznie zredagowany i przekazany burmistrzowi miasta do akceptacji, a ten z kolei przekaże go
radnym w celu podjęcia uchwały.
Aktualny harmonogram spotkań zamieszczony jest na stronie internetowej miasta
www.podkowalesna.pl w zakładce Aktualizacja Strategii.
Adriana Skajewska
koordynator aktualizacji
Strategii Rozwoju Miasta

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje
Komisja działa w 6-osobowym składzie:
Przewodnicząca - Katarzyna Bohdanowicz, członkowie: Magdalena Bijak-Perka,
Ewa Grabowska, Katarzyna SkowrońskaWłoch, Małgorzata Szram, Artur Duszyński.
Pełnomocnikiem Burmistrza Miasta d/s rozwiązywania problemów alkoholowych jest
Małgorzata Niewiadomska.
Komisja działa na podstawie przyjmowanego corocznie przez Radę Miasta progra-

mu rozwiązywania problemów alkoholowych, odbywa posiedzenia w miarę potrzeb,
nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Od 2012 r. członkowie Komisji będą pełnić
dyżury w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 15 - 16 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej ul. Błońska 46/48.
W podanych niżej terminach zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozmową na temat problemu uzależnień lub przemocy w rodzinie.

Dyżury zaplanowane na 2012 r. to 9 stycznia, 6 lutego, 5 marca, 2 kwietnia, 7 maja,
4 czerwca, 2 lipca, 6 sierpnia, 3 września,
1 października, 5 listopada, 3 grudnia.
Osobą do kontaktu z GKRPA jest pełnomocnik obecny w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego w Podkowie Leśnej w pokoju nr 7
lub telefonicznie pod nr tel. 22 759 21 16.
Małgorzata Niewiadomska

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
10 lutego 2012 roku Burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej Małgorzata Stępień-Przygoda na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 i 14 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) i uchwałą nr 72/XV/2011
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy
Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” ogłosiła otwarty
konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 r.:
Zadanie 1: Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna
i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania
wynosi: 30 000 zł.
Zadanie 2: Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu
Otwarte Ogrody w 2012 r. w Podkowie Leśnej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania
wynosi: 6 000 zł.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 5 marca 2012 r. do godz. 12:00 prawidłowo wypełnionej oferty
zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
z 2011r., nr 6, poz. 25). Wzór oferty opublikowany jest na stronie internetowej www.podkowalesna.pl. Oferty w zaklejonych kopertach z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Podkowie Leśnej, przy ul. Akacjowej 39/41 w godzinach pracy urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu
Miejskiego w Podkowie Leśnej.
Szczegóły konkursu znajdują się w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta
oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
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Wieści z Urzędu

Ile zapłacimy za oświetlone ulice?
W dniu 1 lutego 2012 r. w centrum Matecznik w Otrębusach spotkali się reprezentanci
samorządów Zachodniego Mazowsza: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna – Małgorzata Stępień - Przygoda oraz pracownicy Urzędu – Katarzyna
Kowalewska i Jaromir Chojecki. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego reprezentowany był przez Andrzeja Daniluka,
dyrektora Departamentu Środowiska. Na
spotkaniu omawiano m.in. kwestie związane
z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz kontynuowano
temat oświetlenia ulicznego poruszony na
pierwszym spotkaniu, w dniu 13 grudnia

ubiegłego roku, którego wynikiem było wypracowanie przez samorządy wspólnego stanowiska wobec propozycji PGE.
W listopadzie 2011 r. PGE Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków wystąpił do samorządów z propozycją zawarcia
umów określających opłaty za korzystanie
z infrastruktury: lamp, słupów energetycznych itp. W przypadku Miasta Podkowa
Leśna, stawki za dzierżawę infrastruktury
oświetleniowej wyliczone przez PGE przewyższają blisko dwukrotnie dotychczasowe roczne opłaty za energię elektryczną.
Zgodnie z propozycją PGE wyniosą one
433 163,76 zł rocznie. Ich uiszczanie byłoby
nowym obciążeniem dla budżetu Miasta.

Mieszkania komunalne

Odbiór śmieci – będzie lepiej!
1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa
z dnia 1 lipca 2011 r., która wprowadza nowe
zasady utrzymania czystości i porządku
w gminach (Dz. U. nr 152, poz. 897). Zmiany w zakresie gospodarowania odpadami,
o których mowa, są rewolucyjne, znacząco
modernizują politykę jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie. Zgodnie
z nowelizacją, gminy są zobligowane do
przejęcia odpowiedzialności za odbieranie
oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych. W ramach tej odpowiedzialności
gmina będzie musiała przeprowadzić przetarg między innymi na odbiór odpadów od
właścicieli nieruchomości. Zanim jednak to
nastąpi niezbędne jest pozyskanie danych
w celu zaprojektowania prostego i skutecznego systemu, który w efekcie będzie przyjazny dla właścicieli nieruchomości. Ważne
jest również uzyskanie (w drodze przetargu) możliwie atrakcyjnych opłat, których
wysokość będzie akceptowalna dla właścicieli nieruchomości.
Cały system odbierania odpadów według
znowelizowanych przepisów musi zacząć
funkcjonować 1 lipca 2013 r.

Rada Miasta Podkowa Leśna jest obowiązana podjąć do końca bieżącego roku
uchwały, które dostosują gospodarkę odpadami w mieście do ustawy zmieniającej.
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej przeprowadzi, w sposób zwyczajowo przyjęty,
kampanię informacyjną na temat praw
i obowiązków właścicieli nieruchomości,
określonych w tych uchwałach.
Istotnym etapem z punktu widzenia kampanii informacyjnej będzie dostosowanie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Powinno to nastąpić w drugim półroczu bieżącego roku.
Zaktualizowany regulamin zostanie wydany w formie broszury i rozesłany do wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Wszelkie istotne informacje dotyczące
omawianej problematyki są dostępne na
stronie internetowej miasta oraz będą aktualizowane w trakcie realizacji kolejnych
etapów wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami w mieście.
Referat Gospodarki Miejskiej

Problem oznakowania rozwiązany
Informujemy, że na skrzyżowaniu ulic
Kazimierzowskiej i Żółwińskiej w Owczardodatkowe oznakowanie
ni ustawiono
zakazujące wjazdu do Podkowy Leśnej pojazdom powyżej 2,5 t. Tym samym rozwiązano problem niewłaściwej informacji dla
kierowców ciężarówek, którzy po przekroczeniu tego skrzyżowania i granic Podkowy
Leśnej napotykali na znak zakazu wjazdu
samochodów ciężarowych i nie mieli możliwości swobodnego zawrócenia.
jsp

PGE Dystrybucja S.A. działająca jako spółka, która ma wypracować zysk oraz samorządy, które dążą do rozwoju swoich gmin
będą szukały kompromisu, który zadowoli
obie strony.
W trakcie spotkania w Otrębusach omawiano również nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
pakiet rozporządzeń opracowany przez Ministerstwo Środowiska, który wprowadza
daleko idące zmiany: wśród nich m.in. obowiązek podjęcia do końca grudnia 2012 r.
uchwał, w których samorządy ustalą zasady
pobierania i wysokość opłat za wywóz odpadów.
Jaromir Chojecki

fot. M. Pietrzak
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W ostatnim czasie wpłynęło do Urzędu
Miasta kilka wniosków o przydział mieszkania od osób, które posiadają prawomocne wyroki eksmisyjne. Na gminie spoczywa
wobec tych osób obowiązek zapewnienia
lokalu socjalnego w zasobie komunalnym.
Aby choć częściowo rozwiązać problem braku tanich mieszkań rozważano możliwość
oddania kilku lokali poprzez ustawienie
gotowych kontenerów. Przykładem innych
miast mógłby w ten sposób powstać zasób
mieszkań socjalnych oraz tymczasowych.
Niestety, ze względu na wpis miasta do rejestru zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków nie wyraził zgody na tego rodzaju
budownictwo w Podkowie Leśnej.
Pod koniec ubiegłego roku Urząd Miasta
rozpoczął więc prace remontowe w budynku
przy ul. Świerkowej 1 z zamiarem oddania
go w najem lokatorom. Dotychczas w tym
budynku zamieszkiwały dwie rodziny. Po
dokonanym przeprojektowaniu i wykonaniu
niezbędnych prac remontowych, powstaną
w nim 4 lokale, których łączna powierzchnia
wynosi ponad 200 metrów kwadratowych.
W najbliższych miesiącach społeczna komisja mieszkaniowa zadecyduje, które z wniosków zostaną uwzględnione przy rozdysponowaniu lokali w tym budynku.
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

fot. M. Pietrzak
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Rada Miasta

Informacje Rady Miasta Podkowy Leśnej
Radni miasta Podkowy Leśnej podczas
XVI sesji w dniu 29 grudnia 2011 r. przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową na
lata 2012-2025 (uchwała nr 78/XVI/2011)
i uchwałę budżetową na 2012 rok dla naszego miasta (uchwała nr 79/XVI/2011).
Budżet miasta Podkowy Leśnej na 2012 r.
wynosi:
• dochody budżetu - 21.750.000 zł
dochody bieżące - 21.268.212 zł
dochody majątkowe - 481.788 zł
• wydatki budżetu - 22.641.757 zł
wydatki bieżące - 19.697.766 zł
wydatki majątkowe - 2.943.991 zł
Deficyt budżetu miasta wynosi 891.757 zł.
Spłata rat kapitałowych z kredytu zaciągniętego w 2010 r. wyniesie - 367.925 zł.
niedobór
w
wysokości
Powstały
- 1.259.682 zł pokryty zostanie wolnymi
środkami pozostającymi na rachunku budżetu miasta.
Na tej samej sesji radni przyjęli również
uchwałę wprowadzającą zmiany w opłatach
za świadczenia udzielane przez Miejskie
Przedszkole w Podkowie Leśnej (uchwała
nr 80/XVI/2011).
9 lutego 2012 r. odbyło się XVII posiedzenie Rady Miasta Podkowy Leśnej, podczas
którego stałe Komisje Rady Miasta Podko-

wy Leśnej przedstawiały sprawozdania ze
swojej działalności za 2011 rok oraz przyjęto
uchwały:
• 81/XVII/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012–2025,
• 82/XVII/2012 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta na 2012 rok,
• 83/XVII/2012 w sprawie maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie
przyznawane w placówkach oświatowych
prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2012,
• 84/XVII/2012 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2012,
• 85/XVII/2012 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Miasta
Podkowy Leśnej,
• 86/XVII/2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
• 87/XVII/2012 w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Podkowy Leśnej na 2012 rok,
• 88/XVII/2012 w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Budżetu, Finansów i In-

westycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na
2012 rok,
• 89/XVII/2012 w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady
Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok,
• 90/XVII/2012 w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu
i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.
Treść przyjętych uchwał wraz z uzasadnieniem dostępna jest na stronie
www.bip.podkowalesna.pl oraz w Urzędzie
Miasta, pokój nr 1.
Radni miasta przypominają mieszkańcom
o swoich dyżurach, podczas których można
zgłaszać różne sprawy. Dyżury te odbywają
się w każdy poniedziałek w godzinach od
17.00 do 18.00 w Urzędzie Miasta Podkowy
Leśnej. Do końca I kwartału 2012 roku na
dyżury zapraszają:
- Alina Stencka - 27 lutego,
- Bogusław Jestadt – Przewodniczący Rady
Miasta - 5 marca,
- Maria Konopka-Wichrowska – 12 marca,
- Paweł Siedlecki - 19 marca,
- Agnieszka Świderska - 26 marca.
Anna Lorens
Biuro Rady Miasta

Wybory uzupełniające ławników
Informujemy, że na wniosek Prezesa
Sądu Okręgowego w Warszawie oraz na
podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. –
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.
U. nr 98, poz. 1070, z późn. zm) Rada Miasta
Podkowy Leśnej przeprowadzi wybory uzupełniające ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012- 2015.

