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Wieści z Urzędu

Remont odmieni dawny MOK
W 2013 roku Urząd Miasta planuje remont i modernizację budynku dawnego
MOK, korzystając z szansy pozyskania
środków w ramach działania Odnowa i rozwój Wsi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł już pozytywną weryfikację
Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo”. Projekt remontu
i modernizacji opracowany został na zlecenie Urzędu Miasta we współpracy z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
Opiniujący zakres planowanego remontu
radni miasta, przyjęli argument, że budowa
nowego domu kultury w Podkowie Leśnej
w najbliższym czasie (do 10 lat) nie będzie
możliwa, z powodu kosztownej rozbudowy
szkoły. Po rozważeniu za i przeciw, biorąc
pod uwagę wcześniejsze wnioski mieszkańców o taki remont, większość radnych
opowiedziała się za przeprowadzeniem modernizacji budynku i jego otoczenia. Jest
więc szansa, że poprawi się również funkcjonalność obiektu, w którym prowadzona
jest działalność edukacyjna dla dzieci i mło-

dzieży. Modernizacja ma znacząco poprawić estetykę budynku. W projekcie, oprócz
remontu pomieszczeń i łazienek, przewidziano przeniesienie wejścia do budynku na
dawne miejsce, budowę szatni oraz remont
elewacji z wymianą stolarki okiennej. Wymieniane i montowane będą też instalacje

sanitarne, wodno – kanalizacyjne, grzewcze
oraz instalacje wentylacji i ppoż.
Planowane koszty remontu i modernizacji
budynku wynoszą 770 367 38 zł z Vat. Urząd
Miasta stara się o 400 tysięcy dofinansowania z PROW.
M. Wdowiak-Wojtków
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Zostaw podatek w Podkowie Leśnej
Szanowni Państwo – Mieszkańcy Podkowy
Leśnej,
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeń z fiskusem warto pamiętać, że każdy
z nas ma wpływ na wielkość budżetu gminy,
na terenie której mieszka, gdyż część płaconego przez nas co roku podatku wraca do
gminy, w której jest się zameldowanym. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy są mieszkańcami Podkowy Leśnej i nie zameldowali
się jeszcze w naszym mieście, do dokonania
tej prostej czynności z korzyścią dla gminy.
Często spotykam się z sytuacją, gdy mieszkańcy oczekują od burmistrza wsparcia, zaspokojenia oraz wypełnienia wielu potrzeb
i zadań. W wielu przypadkach okazuje się
jednak, że nie są oni zameldowani w Podkowie Leśnej i swoje podatki odprowadzają

w innych niż grodziski urzędach skarbowych.
Miasto Podkowa Leśna jest naszą wspólną
wartością i od nas wszystkich zależy rozwój
gminy oraz poprawa warunków życia jej
mieszkańców.
Szacujemy, że w 2013 roku udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
tj. podatek dochodowy od osób fizycznych
i od osób prawnych, będzie stanowił ponad
50 % ogólnego planu dochodów Podkowy Leśnej. Dzięki tym środkom możliwe jest realizowanie wielu zadań poprawiających jakość
życia w naszym mieście. Jeśli jednak z jakichś
powodów dopełnienie obowiązku meldunkowego nie jest możliwe, a chcieliby Państwo,
aby Państwa podatki zasilały budżet Miasta
Podkowy Leśnej, należy w tym celu zaktualizować swój adres zamieszkania w urzędzie

skarbowym, wypełniając formularz NIP-3.
Wypełnienie tego formularza jest bezpłatne
i można to zrobić w dowolnym momencie
lub wysłać go do urzędu skarbowego razem
z rocznym zeznaniem podatkowym.
Należy w tym celu w zeznaniu rocznym jako
miejsce zamieszkania wskazać – Gminę Podkowa Leśna, a jako właściwy urząd skarbowy
- Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim.
Następnie trzeba wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 w części dotyczącej miejsca zamieszkania i dołączyć je do rocznego zeznania
podatkowego. Na koniec dokumenty te wystarczy przesłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim,
ul. Daleka 11, 05–825 Grodzisk Mazowiecki.
Dziękuję,
Skarbnik Miasta

- zapewnieniu obiegu powietrza przez
uchylanie okien i niezasłanianie otworów
w drzwiach kuchni i łazienki,
- regularnych przeglądach urządzeń grzewczych,
- montażu czujników tlenku węgla w pomieszczeniach, w których znajduje się
urządzenie/piec.
Obowiązkiem właściciela lub zarządcy
obiektu, w którym spala się paliwo stałe (np.
węgiel, drewno), ciekłe (olej opałowy) lub
gazowe (gaz ziemny, propan-butan), jest dokonanie przeglądów przewodów dymowych,
spalinowych lub wentylacyjnych.

Przeprowadza się je co najmniej :
- raz w miesiącu – w paleniskach zakładów
zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
- raz na 3 miesiące – w obiektach opalanych
paliwem stałym (np. węglem, drewnem)
- raz na 6 miesięcy – w obiektach opalanych
paliwem ciekłym lub gazowym,
- raz w roku – przewodów wentylacyjnych.
Przeglądy mogą przeprowadzać osoby
posiadające kwalifikacje kominiarskie (np.
uprawnienia mistrza kominiarskiego).
K. Kowalewska
Referat Gospodarki Miejskiej

Uwaga na tlenek węgla
Nie ma smaku ani zapachu, jest lżejszy od
powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i rozprzestrzenia. Wiąże się z krwią 250 razy
szybciej niż tlen, uniemożliwiając wchłanianie
go przez organizm. Pojawia się w niesprawnych
piecach grzewczych (kąpielowych i centralnego
ogrzewania), zasilanych gazem, olejem opałowym lub paliwem stałym. Jego źródłem może
też być źle funkcjonujący kominek.
Przed tlenkiem węgla, potocznie zwanym
czadem, można się chronić.
Pamiętajmy o:
- czyszczeniu i udrażnianiu przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych,
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Wnioski z diagnozy zagrożeń społecznych Podkowy Leśnej
Zgodnie z wnioskiem Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw
Społecznych Rady Miasta sformułowanym na posiedzeniu w dniu
27 listopada 2012 r. poniżej przedstawiamy najważniejsze problemy,
które zostały ujawnione w DIAGNOZIE LOKALNYCH ZAGROŻEŃ
SPOŁECZNYCH PODKOWY LEŚNEJ w obszarze uzależnień.
Zdefiniowane problemy dotyczą nadmiernego spożycia alkoholu,
przemocy w rodzinie, zażywania narkotyków i palenia papierosów.
Przedstawiamy wykonane w 2012 r. i planowane na 2013 r. działania
miasta w tym obszarze.
PROBLEM SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ DOROSŁYCH
W populacji osób dorosłych w badaniu wzięły udział 102 osoby,
w tym 59 kobiet i 43 mężczyzn, których średnia wieku wynosiła 38,
36 lat. W opinii respondentów w gradacji problemów społecznych
alkoholizm zajmuje trzecie miejsce, po bezrobociu i zubożeniu społeczeństwa. Problem alkoholizmu jako umiarkowany uznaje 42,1%,
jako poważny uznaje go 35,8%, jako bardzo poważny uznaje go
14,7%, a jako znikomy – 6,3%, tylko 1,1% uznaje, że problem alkoholizmu w ogóle nie występuje.
Ważnym problemem dotyczącym spożycia alkoholu w opinii dorosłych respondentów jest wzrost spożycia alkoholu na przestrzeni
ostatnich 10 lat (tak uważa 52,5% badanych) oraz wysoki procent
(26,5%) spożywania alkoholu kilka razy w miesiącu i (11%) kilka
razy w tygodniu.
Według 53,9% respondentów alkoholizm jest utratą kontroli nad
swoim życiem, a według 46,1% jest chorobą, którą można powstrzymać. Pytani, jako powód picia alkoholu usytuowali na pierwszym
miejscu chęć „zapicia” smutków i problemów (57,8%), na drugim
- chęć wyluzowania się (49%), presję znajomych (31,4%) i brak możliwości alternatywnego spędzenia czasu (22,5%). Nie miało zdania
na ten temat 23,5% respondentów.
Alkoholizm, co wynika z diagnozy, jest związany z przemocą domową – ponad 30% respondentów zna osoby ze swojego otoczenia,
które doznają przemocy w rodzinie, ponad 20% zna dzieci, które
są bite przez rodziców. Tu ujawnił się brak wiedzy na temat sposobu postępowania z osobą, która doznaje przemocy oraz możliwości
uzyskania pomocy dla ofiar i sprawców przemocy domowej.
Kolejnym negatywnym skutkiem nadmiernego spożywania alkoholu wg respondentów jest doświadczenie przez nich nagannego
i głośnego zachowania młodzieży (29,4%), awantur pod wpływem
alkoholu doświadczyło 18,6% pytanych, 16,7% było świadkiem aktów wandalizmu, 4,9% było świadkami bójki, a 2% doznało krzywdy
w postaci pobicia, wulgaryzmów i kradzieży.
Z diagnozy wynika, że 91,8% badanych nie ma wiedzy na temat
prowadzonych lokalnych działań, które mają na celu przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniu od alkoholu.
Reasumując, alkoholizm wśród dorosłych mieszkańców Podkowy Leśnej jest ważnym problemem. Pojmowanie alkoholizmu, jako
choroby stanowi o wysokiej wiedzy społecznej na temat tego uzależnienia, ale alarmującym jest bardzo wysoki procent respondentów nie posiadających wiedzy, w jaki sposób można pomóc ludziom
mającym problem z piciem alkoholu, doświadczającym przemocy
i sprawcom przemocy oraz o działaniach lokalnych dotyczących
tych problemów.
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SPOŻYWANIE ALKOHOLU PRZEZ MŁODZIEŻ
W badaniu wzięło udział 197 uczniów (92 dziewcząt i 105 chłopców), w tym w szkołach podstawowych – 80 uczniów, w gimnazjach
– 99 uczniów, a w liceum – 18 uczniów.
Przynajmniej jednorazowy kontakt z używkami zadeklarowały
dzieci i młodzież:
Problem

Spożywanie
alkoholu

Palenie
papierosów

Zażywanie
narkotyków

Używanie
dopalaczy

Szkoły podstawowe

26,6%

6,3%

1,3%

1,3%

Gimnazja

56,1%

27,6%

2%

3,1%

Liceum

100%

72,2%

44,4%

5,9%

Przyczynami sięgania po alkohol były: okazja np. urodziny, dyskoteka, presja rówieśnicza chęć zaimponowania, obawa przed odrzuceniem, ciekawość, chęć zapicia problemów, smutków oraz brak
możliwości bardziej atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.
Średni wiek pierwszego kontaktu z alkoholem: uczniowie szkół
podstawowych podawali średnio 9,65 rok życia, uczniowie gimnazjum średnio 12,08 rok życia, uczniowie liceum – średnio 13,88 rok
życia. Wynika stąd wniosek, że obniża się średni wiek pierwszego
kontaktu z alkoholem.
Niepokojące są również wyniki okoliczności pierwszego spożycia
alkoholu:
• większość uczniów szkół podstawowych - 47,4% i większość gimnazjalistów - 39,6% miało go w domu,
• mniej więcej w podobnym procencie (od 26,3% do 27,8%) uczniowie na wszystkich poziomach szkół spożyli alkohol po raz pierwszy na wakacjach.
Ponadto pierwszy kontakt z alkoholem mieli:
uczniowie szkół podstawowych: na dyskotece 21,1%, w czasie
wolnym – 5,3%
uczniowie gimnazjów: w czasie wolnym 17%, na dyskotece - 9,4%,
w innej sytuacji – 7,5%
Licealiści: w dyskotece: 38,9%, w czasie wolnym 27,8%, w domu
5,6%.
Spośród pytanych, którzy zadeklarowali kontakt z alkoholem,
większość spożywała go z własnej inicjatywy: od 83,3% do 87,5%,
a za namową znajomych od 11,3% do 16,7%.
Rodzaje alkoholu spożywanego przez dzieci i młodzież:
Problem

Napoje
wysokoprocentowe

Piwo

Wino

Szkoły podstawowe

8,8%

16,3%

5%

Gimnazja

39,4%

23,2%

25,3%

Liceum

72,2%

77,8

72,2%

Reakcje rodziców na stan upojenia alkoholowego dzieci i młodzieży:
Problem j. w.

Szkoły
podstawowe

Gimnazja

Liceum

Zdenerwowali się
i nakrzyczeli na mnie

0

1,9%

11,8%

Ukarali mnie

0

0

11,8%

Nie zorientowali się

0

21,2%

23,5%

Zauważyli, ale nie
zareagowali

0

1,9%

6%

Taka sytuacja nie miała
miejsca

100%

75%

52,9%
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DOSTĘPNOŚĆ ALKOHOLU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W PODKOWIE LEŚNEJ:
Wiedzy na ten temat nie miała blisko połowa uczniów szkół
podstawowych, około 23% gimnazjalistów i 11,1% licealistów. Pozostali ankietowani podzieleni byli w zależności od grup wiekowych:
• dla uczniów szkół podstawowych kupno alkoholu było bardzo
trudne i raczej trudne - 24,3%, trudne, ale za pośrednictwem
innych osób możliwe - ok. 25%, raczej łatwe - 1,3%, bardzo łatwe - 3,8%
• dla gimnazjalistów kupno alkoholu było bardzo trudne i raczej
trudne - 8,3%, trudne, ale za pośrednictwem innych osób możliwe - 33%, raczej łatwe - 23,7%, bardzo łatwe -12,4%
• dla licealistów było bardzo trudne i raczej trudne - 11,2%, trudne, ale za pośrednictwem innych osób możliwe - 22,2%, raczej
łatwe - 33,3%, bardzo łatwe - 22,2%.
Reasumując – wysoki procent dzieci i młodzieży miało kontakt
z alkoholem (papierosami, narkotykami), w wielu przypadkach
jest to spożywanie alkoholu wielokrotnie w ciągu roku, nawet
kilkakrotnie w ciągu miesiąca. Pierwszy kontakt z alkoholem
miały w domu i sięgały po niego z własnej inicjatywy przy spotkaniach towarzyskich z wielu różnych powodów, z których brak
możliwości bardziej atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu nie
był najważniejszy. Ponadto, gdy już zaistniała taka sytuacja, rodzice w większości przypadków nie zorientowali się, że dziecko
jest pod wpływem alkoholu, a ukarała ich tylko znikoma część
(licealiści).
Pełny tekst DIAGNOZY LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH PODKOWY LEŚNEJ jest dostępny od kwietnia
2012 r. na stronie internetowej miasta.
W związku z niepokojącymi wynikami diagnozy miasto sfinansowało w roku szkolnym 2011/2012 działania skierowane do dzieci i młodzieży: dla klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej sfinansowano
program „Cukierki” (listopad 2011 r. - styczeń 2012 r.) wykonany przez Poradnię Psychoterapii i Profilaktyki z Latchorzewa;
warsztaty Pracowni Profilaktycznej KORKUS z Krakowa dla
klas 4-6 Szkoły Podstawowej oraz 1-3 Gimnazjum pt.: „Nałóg- Koniec Marzeń.” (21 i 25 maja 2012 r.). Ostatnimi, sfinansowanymi
w 2012 r. przez miasto działaniami profilaktycznymi skierowanymi do dzieci i młodzieży były warsztaty Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy „Nie wszystko złoto…”
i „Magia czy oszustwo?” – dla Szkoły Podstawowej oraz „Uśpieni” dla gimnazjum w dniach 7 i 11 grudnia 2012 r.
20 kwietnia 2012 r. odbyły się bezpłatne warsztaty Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień „Marihuana i nowe
narkotyki – fakty bez mitów”. Zaproszenie było skierowane do
wszystkich osób zainteresowanych tematyką wychowania dzieci
i młodzieży, w szczególności do rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. W warsztatach wzięło udział ponad 40 osób, w większości nauczycieli.
15 listopada 2012 r. Ośrodek Edukacji i Profilaktyki z Chrzanowa zaprezentował program „Domowa profilaktyka uzależnień”,
który był skierowany do rodziców (zaproszeni zostali rodzice
z Zespołu Szkół i ze szkół społecznych). Niestety, mimo połączenia tej prelekcji z dniem otwartym dla gimnazjum, na spotkaniu
były tylko 3 osoby.

Wszystkie te działania były konsultowane z dyrektorem Zespołu Szkół i pedagogiem szkolnym, a środki finansowe pochodziły
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Podkowa Leśna.
Miasto podjęło także działania skierowane do przedsiębiorców
handlujących alkoholem – Centrum Rozwiązywania Problemów
Społecznych z Warszawy przeprowadziło w lipcu 2012 r. „zakup
kontrolowany” – osoba, która ukończyła 18 lat, ale wyglądała na
nieletnią, dokonała zakupu alkoholu w podkowiańskich sklepach
i kawiarniach. Niestety tylko w dwóch na dziesięć punktów została poproszona o okazanie dowodu osobistego. De facto żaden
z przedsiębiorców nie popełnił przestępstwa, gdyż zakupu dokonała osoba dorosła, ale daje to asumpt do myślenia, czy nie zdarza się to, gdy po alkohol przychodzi młodzież niepełnoletnia?
Po godzinie od zakupu do punktów wróciła ta młoda osoba wraz
z trenerem, który przeprowadził szkolenie dla sprzedawców
„Praktyczne porady”, w ramach którego poinformował o karach
grożących za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa
oraz udzielił porad dotyczących asertywnej sprzedaży alkoholu.
Dodatkowo sprzedawcy otrzymali materiały szkoleniowe „Praktyczne porady”, aby mogli na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę.
Aktualnie w Podkowie Leśnej funkcjonuje 7 sklepów i 6 lokali gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Członkowie GKRPA przeprowadzili w 2012 r. kontrole
w 5 punktach sprzedaży napojów alkoholowych, z czego - z powodu uchybień - w 3 punktach musiały być przeprowadzone kontrole ponowne.
Ponadto miasto uczestniczyło w ogólnopolskich kampaniach
„Wakacje bez alkoholu” - NIE DZIEL SIĘ Z NIELETNIMI PROMILAMI – REAGUJ! oraz „Pozory mylą – dowód nie”. W sklepach i kawiarniach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wyłożone zostały w widocznym miejscu ulotki kampanii.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
planuje następujące działania na 2013 r.: kontynuowanie comiesięcznych dyżurów w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
(OPS) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15 – 16;
prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami z problemem
alkoholowym i motywujących do zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie we współpracy z policją i zespołem interdyscyplinarnym działającym na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie; systematyczne kontrole sklepów i punktów gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych;
współpracę z instytucjami zajmującymi się problemami uzależnień i przemocy w rodzinie (Komisariat Policji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy, przedstawiciele służby zdrowia);
współpracę z Zespołem Szkół Samorządowych w zakresie ograniczenia spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież i profilaktykę uzależnień; współpracę z Ośrodkiem dla Uchodźców Dębak
w zakresie pomocy osobom z problemem przemocy w rodzinie
oraz z problemem uzależnień; współpracę z innymi organizacjami, zrzeszeniami i stowarzyszeniami mającymi w statucie zapis
o działalności na rzecz ograniczenia alkoholizmu, narkomanii
i przemocy w rodzinie.
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Małgorzata Niewiadomska
Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych
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Rada Miasta

Informacje Rady Miasta Podkowy Leśnej
Podczas XXIV i XXV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej w dniach 25 października 2012 r. i 6 grudnia 2012 r.
podkowiańscy radni podjęli następujące
uchwały:
• Nr 117/XXIV/2012 w sprawie podziału
gminy na stałe okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu,
• Nr 118/XXIV/2012 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych,
• Nr 119/XXIV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
lokalu użytkowego na okres powyżej
trzech lat w trybie przetargowym,
• Nr 120/XXV/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na
2012 rok,
• Nr 121/XXV/2012 w sprawie rocznego
„Programu współpracy władz miasta
Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2013”,
• Nr 122/XXV/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

•

•

•

•

•

•

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na
2013 r.,
Nr 123/XXV/2012 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2013 r.,
Nr 124/XXV/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2013 r.,
Nr 125/XXV/2012 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień,
Nr 126/XXV/2012 w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Miasta Podkowa Leśna,
Nr 127/XXV/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna,
Nr 128/XXV/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta
Podkowa Leśna, na których zamieszkują mieszkańcy.

Treść przyjętych uchwał wraz z uzasadnieniem dostępna jest na stronie
www.bip.podkowalesna.pl oraz w Urzędzie Miasta, pokój nr 1.
Radni miasta zapraszają mieszkańców na swoje dyżury, podczas których
można zgłaszać im różne sprawy, wnioski i problemy. Dyżury odbywają się
w każdy poniedziałek w godzinach od
17.00 do 18.00 w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej.
W pierwszym kwartale 2013 r. na dyżury zapraszają:
7 stycznia 2013 r. Bogusław Jestadt
14 stycznia 2013 r. Agnieszka Świderska
21 stycznia 2013 r. Adam Krupa
28 stycznia 2013 r. Maciej Foks
4 lutego 2013 r. Alina Stencka
1 lutego 2013 r. Maria Konopka-Wichrowska
18 lutego 2013 r. Zbigniew Jachimski
25 lutego 2013 r. Jarosław Chrzanowski
4 marca 2013 r. Helena Skowron
11 marca 2013 r. Zbigniew Bojanowicz
18 marca 2013 r. Paweł Siedlecki
25 marca 2013 r. Anna Dobrzyńska-Foss
Anna Lorens
Biuro Rady Miasta