Rada wybierać będzie 1 ławnika do Sądu
Okręgowego w Warszawie oraz 1 ławnika
do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych.
Zgłoszenia kandydata na ławnika wraz
z wymaganymi dokumentami należy składać w biurze Rady Miasta Podkowy Leśnej,

Młodzieżowa Rada Miasta
Młodzieżowa Rada Miasta, wybrana
w czasie trzeciej edycji organizowanego
przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej, spotkała się na
pierwszej sesji w sobotę, 4 lutego br. Młodzi
radni, wśród których znaleźli się: Joanna
Bartonowicz, Justyna Dworak, Filip Gąsiorowski, Filip Kopeć, Paulina Majewska, Natalia Meksa, Kacper Motrenko, Agnieszka
Murawska, Radosław Openchowski, Jakub
Piotrowski, Katarzyna Potyrała, Dorota
Skowron, Kamila Szczepanik i Małgorzata Tusińska mieli za zadanie wybrać przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz
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przedyskutować sprawy, którymi zajmie się
rada nowej kadencji. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta została Małgorzata
Tusińska. W pełnieniu obowiązków będzie
ją wspierała wiceprzewodnicząca, Agnieszka Murawska. Obecna na spotkaniu młodzież miała okazję poznać Przewodniczącego Rady Miasta, Bogusława Jestadt, który
przyjął zaproszenie na sesję, a w jej trakcie
zadeklarował pomoc i wsparcie dla MRM.
W czasie sesji dotychczasowa koordynatorka MRM, Anna Wrzosek, przekazała
opiekę nad młodzieżą dr Marcie ZahorskiejBugaj.
Anna Wrzosek

www.podkowalesna.pl

pok. nr 1, ul. Akacjowa 39/41 w godzinach
pracy Urzędu Miejskiego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2012 r.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 759 21 06 lub na stronie
internetowej: www.podkowalesna.pl
Anna Lorens
Biuro Rady Miasta

Środowisko

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Miasto Podkowa Leśna przygotowuje się
do realizacji zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej.
W budynku urzędu przy ul. Akacjowej 39/41
w Podkowie Leśnej do dnia 30 marca 2012 r.
trwa przyjmowanie wniosków od mieszkańców chcących jeszcze w bieżącym roku pozbyć
się niebezpiecznych odpadów. W budżecie

miasta zapewniono środki na realizację tego
zadania. Mając na uwadze zapisy Planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Podkowa Leśna uchwalonego dnia
26 listopada 2009 r. przez Radę Miasta, miasto
ma obowiązek podejmować działania zmierzające do całkowitego usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 r. Jednocześnie plan
zakłada podejmowanie przez miasto działań w
kierunku pozyskania środków finansowych ze

źródeł zewnętrznych dla wsparcia usuwania
wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania. Planowana akcja, wzorem poprzedniego roku docelowo powinna zostać dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Trwają intensywne prace nad przygotowaniem wniosku o dotację.
Referat Gospodarki Miejskiej

Konserwacja rowów w Podkowie Leśnej
Urząd Miasta opracował „Projekt gruntownej konserwacji rowów w Podkowie
Leśnej”. Opracowanie szczegółowo określa
zakres prac konserwacyjnych i wskazuje
odcinki wymagające opracowania szczegółowych projektów wraz z właściwymi
uzgodnieniami i pozwoleniami. W ubiegłym
roku został częściowo zrealizowany projekt dotyczący konserwacji rowu Rs 19/18
wzdłuż ul. Wilczej i Bobrowej. Udrożnione
zostały dwa przepusty w ul. Wilczej. Pozostałe prace konserwacyjne przewidziane są
do realizacji jeszcze w bieżącym roku.
Najważniejszym
problemem
związanym z funkcjonowaniem rowów w mieście,
omawianym od wielu lat, jest niewłaściwe
posadowienie przepustu pod drogą wojewódzką 719. Przepust ten został zbudowany ok. 40 lat temu. Jego wadliwe położenie
powoduje piętrzenie wody na odcinku do
ul. Głównej.
W celu rozwiązania tego problemu opracowany przez Urząd Miasta projekt przewiduje dwa alternatywne rozwiązania,
polegające na budowie przepompowni lub
dołożeniu dodatkowego przepustu posadowionego zgodnie z projektowaną rzędną.
Warunkiem jest jednak zgoda właściciela
pasa drogi oraz opracowanie projektów
technicznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Urząd Miasta wystosował zapy-

fot. J. Jakóbik
tania do właściwych instytucji w celu uzyskania zgody na realizację zadania.
Problemy na odcinku rowu Rs 11/19 pomiędzy ul. Bukową a ul. Sosnową są obecnie przedmiotem kilku postępowań administracyjnych wszczętych przez Starostę
Grodziskiego. Decyzje będą zobowiązywały
właścicieli nieruchomości do podjęcia działań mających na celu przywrócenie prawidłowego przepływu wody na tym odcinku.

sypu torów kolejowych WKD były podstawą
do odtworzenia prawidłowego profilu podłużnego, co stanowi o technicznej możliwości uporządkowania tego odcinka rowu.
Wykonanie prac wymaga uprzednio opracowania projektu technicznego wraz z uzgodnieniami z PKP oraz zgodą na wycięcie
drzew. Urząd Miasta wszczął procedury
w celu realizacji w/w działań w najbliższym
okresie.
Referat Gospodarki Miejskiej

Zlecone przez Urząd Miasta w ubiegłym
roku pomiary geodezyjne rowu wzdłuż na-

Budki lęgowe dla ptaków
Tak jak w poprzednich latach, w sobotę
18 lutego 2012 w Pałacyku Kasynie spotkali
się miłośnicy ptaków. W tym roku ucieszyła
nas duża frekwencja zainteresowanych osób
życiem ptaków. O budkach lęgowych, o tym,
co się w nich dzieje oraz o dzikich kaczkach
opowiadał pan Adam Tarłowski z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”. Akcję zainicjowało sześć lat temu Towarzystwo Przyjaciół
Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, a poparła
Rada Miasta. Dzięki temu nasze ptaki do dziś
dorobiły się w sumie około siedmiuset no-

wych budek. W tym roku 130 nowych budek
lęgowych (typu A i typu B) dla ptaków, które
zostały sfinansowane przez Urząd Miejski,
zawiśnie w ogrodach Podkowy Leśnej.
Gatunki zasiedlające budki lęgowe typu
A: sikora modra, muchołówka żałobna, czubatka, sikora bogatka, mazurek, wróbel,
muchołówka żałobna, pliszka i inne.
Gatunki zasiedlające budki lęgowe typu
B: szpaki.
Beata Homontowska

www.podkowalesna.pl

fot. J. Maziarski
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W Stawisku...
Koncert kolęd rozpoczął
– tradycyjnie już – Nowy
Rok spotkań kulturalnych
w Muzeum Iwaszkiewiczów.
15 stycznia wystąpiła Kapela Brodów z Warmii, prezentująca bogaty
repertuar kolęd i pastorałek, śpiewanych
w oryginalnej manierze wykonawczej, przy
akompaniamencie oryginalnych instrumentów (lira korbowa, cymbały, skrzypce, drumla, bęben, basy kaliskie). Występ Brodów
był szczególnym przewodnikiem po historii
bożonarodzeniowych pieśni, w większości
dziś mało znanych, zapomnianych, wykonywanych na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Litwie, Białorusi.
Po koncercie odbył się wernisaż wystawy
fotograficznej „Polak tu był”. Prezentowane
na niej zdjęcia – autorstwa Ewy Cichockiej,
Magdy Pannert, Haliny Banach i Anny Kuźnickiej z Klubu Hortensja – dokumentują
wyprawę na Sycylię śladami polskich artystów, m.in. Jarosława Iwaszkiewicza i Ka-

rola Szymanowskiego. Nieprzypadkowy był
zresztą termin wyprawy, zorganizowanej
w setną rocznicę podróży do tych samych
miejsc kompozytora oraz niemal osiemdziesiąt lat po odwiedzeniu ich przez pisarza.
Zdjęcia i barwne opowieści autorek o specyfice Sycylii spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności.
Koncert kolędowy i wernisaż poprzedziło
8 stycznia czytanie prozy Jarosława Iwaszkiewicza – spotkanie zorganizowane przez
skupiające
Stowarzyszenie
„Parassol”,
młodych ludzi, miłośników filmu i literatury. Czytanie fragmentów „Matki Joanny od
Aniołów”, jednego z najpiękniejszych opowiadań, powstałych na Stawisku w czasie
wojny, wzbogaciły fragmenty filmu Jerzego
Kawalerowicza, zrealizowanego na podstawie Iwaszkiewiczowskiego tekstu. Honorowym gościem spotkania był prof. Jerzy
Wójcik – autor zdjęć do tego filmu, który
w swojej krótkiej, bardzo osobistej wypowiedzi, mówił o bardzo ważnej dla swojej

„Podkowa Freestyleśna”
W momencie kiedy piszę te słowa, za
nami już dwa wydarzenia z cyklu Podkowa Freestyleśna – warsztat i wykład.
14 stycznia odbył się pierwszy warsztat
z rapowania, który – korzystając ze swojego
kilkunastoletniego doświadczenia – poprowadziłem ja. Frekwencja zaskoczyła nas
bardzo pozytywnie. Można powiedzieć, że
nie spodziewaliśmy się aż tylu chętnych na
pilotażowym spotkaniu. Prawie 30 uczestników, klaskanie w dłonie, potem bity, rymy
pojedyncze, rymy podwójne, zalążki techniki, flow, w końcu mikrofon i wspólnie
stworzony prosty tekst. Kolejne spotkanie
(28 stycznia) było garścią niezbędnej teorii
– Mateusz Natali, współtwórca najlepszego obecnie portalu hip-hopowego w Polsce
popkiller.pl, opowiadał o korzeniach rapu
na świecie, obalając stereotypy ciążące nad
tym gatunkiem muzycznym. Okazuje się,
że hip-hop nie koniecznie pochodzi z ulic
nowojorskiego getta, a subkultura, która go
otacza (rap, graffiti, djing, taniec breakdance) niekoniecznie jest w swych założeniach
agresywna, lecz właśnie konstruktywna
i niezwykle kreatywna.
Kto na spotkaniach nie był, niech żałuje.
Nic jednak straconego! Przed nami wiele,
wiele więcej – jeszcze 21 spotkań, w tym
koncerty, pojedynki na rymy na żywo, kolejne wykłady i warsztaty. Jestem bardzo
zadowolony z tego, że udało mi się pozyskać
do projektu udział tak znanych i cenionych
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artystycznej drogi i zawodowych doświadczeń współpracy z głównymi realizatorami
filmu - Jerzym Kawalerowiczem i Tadeuszem Konwickim.
Już teraz zapowiadamy i zapraszamy
na marcowe spotkania z prozą Jarosława
Iwaszkiewicza: wybrane fragmenty Dzienników w niedziele 11, 18 i 25 marca czytać
będzie Wojciech Stockinger.
A.M-K

HARMONOGRAM SPOTKAŃ CYKLU
„PODKOWA FREESTYLEŚNA”:
wykonawców jak chociażby członek zespołu
Warszawski Deszcz raper Numer Raz, który
ze specjalnym wykładem odwiedzi Zespół
Szkół Samorządowych już 18 maja. Oprócz
tego z wykładami, warsztatami i koncertami
zagoszczą w Podkowie m.in. Te-Tris, Małpa,
Duże Pe, Muflon, Druh Sławek, Proceente
czy Rufin MC. W każdym miesiącu odbywać
się będzie 1 warsztat i 1 wykład – zawsze
w soboty o godz. 12.00 w Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Świerkowej 1.
Do udziału w warsztatach zachęcam
głównie młodzież gimnazjalną i licealną, ale
także wszystkich, którzy chcą – choćby dla
zabawy lub przeżycia niecodziennej przygody – przekonać się czym jest rapowanie
w praktyce. Zapewniam, że nie musicie tego
ani umieć, ani wcześniej próbować, aby odnaleźć się na naszych warsztatach. Z kolei
do udziału w wykładach zapraszam absolutnie wszystkich – starszych i młodszych,
tych, którzy hip-hopem się pasjonują i chcą
uzupełnić swoją wiedzę o interesujące fakty
i ciekawostki opowiadane przez ekspertów,
a także tych, którym rap był dotąd zupełnie
obcy, może nawet tych, którzy go nie lubią
– niechże przekonają się czym jest naprawdę.
Mateusz „Skajsdelimit” Wilkoń
koordynator projektu
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11 lutego - SOLAR [warsztat]
25 lutego - PUOĆ [wykład]
10 marca - DUŻE PE [warsztat]
24 marca - MUFLON [wykład]
31 marca - MAŁPA / PRASKI HUMOR / DJ
JANO / DJ CHWIAŁ [koncert]
14 kwietnia - NIEUK [ALBOALBO] [warsztat]
21 kwietnia - PROCEENTE [wykład]
5 maja - SKAJSDELIMIT [warsztat]
18 maja - NUMER RAZ [wykład]
2 czerwca - GOSPEL [warsztat]
16 czerwca - DRUH SŁAWEK [wykład]
23 czerwca - ZAGINIONY/SKAJSDELIMIT
/ SYROP / BOMBING CREW / DJ JANO +
FREESTYLE BATTLE [koncert i bitwa
freestylowa]
8 września - SKAJSDELIMIT [warsztat]
22 września - FLINTSTONE [wykład]
6 października - KOPEK [warsztat]
20 października - RUDANACJA [wykład]
10 listopada - MUFLON [warsztat]
17 listopada - DOLAR [wykład]
24 listopada - TE-TRIS / TRZY SZEŚĆ /
DJ JANO / DJ TORT [koncert]
1 grudnia - RUFIN MC [warsztat]
15 grudnia - DUŻE PE [wykład]