Budowa kortu tenisowego na terenie szkoły odwołana
Stanowisko Rady Rodziców i Rady Szkoły
Chcemy przekazać szerszemu gronu mieszkańców miasta uzasadnienie stanowiska Rady
Rodziców i Rady Szkoły działających w Zespole
Szkół w Podkowie Leśnej w sprawie budowy kortu tenisowego na terenie szkoły:
1. w konsekwencji braku całościowej koncepcji
zagospodarowania terenu zielonego wokół szkoły istnieją uzasadnione obawy, że budowa kortu uniemożliwiłaby posadowienie niezbędnego
szkole placu zabaw dla małych dzieci oraz małej architektury z powodu wykorzystania przez
szkołę limitu zabudowania terenu biologicznie
czynnego.
2. ustawa oświatowa zakazuje szkole prowadzenia działalności komercyjnej w trakcie odbywania zajęć lekcyjnych (w tym przebywania osób
trzecich na jej terenie), stąd ogólnodostępność
kortu – stanowiąca jeden z warunków otrzymania funduszy – byłaby mocno dyskusyjna.
Pismo wraz ze szczegółowym uzasadnieniem stanowiska znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz na stronie Radni Blisko: http://radniblisko.pl/index.
php?link=1&id=444
Rada Rodziców i Rada Szkoły
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Stanowisko Urzędu Miejskiego
Wobec protestów Rady
Rodziców i Rady Szkoły
wycofano wniosek złożony 9 maja 2012 r. o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania
Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata
2007-2013, dotyczący budowy kortu tenisowego
w Podkowie Leśnej.
Wyjaśniamy,
że
po
zbilansowaniu terenów
utwardzonych
wokół
szkoły była możliwość
budowy kortu jak również placu zabaw w rafot. M. Pietrzak mach programu rządowego „Radosna Szkoła”,
na który złożono wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na kwotę 100 300,00 zł (całkowity koszt
zadania wynosi 200 600,00 zł).
Małgorzata Wdowiak-Wojtków
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta

Środowisko

Zwierzęta zimą
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej przypomina, że zima jest szczególnie trudnym
okresem dla zwierząt. Zwracamy się z apelem, aby podczas gwałtownych spadków
temperatury zadbać o naszych czworonożnych i skrzydlatych przyjaciół.
Pamiętajmy:
1. aby zapewnić swojemu psu ocieploną
budę poprzez wyłożenie ściółką lub kocem oraz zakrycie wejścia od góry uchylną klapką;
2. że brak ruchu to podstawowy czynnik
wychłodzenia organizmu psa; podczas
silnych mrozów należy spuścić zwierzę
z łańcucha, zapewnić mu dużo ruchu;
3. aby podawać ocieploną wodę do picia;
4. aby zapewnić ciepłą karmę (nie karmić
suchą karmą, gdyż potrzeba wtedy więcej
wody);
5. aby zabrać psa krótkowłosego do domu,
a w przypadku wyjątkowych spadków
temperatury wszystkie psy;

Drodzy Mieszkańcy,

źródło: zdjęcia.biz.pl
6. że koty wolno bytujące w miastach są
naturalnym sprzymierzeńcem człowieka
w walce z gryzoniami, w trudnym okresie
zimowym trzeba zapewnić im wejście do
piwnicznych korytarzy;
7. że u ptaków zachodzi bardzo szybka
przemiana materii - należy sukcesywnie
je dokarmiać w stałych miejscach, nie zapominając o systematyczności.
B. Piotrowska
Referat Gospodarki Miejskiej

Jak co roku przed Świętami
Bożego Narodzenia i Nowego
Roku, apelujemy: uszanujmy
wyjątkowe miejsce, w którym
żyjemy i spokój jego mieszkańców: ludzi i zwierząt. Zrezygnujmy z wystrzeliwania
petard i pokazów fajerwerków.
Niech Święta i Sylwester oznaczają dla wszystkich radość,
a nie łzy po starcie przerażonych, zaginionych psów i kotów. Ptaki i wiewiórki też będą
nam wdzięczne.
K. Kowalewska
Referat Gospodarki Miejskiej

Właściwe utrzymanie drzew i krzewów na terenie nieruchomości
Ze względu na zimową aurę i zalegający
na drzewach śnieg, konieczne jest zwrócenie
uwagi na suche, chore lub nadłamane gałęzie i drzewa. W przypadku, gdy na terenie
nieruchomości znajdują się drzewa, które
mogą połamać się np. pod ciężarem śniegu,
należy złożyć wniosek do odpowiedniego organu o interwencję.
Obowiązkiem każdego z nas jest utrzymywanie we właściwym stanie drzew i krzewów
rosnących na terenie swojej nieruchomości.
Z uwagi na to, że Podkowa Leśna, jako
układ urbanistyczny wraz zielenią, jest
wpisana do rejestru zabytków na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych wymagane
jest zezwolenie. Każde działanie związane
z utrzymaniem i konserwacją zieleni (zarówno pielęgnacja, jak i usuwanie drzew i krzewów na działkach budowlanych lub innych)
wymaga zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wycinka drzew i krzewów
na terenach leśnych (kategoria gruntu Ls)
wymaga zaś zezwolenia Starosty Powiatu
w Grodzisku Mazowieckim. Również usuwanie drzew i krzewów owocowych jest możliwe dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia (art.83 ust.6 punkt 2 ww. ustawy).
Zakres możliwych zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w obrębie koron drzew
rosnących na terenach zieleni lub zadrzewieniach obejmuje:
- usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami
technicznymi;

- kształtowanie korony drzewa, którego
wiek nie przekracza 10 lat;
- utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.
Przy planowaniu tego rodzaju zabiegów,
jak również przy wycinaniu drzew i krzewów
na podstawie stosownego zezwolenia, należy przestrzegać okresu ochronnego miejsc
lęgowych ptaków chronionych. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody w terminie

od 1 marca do 15 października zakazuje się
usuwania gniazd ptasich m.in. z terenów zieleni. Naruszenie m.in. miejsc lęgowych ptaków chronionych w terminie jw. jest wykroczeniem z art. 127 ust. 2 ustawy o ochronie
przyrody.
B. Piotrowska
Referat Gospodarki Miejskiej

fot. B. Piotrowska
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Spotkania ze sztuką w Muzeum
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku z myślą o rozszerzeniu
i uatrakcyjnieniu programu
nauczania przygotowało cykl spotkań muzealnych dla klas 4-6 szkół podstawowych. Zajęcia, prowadzone w autentycznym wnętrzu
iwaszkiewiczowskiego domu z wykorzystaniem eksponatów, które kiedyś stanowiły
jego wyposażenie, dają uczestnikom możliwość nie tylko zdobycia wiedzy o sztuce, ale
także jej przeżycia. Podczas zajęć szczególne znaczenie nadaje się komplementarności
różnych rodzajów sztuk: muzyki, literatury
i rzemiosła artystycznego.
1. Czym są muzea i po co powstają? Jakiego
typu muzea działają w Polsce i na świecie?
Czy Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku jest typowym muzeum biograficznym? Dlaczego powstało?
Co to jest zabytek, co to jest sztuka użytkowa, jak opisywać eksponaty? Prowadzący
opowiedzą także o właścicielach Muzeum
w Stawisku, o budynku Muzeum i kolekcji, która jest w nim zgromadzona. Zajęcia
prowadzone w formie krótkiego wykładu
(15 min.) i oprowadzenia po ekspozycji
stałej (30 min.).
2. Przedmioty codziennego użytku w zbiorach muzeum: jakie funkcje pełniły
w przeszłości, co mówią o mieszkańcach domu i o epoce, w której powstały?
Przedstawiane przedmioty stanowić będą
punkt wyjścia do znalezienia odpowiedzi
na pytania: co to jest zabytek, jak projektowano przedmioty w przeszłości (funkcja
użytkowa, funkcja estetyczna)? Warsztaty
(45 min.).

3. Sztuka portretu. W stawiskich zbiorach
bogato reprezentowany jest portret. Na
przykładzie obrazów, rysunków, fotografii
i karykatur można prześledzić zarówno
przemiany w sposobie przedstawiania bohaterów, jak i zaobserwować różne techniki stosowane przez autorów. Zajęcia
w formie gawędy przed obrazami z różnych epok przybliżą uczniom zagadnienia
dotyczące formy dzieł oraz pomogą posługiwać się terminami plastycznymi: walor,
światłocień, perspektywa, kompozycja
(90 min).
4. Zwierzęta jako temat literacki – punktem
wyjścia są stawiskie zwierzęta, w różny sposób obecne zarówno w życiu, jak
i w utworach literackich Gospodarzy
Stawiska. Czytane będą fragmenty utworów Jarosława Iwaszkiewicza oraz Anny
Iwaszkiewiczowej. Całość jest ilustrowana pokazem slajdów.
5. Portret czy karykatura? Uczestnicy zajęć
pod kierunkiem artysty-plastyka tworzyć
będą portrety swoich kolegów, posługując
się ołówkiem, węglem lub flamastrem.
Dowiedzą się o proporcjach, stosowaniu
światłocienia, rodzajach kreski. Poznają
różnicę między karykaturą a portretem.
Warsztaty (90 min.).
6. Sztuka przekładu. Warsztaty obejmują
krótki wstęp na temat sztuki przekładu i zajęcia praktyczne, polegające na
tłumaczeniu z języka angielskiego czterech wersów nieskomplikowanego pod
względem językowym wiersza Williama
Blake’a. Uczniowie dokonują przekładu
podzieleni na małe grupy, po czym odczytują swoje wersje i porównują je zarówno

fot. E. Traczyk
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fot. E. Traczyk
między sobą, jak i z obowiązującym oficjalnym przekładem (90 min).
7. Jak mówić wiersze? Artystyczne środki wyrazu, emisja głosu, dykcja, prawda
psychologiczna. Warsztaty recytatorskie
prowadzone przez aktora (90 min.).
8. Warsztaty dziennikarskie. Obejmują krótkie
wprowadzenie na temat różnych gatunków
dziennikarskich i ich specyfiki. W części
praktycznej uczniowie piszą, korzystając
z pomocy prowadzącego, własny tekst dziennikarski (notatkę prasową, felieton itp.). Najlepszy tekst zostanie nagrodzony publikacją
w miesięczniku „Bogoria” (90 min.).
9. Stare czasopisma – żywa historia. Warsztaty, których celem jest odkrywanie różnych aspektów życia codziennego (ceny,
ubiory, rozrywka, sztuka, repertuar kin
i teatrów, reklamy) w epoce dwudziestolecia międzywojennego na podstawie czasopism z biblioteki w Stawisku.
10. Fotografia – różne techniki, różne funkcje.
Na podstawie zbioru fotografii Stawiska
uczniowie poznają techniki fotograficzne,
ze szczególnym uwzględnieniem fotografii
stereoskopowej. Lekcja pozwoli na dokładne zapoznanie się z tajnikami stereografii – omówione zostaną zarówno kwestie
techniczne, jak i historyczno-artystyczne aspekty zjawiska. Lekcja wzbogacona
o pokaz przeźroczy, pokazujących kunszt
Stanisława Lilpopa, których duża kolekcja
zachowała się w zbiorach Stawiska.
11. Warsztaty plastyczne prowadzone przez
artystę grafika – od rysunku do gotowego
projektu (z projektowaniem komputerowym włącznie).
12. W tradycji Stawiska bardzo ważną funkcję pełniła muzyka. Zachowały się dwa
programy zaplanowanych przez Jarosława Iwaszkiewicza koncertów edukacyjnych dla córek, podczas których poeta
wystąpił w roli prelegenta i pianisty. Jeden z tych koncertów zostanie powtórzony na użytek cyklu.
A. Matracka – Kościelny
Dyrektor Muzeum
im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