Zapisy i informacje pod numerem
tel. 22 729 13 84 wew. 34
oraz e-mailem
mateusz.wilkon@ckiopodkowa.pl

Kultura

Artystycznie i Fantastycznie – ferie w CKiIO
Wszystko co dobre, szybko
się kończy. Od 16 do 27 stycznia
trwały jedyne w swoim rodzaju
„Artystyczne ferie” zorganizowane przez Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich. Pod opieką wychowawców:
Izabeli Sobczyk, Wioletty Witkowskiej, Ewy
Śladowskiej, a także stażystek: Anny Kurskiej, Adrianny Długosz i Kamili Zacharuk
z wydziału Animacji Kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego,
dzieci bezpiecznie i w ciekawy sposób spędzały czas.
W podkowiańskich feriach wzięło udział
55 dzieci w wieku od 6 do 12 lat, w każdym
turnusie po 30. Niektórym z nich zajęcia tak
się spodobały, że były z nami przez dwa tygodnie.
Dla każdego uczestnika ferii znalazło się
coś ciekawego i wyjątkowego. W pierwszym
tygodniu, pod okiem instruktorki Aleny Trafimowej i pań z grupy artystycznej „Kogucik czy Kurka”, każdy miał okazję stworzyć
swojego smoka, laleczkę z drewnianej łyżki
i „stateczki z miseczki”. W następnym tygodniu dzieci pod kierunkiem pani Katarzyny
Panejko-Wanat dowiadywały się w ciekawy
i przyjemny sposób m.in. jak rozchodzi się
dźwięk. A także, jak w prosty sposób wykonać wiele ciekawych zabawek, nie nudząc
się przy tym i ucząc czegoś pożytecznego.
Prace wykonane na warsztatach były prezentowane podczas piątkowych wernisaży.
Uczestnicy mieli okazję spróbować capoeiry, prowadzonej przez Dominikę Rembelską z grupy International Capoeira Raiz.
Zajęcia zostały przyjęte z dużym entuzjazmem i część dzieci chce je kontynuować.
W drugim tygodniu ferii do głosu doszła

zumba, a kroków i układów tanecznych
uczyła pani Sylwia Sowa-Okrasa.
Wielką atrakcją okazały się także gry terenowe, przeprowadzone pod czujnym okiem
harcerzy z podkowiańskiej drużyny: Kasi
i Jakuba Potyrałów, Oli Iwanowskiej i Mai
Szwajkajzer. Dzieci musiały się wykazać bystrością w poszukiwaniu kolejnych kartek
z zadaniami, a także dużą pomysłowością
w ich wykonywaniu.
Po każdym takim zimowym wyjściu na
dzieci czekała ciepła herbata, kakao i coś
słodkiego. Co ciekawe, to dzieci wymyśliły,
że przez cały okres ferii będą prowadziły
swoją kawiarenkę. Każdego dnia inne dziecko odpowiadało za pomoc w przygotowaniu
oraz obsługę swoich kolegów i koleżanek
z grupy.
Tradycją czwartkowych popołudni stały
się spotkania z grami planszowymi. Dzięki
uprzejmości pani Katarzyny Liszewskiej
z podkowiańskiego „Pokoiku dziecinnego”,
dzieci miały bardzo duży wybór gier do
przetestowania.
Swój pomysł na zajęcia zrealizowała także stażystka Adriana Długosz, prowadząc
mini-warsztaty ze śpiewu białego. Szkoła
Rainbow przeprowadziła krótkie lekcje
j. angielskiego.
Wielkim i nieoczekiwanym sprzymierzeńcem naszych ferii okazała się... zima. Każdego dnia dzieci korzystały z jej uroków.
Spacery, zjazdy na sankach, lepienie bałwana... czyli klasyczne, zimowe atrakcje, które
nigdy się nie nudzą.
Pyszne jedzenie oferowała restauracja
„Gruba Kaczka”, która zapoczątkowała
swoją działalność w Pałacyku Kasyno. Był
to naprawdę udany debiut.

Podczas ferii Centrum Kulltury i Inicjatyw
Obywatelskich odwiedziły dzieci z Ośrodka
dla Uchodźców w Dębaku. Razem z naszymi kolonistami obejrzeli film „Happy Feet
II” oraz „Bajkę o dziewczynie co tańczyła
z Mrozem” w wykonaniu Joanny Sarneckiej, której na skrzypcach przygrywał Remigiusz Mazur. Oczarowane i wprowadzone w baśniowy nastrój dzieci wzięły udział
w zabawie tanecznej.
Niewątpliwym przebojem okazały się
zabawy z kolorową chustą Klanzy. Każdy
dzień kończył się ekscytującą zabawą z rekina. Na czym ona polega? - o to proszę się
zapytać dzieci, które uczestniczyły w Artystycznych Feriach.
Gry i zabawy dobiegły końca. Dzieci rozeszły się do domów, ale wiele z nich powiedziało, że na pewno do nas wróci. Czekamy!
Obiecujemy znowu wymyślić coś fajnego!
Ze swojej strony dziękujemy wszystkim,
którzy włożyli cząstkę serca i energii w to
przedsięwzięcie.
Barbara Potkańska – CKiIO
Kamila Zacharuk – stażystka

„Lwowskie Jasełka”
14 stycznia 2012 r., w ramach
współpracy samorządu Powiatu
Grodziskiego i Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce”
z Nowego Rozdołu koło Lwowa, Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zaprosiło
do Podkowy uczniów prowadzonej przez

Towarzystwo Polskiej Szkoły im. Karoliny
Lanckorońskiej oraz członków Towarzystwa.
Zaprezentowali oni podkowianom przedstawienie teatralne o narodzinach Jezusa
pt. „Lwowskie Jasełka”. 35-osobowej grupie
przewodzili założyciele szkoły Mirosława
i Edward Tomeccy.
Spektakl wywołał wzruszenie i zachwyt
widowni prawdą artystycznego wyrazu,
emocjonalnym zaangażowaniem wykonawców oraz bogactwem i pomysłowością strojów. Wśród widzów obecni byli m.in. burmistrz Podkowy Leśnej Małgorzata Stępień
- Przygoda, radny Powiatu Grodziskiego
Jerzy Terlikowski, przedstawiciele Starostwa oraz członkowie Stowarzyszenia Kresowiaków. Pani Burmistrz oraz pochodzący
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z Kresów mieszkaniec Podkowy Czesław
Chwedoruk obdarowali zespół z Nowego
Rozdołu pamiątkowymi upominkami.
Agnieszka Wojcierowska
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Wielokulturowość w Centrum Kultury
Ruszył nowy, wielowątkowy projekt
integracji i aktywizacji uchodźców z obu
ośrodków na terenie gmin Brwinów
i Podkowa Leśna.
Projekt – zainicjowany przez warszawskie
organizacje pozarządowe i ośrodki kultury
z Podkowy Leśnej i Brwinowa – jest próbą
skoordynowania różnych działań na rzecz
integracji cudzoziemców, przede wszystkim
młodych, w wieku szkolnym i przedszkolnym. Został opracowany na podstawie wcześniejszych doświadczeń w projektach integracyjnych wszystkich czterech partnerów
oraz nowych, wspólnych pomysłów. Dzięki
partnerstwu udało się uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej – projekt potrwa
więc przez cały rok 2012. Część jego działań
będzie otwarta dla publiczności i uczestników, dlatego poniżej przedstawiamy ogólny
zarys działań. Więcej informacji już wkrótce
na stronach internetowych Ośrodka Kultury w Brwinowie i Centrum Kultury w Podkowie Leśnej.
Stowarzyszenie Praktyków Kultury
Dwa spektakle teatralne
Od początku roku szkolnego prowadzimy
warsztaty twórcze w ośrodku w Dębaku –
teatralne, muzyczne i kuglarskie. Były one
początkowo otwarte dla wszystkich mieszkańców w wieku szkolnym, później przeobraziły się w zajęcia ze stałą grupą najbardziej zaangażowanych osób. Od początku
grudnia pracujemy już nad spektaklem –
uniwersalną w przesłaniu opowieścią o podróży i szukaniu swojego miejsca w świecie.
Spektakl będzie gotowy w marcu 2012 roku
i chcemy go pokazywać także poza ośrodkiem.
Drugi spektakl powstanie w drugim
ośrodku i będzie oparty na klasycznej kaukaskiej legendzie o trzech braciach. Wykorzystamy w nim elementy tradycyjnego
tańca czeczeńskiego. Próby jeszcze się nie
rozpoczęły, ale premierę planujemy wczesną wiosną. Z góry zapraszamy!
Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
CKiIO kierując się
celem zawartym
w swojej Strategii Rozwoju na lata 2011
– 2015 - integracją uchodźców ze społecznością lokalną - przygotowało program
warsztatów artystycznych dla dzieci podkowiańskich i dzieci uchodźców z ośrodka
w Dębaku, które będą się odbywać przez
cały rok 2012. Jest to niejako kontynuacja
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projektu wyróżnionego przez Narodowe
Centrum Kultury jako jeden z najciekawszych projektów ubiegłego roku pt. „Niewielka Kolejka Wielkich Idei”, który zaowocował szeregiem wydarzeń na stacji WKD
Podkowa Leśna Główna.
Dzieci ze szkoły podstawowej wspólnie
będą poznawać różne dziedziny sztuki i ich
techniki, takie jak: szablony, fotografia, film,
rzeźba, taniec, freestyle, edycja książki. To,
co wykonają w ramach warsztatów, zostanie zaprezentowane szerszej publiczności
podczas otwartych wydarzeń, takich jak
pokaz filmu czy wystawa zdjęć. Zaplanowane zostały także pikniki integracyjne, zabawy topograficzne np. podchody, oraz wyjazd integracyjny. Zależy nam na tym, aby
przełamać „ścianę milczenia” wokół dzieci
z ośrodka, włączyć je do polskiej społeczności, między innymi po to, aby przyspieszyć
ich proces uczenia się języka i zniwelować
problemy komunikacyjne. Nabór dzieci będzie się odbywać na terenie Zespołu Szkół
w Podkowie Leśnej.
Młodsze dzieci z ośrodka będą regularnie odwiedzać punkt opieki dziennej „Wańka Wstańka”, który działa przy ul. Lipowej
w Podkowie Leśnej. Wydaje się ważne, aby
również dzieci w tym wieku nie wzrastały
w izolacji od kultury kraju, w którym, choćby tylko tymczasowo, przebywają.
Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie
Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie
proponuje dzieciom uchodźców z obydwu
ośrodków zlokalizowanych na terenie gmin
Brwinów i Podkowa Leśna możliwość poznania najbliższej okolicy oraz dalszych
zakątków Mazowsza, podczas wycieczek
w towarzystwie wykwalifikowanego przewodnika i polskich rówieśników. Ponadto
uczestnicy wyjazdów zapoznają się z kulturą i historią naszego regionu, jego pomnikami przyrody i nowinkami technologicznymi. Podczas zajęć prowadzonych w ramach
wycieczek zostaną wykorzystane różnego
rodzaju środki przekazu, takie jak filmy,
pokazy audiowizualne, warsztaty tematyczne, spotkania ze specjalistami z danych
dziedzin oraz gry i zabawy, a także zajęcia
sportowe na świeżym powietrzu. Edukacja krajoznawcza zaowocuje stworzeniem
przez uczestników polsko-czeczeńskiej
mapy: zaznaczymy ciekawe miejsca, warte
zapamiętania obiekty, wzbogacimy mapę
o zdjęcia i rysunki wykonane przez dzieci.
Dodatkowo dzieci, zarówno chłopcy, jak
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i dziewczynki, będą uczestniczyć w regularnych zajęciach sportowych. Będą włączone
w istniejącą strukturę klubu sportowego
i dwa razy w tygodniu będą trenować piłkę nożną halową i koszykówkę. Dzięki tak
zaplanowanym zadaniom dzieci uchodźców
będą miały możliwość integrować się z lokalną społecznością poprzez zabawę, sport
i podczas zdobywania rzetelnej wiedzy na
temat najbliższej okolicy.
Polskie Forum Migracyjne
Jako organizacja z dużym doświadczeniem w prowadzeniu działań psychologicznych i rzecznictwa na rzecz uchodźców, prowadzi w ramach projektu dwa działania:
Wsparcie psychologiczne - pomoże uczestnikom projektu w radzeniu sobie z osobistymi trudnościami, wesprze w budowaniu
pozytywnych relacji interpersonalnych
i międzykulturowych, a tym samym wzmocni i utrwali integracyjne efekty udziału
w projekcie. Planowane są zarówno zajęcia
indywidualne jak i grupowe, prowadzone
z dziećmi i ich rodzicami. Wszystkie warsztaty grupowe planowane są w grupach wielokulturowych.
Drugim, niezależnym działaniem jest
stworzenie sieci współpracy organizacji
i instytucji społecznych działających w pobliżu obydwu ośrodków dla cudzoziemców.
Współpraca będzie oparta na istniejących
zadaniach i przedsięwzięciach poszczególnych podmiotów, zaś jej głównym celem
będzie wypracowanie wspólnych działań
skierowanych zarówno do mieszkańców
ośrodków, jak i ich sąsiadów z pobliskich
miejscowości. Niezwykle ważnym elementem budowania sieci jest bogate doświadczenie zarówno Podkowy Leśnej, jak i Brwinowa w pracy społecznej.
Całe przedsięwzięcie jest inspirowane
ideą otwartego społeczeństwa wielokulturowego, w którym jest miejsce dla odmienności, mogącej być także źródłem inspiracji, jak również postrzeganiem sztuki jako
przestrzeni porozumienia pomiędzy nacjami. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że
włączając uchodźców do naszej społeczności, wyeliminujemy w dalszej perspektywie
znaczną część problemów, jakie powstają
w wyniku nieporozumienia i braku rzeczywistego kontaktu pomiędzy nami a nimi.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz
Uchodźców oraz Fundacji Batorego.
Aga Papis