Kultura

Zewnętrzne źródła finansowania projektów CKiIO w 2012 roku
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich od początku swojjej działalności z różnym powodzeniem uczestniczy w licznych
programach grantowych, chcąc pozyskać
jak największą ilość funduszy na realizację
projektów kulturalnych.
W mijającym roku udało nam się to w siedmiu wartych odnotowania przypadkach:
trzykrotnie skorzystaliśmy z pomocy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER,
całoroczny projekt dofinansował Europejski Funduszu na rzecz Uchodźców, po jednym projekcie finansowo wsparły Fundacja
Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 Oś 4 LEADER jest naszym
częstym i najpewniejszym źródłem finansowania. W przeszłości dofinansowana została
z jego środków m.in. Filharmonia Dziecięca w Pałacyku, w przyszłym roku sfinansowany zostanie kolejny z etapów projektu
„Dziecko w Teatrze”. Natomiast w 2012 roku
pozyskaliśmy z PROW pieniądze na reali-

zację następujących projektów: „Akademia
Umiejętności Muzycznych” (dofinansowanie
w wysokości ok. 19,5 zł), plenerowy spektakl
„Babie lato” (ok. 13,5 tys. zł) oraz „Podkowa
Freestyleśna” (ok. 24 tys. zł).
Z zewnętrznych źródeł częściowo zrealizowaliśmy też dwa międzykulturowe projekty: polsko-uchodźczy projekt „Włącz mnie
– Sąsiedztwo wielokulturowe” (na realizowaną przez CKiIO część projektu ze źródeł
EFU udało się pozyskać 80 tys. złotych, przy
wysokości całości podkowiańskiej części
budżetu – 107 tys. zł) oraz projekt „Miasto
Ogród Hellerau z wizytą w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna” (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej dofinansowała
projekt kwotą ok. 4,9 tys. zł). Warto również
wspomnieć, że CKiIO, jako jedną z czterech
instytucji współrealizujących projekt – obok
Polskiego Forum Migracyjnego, brwinowskiego GOK’u oraz Stowarzyszenia Praktyków Kultury – finansowo wsparła Fundacja
Batorego, pomagając uzupełnić nam niewystarczający finansowy wkład własny.
„Seniorzy w akcji” to z kolei program dofinansowywany przez Towarzystwo Inicjatyw

Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności. Na realizację programu „Kto za kolejką tą stoi?”, zakładającego
współpracę i integrację międzypokoleniową, CKiIO pozyskało 10,5 tys. złotych.
Reasumując: na (z)realizowane projekty
kulturalne CKiIO od różnych grantodawców zebrało ponad 153 tys. złotych. Dzięki
tym środkom mogliśmy zrealizować duże
projekty międzykulturowe, młodzieżowe,
międzypokoleniowe, mogły odbyć się dziesiątki warsztatów, na które wstęp był bezpłatny, odbyły się spektakle, koncerty, zapraszani byli zagraniczni goście.
W kolejnych latach planujemy kontynuować pozyskiwanie zewnętrznych środków
finansowych, których dostępność będzie
– miejmy nadzieję zachowana. Na pewno
jednak będzie o nie coraz trudniej, bo liczba wnioskodawców wciąż rośnie. Już teraz
nagradzani są tylko najbardziej kreatywni
i wiarygodni. Tym bardziej cieszymy się, że
nasz wysiłek przy pisaniu wniosków grantowych bywa często zauważany.
Mateusz Wilkoń
CKiIO

Podczas eksperymentów stworzycie wulkany chemiczne, poduszkowce, wiatraki oraz
aparaty fotograficzne. Te wszystkie cuda
techniki powstaną z klocków LEGO.

Szczegółowy program ferii dostępny będzie na stronie www.ckiopodkowa.pl. na początku stycznia 2013 roku.
Zapisy: info@ckiopodkowa.pl
22 758 94 41.
Prosimy podać: imię i nazwisko dziecka,
wiek, PESEL, adres, telefon i mail kontaktowy. Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat.
Zajęcia trwają w godz. 9.00-15.00 od poniedziałku do piątku .
Opłata: 75 zł tydzień (dzieci z Podkowy
Leśnej) i 100 zł (pozostałe dzieci).
Obiady dodatkowo płatne.
Zapraszamy naszych stałych bywalców,
a także nowicjuszy!
Barbara Potkańska
CKiIO

Ferie z robotami i filmem
W ferie zimowe, wiadomo najlepiej wyjechać w góry i szusować na nartach, ale jeśli zdarzy
się Wam spędzić ten czas w Podkowie Leśnej to zapraszamy do Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, na Artystyczne Ferie.
W tym roku wyjątkowo dużo techniki
i multimediów – staramy się nadążać za
Waszymi zainteresowaniami i nowinkami
technicznymi.
I. tydzień 28.01.13-1.02.13
FERIE Z ROBOTAMI
Wykonacie robota zwiadowcę, katapultę,
roboty transportujące pożywienie, robota
humanoidalnego, a w finale skonstruujecie
„robota marzeń”.

II. tydzień 4.02.13-8.02.13
FERIE Z FILMEM
Na początek wprawki aktorskie i tworzenie historii metodą improwizacji, a następnie podział i przygotowanie ról. Na koniec
przygotowanie scenografii i kostiumów.
Wreszcie „STOP KLATKA” i zaczynacie
kręcić prawdziwy film...
Zajęcia warsztatowe wzbogacimy zabawami animacyjnymi, plastycznymi, ruchowymi oraz spacerami po zimowej Podkowie.

Podkowa Freestyleśna: wykład Dużego Pe zakończył projekt w 2012 roku
Czas się pożegnać. Już prawie rok mija od
kiedy spotkaliśmy się na pierwszym warsztacie Podkowy Freestyleśnej. Poprowadził
go Skajsdelimit. Od tego czasu odbyło się
10 warsztatów, 3 imprezy i... 9 wykładów. Na
warsztaty i wykłady przychodziły dziesiątki
osób, na koncertach były ich setki. I za to
serdecznie dziękujemy! Pojawiła się u nas
czołówka artystów grających inteligentny hiphop. Pojawili się najlepsi hiphopowi
dziennikarze i aktywiści. Wykształciła się

grupa okolicznych raperów chcących rozwijać swoje umiejętności - nie można tego
zaprzepaścić! Nagraliśmy wspólny numer,
zagraliśmy go na super imprezie - nie można tego zaprzepaścić! Więc mamy nadzieję,
że dane nam będzie spotykać się znowu. Nie
wiadomo jednak kiedy (na pewno nie od
stycznia) i nie wiadomo w jakiej formie. Coś
na pewno będzie. Czas pokaże. Soon.
CKiIO

www.podkowalesna.pl
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Włącz mnie – sąsiedztwo wielokulturowe
Kończy się rok 2012, a razem
z nim projekt „Włącz mnie wielokulturowe”...
sąsiedztwo
Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia okażą się przydatne i w przyszłym 2013 roku - zamierzamy kontynuować pracę z grupą dzieci, które aktywnie
uczestniczyły w naszych działaniach.
Tematy naszych warsztatów: kuglarstwo,
szablony, fotografia, film, topografia, rzeźba,
tańce w kręgu, hip-hop, książka artystyczna.
Różne formy spotkań: spotkania maluchów
w punkcie opieki dziennej Wańka Wstańka
i w Miejskim Przedszkolu, mural na ścianach CKiIO, wystawa fotografii dzieci, pokaz filmu i podchody w lesie podczas Dnia
Uchodźcy, wyjazd w Góry Sowie, prezentacja rzeźb podczas I Pikniku Podkowiańskich
Mniejszości Narodowych, wspólna potańcówka w Pałacu Kasyno, nagranie utworu
hip-hopowego w studio i Czytelnia Książki
Artystycznej podczas kiermaszu w Zespole Szkół. W tych wszystkich wydarzeniach
wzięło udział kilkudziesięciu uchodźców
i kilkuset mieszkańców Podkowy.
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Różnorodność tematyczna i formalna
sprawiła, że polskie dzieci faktycznie zaciekawiły się projektem, zaś dzieci z ośrodka
poczuły się ważne, praca z nimi stała się formą miejscowego rytuału. Teraz nie boimy
się podchodzić do siebie bliżej. Poznawanie
nowych form sztuki, które są równie nowe
dla wszystkich, stwarza atmosferę wspólnego poszukiwania, gdzie każdy zaczyna od
zera. Dzieci skorzystały na tym doświadczeniu na różne sposoby - dla jednych stało
się ono inspiracją, dla innych miłym wspo-
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mnieniem, dla kolejnych - możliwością zaistnienia wśród rówieśników czy sposobem
na spotykanie się w grupie.
Projekt żył swoim własnym życiem - stworzył szereg okazji do tego, by się spotkać i przełamać stereotypy. CKiIO serdecznie dziękuje
wszystki organizacjom, instytucjom i osobom,
które postanowiły się włączyć. Włącz się - czyli sąsiedztwo wielokulturowe...
Aga Papis
CKiIO

Kultura

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

TRZECIE MIEJSCE
W POLSCE
Biblioteka podkowiańska po raz drugi
zmierzyła się z innymi bibliotekami
w ogólnopolskim rankingu zajmując

TRZECIE MIEJSCE
W OGÓLNOPOLSKIEJ
KLASYFIKACJI BIBLIOTEK
oraz

PIERWSZE MIEJSCE
WŚRÓD BIBLIOTEK MIEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
(lektury i dyskusja w języku polskim)
zapraszamy do siedziby Biblioteki podkowiańskiej (ul. Błońska 50)
w każdą środę o godz. 17.00

Reading and Talking
It is with great pleasure
that am writing to invite you
to join a Book Discussion Group “Reading and Talking”. The
books to be read will be in English which
will also be the language spoken during the
discussion meetings.
The meetings will be led by Maureen
Szulejewska, a native speaker of English,
and will take place twice a month in the Library in Podkowa Leśna (Błońska 50). The
possible meeting times are Tuesday morning or Thursday afternoon.
If you are interested in joining such
a group, please contact me to express your
interest. Please also indicate which of the
two proposed times would be most suitable
for you. You can contact me in one of the
following ways:
- By telephone during the library’s opening
hours: 22 758 96 48,
- By email to: dyrektor@mbp-podkowalesna.pl

- In person during the library’s opening hours
Instrukcja dla użytkowników serwisu
Czytanie książek w ibuku umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu
wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego,
bez konieczności instalacji specjalnych
czytników. Uruchomienie programu wymaga włączonej osługi Javascript oraz Cookies,
a także zainstalowanej wtyczki Adobe Flash
Player w wersji 8 lub wyższej. Treść książki
otwiera się na nowej karcie lub w nowym
oknie (zależnie od przeglądarki WWW).
Po szczegółowe informacje oraz login
i hasło do zdalnego logowania zapraszamy
do Biblioteki.
Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej

Spotkanie z Piotrem Müldnerem-Nieckowskim
24 listopada 2012 r. Biblioteka
podkowiańska miała zaszczyt
gościć Piotra Müldnera-Nieckowskiego - Laureata tegorocznej edycji Nagrody im. C.K.
Norwida w dziedzinie literatury. Autor wraz
zaproszonymi aktorami Izabellą Dziarską i
Sarą Müldner przedstawili wybrane utwory
z nagrodzonego tomu poezji zatytułowanego
PARK. Podczas spotkania panowała ożywiona atmosfera, która manifestowała się w postaci gorącej dyskusji, argumentami której

były odczytywane także przez publiczność
fragmenty wierszy. Specyficzny, refleksyjny
charakter prezentowanej poezji, podkreślał często jej wydźwięk filozoficzny. W toku
dyskusji pojawiły się, pod wpływem lektury,
pytania o możliwe interpretacje problemów
natury emocjonalnej, lecz także moralnej.
Autor wskazywał na istnienie cienkiej, jednakże niezwykle znaczącej granicy dzielącej
sferę życia osobistego od przeżyć dopuszczonych do prezentacji literackiej. Wyraźnie
zaznaczył potrzebę uświadomienia sobie iż

twórczość, to nie bezpośredni zapis realnych
zdarzeń, a szeroko pojęta kreacja inspirowana przez otaczający artystę świat realny.
D. Skotnicka

Wieczór z profesorem Jerzym Wójcikiem
W sobotę 8 grudnia w ramach cyklu „Podkowiańskie Orły” Pałacyk Kasyno gościł
wybitnego podkowianina, profesora Jerzego Wójcika, laureata nagrody Platynowych
Lwów za całokształt twórczości na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni w 2012 r.
Operator filmowy, reżyser, wykładowca
łódzkiej Filmówki, współtwórca najważniejszych filmów tzw. polskiej szkoły filmowej,
takich jak „Eroica”, „Popiół i diament”,
„Krzyż Walecznych”, „Westerplatte”, autor zdjęć do „Faraona” i „Potopu”, mistrz
i mentor kilku pokoleń polskich operatorów

fot. O. Koszutski

filmowych, spotkał się z tłumnie przybyłymi
mieszkańcami Podkowy, wielbicielami jego
twórczości, a także z ludźmi filmu - swoimi
dawnymi studentami i współpracownikami. Obok prof. Wójcika w spotkaniu wzięli
udział m.in. operator Witold Sobociński
(także laureat Platynowych Lwów na Gdynia Film Festival 2012), reżyser Kazimierz
Kutz, operatorzy filmowi Jolanta Dylewska, Paweł Edelman, Piotr Wojtowicz, aktor
Henryk Boukołowski, a także scenografowie
Ewa Braun i Janusz Sosnowski. Burmistrz
Podkowy Leśnej, Małgorzata Stępień-Przygoda, podkreśliła zasługi profesora Jerzego
Wójcika dla polskiej kinematografii.
Spotkanie poprzedziła projekcja filmu
fabularnego „Skarga” w reżyserii Jerzego Wójcika, osnutego na autentycznych,
tragicznych wydarzeniach grudnia 1970 r.
w Szczecinie.
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Uczestnicy spotkania mogli także obejrzeć
plakaty do filmów polskiej szkoły filmowej,
których współtwórcą był Jerzy Wójcik i zapoznać się z książką jego autorstwa – „Labirynt Światła” – zbiorem esejów, w których
zawarł on swoje doświadczenia, przemyślenia i swoją filozofię obrazu filmowego.
Agnieszka Wojcierowska
CKiIO

fot. O. Koszutski
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Życie w mieście

Gablotka Anny Ziemby
Niewielka, podłużna, pionowo powieszona gablotka znajduje się na wprost drzwi
wejściowych naszej szkoły. Każdy, kto wchodzi do liceum, musi na nią rzucić okiem.
I nie można się przyzwyczaić, bo reprodukcje i zdjęcia zmieniane są co tydzień. To nie
tylko reprodukcje wielkiego malarstwa. To
także sprawy małe, ikonografia, z którą stykamy się na każdym kroku i której często
nie poświęcamy uwagi. Materiały - wysmakowane i wyraziste – ułożone są tematycznie i dotyczą szeroko rozumianej wiedzy
o kulturze.
W ostatnim tygodniu mieliśmy temat
przesady – w wielkim malarstwie, fasonach
butów i ubrań, a nawet uciechach świątecznego stołu, zaaranżowanego i zastawionego
z niezwykłym bogactwem. W poprzednim
- refleksję nad różnorodnością i odmien-

nością kanonów piękna ludzkiego ciała,
a jeszcze wcześniej - różne stylizacje. Z poprzedniego roku pamiętam np. temat opery,
wielkanocnych tradycji i ginącego obyczaju
wysyłania kartek świątecznych.
Za każdą wystawą kryje się refleksja nad
zmieniającym się światem, przeszłością
i współczesnością. Wnikliwość i czułość na
sprawy drobne, zmiany, których sobie często nie jesteśmy świadomi. Dlatego zawsze
z niecierpliwością czekam na poniedziałek,
a teraz dodatkowo na zbliżające się Święta
Bożego Narodzenia. Ciekawa jestem, jaką
myślą zechce podzielić się z nami Anna
Ziemba?
Chwała nauczycielom, którzy wierzą
w siłę działań pozornie drobnych i uporczywych!
Beata Wróblewska

Piłkarska kadra
trenuje w Podkowie
W październiku ruszyła piłkarska Akademia Macieja Terleckiego w Podkowie Leśnej.
Zajęcia dla młodych piłkarzy z roczników
2001-2003 i 2004-2006 początkowo odbywały się na Orliku w Żółwinie, a od listopada
prowadzone są na sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej im. św. Teresy. Opiekunem zawodników jest Maciej Terlecki, były piłkarz,
trener seniorów GLKS Nadarzyn.
Obecnie odbywa się wstępne szkolenie zawodników, natomiast od stycznia planowane
są pierwsze gry kontrolne i turnieje. Podkowiańskiej drużynie życzymy wielu sukcesów!

źródło: www.avanti2002.com

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

www.podkowa-szkola.pl
Dzień Edukacji Narodowej
14 października to święto Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbył się w naszej
szkole apel. Życzenia nauczycielom złożyła
pani dyrektor Elżbieta Mieszkowska. Zostały też wręczone nagrody za wyróżniającą
pracę dydaktyczno – wychowawczą. Nagrodę Burmistrza otrzymały p. Katarzyna Kawecka- Sikora i p. Beata Onyszko. Nagrody
Dyrektora: p. Danuta Bajurska, p. Grzegorz
Bolek, p. Małgorzata Dzięcielska, p. Justyna Gorbacz, p. Iwona Grabowska - Gralak,
p. Magdalena Laskowska, p. Joanna Szulc,
p. Grzegorz Turek.
Następnie odbyła się część artystyczna
przygotowana przez klasę 6b i 6a pod kierunkiem p. Anny Kępińskiej i p. Izy Janczewskiej, w której przedstawiono - na wesoło - różnice między nauczycielem i uczniem.
Tego dnia nie zabrakło życzeń i kwiatów
dla nauczycieli za ich trud w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Pasowanie na ucznia
12 października był szczególnym dniem
dla uczniów klas 1. szkoły podstawowej,
zostali bowiem oficjalnie przyjęci w poczet
uczniów naszej szkoły. W imieniu pierwszaków i wychowawczyń (p. Ewa Grabowska,
p. Anna Zając) zebranych gości, rodziców,
nauczycieli i uczniów powitała p. dyrektor
Elżbieta Mieszkowska.
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Dzieci przeszły test z wiedzy, zasad zachowania się w szkole i w czasie lekcji. Zaliczyły
też próbę zachowanie uśmiechu po wypiciu
soku z cytryny. Z wszystkimi zadaniami uporały się znakomicie. Następnie odbyło się
ślubowanie i pasowanie.
Na koniec pierwszoklasiści otrzymali dyplomy i bukieciki od starszych kolegów.

Dzień Papieski
22 października w V Festiwalu Myśli i Słowa Jana Pawła II, organizowanym przez Zespół Szkół w Żółwinie, wzięły udział: Klaudia Grabowska z 6a i Angelika Kałdus z 6a.
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Uczennice otrzymały piękne biograficzne
albumy o Papieżu.
Przedstawienie „Zaproszenie do bajki”
31 października 2012 r. w bibliotece szkolnej odbyło się przedstawienie „Zaproszenie
do bajki”. Miało ono miejsce z okazji przyjęcia pierwszoklasistów w poczet czytelników.
W inscenizacji wzięli udział uczniowie
z klasy 5a, którzy wcielili się w role różnych
postaci z bajek: Aladyn (Wojtek Piątkowski),
Alibaba (Filip Jaworski), Wróżka (Ania Samoraj), Książka (Olga Tałasiewicz), Dziewczynka z zapałkami (Zosia Koronkiewicz),
Kopciuszek (Michasia Szlacheta).
Przedstawienie było okazją do rozmowy na temat znanych baśni, bajek, losów
ich bohaterów, a także szanowania książek
przez czytelników. Dzieci oglądały inscenizację z dużym zainteresowaniem. Chętnie
odpowiadały na zadawane im przez aktorów pytania.
Na koniec pierwszoklasiści otrzymali zakładki do książek, które wykonali dla nich
uczniowie klas 4.
Konkurs czytelniczy „Zwiadowcy”
Johna Flanagana
7 listopada 2012 r. w bibliotece szkolnej
odbył się konkurs czytelniczy „Zwiadowcy”
Johna Flanagana. Przeznaczony był on dla
uczniów klas 6. i gimnazjum. Jego celem

Życie w mieście

była popularyzacja literatury młodzieżowej,
wdrażanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.
Konkurs składał się z krzyżówki i pytań
otwartych, które sprawdzały znajomość
pięciu pierwszych części serii Johna Flanagana. I miejsce zajęła Joanna Bartonowicz
z kl. IIIb, II miejsce Agnieszka Wójtowicz
z Ib, III miejsce Jakub Stępka z 5a. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.
11 Listopada
Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada młodzież gimnazjalna uczciła w różnorodnej formie. Część – pod okiem
pana Grzegorza Bolka - wykonała w holu
szkolnym łuk triumfalny, inni opracowali
kalendarium wydarzeń dotyczących drogi
Polski do niepodległości w latach 1914 –
1923.
Niektóre klasy poznały i śpiewały piosenki o Marszałku Piłsudskim. Kilkunastoosobowa delegacja gimnazjalistów pod pomnikiem „Kalwaria Polska” złożyła wiązankę
biało-czerwonych kwiatów, zapaliła znicze,
recytowała wiersze.
W uroczystości wzięli udział: Dyrektor Zespołu Szkół Elżbieta Mieszkowska, ks. Proboszcz Wojciech Osial, katecheta ks. Jacek
Zbyszyński oraz nauczyciele – G. Zabłocka,
S. Sowiński.
W klasach na lekcjach języka polskiego
i historii przeprowadzono pogadanki o tematyce związanej z odzyskaniem niepodległości.
Spotkanie
pt. „Uczeń cudzoziemski w naszej szkole”
W dniu 13.11.2012 r. odbyło się spotkanie
poświęcone funkcjonowaniu uczniów cudzoziemskich w naszej szkole. Wzięli w nim
udział: zastępca dyrektora szkoły, pedagog
szkolny, psycholog międzykulturowy oraz
koordynator projektu „Włącz mnie. Sąsiedztwo Wielokulturowe” z Fundacji Polskie Forum Migracyjne, funkcjonariusze
Policji z Komendy Powiatowej (Wydział ds.
nieletnich) w Grodzisku Mazowieckim oraz
kierownik administracyjny Ośrodka dla Cudzoziemców w Dębaku. W trakcie spotkania
omówiono sytuacje agresywne, które miały miejsce na terenie szkoły we wrześniu
i październiku oraz obecną sytuację i zachowanie uczniów cudzoziemskich w szkole.
Przedstawiono plan działań prewencyjnych
– psycho-edukacyjnych dotyczących pracy
z uczniami we wszystkich klasach naszej
szkoły (szczególnie w klasach z uczniami
cudzoziemskimi). W spotkaniu uczestniczyli zarówno rodzice uczniów polskich, jak
i rodzice uczniów cudzoziemskich z Ośrodka dla Cudzoziemców w Dębaku. Fundacja Polskie Forum Migracyjne, która już

w ubiegłym roku szkolnym przeprowadziła
w szkole warsztaty międzykulturowe w klasach młodszych, przedstawiła plan wsparcia
dla szkoły: pomoc psychologa międzykulturowego oraz kontynuację warsztatów w klasach gimnazjalnych w ramach projektu
„Włącz mnie. Sąsiedztwo Wielokulturowe”.
Warsztaty
„Domowa profilaktyka uzależnień”
W dniu 14 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty „Domowa profilaktyka
uzależnień”. Poprowadziła je psychoterapeutka z Ośrodka Edukacji i Profilaktyki
Uzależnień w Chrzanowie.
W czasie zajęć omówiono m.in. następujące zagadnienia: czym są dopalacze, narkotyki twarde i miękkie, mechanizmy uzależnień, dlaczego dziecko sięga po alkohol
i używki, jakie są potrzeby dziecka i jak je
zaspokajać, przepisy prawne dotyczące narkotyków i alkoholu.
W ramach spotkania wyświetlono również
film dotyczący profilaktyki uzależnień.
Spotkanie gimnazjalistów
z funkcjonariuszami policji
20 listopada wszystkie klasy gimnazjalne
wzięły udział w spotkaniu z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej w Grodzisku Mazowieckim – Wydział do spraw
nieletnich. Poświęcone ono było odpowiedzialności karnej nieletnich.
Zaproszenie na kiermasz świąteczny
W dniu 8 grudnia w godzinach 10 - 13 odbył się w naszej szkole kiermasz świąteczny. Jednym z głównych jego organizatorów
była Rada Rodziców, która wystąpiła z pomysłem nowego konkursu „Bitwa na pomysły”. Atrakcją, wzorem lat ubiegłych, były
stoiska z domowymi przetworami, ozdobami choinkowymi - rękodziełami dzieci, aukcja, kawiarenka, z której dochód ma wesprzeć akcję „Lżejszy plecak”.
Spotkanie z archeologiem

Gościem klasy 2a był Jakub Świderski student archeologii, który opowiedział drugoklasistom o specyfice tego zawodu.
Dzieci miały okazję zobaczyć strój roboczy archeologa i narzędzia, którymi posługuje się w pracy. Przyszły archeolog wyświetlił uczniom slajdy z różnych wykopalisk
m.in. z dalekiej Rosji. Opowiedział im także
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o archeologii eksperymentalnej i grupach
rekonstrukcyjnych, w których aktywnie
uczestniczy np. przy okazji kręcenia filmów
historycznych.
Dla młodych słuchaczy była to ciekawa
lekcja. Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane im pytania, z dużym zainteresowaniem oglądały przyniesione przez ich gościa
elementy broni i stroju rycerza z różnych
okresów w historii.
Sukcesy młodych zawodników judo

Z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości odbył się w Brwinowie
Turniej Judo Dzieci i Młodzików. Jego organizatorem był Klub Sportowy „PanteraBrwinów”.
Wśród zwycięzców znaleźli się także
uczniowie naszej szkoły. I miejsce wywalczył Kacper Wareluk z 2a, II miejsce ex
aequo zajęli: Jędrzej Czarnowski z 3a, Mateusz Długaszek z 2b i Nina Koczergo z 2b.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Wyróżnienie specjalne
w konkursie ogólnopolskim
„Dzieci dzieciom bajki piszą”
Urszula Szwech z klasy 3b szkoły podstawowej zdobyła wyróżnienie specjalne
w ogólnopolskim konkursie „Dzieci dzieciom bajki piszą” zorganizowanym przez
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka
Matołka w Pacanowie oraz tygodnik „Ekstra Korso”.
Celem konkursu było m.in. stworzenie
własnej bajki i wzbudzenie w dzieciach
kreatywności. Uczestnicy mieli za zadanie
napisanie pracy w dowolnym gatunku. Oceniano ciekawy pomysł i interesujący opis.
Ula Szwech napisała bajkę pt. „Czarodziejskie skrzypce”. Gratulujemy jej serdecznie tym bardziej, że jej praca znalazła
się w dwudziestce najlepszych prac spośród
800 nadesłanych do konkursu. Nagrodzone
prace zostaną wydane w publikacji książkowej. W szkole pracę naszych uczniów uczestniczących w konkursie (było to 10 osób) koordynowała świetlica szkolna.
Iwona Grabowska - Gralak
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Aktualności ze Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima
listopad, grudzień 2012
Dzień Wszystkich Świętych

Wszyscy Święci z klasy 2a
Po raz pierwszy w naszej szkole udało się
zrealizować akcję pod nazwą Dzień Wszystkich Świętych. Zainicjowany przez siostrę
Bogumiłę, a zrealizowany przez wszystkich
nauczycieli i uczniów projekt, miał przybliżyć postacie świętych i błogosławionych
wspominanych w kościele.
Każdy miał za zadanie poznać historię
swojego patrona, dowiedzieć się jak najwięcej o jego wyglądzie i atrybutach oraz
w miarę możliwości przebrać się za postać,
której imię nosi.
Odbyło się także krótkie przedstawienie,
przygotowane przez klasy 2b i 1b, podczas
którego mogliśmy przypomnieć sobie patronów uczniów z tych klas. Wystąpiła także
klasa 6, która przygotowała teatralną opowieść o „Interwencji świętych”; pojawili się
oni wśród nas, by przekonać, że tajemnica
obcowania świętych i wiara w siłę miłości są
ważniejsze niż Halloween.
Dzień francuski
30 listopada odbył się w naszej szkole
Dzień Francuski, który zorganizowały Pani
Agnieszka Pokropek i Pani Magda Ignut nauczycielki języka francuskiego wraz ze
swoimi uczniami. W projekcie uczestniczyli
uczniowie wszystkich trzech klas gimnazjalnych. Zaproszeni zostali również uczniowie
klasy szóstej szkoły podstawowej.

Dzień rozpoczął się od wysłuchania „Marsylianki” – francuskiego hymnu narodowego. Następnie wszyscy – dzięki uczennicom
z klasy II – poznali oficjalne symbole Francji: flagę, herby oraz wszystko to, co się
z tym krajem kojarzy, kiedy tylko pomyślimy „Francja”.
Spotkanie prowadziłam ja (Maja Chabros) i Wojtek Zbucki. Poszczególne grupy
przygotowały wiele atrakcji. Klasa pierwsza
pokazała przedstawienie w języku francuskim, klasa druga prezentowała różne regiony Francji, klasa trzecia śpiewała. Były
prezentacje dotyczące zamków nad Loarą,
Paryża, mody, muzyki francuskiej oraz
quiz. Stroje występujących uczniów były
bardzo eleganckie – prosto z Paryża (jedna z koleżanek wcieliła się nawet w postać
Grety Garbo, inna ubrała się w stylu Brigitte Bardot). Na sali dominowały kolory biały,
niebieski i czerwony. To były fascynujące
dwie godziny zakończone degustacją francuskich specjałów.
Dzień nie mógł wyglądać lepiej, a zawdzięczamy to naszym niesamowitym Paniom od języka francuskiego.
Maja Chabros, klasa III gimnazjum
Mikołajki dla Pani Karoliny - 6 grudnia
Zazdroszcząc św. Mikołajowi jego niezwykłej mocy uszczęśliwiania ludzi, po raz
siódmy zostaliśmy jego Pomocnikami. Osobą, której bardzo chcemy pomóc, jest Pani
Karolina Ostaszewska, chora na nowotwór
mama Mai i Natalii z sąsiednich Otrębus.
Od początku grudnia trwały przygotowania. Włączyli się do nich wszyscy: Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele, którzy wspólnie
przygotowywali produkty na kiermasze, ka-

wiarnie, restauracje i występy . Sprzedawano pluszaki, ozdoby choinkowe, słodkości,
własnoręcznie wykonaną biżuterię i całe
mnóstwo różności. Nie zabrakło tradycyjnej
loterii. Fanty dostarczyli Rodzice, a uczniowie klasy III G przygotowali losy i ją przeprowadzili. W tym dniu dzieliliśmy się też swoimi talentami. Można było zobaczyć koncert,
na którym uczniowie prezentowali swoje
zdolności muzyczne, recytatorskie, piosenkarskie i taneczne. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pięknie tańczyli, ciesząc
oczy zgromadzonych. Dużym powodzeniem
cieszyły się inicjatywy gimnazjalistów: salon gry, restauracja azjatycka i herbaciarnia.
W cichych i przytulnych pomieszczeniach
Błękitu można było znaleźć chwilę wytchnienia przy profesjonalnie podanych i przede
wszystkim smacznych posiłkach. Między
ósmą rano, a drugą po południu zdarzyło się
tak wiele, że można byłoby myśleć, że godzina trwała w tym dniu sto minut.
Wieczorem spotkaliśmy się na aukcji
przedmiotów pięknych, ciekawych i wzruszających. Były robione na drutach maskotki, bombki z kordonka, zeszyty, obrazy- malowane i wyszywane , lampy oraz wiele innych.
Gorąca atmosfera aukcji podgrzewana była
ciepłą herbatką i słodkościami przygotowanymi przez klasę II G. Około godziny 22:00
szczęśliwi i zmęczeni całym emocjonującym
dniem rozeszliśmy się do domów.
W tym wyjątkowym dniu jak w soczewce widać siłę wspólnoty i wzajemnej życzliwości. Bogactwo, które jest nam dane,
to ludzie, z którymi możemy się spotykać.
Wszystkim tak radośnie i pięknie zaangażowanym w nasze Mikołajki serdecznie dziękujemy!!!