Kultura

Kaczki i górale
Kolejny raz autorka Filharmonii Dziecięcej Yaśmina Strzelecka pokazała, że jednym z największych atutów Filharmonii
jest różnorodność i pomysłowość koncertów. Mogliśmy się o tym przekonać na ostatnich koncertach, które ściągnęły do Pałacyku tłumy słuchaczy. Wykonawcami byli
uczniowie Szkoły Muzycznej w Grodzisku
Mazowieckim im. Tadeusza Bairda (4 stycznia) z klasy perkusji prof. Mariusza Mocarskiego oraz górale z Poronina (5 lutego).
W koncercie perkusyjnym absolutnym hitem był wspólny występ młodych artystów
i publiczności. Powstała Fantazja pt. „Jeden
dzień z życia kaczek na podkowiańskim
stawie” nosząca podtytuł „Rodzina kacza
kuper macza”. Główne tematy utworu na
dzwonkach i ksylofonach grali uczniowie,
a po chwili dołączyli do nich młodociani
słuchacze, by na wood-blockach, tamburynach, organellach, janczarach i marakeszach stworzyć kompozycję upamiętniającą
obecność przeszło czterystu kaszek na podkowiańskim stawie. Występ wywołał niekłamany entuzjazm publiczności. Młodzi
słuchacze Filharmonii zainspirowani przez
panią Yaśminę librettem poszczególnych
części Fantazji wykazali się wielką wrażliwością muzyczną. Przy fortepianie towarzyszył całemu przedsięwzięciu Sebastian
Raj, a kaczki na drugi dzień tradycyjnie powędrowały na śniadanie do Pałacyku.
5-go lutego Filharmonia Dziecięca gościła
zespół muzyki góralskiej z Poronina. Oka-

KONCERTY FILHARMONII
DZIECIĘCEJ W PAŁACYKU
Koncerty przeznaczone dla młodych melomanów odbywają się 2 razy w miesiącu,
w niedzielę o godz. 12.30, Pałacyk Kasyno
ul. Lilpopa 18, wstęp wolny.
Program najbliższych koncertów:

fot. Z. Jachimski
zuje się, że nie trzeba jechać pod Giewont,
żeby posłuchać brawurowo granych nut
ozwodnych i krzesanych. A do tego zobaczyć
jak się tańczy góralskie i zbójnickie i posłuchać góralskich śpiewek. Cały koncert, jak
wszystkie, miał swój barwny scenariusz.
Pani Yaśmina opowiadała o tanecznych krokach, góralskich nutach, zwyczajach i strojach, a górale dowcipnie dopowiadali swoje
uwagi. Dzieci spisały się wspaniale, odpowiadając na konkursowe pytania (np. jak się
nazywają góralskie buciki i co to są basy).
Zafascynowane muzyką bezbłędnie tańczyły drobne krzesane i ozwodne. Patrząc
na ten wspaniały występ nietrudno było
wyobrazić sobie Karola Szymanowskiego,
który zauroczony muzyką i tańcem góralskim stworzył narodowy balet „Harnasie”.
Szkoda, że tak szybko minęły te Filharmonie dziecięce.
Zbigniew Jachimski

4 marca 2012
Grają trąbki i waltornie – koncert znanej
już dobrze podkowiańskiej publiczności
Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP KASKI
18 marca 2012
Pasje Mieczysława Karłowicza: Muzyka
i Tatry – multimedialna prezentacja życia
i twórczości kompozytora wraz z koncertem Jego pieśni
15 kwietnia 2012
Koncert małych instrumentalistów z podstawowych szkół muzycznych
Zapraszamy!
Zespół CKiIO

Ukazał się nowy numer
„Podkowiańskiego
Magazynu
Kulturalnego”

fot. Z. Jachimski

www.podkowalesna.pl
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„Edukacja + Animacja”. Projekty CKiIO wśród najlepszych
W wydanej niedawno przez NaCentrum
rodowe
Kultury publikacji
pt. „Edukacja + Animacja” zawierającej 35 najlepszych projektów edukacyjnych i animacyjnych, wybranych spośród
331 zrealizowanych w całej Polsce w ramach programu „Dom Kultury+” i opublikowanych
na
Platformie
Kultury
(www.platformakultury.pl), znalazły się aż
2 projekty zrealizowane przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie
Leśnej! Wyboru dokonał zespół ekspertów
złożony z przedstawicieli Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Kultury Polskiej UW,
Programu Dom Kultury+, WRO Art Center,

Małopolskiego Instytutu Kultury, Platformy
Kultury, projektu Szczecin 2016 i portalu
Qulturka.pl. Publikacją wyróżniono działania szczególnie angażujące społeczność
lokalną, promujące aktywne uczestnictwo
w kulturze, realizowane w partnerstwie lokalnym, mające szersze możliwości adaptacji, innowacyjne i odpowiadające na konkretny problem społeczny.
Pierwszym z dwu wyróżnionych jest projekt „Niewielka kolejka wielkich idei” realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Związek Podkowian, przy współudziale Zespołu
Szkół w Podkowie Leśnej, Gimnazjum Św.
Hieronima i Szkoły Podstawowej Św. Teresy w Podkowie Leśnej, od września do listopada 2011 r. Cele, jakie założył projekt, to

zapoznanie społeczności lokalnej z ważną
częścią jej dziedzictwa kulturowego – historią i współczesnością kolejki WKD oraz
integracja uchodźców z Ośrodka w Dębaku
ze społecznością podkowiańską.
Kolejny projekt animacyjny, który został
doceniony przez ekspertów to „Uziemione”
– zbiorowa kreacja matek z Podkowy i okolic, opowiadający - językiem ciała, poprzez
ruch, dźwięk i obraz - o doświadczeniu porodu i macierzyństwa. Projekt powstał z inicjatywy współpracujących z CKiIO animatorek - Joanny Sarneckiej i Agi Papis.
Cieszymy się, że działalność Centrum
przyczynia się do promocji Podkowy w świecie kultury.
Agnieszka Wojcierowska

dzisiaj dzielnicy Drezna. 2 czerwca zapraszamy do obejrzenia spektaklu plenerowego „Babie lato”, którego akcja rozgrywa się
w ogrodzie podkowiańskiej willi Borowin.
Na zakończenie - 3 czerwca - odbędzie się
tradycyjna już potańcówka „na dechach”
przed Pałacykiem Kasyno.
Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców Podkowy, którzy chcieliby podczas Festiwalu otworzyć swoje ogrody, pracownie artystyczne, zaprezentować
twórczość własną lub zaprzyjaźnionych

artystów, opowiedzieć historię rodziny, zorganizować wystawę, koncert, spektakl czy
też inne wydarzenie, o kontakt z Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, koordynatorem Festiwalu. Oferujemy pomoc
organizacyjną oraz wsparcie finansowe i logistyczne. Na Państwa propozycje czekamy
pod numerem tel. 22 729 13 84 w. 30 lub 34
lub adresem e-mail: info@ckiopodkowa.pl
do końca marca.
Zespół CKiIO

Pamiętajmy o Ogrodach!
W dniach 1 - 3 czerwca 2012 r.
odbędzie się kolejna, VIII edycja Festiwalu „Otwarte Ogrody” w Podkowie Leśnej.
Festiwal wrósł już na stałe w krajobraz
naszego miasta – ogrodu. Z każdym rokiem
przybywa nowych ogrodów, których właściciele chcą podzielić się ich urodą z sąsiadami, przyjaciółmi i gośćmi. Tegoroczną edycję Festiwalu rozpocznie 1 czerwca
konferencja z udziałem gości z Hellerau –
najstarszego niemieckiego miasta- ogrodu,

REKOMENDOWANE ZAJĘCIA DLA SŁUCHACZY
Zajęcia

Miejsce

Instruktor/animator

Kontakt

Basen
(gimnastyka rehabiltacyjna)

Basen KAPRY w Pruszkowie

Instruktor

Info Anna Foss: 512425777

Anna Foss

Info: 512425777

Klub Ogrodowy
Nordic Walking
(piątki, godz. 10.30-12.00)

spotkanie
p
p
przed budynkiem
y
CKiIO na ul. Świerkowej 1

Andrzej Piekun

Info: 504 078 406

Warsztaty teatralno-muzyczne

Lilpopa 18 / Świerkowa 1

Joanna Cichoń-Dąbrowska

Info: 22 729 13 84, 22 758 94 41

Zajęcia komputerowe
(czwartki, godz. 16.30-18.00)

Pałacyk Kasyno,
ul. Lilpopa 18

Michał Larkowski

Info: 22 729 13 84, 22 758 94 41

Tańce w kręgu (ostatni wtorek w miesiącu, godz. 19.30-21.00)

ul. Świerkowa 1

Anna Abramowicz

Info: 22 758 94 41

Gimnastyka dla seniorów
(wtorki, godz. 10.00-11.00)

ul. Świerkowa 1

Justyna Liberadzka

Info: 22 758 94 41, 22 729 13 84

Język angielski (grupa „O” - poniedziałki godz. 9.30-10.30, grupa „A”- piątki
godz. 9.20-10.20) )

Tangerine School of English,
ul. Słowicza 1 h

Agnieszka Perzyna

Info: 22 758 94 41, 22 729 1384

Warsztaty malarskie

ul. Borsucza 46

Piotr Łukasiewicz

Info: 505 370 679

Warsztaty ceramiczne
(piątki, godz. 17.00-18.30)

ul. Świerkowa 1

Anna Borowiecka Kacper
Borowiecki

Info: 22 758 94 41

Klub Brydżowy
(środa, godz. 19.00)