Odszedł Jan Jarco
W niedzielę 9 grudnia zmarł Jan Jarco, wielo- noczonych, Portugalii, Hiszpanii i Lourdes wyletni mieszkaniec Podkowy Leśnej, Honorowy danych przez PAX występował jako tłumacz
Obywatel naszego miasta. Odznaczony tym ty- homilii papieskich. Od początku pontyfikatu
tułem ze względu na zasługi na rzecz społecztłumaczył wszystkie przemówienia Jana Pawła
II z audiencji generalnych. W laności podkowiańskiej, a w szczególności za działania na rzecz
tach osiemdziesiątych realizował
to poprzez nasłuch Radia Watypojednania polsko-ukraińskiego.
kańskiego w Podkowie Leśnej.
Urodził się na Żywiecczyźnie.
W Podkowie Leśnej mieszkał od
W latach 1980-1982 był dziennikarzem Biura Informacji Prasowej
1971 r. Był filologiem, dziennikarzem, publicysą, poliglotą, tłuma„Solidarność” w Gdańsku. W laczem z siedmiu języków obcych.
tach 1990-2001 współpracował
W latach siedemdziesiątych
z Katolicką Agencją Informacyjną.
i osiemdziesiątych współpracoW latach 1992-1994 sprawował
wał z Instytutem Wydawniczym
funkcję kierownika działu Ośrodka Studiów Wschodnich w MiniPAX. W książkach opisujących
podróże Papieża Jana Pawła II
sterstwie Współpracy z Zagranicą.
do Afryki, Irlandii i Stanów Zjedfot. M. Klajnowski
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Od 1982 roku współpracował z ks. Leonem
Kantorskim w Parafialnym Komitecie Pomocy
Bliźniemu. Wielką uroczystością, która została
zorganizowana przez Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu i Księdza Leona Kantorskiego
była msza pojednania polsko-ukraińskiego odprawiona w Podkowie Leśnej 3 czerwca 1984
roku. Na zaproszenie ks. Leona Kantorskiego
mszę odprawili księża działającego w Polsce
ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego. Inspiratorami i osobami, które wzięły na siebie
ciężar przygotowania wszystkich dokumentów
i modlitw na tę mszę świętą byli panowie Bohdan Skaradziński i Jan Jarco.
Tekst na podstawie uzasadnienia do
wniosku o nadanie honorowego obywatelstwa
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
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Wydarzenia w Środowiskowym Domu Samopomocy KSN AW przy Błońskiej
Miesiąc wrzesień obfitował w różne wydarzenia, w które aktywnie włączyliśmy się
i do których przygotowywaliśmy się od kilku miesięcy.
Po raz trzynasty, odbył się w Sochaczewie
Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy
„Z uśmiechem przez życie”. Podczas spotkania, które miało miejsce 26-27 września,
poszczególne Domy z województwa mazowieckiego, przedstawiły prezentacje sceniczne oraz występy wokalno - instrumentalne. Ponadto w ramach przeglądu można
było obejrzeć wystawę prac wykonanych
przez uczestników ŚDS.
Nasz dom na tegoroczny przegląd, przygotował program artystyczny „Sen o milionach”, który również został zaprezentowany
podczas przeglądu twórczości w Grodziskim
Centrum Kultury podczas VIII Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych „OGRODY INTEGRACJI”. Wydarzenie miało miejsce 28 września
i zgromadziło placówki działające na rzecz
osób niepełnosprawnych z powiatu grodziskiego. Tego rodzaju imprezy są bardzo
ważnym wydarzeniem w życiu osób niepełnosprawnych, które mogą zaprezentować
swoje dokonania i osiągnięcia artystyczne.
Ważnym elementem w rozwoju społecznym osób niepełnosprawnych jest udział
w szkoleniach i konkursach poszerzających
ich kompetencje i umiejętności. Takie szko-

lenie odbyło się w Białobrzegach pod Radomiem, w dniach 17 – 26 września, w ramach
projektu Poszerzyć Krąg, realizowanego
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim. Podczas
szkolenia z technik rękodzielniczych, nasi
uczestnicy wykonywali prace z filcu, które
można było podziwiać na wystawie podczas
Przeglądu. Kontynuacją projektu była impreza integracyjno – kulturalna, w ramach,
której osoby niepełnosprawne mogły wziąć
udział w pokazach i warsztatach robienia
biżuterii, makijażu, masażu, manicure, bukieciarstwa i florystyki.
Ostatnim etapem projektu była 3 dniowa
wycieczka integracyjno – edukacyjna do
Lublina, Kazimierza Dolnego i Kozłówki
(23-25 listopada).
Dnia 7 listopada miała miejsce VI edycja
Mazowieckich Dni z Klawiaturą, zorganizowana przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
w Warszawie, w której udział wziął nasz
podopieczny Bartłomiej. Zadaniem konkursowiczów było wykonanie kilku zadań na
komputerze w określonym czasie, z którymi
Bartek poradził sobie bardzo dobrze.
Ponadto we wrześniu gościliśmy w naszym domu delegację z Ministerstwa Zdrowia Pracy i Spraw Społecznych z Gruzji.
Delegaci obejrzeli naszą placówkę, zapoznali się z formami i metodami pracy z osobami
niepełnosprawnymi. Na koniec spotkania
goście z Gruzji otrzymali od nas pamiątko-

źródło www. sds.ksnaw.pl
we prace wykonane w pracowni ceramicznej.
Kolejny raz przyjechał do nas z Krakowa
Pan Andrzej Pasławski, który przygotował dla
nas bardzo ciekawy multimedialny pokaz slajdów pn. „Londyn-nieznanym szlakiem”. Miłą
niespodzianką była dla nas wizyta w naszym
domu, mistrzyni świata w kick boxingu – Ani
Kasprzak, która opowiedziała nam o swojej
karierze sportowej oraz o tym, co robi dzisiaj.
Dzięki uprzejmości Pani Doroty Skotnickiej, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej nasi uczestnicy,
w każdy piątek mogą słuchać książek czytanych przez samą Panią Dorotę oraz korzystać ze zbiorów biblioteki. Pani Dorota
świetnie potrafi zorganizować czas naszym
podopiecznym, którzy z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Dziękujemy serdecznie Pani Dyrektor i jej pracownikom za ich otwartość i gościnność.
Uczestnicy i pracownicy ŚDS KSN AW

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
dla Pana Grzegorza Dąbrowskiego
We wtorek 4 grudnia Pan Grzegorz Dąbrowski, Dyrektor Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima został uhonorowany
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski za wybitne zasługi w działalności edukacyjnej i wychowawczej, za kształtowanie
postawy obywatelskiej dzieci i młodzieży.
Prezydent
Rzeczypospolitej
Polskiej
nadał odznaczenia państwowe zasłużonym

nauczycielom i wychowawcom. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta RP, dokonał
Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim wzięła udział Pierwsza Dama.
- Każdy rodzic powinien zazdrościć Państwa uczniom. I każde dziecko powinno żałować, że nie jest Państwa uczniem - mówiła
Anna Komorowska. Zaznaczyła, że czytając
informacje o aktywności osób odznaczonych
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była pod ogromnym wrażeniem. Oceniła, że
działalność wychowawców jest imponująca. I podkreślała, że wychowanie młodego
człowieka nie kończy się wraz z dźwiękiem
dzwonka.
Panu Dyrektorowi gratulujemy, życząc
dalszych sukcesów i owocnej pracy z młodzieżą.
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Miejskie Przedszkole im. Krasnala Halabały
w Podkowie Leśnej

„Przychodzimy –
Odchodzimy”

15 października w Miejskim Przedszkolu
im. Krasnala Hałabały obchodziliśmy święto naszego patrona. „Z przygód Krasnala
Halabały” - to wyjątkowe przedstawienie
wystawione przez dzieci z grup zerowych
dla całego przedszkola. W ten sposób uczciliśmy święto Hałabały i wszystkich Pracowników Przedszkola. Przedstawienie było
barwne i wesołe. Dzieci pokazały prawdziwą grę aktorską.
W tym wyjątkowym dniu swoje święto miały też dzieci z grupy Maluszków – pasowanie
na przedszkolaka. Mimo krótkiego stażu
w przedszkolu wypadły znakomicie. Zaprezentowały krótki program artystyczny – piosenki i wiersze. Każdy przedszkolak złożył
przyrzeczenie i został odznaczony plakietką
przedszkolaka przez Krasnala Hałabałę.
Nasze przedszkolaki oprócz zajęć podstawy
programowej uczestniczą także w zajęciach
dodatkowych realizowanych popołudniami.
A są to: Zajęcia taneczne prowadzone przez
p. Jarka Szkoła Tańca „JAREMI”. Zajęcia
z języka angielskiego prowadzone przez p.
Justynę - Szkoła Omegaschool, oraz p. Olę
ze Szkoły Early Stage. Mały Edison zajęcia,
które w ciekawy sposób uczą logicznego myślenia. Dzieci wraz z nauczycielem p. Tomkiem wykonują bezpieczne doświadczenia
chemiczne i fizyczne.
Wszystkim Przedszkolakom życzymy wytrwałości i sukcesów.

W ostatnią niedzielę listopada w Centrum
Kultury w Podkowie odbyło się przedstawienie poetycko-muzyczne „Przychodzimy
Odchodzimy” poświęcone poezji i muzyce
tych, którzy byli z nami i obok nas, ale już
odeszli. Na program zaprosiła Nieformalna Grupa Teatralna Między Słowami oraz
Maja Olenderek z towarzyszącymi muzykami i wokalistami.

Przedszkolaki brały czynny udział w przedstawieniu – występowały na scenie, klaskały
w rytm muzyki.

fot. R. Niedbało
8 listopada w naszym przedszkolu odbył
się koncert muzyczny pt. ,,Warszawka Syrenka odkrywa tajemnice miasta”. Dzieci
oprócz brzmienia fletu poprzecznego, poznały jego budowę, dowiedziały się, jak gra
się tym instrumencie, a także zagłębiły się
w tajemnice jakie skrywa nasza stolica.

fot. O. Koszutski

fot. R. Niedbało

„Przychodzimy, odchodzimy” to międzypokoleniowy projekt edukacyjno-kulturalny stowarzyszenia Związek Podkowian
skierowany do mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic. W ramach projektu pokazano
różne formy szeroko rozumianego pamiętnikarstwa.
Dla ilustracji historycznych obyczajów,
wydarzeń, nastrojów została wykorzystana
forma teatralno-muzyczna. Zaprezentowano dwa spektakle poetycko-muzyczne przygotowane we współpracy aktorów amatorów i profesjonalnych muzyków. Pierwszy
poświęcony był poezji lat 60 i 70 XX wieku.
Drugi to przypomnienie wybranych obyczajów staropolskich opisanych w pamiętnikach z epoki.
Współczesne formy pamiętnikarstwa
uczestnicy programu poznają na warsztatach dziennikarsko-komputerowych, poświęconych pisaniu pamiętnika/dziennika
z wykorzystaniem narzędzi internetowych.
Ponadto w ramach projektu planujemy wykłady i spotkania ze znanymi postaciami
oraz wycieczki do muzeów.
Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 20122013 finansowanego przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej we współpracy
z CKiIO oraz OK. w Brwinowie. Koordynatorem projektu jest Beata T. Tarłowska.