Pałacyk Kasyno,
ul. Lilpopa 18

Jacek Dąbrowski

Info: 22 758 94 41, 22 729 13 84
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PROGRAM SEMESTRU XIII (wiosennego)
g 2012
012
Data

Wykładowca

Tytuł
Luty

15.02.12
środa godz. 11.00

prof. Jerzy Adam Stępień

Polska tradycja konstytucyjna

21.02.12
wtorek godz. 17.30

Klub Podróżnika
dr Zofia Zwierzchowska-Hajnosz

"Cinque Terre - nieziemska ziemia"

22.02.12
środa godz. 11.00

Izabela Michalska

Odkrycie Polskiej Róży

29.02.12
środa godz. 11.00

Józef Kolinek

Debussy
Marzec

7.03.12
środa godz. 11.00

dr Zofia Hajnosz

Wybitne fotografki polskie drugiej połowy XX wieku

14.03.12
środa godz. 11.00

prof. Ewa Bartnik

Nowe metody leczenia i diagnozowania nowotworów

20.03.2012
wtorek godz. 17.30

Klub Podróżnika
Agnieszka Łypacewicz, Krystyna Stańczak

Kobieca wyprawa do Bhutanu i Darjeeling

21.03.21
środa godz. 11.00

Daniel Artymowski
Kustosz Zamku Królewskiego

Narodziny i podstawowe wierzenia buddyzmu

28.03.11
środa godz. 11.00

prof. Andrzej Olszewski

Awangarda Polska

4.04.12
środa godz. 11.00

Aleksandra Biniszewska
Muzeum Kresów

Zwyczaje wielkanocne na Kresach – wizyta w Dworze Biniszewicze
(Kuklówka) (wykład wyjazdowy)

11.04.12
środa godz. 11.00

dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

Kryzys euro, kryzys UE

17.04.12
wtorek godz. 17.30

Klub Podróżnika
Wanda Bukała, Małgorzata Zdybiewska

Santiago de Compostela – droga Św. Jakuba

18.04.12
środa godz. 11.00

Anna Zagrodzka

Klimt

25.04.12
środa godz. 11.00

dr hab. Sławomir Łodziński

Nazwy miejscowości i granice etniczne

Kwiecień

Maj
2.05.12
środa godz. 9.00

Wycieczka-wykład wyjazdowy

Żyrardów

9.05.12
środa godz. 11.00

prof. dr hab. T. Żylicz

Czy las może być prywatny?

16.05.12
środa godz. 11.00

Agata Gmaj

Konsument w sieci

23.05.12
środa godz. 11.00

prof. Paweł Stępień

Sztuka zwięzłości, czyli o bogactwie znaczeń
najkrótszych wierszy Mirona Białoszewskiego

24.05.12
czwartek godz. 17.30

Klub Podróżnika
prof. Kazimierz Jakubowski

Wenecja

30.05.12
środa godz. 11.00

Tomasz Kozłowski

Z biegiem Dniestru. Kajakiem od Bieszczad do Okopów Św. Trójcy
Czerwiec

2.06.12
sobota godz. 9.00

Mateusz Senderski

Spacer zielarski po Podkowie

6.06.12
środa godz. 11.00

Krystyna Starczewska

Mój Korczak: Idee wychowawcze Korczaka
wobec wyzwań współczesnego świata

12.06.12
wtorek godz. 17.30

Klub Podróżnika

13.06.12
środa godz. 17.00

Uroczyste zakończenie semestru

Więcej informacji: 22 758 94 41, 22 729 13 84 uniwersytet@podkowalesna.pl, www.ckiopodkowa.pl
Czesne semestralne: 60 zł, wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł, jednorazowy udział w wykładzie 8 zł
PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE

www.podkowalesna.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODKOWIE LEŚNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY, PUBLICZNE GIMNAZJUM

www.podkowa-szkola.pl
Konkurs recytatorski „Poznajemy
wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej”
W listopadzie 2011 r. odbył się konkurs recytatorski „Poznajemy wiersze Małgorzaty
Strzałkowskiej”. Jego organizatorem była
p. Barbara Tabaczyńska. Konkurs przeznaczony był dla dzieci z klas1-3 szkoły podstawowej. Wzięło w nim udział 40 osób. Było
kilkoro uczniów, którzy zdobyli pierwsze
miejsce, ale spośród nich szczególnie wyróżnił się Igor Kumela z klasy 2a. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody,
które wręczyła pani dyrektor w czasie uroczystego apelu.
Finaliści konkursu
na opowiadanie baśni, bajek
1. miejsce w konkursie na opowiadanie
baśni, bajek na etapie powiatowym zdobył
Igor Kumela z 2a (I grupa wiekowa). Wyróżnienie w tej kategorii wiekowej otrzymała
Karolina Pańczyk z 3a. 1. miejsce w II grupie wiekowej (klasy 4-6) zajęła Olga Tałasiewicz z 4a, 2. miejsce w III grupie wiekowej
(gimnazjum) zdobyła Joanna Bartonowicz
z IIb. Konkurs zorganizowała, już po raz
szesnasty, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Grodzisku. Wzięli w nim udział
uczniowie ze szkół m.in. z Grodziska, Międzyborowa, Adamowizny, Podkowy. Etap
powiatowy odbył się 15 grudnia 2011 r.
Igor opowiedział bajkę o „Zabawkowym
pokoju”, Karolina „O siedmiu koźlątkach”
Olga „Jak Rumcajs poszedł do Jiczina”, zaś
Asia „Płatek śniegu” swojego autorstwa.
gratulujemy
Zwycięzcom
serdecznie
i życzymy kolejnych sukcesów krasomówczych.
Jasełka w szkole
22 grudnia
W atmosferę świąt Bożego Narodzenia
wprowadziły nas klasy 1. gimnazjum, które wraz z wychowawcami (p. B. Onyszko
i p. G. Turek) przygotowały oryginalną szopkę bożonarodzeniową. Widzieliśmy jej cztery
odsłony. W pierwszej uczniowie zaprezentowali szopkę ludową ze żłóbkiem, aniołami,
Trzema Królami w otoczeniu chłopów i wiejskich kobiet. W tle usłyszeliśmy tradycyjne
polskie kolędy. W drugiej zobaczyliśmy ten
sam żłóbek, anioły i Trzech Króli w otoczeniu punków. Tę scenerię uzupełniała punk
rockowa muzyka. W trzeciej odsłonie młodzi aktorzy przedstawili tradycyjną szopkę
z Maryją, dzieciątkiem, Józefem oraz pasterzami. Podobnie jak w pierwszej scenie
usłyszeliśmy tradycyjne kolędy. W ostatniej
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szopce zobaczyliśmy żłóbek i anioły oraz
zgromadzonych wokół hipisów.
Przepiękne jasełka przygotowała klasa 3a
wraz z p. Ewą Grabowską. Z dużą przyjemnością obejrzeli je uczniowie klas 1-4, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście. Młodzi aktorzy przenieśli nas do czasów, kiedy
narodził się Jezus. Przypomnieli postać Heroda, który w obawie przed utratą swojej
władzy dokonał okrutnej rzezi niewiniątek.
Nie zabrakło też pasterzy i Trzech Króli
z darami. Wspólnie z występującymi śpiewaliśmy kolędy. Dzieci recytowały również
wierszyki, w których dziękowały za dary, jakie otrzymują od Boga każdego dnia.
Po jasełkach poszczególne klasy spotkały
się ze swoimi wychowawcami przy wigilijnym stole.

fot. K. Kawecka - Sikora
Najlepsza recenzja
w konkursie ogólnopolskim
Martyna Szczepanik z klasy 6a zdobyła
nagrodę za najlepszą recenzję w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Instytut Książki w Warszawie „Klubowicze do
klawiatur” – klubowicze, czyli członkowie
Dyskusyjnych Klubów Książki.
W naszej szkole DKK działa od października 2010 r., zaś Martyna od początku jest
jego aktywną uczestniczką i recenzentką.
Spotkania klubowe odbywają się raz w miesiącu w bibliotece szkolnej. Przez te półtora roku naszej działalności przeczytaliśmy
i przedyskutowaliśmy kilkanaście ciekawych, wartościowych książek m.in. „Wyspę
mojej siostry” Katarzyny Ryrych, za której
recenzję Martyna otrzymała nagrodę.
Książki dla klubowiczów otrzymujemy,
dzięki współpracy z Biblioteką Miejską
w Podkowie Leśnej, z Instytutu Książki.
Martynko gratulujemy Ci bardzo i życzymy dalszych sukcesów czytelniczych oraz
kolejnych wspaniałych recenzji.

fot. I. Grabowska - Gralak

Spotkanie z bajarką
11 stycznia
W dniu 11 stycznia 2012 r. gościem biblioteki szkolnej była pani Sylwia Bąbik – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim, z zamiłowania bajarka.
Spotkała się z klasami 1a i 1c szkoły podstawowej. Pani Bąbik wspomniała uczniom
o konkursie na opowiadanie baśni, bajek,
legend (jego organizatorem jest Biblioteka
Pedagogiczna), w którym biorą udział również nasi uczniowie, a następnie opowiedziała im baśnie „O Kapryśnicy”, „O dzielnym rycerzu” i „Zębatce”. Opowiadała żywo
i barwnie historie rozkapryszonej królewny,
i dzielnego polskiego rycerza, który znalazł
się w niewoli tatarskiej.
Dzieciom bardzo podobały się opowiedziane przez p. Sylwię baśnie. Słuchały jej
z dużym zainteresowaniem, a później zadawały gościowi liczne pytania.
Nowa odsłona stołówki
W czasie ferii zimowych nastąpiły duże
zmiany w stołówce szkolnej. Został zakupiony nowy bufet, stoły, zmieniono oświetlenie.
Pieniądze na ten cel szkoła otrzymała z Ministerstwa Edukacji. Z całą pewnością w tej
odmienionej stołówce będzie milej jadało
się posiłki. Nowa organizacja usprawni też
wydawanie obiadów w czasie przerw.

fot. T. Gawin
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Cykl „Ciekawe spotkania,
interesujący ludzie”
W grudniu w ramach cyklu „Ciekawe
spotkania, interesujący ludzie” gościem
klasy 1a (wychowawca p. Barbara Tabaczyńska) był p. Krzysztof Rogowiec – pilot,
instruktor szkoły pilotażu GALVIN w USA.
Pan Krzysztof opowiedział uczniom o pracy pilota. Zdradził kilka związanych z nią
ciekawostek. Dzieci obejrzały plakaty najnowocześniejszych samolotów. Usłyszały
o najnowszej technologii stosowanej przy
budowie nowoczesnych samolotów. Spotkanie było niezwykle interesujące.

fot. B. Tabaczyńska
W styczniu gościła w klasie 1a pani dr
Anna Sikora – naukowiec z PAN, która
przeprowadziła z dziećmi lekcję na temat
bakterii. Pani Anna opowiedziała pierwszakom o pracy naukowca. Urządziła dla nich
w klasie małe laboratorium. Każde dziecko otrzymało płytkę, na której gromadziło
bakterie m.in. kurz. Następnego dnia oglądały płytkę, na której przez noc rozmnożyły się bakterie. To było bardzo pouczające
spotkanie. Dzieciaki dowiedziały się co to
są bakterie, jak są zbudowane.

fot. B. Tabaczyńska
Nowi uczniowie w naszej szkole
W II semestrze nauki do naszej szkoły
zostali przyjęci uczniowie uchodźcy z Białorusi i Ukrainy (łącznie 6 osób). W chwili
obecnej uczęszcza do nas 30 uczniów cudzoziemskich.
Iwona Grabowska – Gralak

Aktualności ze Szkoły
św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima
www.szkola2.pl
Łukasz Wierzbicki w naszej szkole
1 grudnia 2011
W czwartek, 1 grudnia, odwiedził naszą
szkołę Łukasz Wierzbicki menadżer kultury, miłośnik zwierząt, pasjonat podróży. Zainspirowany opowieściami swojego dziadka
odszukał reportaże polskiego podróżnika
Kazimierza Nowaka z odbytej w latach 30.
XX wieku podróży do Afryki. W 2008 roku
zadebiutował jako autor. Jego „Afryka Kazika”, ciesząca się ogromną popularnością
wśród młodych czytelników, opowiada autentyczne przygody Kazimierza Nowaka na
kontynencie afrykańskim, który – dodajmy
– podróżował po Czarnym Lądzie rowerem.
Liczne spotkania z dziećmi natchnęły naszego gościa do dalszej pracy nad popularyzacją prawdziwych historii, które warto
poznać. Nam opowiadał o swoich książkach
i ich niezwykłych bohaterach. Odbyły się
trzy tury spotkań: dla klas 1-3, 4-6 i dla gimnazjum. Wszyscy słuchali tych opowieści
z wielkim zainteresowaniem. Chyba największe wrażenie zrobiła opowieść o niedźwiedziu Wojtku służącym w Armii Andersa. Ciekawe było również to, że uczniowie
mogli wziąć udział w inscenizacji wydarzeń
opisanych w książkach, przy użyciu autentycznych rekwizytów przywiezionych przez
pana Łukasza (odbyła się np. inscenizacja wyboru nowego władcy Mongolii - po
śmierci wielkiego i groźnego dla Europy
wodza Czyngis-chana). Autor zostawił kilka książek z osobistą dedykacją, przeznaczając je na aukcję w ramach „Mikołajek
dla Łukasza”. To było niezwykłe spotkanie
z niezwykłym człowiekiem. Więcej na www.
lukaszwierzbicki.pl
Mikołajki dla Łukasza
5 grudnia 2011
W tym roku Mikołajki odbyły się już 5 grudnia. Zbieraliśmy pieniądze na rehabilitację dla
Łukasza, 10-letniego chłopca z sąsiedniego Milanówka. Pomocnicy św. Mikołaja jak zwykle
nie zawiedli. We wszystkich klasach zorganizowano stoiska z ozdobami, biżuterią, wypiekami, różnymi smakołykami i świeżo wyciskanymi sokami… Można było wypić herbatę
w nastrojowej Cafe Artystycznej, zjeść Conieco (nawet pyszny bigos) w barze gimnazjalisty,
pooddychać atmosferą secesyjnego wnętrza
i aksamitnych kotar… Możliwe było sprawdzenie swoich umiejętności w sterowaniu modelami samochodów wyścigowych, obserwowanie
eksperymentów naukowych w laboratorium
przyrodniczym, wzięcie udziału w konkursach
plastycznych. Niektórzy zaufali wizażystkom
i pozwolili malować swoje twarze, inni woleli
smakowanie wyjątkowych specjałów. Wszyscy
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doskonale się bawili, a każda złotówka wpadająca do skarbonek była źródłem radości.
Wnętrze nowej stworzyło nowe możliwości.
Pomysłowi sprzedawcy wykorzystywali do
promocji swoich towarów wózki ze stołówki
i rozpoczęli nawet handel obwoźny. Odbył się
także Koncert Młodych Talentów. Rozpoczął
go wyjątkowy popis sztuki cyrkowej - pokaz
psich umiejętności i kunsztu treserek Kingi
Karczewskiej i Dominiki Tekień, a zakończył
występ nauczycieli śpiewających „Mury” Jacka Kaczmarskiego pod kierunkiem pani Iwony Krawczyk z akompaniamentem pana Artura Błażejaka. Aplauz publiczności wywołały
również Marysia Jarco (wykonanie piosenki
„Małe sprawy”), Marta i Mateusz Borządek
wraz z Agnieszką Dobrzyńską (wykonanie
na fletach poprzecznych z towarzyszeniem
bębna kolędy „Triumfy Króla Niebieskiego”) oraz wielu, wielu innych wykonawców.
Wszystkich zachwycił także Mateusz Huang
z klasy 1b, który zagrał na saksofonie „Wśród
nocnej ciszy”, a prawdziwy entuzjazm wywołały wykonania krakowiaka - najpierw pięknie
zatańczonego przez klasy pierwsze, potem wykrzesanego w nieco hiphopowych kostiumach
przez gimnazjalistów i absolwentów.
Wzruszenie utrudniło zabranie głosu, ale
dzielnie poradził sobie z trudną sytuacją obdarowany Łukasz, który wszystkim bardzo
serdecznie podziękował.
Wieczorem odbył się koncert muzyki barokowej. Utwory J.S. Bacha i A. Vivaldiego zagrali dla nas Maria Stanienda (altówka) i Paweł Krupski (skrzypce). Dzięki pomocy pana
Pawła Zycha udało się stworzyć w dużej sali
gimnastycznej kameralne wnętrze. Zaczarowane blaskiem świec zmieniło nawet swoją
akustykę i po koncercie miło było usłyszeć
od muzyków, że: „grało się jak w kościele”.
Po wspaniałych doznaniach artystycznych
odbyła się aukcja wykonanych własnoręcznie i podarowanych przez wspaniałomyślnych darczyńców przedmiotów i dzieł.
Jolanta Dąbrowska
1% dla Komitetu Budowy Szkoły
Zachęcamy wszystkich do przekazania 1% podatku na naszą organizację
pożytku publicznego-Komitet Budowy
Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej.
Nr

KRS

0000137287.

Serdecznie

dziękujemy dotychczasowym darczyńcom. W ubiegłym roku zebraliśmy
110 330,03 zł. W tym roku zebrane fundusze pragniemy przeznaczyć na wyposażenie sali multimedialnej.
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Projekt „Mały uczeń - duże możliwości”
Po raz pierwszy w Szkole św. Teresy realizowany jest projekt edukacyjny współfinansowany z funduszy unijnych, dotyczący
indywidualizacji nauczania i wychowania
w klasach 1-3, na realizację którego otrzymaliśmy 35 tys. złotych. Nasi uczniowie mogą
bezpłatnie skorzystać z zajęć wyrównawczych z matematyki, zajęć wyrównawczych
dotyczących czytania i pisania, zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć
plastycznych pt. „Warsztat młodego artysty”.
Z funduszy unijnych zostały zakupione także pomoce dydaktyczne do ww. zajęć. Mamy
nadzieję, że wiedza, którą uzyskaliśmy przy
pisaniu wniosku i realizacji projektu, pozwoli na pozyskiwanie kolejnych funduszy.
Dorota Koprowska
Spotkanie opłatkowe
18 grudnia 2011
Cała społeczność szkolna i zaproszeni
goście zgromadzili się na dużej sali gimnastycznej w niedzielne popołudnie, 18 grudnia, był to bowiem czas przeznaczony na
spotkanie opłatkowe – po raz pierwszy w tak
dużym gronie. Spotkanie miało dwie części.
W pierwszej dyrektor Grzegorz Dąbrowski

podziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowego budynku
szkolnego. Uhonorowanym osobom wręczyliśmy bombki z artystycznym wizerunkiem
nowego budynku szkolnego oraz życzenia
świąteczne spisane na kartkach wykonanych przez uczniów. Kolejne podziękowania były przeplatane kolędami w wykonaniu
muzykujących uczniów Wszystko to wprowadziło nas w bożonarodzeniowy nastrój
drugiej części. Był czas na indywidualne
życzenia i podzielenie się opłatkiem oraz na
rozmowy przy stole z dawno niewidzianymi
osobami. Dobrze było tak spotkać się przy
choince i żłóbku.
Akcja Hej kolęda, kolęda
1 stycznia 2012
Zagraliśmy po raz trzeci w ramach akcji „Hej kolęda, kolęda”. Akcja polegała na
zagraniu na fletach prostych kolędy „Bóg
się rodzi” przez jak największą liczbę osób.
Graliśmy dokładnie w Nowy Rok, 1 stycznia
2012 po Mszy św. o godz. 18. Mimo, że liczba
grających nie przekroczyła 20 osób reprezentowane były różne stany i różne pokolenia. Dziękujemy.

Zimowisko szkolne
2-9 stycznia 2012
I znowu nam się udało, choć początek
nie był obiecujący. Przez pierwsze dni jazda
na nartach była tylko możliwa na stokach
sztucznie zaśnieżanych w Małym Cichym
i na Rusińskim Stoku, ale na półmetku
spadł obfity śnieg. Pozwoliło to na korzystanie z przydomowego wyciągu, a nawet
na kulig dla szkoły podstawowej. Ten rok
przyniósł kolejny rekord: 179 uczestników 151 uczniów, 8 absolwentów i 20 opiekunów.
12 szóstoklasistów i gimnazjalistów ukończyło kurs na demonstratora narciarskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy
Kiermasze świąteczne
Grudzień, miesiąc niezwykle pracowity,
obfitował w ważne dla nas wydarzenia.
Mieliśmy okazję zaprezentować nasze
prace na kilku świątecznych kiermaszach:
w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim i w Błoniu, przy Kościele św. Krzysztofa
w Podkowie Leśnej, w Zespole Szkół Gminnych numer 3 w Milanówku oraz w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim.
Możliwość spotkania z mieszkańcami społeczności lokalnych, do których przynależy
większość naszych uczestników, pozwoliła
pokazać im nasze całoroczne wysiłki, związane z wytwarzaniem przeróżnych rękodzieł artystycznych.
Przez kilka, poprzedzających święta tygodni z mozołem, ale również z wielkim zapałem i radością tworzyliśmy różne prace,
które mieszkańcy z zachwytem podziwiali
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i kupowali dla swoich bliskich w formie
świątecznych prezentów. Szczególnym powodzeniem cieszyły się choinki wykonane
z szyszek i makaronu, kartki świąteczne,
bombki, wykonane z gliny anioły oraz pyszne pierniczki upieczone przez uczestników
Domu. Cieszymy się, że mogliśmy dać innym odrobinę siebie oraz dziękujemy tym,
dzięki którym mogliśmy zorganizować kiermasze i podzielić się swoją twórczością.
Spotkanie świąteczne
Dnia 20 grudnia zgromadziliśmy się w naszym Domu, przy ul. Błońskiej po to, aby
uroczyście celebrować tradycje bożonarodzeniowe. Swoją obecnością zaszczyciło nas
wielu wspaniałych gości, m.in.: Pani Burmistrz Małgorzata Stępień-Przygoda, Pan
Bogusław Jestadt Przewodniczący Rady
Miasta, Radni Miasta i Powiatu, Ksiądz
Proboszcz Wojciech Osial, przedstawiciele władz lokalnych, rodzice, opiekunowie
i wielu innych zacnych gości.
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od wystawienia spektaklu świątecznego, który
uczestnicy naszego Domu przygotowali
wspólnie z terapeutami. Talenty sceniczne
naszych aktorów zostały docenione gromkimi brawami. Po przedstawieniu, w świątecznej atmosferze radości i serdeczności,
podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy
sobie życzenia i zaprosiliśmy uczestników
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spotkania na świąteczny poczęstunek. Odświętne stroje, piękne dekoracje, światełka
radośnie migocące na choince, wspaniałe
zapachy dochodzące z kuchni i wspólne kolędowanie - wszystko to pozwoliło poczuć
się nam wyjątkowo w tym dniu. Oby ta piękna tradycja świątecznych spotkań pozostała
w naszym Domu na stałe.
Wyjście do kina
Dnia 20 stycznia całą grupą wybraliśmy
się do Kina Projekt w Podkowie Leśnej na
film pt. „Tupot małych stóp”. Zostaliśmy
zaproszeni na seans przez pracowników
CKiO, za co serdecznie dziękujemy. Była to
dla nas miła niespodzianka, która przyniosła nam wiele pozytywnych wrażeń.
Karola Gąsiorowska

Życie w mieście

Wigilia i wernisaż w szkole na Wiewiórek
Pomysł na wystawę zatytułowaną „Kartka okolicznościowa” zrodził się rok temu,
kiedy Anna Ziemba-Michałowska, historyk sztuki i nauczycielka wiedzy o kulturze
w naszym liceum, umieściła w gablotce na
korytarzu kilka świątecznych kartek i podpisała „ginąca tradycja”. To mi uzmysłowiło, że moi rodzice wysyłają kilkadziesiąt
kartek świątecznych, a ja rozsyłam esemesy. Pomyślałam wówczas o kilku osobach,
które w szczególny sposób podtrzymują
zwyczaj wysyłania kartek przyjaciołom, nie
tylko z okazji świąt. W ten sposób narodził
się pomysł wystawy.
Jedną jej część stanowią prace Anny
Ziemby-Michałowskiej. Od wielu lat wysyła
znajomym wiadomości, do których dołącza
rysunki. Czasami są to zaledwie szkice, niekiedy niezwykłe, bardzo kunsztowne prace,
często namalowane złotem lub srebrem.
Stanowią zapis uczuć, które towarzyszyły
autorce w czasie tworzenia, czasami charakteryzują aurę, która otacza adresata.

Na drugą, najobszerniejszą część, składają
się prace Radka Motrenki, polonisty i anglisty, który przez wiele lat był związany z naszym liceum. Swoimi kartkami obdarowuje
najbliższych, rodzinę, przyjaciół, sąsiadów,
niekiedy zaprzyjaźnionych uczniów. Każda
kartka to niepowtarzalne dzieło sztuki. Nawiązuje nie tylko do okazji, opowiada także o adresacie, przedstawia jakąś historię.
I tak jedna z naszych nauczycielek z okazji
ślubu dostała kartkę z volkswagenem – garbusem, bo dzięki temu samochodowi poznała swojego męża. Zaprzyjaźniona uczennica, która jest odkrywcą jaskini w Ameryce
Południowej, została obdarowana z okazji
urodzin kartką, przedstawiającą podziemne
jezioro ze złotą rybką. A żonie z okazji ślubu podarował kartkę przedstawiającą ich
małżeńską relację. Oto dwoje ludzi w łódce
na bezkresnym morzu. Po jednej stronie
siedzi niepewnie mężczyzna, a naprzeciw
wspaniała, potężna i dzika tygrysica. Hu-

mor najwyższej próby jest zawsze obecny
we wszystkich rysunkach.
Trzecią część wystawy stanowią kartki
świąteczne fotograficzne autorstwa różnych
osób: Zosi i Marysi Dzieduszyckich, Radka Motrenki, Einara Engebredsena. Są to
zwykle pejzaże, czy fotografie detali, często
kwiatów, sugerujące w sposób nieoczywisty świąteczny nastrój, podejmujące temat
świąt niebanalnie, inaczej niż zwykle.
Wystawę otworzyliśmy w czasie wigilii
szkolnej – to czas, kiedy szkoła jest przygotowana na przyjęcie wszystkich związanych z nami osób. Budynek był jak zwykle
starannie udekorowany, przygotowaliśmy
świąteczne jedzenie, udało się nawet, mimo
trudności technicznych, pokazać krótki film
nakręcony przez klasę drugą, który stanowił żartobliwy, młodzieńczy komentarz do
zwyczaju pisania listów i wysyłania kartek.
Beata Wróblewska

Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały
Kiermasz świąteczny
W dniu 3.12.2011 roku (sobota) nasze
przedszkole wzięło udział w kiermaszu
świątecznym zorganizowanym przez Zespół
Szkół w Podkowie Leśnej. Przedszkolaki
z grup 0-A, 0-B, 0-C wykonały piękne prace,
dekoracje świąteczne, ozdoby choinkowe,
które cieszyły się ogromnym powodzeniem
wśród kupujących. Zebrane pieniążki zostały przekazane na cele szkoły.
Mikołaj w przedszkolu
W piątek 16.12.2011 roku Przedszkole
im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej
odwiedził Święty Mikołaj wraz ze swoją
Śnieżynką. Tego dnia na nasze przedszkolaki czekało wiele atrakcji i niespodzianek.
Spotkaniu z wyczekiwanym przybyszem
z Laponii towarzyszyła wspaniała zabawa,
tańce przy muzyce, wspólne śpiewanie piosenek i kolęd. Oczywiście nie zabrakło też
prezentów. Każdy grzeczny przedszkolak
(a tylko takie dzieci są naszym przedszkolu) otrzymał prezent od Świętego Mikoła-

ja. Po zabawie Święty Mikołaj pożegnał się
z dziećmi i obiecał przyjechać do naszego
przedszkola za rok. Mikołaju czekamy…
Jasełka w przedszkolu
W poniedziałek 19.12.2011 roku w naszym
przedszkolu odbyły się Jasełka przygotowane przez dzieci z grupy 0-C. Przedszkolaki pod okiem swoich pań zaprezentowały
piękny program artystyczny, na który zaprosiły swoich rodziców, bliskich, personel,
koleżanki i kolegów z przedszkola. W pięknej scenerii, rozbrzmiewającej głosem kolęd młodzi aktorzy przedstawili wydarzenia
„Świętej Nocy”.
W tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia odbyły się Wigilie grupowe, podczas których dzieci smakowały tradycyjnych potraw wigilijnych, dzieliły się
opłatkiem, wspólnie śpiewały kolędy.

Z okazji tego ważnego święta dzieci zaprosiły do przedszkola swoje Babcie i Dziadków.
Podczas programu artystycznego przedszkolaki mogły zaprezentować ukochanym
Babciom i Dziadkom swoje umiejętności
w tańcu, śpiewie, recytacji wierszyków.
Dzieci wręczyły również swoim zaproszonym gościom drobne, wykonane przez nich
samodzielnie upominki. W niektórych grupach odbył się także słodki poczęstunek dla
Babć i Dziadków. Dzień Babci i Dziadka to
piękne i wzruszające święto obchodzone
każdego roku w naszym przedszkolu.
Aneta Żarkiewicz

Miejskie Przedszkole im. Krasnala
Hałabały w Podkowie Leśnej prowadzi

rekrutację dzieci
do przedszkola.
Prosimy o składanie
KART ZGŁOSZENIOWYCH DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA
na rok szkolny 2012/2013 w terminie
od 1 marca 2012 do 15 kwietnia 2012 r.

Dzień Babci i Dziadka
We czwartek 12.01.2012 roku w naszym
przedszkolu odbył się Dzień Babci i Dziadka.
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Karty dostępne są u nauczycieli, intendenta i dyrektora, a także na stronie
internetowej przedszkola. Wypełnione
zgłoszenia przyjmować będą nauczyciele,
dyrektor i intendent w godzinach pracy
przedszkola.
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” informuje, że w dniach od 21 marca do
16 kwietnia 2012 r. ogłasza nabór wniosków
na projekty refinansowane z PROW 2007-13
Oś 4 LEADER.
Małe
Projekty
(wysokość
środków
przeznaczonych na dofinansowanie –
432 000,00 zł). Zakres przykładowych działań:
• Kampanie edukacyjne dot. różnych form
ochrony zasobów lokalnego środowiska
i proekologicznych zachowań konsumpcyjnych mieszkańców obszaru LGD/organizacja kursów, szkoleń, wizyt studyjnych lub innych działań edukacyjnych
w różnych formach w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej poszczególnych grup społecznych, zarówno w wymiarze lokalnym jak i ponadlokalnym;
• Przygotowanie i wykonanie ścieżek edukacji ekologicznej w miejscach przyrodniczo cennych;
• Opracowanie i wykonanie małej infrastruktury służącej ochronie przyrody;
• Promocja ekologicznych środków transportu;
• Oznakowanie atrakcyjnych turystycznie
tras pieszych, rowerowych i innych;
• Wdrażanie projektów edukacyjnych dla
różnych grup wiekowych oraz projektów
wspomagających rozwój psychofizyczny
dzieci i młodzieży;
• Projekty kulturalne i integrująco – aktywizujące społeczności lokalne, w tym
wzbogacenie oferty kulturalnej, animacja
twórczości amatorskiej i profesjonalnej,
lokalne wydawnictwa i prasa, szkolenia,
warsztaty inne;
• Projekty dotyczące renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników przyrody i innych miejsc
i budowli charakterystycznych dla danej
miejscowości wraz z uporządkowaniem
terenu wokół tych miejsc, odnawiania elewacji i dachów prywatnych i publicznych
budynków, ogrodzeń oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu, w tym zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinności;
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• Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, kultury, rekreacji i sportu poprzez
zagospodarowanie terenów o dużym potencjale turystycznym na obszarze LGD/
projekty dot. inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej,
budowy/odbudowy małej infrastruktury
turystycznej;
• Skuteczna promocja obszaru LGD /przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych dot. obszaru LGD/mapy, broszury i opracowania dot. tras turystycznych,
bazy restauracyjnej i hotelowej, wydawnictwa na temat obszaru LGD.
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
(wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie – 228 000,00 zł). Zakres przykładowych działań:
• Refundacja zakupu do 50% kosztów środka transportu zbiorowego /mikrobus/ do
obsługi przewozów pasażerskich na terenie obu gmin;
• Budowa, rozbudowa infrastruktury gastronomicznej, poprawa stanu bazy noclegowej, rozwój nowych usług turystycznych oraz usług związanych ze sportem,
rekreacją i wypoczynkiem;
• Prowadzenie punktu informacji turystycznej, przygotowanie wydawnictw
promocyjnych;
• Usługi konsultingowe i szkoleniowe, biura rachunkowe, porady prawnicze, biura
pośrednictwa handlowego, tłumaczeń,
szeroki zakres usług komputerowych
itp.;
• Usługi w zakresie sportu, rekreacji i turystyki (w tym małe rodzinne pensjonaty,
wynajem kwater), gastronomia, wypożyczalnie sprzętu sportowego itd.;
• Usługi zdrowotno-opiekuńcze, domy
opieki, prywatne kliniki i gabinety medyczne, gabinety odnowy biologicznej,
gabinety kosmetyczne itp.;
• Usługi edukacyjne, prywatne przedszkola, szkoły, działalność szkoleniowa(organizacja szkoleń i kursów) itp.
Aby skorzystać z pomocy finansowej
w ramach PROW 2007-2013 należy złożyć
odpowiednio wypełniony wniosek o przy-
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znanie pomocy np. w ramach Małych projektów w biurze LGD. Biuro LGD „ Zielone
Sąsiedztwo” organizuje bezpłatne szkolenia oraz konsultacje z zakresu właściwego
wypełniania formularza wniosków.
Środki finansowe pochodzą z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 z osi 4 Leader, która wspiera wdrażanie oddolnych inicjatyw społecznych przyczyniających się do aktywizacji społeczności
lokalnej.
Serdecznie zapraszamy do udziału
w warsztatach i projektach zewnętrznych:
• W Międzynarodowym Roku Spółdzielczości uruchomiliśmy projekt wiosennych warsztatów dla lokalnych animatorów przedsiębiorczości pt.: „Utworzenie
przedsiębiorstwa społecznego pracującego na rzecz mieszkańców przy wsparciu
Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo””. Warsztaty odbywają się w lutym
i marcu w biurze LGD. 31 marca od
godziny 10:00 zapraszamy na PIKNIK
SPÓŁDZIELCZY w Podkowie Leśnej na
ul. Świerkowej 1;
• W ramach projektu LPP Grundtvig „Forests for all, all for forests” zorganizowany
został przez LGD „Zielone Sąsiedztwo”
weekendowy cykl warsztatów artystycznych „Drzewa życia - motywy i inspiracje”. Warsztaty trwają od 3 do 26 lutego
2012 r.
• 17 marca o godzinie 16:00 zapraszamy na
spotkanie podsumowujące wizytę studyjną w Turcji oraz na wystawę powarsztatową. Spotkanie odbędzie się w otrębuskiej filii Biblioteki im. Wacława Wernera
w Brwinowie.
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.zielonesasiedztwo.org.pl oraz
bezpośrednio do biura LGD w Podkowie
Leśnej przy ul. Świerkowej 1.
Anna Łukasiewicz
prezes Stowarzyszenia LGD
„Zielone Sąsiedztwo”

Trzynastu poległych wiarusów Napoleona
w Podkowie Leśnejj
W sobotę 28. stycznia cała Podkowa była na Świerkowej. Poszły
w ruch wszystkie krzesła, ławeczki, a nawet kanapa, brakło bowiem
miejsc na spektaklu „Arszenik i stare koronki” według Joseph’a Kesselring’a. Przedstawienie „dawał” Podkowiański Teatr Otwarty
w obsadzie mieszkańców miasta-ogrodu. Publiczność bawiła się wybornie, widząc wspaniale grających swoich sąsiadów i znajomych.
Mimo woli przypomniał się spektakl teatru
„Kobra” Telewizji Polskiej o tym samym tytule, gdzie swoje role kreowały między innymi
Irena Kwiatkowska, Barbara Ludwiżanka
czy Wojciech Pokora. Ależ gdzież im do barwnych postaci w podkowiańskim spektaklu.
Dwie stare panny, damy w osobach Danuty
Szewczyk i Teresy Miller z minami aniołów
podrzucały Napoleonowi (Zbigniew Jachimski) jego „poległych” wiarusów. Wszystkie
trzy role zagrane po mistrzowsku. Wydaje
się, że przedstawienie dzięki scenografii bardzo przemyślanej w najdrobniejszych szczegółach, włącznie z „uszatkiem” suflera, stało
się dużo bardziej nastrojowe niż premiera
telewizyjna sprzed lat. Ale nie tylko scenografia zwracała uwagę. Fantastyczne były role
poszczególnych aktorów utrzymane w klimacie domu starych ciotek i zwariowanego
świata ich bratanka Tadzia vel Napoleona.
Dość powiedzieć, że publiczność wychodząc
po skończonym przedstawieniu cytowała
słowa aktorów: „Niech wasza cesarska mość
przestanie trąbić”, „Józefino moja śliczna”,
„Jestem bękartem!” (ach ta rola Wojtka Olejniczaka!). A doktór Epstein, która musiała się
napić, by operować (świetna Ela Kwiatkowska)...! W ogóle trzeba wymienić wszystkich:
i Jonatana z piątą twarzą ogłaszającego remis
w sprawie trupów (Andrzej Glegolski), i pannę Helenę (Marzena Grzymała), która „i tak
wyjdzie za Piotrusia”, i pana Łyżeczkę (Paweł

Dziekański) o niekłamanym uroku osobistym, którego aż się chciało poprosić o miejsce na starość w pensjonacie „Dolina Szczęścia”. No, a policjanci: Mariusz Pietraszewski,
Krzysztof Cichowski z Jędrkiem Walcem na
czele mówiącym o swoich urodzinach w garderobie mamy aktorki i o swoich sztukach teatralnych – ze swobodą godną mistrzów sceny. A Oskar Koszutski, który za samo wejście
komendanta policji dostał największe brawa!
Całości dopełnili: dystyngowana matka Heleny (Anna Wróbel), jowialny ksiądz (Stefan
Molenda) i ucharakteryzowana nie do poznania halloweenowa’a czarownica (Anna Foss).
Spektakl fantastycznie wyreżyserowała Joanna Cichoń. Czasem zapominało się, że grają nasi znajomi podkowianie, których na co
dzień spotykamy „na zakupach” na jarmarku w Brwinowie. Przedstawienie muzycznie
opracowała Kalina Dąbrowska (Muzyka Hot
Club de France), a sprawy techniczne (światło, dźwięk) bardzo odpowiedzialnie zabezpieczył Radosław Wilanowski.
Sztuka została wystawiona w ramach
działalności Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich, któremu należą się wielkie
brawa za jej realizację.
Jak Podkowa Podkową, takiego teatru nie
było! Aktorzy zostali obsypani słonecznikami, a na koniec spektaklu zabrzmiała fanfara
Napoleona wśród niemilknących braw publiczności.
Yaśmina Strzelecka

Latarnicy Polski Cyfrowej
Ministerstwo
Administracji
i Cyfryzacji wraz ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” rozpoczęło realizację projektu, którego jednym z obszarów tematycznych jest
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
poprzez zorganizowanie ogólnopolskiego
systemu edukacji cyfrowej Polek i Polaków
z generacji 50+.
Istotnym elementem projektu będzie zaproszenie do współpracy i przeszkolenie
2600 lokalnych animatorów, nazwanych Latarnikami Polski Cyfrowej. Przeszkoleni Latarnicy będą prowadzić atrakcyjne działania
w swoich lokalnych środowiskach, korzystając ze wsparcia doradczego centrum kompetencji cyfrowych. Ponadto otrzymają bez
bezpłatny dostęp do materiałów szkoleniowych,

multimediów, biblioteki edukacji cyfrowej
i wielu narzędzi pomocnych w organizowaniu zajęć z osobami z pokolenia 50+. Dwustu Latarników – zwycięzców w konkursie
ogłoszonym w 2012 roku – otrzyma granty
finansowe na realizację programu z działań
lokalnych w ciągu 18 miesięcy.
Poszukujemy osób otwartych na nowe wyzwania, cieszących się zaufaniem społecznym, zaangażowanych w prace lokalnych
organizacji pozarządowych. Zapraszamy do
zaangażowania się w projekt w roli Latarników Polski Cyfrowej.
Więcej informacji można uzyskać w serwisie http://www.latarnik.mwi.pl/ lub w profilu
http://www.facebook.com/polskacyfrowa.
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KRONIKA,
czyli spotkania
i wydarzenia, w których
brali udział przedstawiciele
podkowiańskiego samorządu
ciąg dalszy ze str. 2
21 stycznia 2012 roku
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia LGD
Zielone Sąsiedztwo, podczas którego podsumowano drugie półrocze 2011 działalności biura,
w tym organizowane konkursy na dofinansowanie lokalnych projektów z obu stowarzyszonych gmin Podkowy Leśnej i Brwinowa oraz
przedstawiono plany na 2012 rok, w tym termin
najbliższego naboru wniosków, który odbędzie
się w dniach 21 marca – 16 kwietnia;
(więcej na str. 18)
26-27 stycznia 2012 roku
W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
w Warszawie odbyło się Kobiece Forum Samorządowe, którego tematem była oświata,
m.in. Karta Nauczyciela i subwencja oświatowa
oraz finansowanie edukacji uczniów z niepełnosprawnością;
16 i 31 stycznia 2012
W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji odbyły
się spotkania w sprawie ustalania stawek za
odprowadzanie ścieków; w spotkaniach wzięli
udział przedstawiciele gmin Podkowa Leśna,
Brwinów, Grodzisk Mazowiecki i Milanówek;
31 stycznia 2012 roku
Seminarium „Dobre rządzenie w małych gminach. Jak skutecznie włączać mieszkańców do
współdecydowania o sprawach gminy?” zorganizowane przez Fundację Civis Polonus;
1 lutego 2012 roku
II spotkanie przedstawicieli gmin i miast Zachodniego Mazowsza oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczące ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
(więcej na str. 5)
12 lutego 2012 roku
Uroczystości rocznicowe Armii Krajowej
w Brwinowie zorganizowane przez Obywatelski Komitet Organizacji Obchodów 20-lecia
Budowy Pomnika Armii Krajowej w Brwinowie
i 70-lecia Jej Powstania;
15 lutego 2012 r.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. podczas
którego, podjęto uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wykonanie kompleksowej naprawy
toru nr 1 i nr 2 linii kolejowej WKD nr 47 na odcinku Warszawa Śródmieście – Komorów oraz
zatwierdzenia zmian do Zakładowego Planu
Kont. Spółki WKD;
17 lutego 2012 roku
Warszawska Kolej Dojazdowa - uroczyste przekazanie do eksploatacji nowego składu z serii
EN 97.

19

Dobry miejski adres

Wsłuchaj się w sprawy Podkowy

Urząd Miejski na Facebook’u

Na jednej stronie znajdziesz wszystkie
najważniejsze informacje miejskie, kalendarz podkowiańskich wydarzeń, galerie
fotograficzne, a także wiele innych ciekawych artykułów. Poza tym sprawdzisz u nas
pogodę i rozkład jazdy kolejki WKD. Ustaw
www.podkowalesna.pl jako stronę startową!

Każdy czwarty wtorek miesiąca to dzień
Podkowy Leśnej na antenie Radia Bogoria.
Goście w wywiadach na żywo rozmawiają
z redaktorem o godz. 9:30, 10:30 i 11:30.
Na stronie internetowej miasta (MiastoOgród, Podkowa na antenie) można odsłuchać zrealizowane dotychczas audycje.

Odwiedź stronę urzędu na Facebook’u
(Urząd Miejski w Podkowie Leśnej), polub
nas, czytaj i polecaj. Na profilu można znaleźć
zapowiedzi nadchodzących kulturalnych i samorządowych wydarzeń, galerie podkowiańskich zdjęć oraz inne informacje ważne dla
mieszkańców. Zapraszamy!

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
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. w godz. 10.00
- 18.00, wt. w godz. 8.00 - 16.00, śr. (dzień
wewnętrzny), czw., pt. w godz. 8.00 - 16.00
Godziny pracy kasy Urzędu: pon. 10.00 –
18.00, wt. 10.00 – 14.00, śr. - kasa nieczynna,
czw. 9.00 – 15.00, pt. 9.00 – 15.00
Przerwa w pracy kasy - codziennie
13.00 - 13.30

Rada Miasta Podkowy Leśnej:
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
Adresy e-mailowe radnych:

Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992
Rozdzielna gazu:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 792 03 60
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis” tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus” tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska tel. 22 729 19 16
Apteka „Pod Aniołem” tel. 22 758 97 60
Apteka Główna tel. 22 729 10 86
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci kanalizacyjnej:
GEA-NOVA, biuro tel. 22 733 01 41
w dni powszednie w godz. pracy
tel. 695 380 695, 607 206 820
alarmowy (po godzinach pracy, nocą, w dni
wolne) tel. 697 229 002
Konserwacja sieci wodociągowej:
HYDROMONT Sp. j.
tel. 661 955 201, 661 955 200
Odbiór odpadów segregowanych:
AMINEX Sp. z o.o.
tel. 22 755 58 57, 22 755 52 58
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 15 70
Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82
czynny: poniedziałek - piątek 8-16
Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 20 61
Biblioteka Publiczna:
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa
p p 18,, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Urząd Pocztowy:
tel. 22 758 93 28
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22, czynna w dni powszednie w godz.: 9.00 - 10.00
oraz 16.30 - 17.30

Burmistrz Miasta:
Małgorzata Stępień-Przygoda
e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. 12.00 – 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej. Zapisy
bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie
(22 759 21 01) lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Sekretarz Miasta:
Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta:
Maria Ostrowska
Sekretariat (pokój nr 6)
tel. 22 759 21 01, fax. 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste
(pokój nr 7) tel. 22 729 10 62, 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Ewidencja ludności i działalności gospodarczej (pokój nr 7) tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Referat Finansowy:
Podatki: tel. 22 759 21 07
Księgowość: tel. 22 759 21 09
Kasa: tel. 22 759 21 08
Referat Gospodarki Miejskiej (pokój nr 11,
12) tel. 22 759 21 21, 22 759 21 25, e-mail:
gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
Referat Inwestycji (pokój nr 15)
tel. 22 759 21 23
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
Referat Planowania i Rozwoju Miasta (pokój nr 16, 17) tel. 22 759 21 17, 22 759 21 19
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, promocja miasta, strona internetowa:
tel. 22 759 21 06
e-mail: wspolpraca-ngo@podkowalesna.pl
Aktualne badania jakości wody pobranej z wodociągu
ąg publicznego
p
g dostępne
ęp
są
ą na stronie
internetowej miasta w zakładce Środowisko
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
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Paweł Siedlecki
pawel.siedlecki@podkowalesna.pl
Anna Dobrzyńska-Foss
anna.foss@podkowalesna.pl
Jarosław Chrzanowski
jaroslaw.chrzanowski@podkowalesna.pl
Maria Konopka-Wichrowska
maria.konopka-wichrowska@podkowalesna.pl
Helena Skowron
helena.skowron@podkowalesna.pl
Adam Krupa
adam.krupa@podkowalesna.pl
Bogusław Jestadt
boguslaw.jestadt@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Maciej Foks
maciej.foks@podkowalesna.pl
j
p
Agnieszka Świderska
agnieszka.swiderska@podkowalesna.pl
Anna Łukasiewicz
anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Zbigniew Jachimski
zbigniew.jachimski@podkowalesna.pl
Alina Stencka
alina.stencka@podkowalesna.pl
Radny Zbigniew Bojanowicz nie posiada adresu internetowego. Korespondencję e-mailową
do radnego można kierować na adres:
radamiasta@podkowalesna.pl

Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja:
tel. 22 758 91 10, 22 758 91 05, 609 969 929
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 20, 22 738 24 51
Posterunek energetyczny Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
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