Renata Niedbało

Beata Tarłowska

fot. R. Niedbało

fot. R. Niedbało
31 października w naszym przedszkolu
odbyło się spotkanie z policjantem, w którym uczestniczyły wszystkie przedszkolaki.
Na spotkaniu zostały omówione zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzieci obejrzały film edukacyjny i rozwiązały
quiz. Zapoznały się z pracą i wyposażeniem
policjanta. Mogły też z bliska zobaczyć samochód i usłyszeć syrenę policyjną.
W listopadzie przedszkolaki obejrzały
piękny spektakl teatralny pt. ,,Magiczny
miód Kubusia Puchatka” wystawione przez
aktorów z Teatru Guliwer. Oprócz wspaniałej gry aktorskiej dzieci mogły podziwiać
dekorację, stroje a także posłuchać muzyki.
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16 listopada przedszkolaki z grupy Średniaków, Starszaków, Zerówek pojechały
na wycieczkę do Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim na przedstawienie
teatralne pt.,,Ja cię jeszcze złapię – przygody wilka, zająca i innych”. Spektakl został
wystawiony przez aktorów Teatru Młodego
Widza z Wolimierza. Wspaniała gra aktorska, piękne kostiumy, malownicza sceneria
i efekty specjalne zapewniły dzieciom niezapomniane przeżycie.
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
1. Informacje o VII naborze
W dniu 22 listopada 2012 r. zakończyliśmy VII nabór na środki unijne z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013 z osi 4 LEADER.
Za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD
„Zielone Sąsiedztwo” zostało złożonych:
1. 19 wniosków na Małe projekty – na łączną
kwotę - 381 346,78zł, z czego 10 złożonych
zostało przez mieszkańców gminy Brwinów, 8 przez Podkowian i 1 z poza obszaru
LGD (ponieważ limit w tym naborze wynosił 320 946,33zł , Rada oceniająca zadecyduje o ocenie merytorycznej wniosków
i przyzna punktację);
2. 2 wnioski na Mikroprzedsiębiorstwa na
łączną kwotę 286 456,50 zł (Oba wnioski
przewidziane są do realizacji na terenie
Gminy Brwinów, ale tylko jeden z nich
zmieści się w limicie środków);
3. 3 wnioski na Odnowę i rozwój wsi na łączną kwotę 889 581, 00 zł (2 wnioski złożyła
Gmina Brwinów i 1 Miasto Podkowa Leśna, po przejściu oceny formalnej i podpisaniu umów z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego wszystkie
wnioski są planowane do realizacji na terenie LGD).
Jak przy każdym naborze biuro LGD
współpracowało z beneficjentami na etapie
przygotowywania wniosków. Przeprowadzono dwa szkolenia i cykl konsultacji indywidualnych. Dziękujemy za dotychczasową
współpracę i życzymy powodzenia w realizacji projektów. Pracownicy biura oferują
pomoc na każdym etapie realizacji projektów.
2. Perspektywy LEADERA w Polsce i na
terenie naszych gmin
W październiku prezes Anna Łukasiewicz jako przedstawiciel Stowarzyszenia
LGD „Zielone Sąsiedztwo” uczestniczyła
w VI Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zegrzu. Jak podkreślają członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 jest instrumentem,
dzięki któremu każda mazowiecka gmina
może pozyskiwać środki na realizację ważnych i potrzebnych inwestycji a jak pokazują dotychczasowe statystyki, największa
alokacja środków dotyczy infrastruktury
publicznej. Każdy zrealizowany projekt
świadczy o spełnianiu wymagań społecznych oraz kulturalnych.
Generalnie perspektywy są optymistyczne – LEADER w PROW ie nie tylko przetrwa ale wszystko wskazuje na to, że się roz-

winie. Za pośrednictwem LEADERa więcej
środków trafi do mieszkańców wsi i małych
miast, zwiększą się także uprawnienia i odpowiedzialność LGDów. Środki na działanie
Odnowa i rozwój wsi w praktyce w całości
mają przejść do LEADERa. Będzie więcej
możliwości realizacji projektowi o charakterze inwestycyjnym.
Nowa perspektywa unijna na lata 2012-20
opiera się na „Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Nadal
w PROW pozostaje aktualna definicja obszarów wiejskich tj. „za obszary wiejskie uznaje
się obszar kraju z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców, tj gminy
miejsko – wiejskie i miejskie z wyłączeniem
miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców
w ich granicach administracyjnych”.
Zgodnie z wchodzącymi w życie rozporządzeniami, od 2013 r. mamy zaplanowane
zmiany;
- wysokości limitu pomocy na jednego
beneficjenta wzrośnie z 100 000 zł do
200 000 zł,
- zwiększy sie kwota pomocy przyznanej
na realizacje jednego małego projektu
z 25 000 zł do 50 000zł.
W 2013r W ramach naborów z Zielonego Sąsiedztwa przewidujemy:
- tzw ostatnie nabory na 120% limitu na
wiosnę 2013 r
- po uzgodnieniach z Urzędem Marszałkowskim tzw. nabór czyszczący z wykorzystaniem środków które wróciły jako
niewykorzystane od beneficjentów wcześniejszych naborów/ prawdopodobnie jesienią.
3. Konferencja PTO
Objęcie przez trzech burmistrzów patronatem konferencji zorganizowanej przez LGD
w dniach 17-18 listopada 2012 r pt. „Rozwój
marki Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”
było wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzenia wpisującego się w
budowanie partnerstwa strategicznego w zakresie rozwoju potencjału turystycznego sąsiadujących gmin. Rozwój turystyki skrojonej
na miarę i potrzeby naszego obszaru stanowi
element zrównoważonego rozwoju gmin połączonych wspólną marką „Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów”.
Inicjowanie tego rodzaju wydarzeń jak
konferencja leży w centrum zainteresowania
Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo
od momentu powstania. W 2009 Stowarzyszenie opracowało „Strategię rozwoju turystyki gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa
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Leśna” (współfinansowanie Mazowieckiego
Samorządu Wojewódzkiego). W 2010 r zorganizowaliśmy I konferencję poświęconą
tej tematyce. Zapraszając mieszkańców na
II konferencję pod patronatem trzech Burmistrzów Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów liczyliśmy na niesłabnące zainteresowanie tematem. Przy wsparciu lokalnych
i ponadlokalnych specjalistów zebraliśmy
dotychczasowe doświadczenia i wskazaliśmy
naturalne możliwości kontynuacji działań.
LGD pośredniczy w pozyskiwaniu przez
mieszkańców środków unijnych z PROWu
z Osi 4 LEADER. Na etapie budowania
strategii działania, mieszkańcy określili, że
wsparcie powinno być skierowane na inicjatywy, które już mają miejsce, by podnieść
ich jakość i rangę, ale i sfinansować nowatorskie pomysły przedsiębiorców, organizacji, mieszkańców. Takimi inicjatywami są
miedzy innymi działania z zakresu turystyki kulturowej, które promują nasz region
i w rezultacie doprowadzają do podniesienia
jakości życia. W programie konferencji poza
prezentacjami o charakterze teoretycznym
i wystąpieniami o charakterze warsztatowym znalazły się także prezentacje projektów beneficjentów LEADERA dotyczące
turystyki.
Zapoznanie mieszkańców z dotychczasowymi i planowanymi działaniami władz
samorządowych w ramach PTO stanowi
cenną informację poszerzającą wiedzę i pozwalająca lepiej zrozumieć wagę uwspólnienia idei PTO w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym.
4. Kontynuacja prac Zarządu LGD
Od końca listopada, po wyborze przez
Walne Zgromadzenie rozpoczyna pracę Zarząd trzeciej kadencji. Dziękujemy
członkom i sympatykom Stowarzyszenia
za współpracę. Zapraszamy do kolejnych
wspólnych projektów. Jesteśmy otwarci
na Państwa pomysły. Zapraszamy do biura
LGD w Podkowie Leśnej na ul. Świerkowej
1 i zachęcamy do odwiedzania naszej strony
www.zielonesasiedztwo.org.pl.
Anna Łukasiewicz
prezes LGD „Zielone Sąsiedztwo”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Zielone Sąsiedztwo”
ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna
KRS: 0000320277, NIP: 5291761774,
REGON: 141680899, ARiMR: 063015453
www.zielonesasiedztwo.org.pl
biuro@zielonesasiedztwo.org.pl
tel. 22 724 58 90
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Życie w mieście

Podkowa Leśna i Nadarzyn zwycięzcami turnieju MAZOVIA CUP 2012
Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców MAZOVIA CUP 2012 (w kategorii:
szkoły gimnazjalne), rozegrany 10 listopada
w hali widowiskowo-sportowej GOS przy
ul. Żółwińskiej w Nadarzynie, już za nami.
Jak wszystkie turnieje organizowane w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego
Mazowsza MAZOVIA, dostarczył wszystkim wiele emocji i niezapomnianych wrażeń. W rozgrywkach udział wzięły drużyny
reprezentujące następujące Gminy Stowarzyszenia MAZOVIA: Błonie, Brwinów,
Leszno, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa
Leśna. W kategorii dziewcząt na pierwszym
miejscu uplasowała się drużyna z Nadarzyna, zaś w kategorii chłopców pierwsze miejsce zajęli zawodnicy drużyny z Podkowy
Leśnej. Najlepszym zawodnikiem turnieju
w kategorii chłopców został podkowianin
Radosław Openchowski. Gratulujemy!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Poniżej prezentujemy wyniki turnieju:
Kategoria dziewcząt:
I miejsce - Nadarzyn
II miejsce - Błonie
III miejsce - Leszno
IV miejsc - Milanówek
V miejsce - Podkowa Leśna
VI miejsce - Nadarzyn
VII miejsce - Brwinów
najlepsza rozgrywająca - Iwona Zuzel
(Nadarzyn)
najlepsza atakująca - Angelika Teofilak
(Błonie)
MVP - najlepsza zawodniczka - Karolina
Głodek (Nadarzyn)
Kategoria chłopców:
I miejsce - Podkowa Leśna
II miejsce - Nadarzyn
III miejsce - Błonie
IV miejsce - Milanówek

źródło: www.nadarzyn.tv
• najlepszy rozgrywający - Maciej Iwanejko
(Błonie)
• najlepszy atakujący - Kamil Kasak (Nadarzyn)
• MVP - najlepszy zawodnik - Radosław
Openchowski (Podkowa Leśna)
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy
na kolejne turnieje MAZOVII!
Tekst pochodzi ze strony Stowarzyszenia
Gmin Zachodniego Mazwosza MAZOVIA
www.mazovia-sgzm.pl

Dziękujemy za Państwa głosy!
Podkowiańska
witryna,
dzięki Państwa głosom, znalazła się w piątce finalistów
konkursu Polski Internet na
najlepszą stronę internetową
w kategorii: „Portal Miasta

i Gminy - oficjalne strony”! Oprócz głosowania internautów, poszczególne witryny były
oceniane przez Kapitułę Konkursu. Eksperci wybrali pięć portali, w tym podkowiański.
Zwycięzców poznamy na styczniowej gali
rozdania nagród.

Jest to kolejna edycja Konkursu, którego
organizatorem jest fundacja „The World Internet Foundation”.
Mariusz Pietrzak

Krzyżówka z Podkową
fot. J. Snarska, autor: M. Pietrzak
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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugą „Krzyżówkę z Podkową”.
Osoby, które do 30 stycznia 2013 roku prześlą rozwiązanie, wezmą udział w losowaniu nagród. Odpowiedzi prosimy
przesyłać mailowo na adres biuletyn@podkowalesna.pl z dopiskiem „Krzyżówka z Podkową”. Prosimy również nie zapomnieć o podaniu swojego imienia i nazwiska. Listę zwycięzców opublikujemy w następnym numerze Biuletynu.
Zapraszamy do zabawy!
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15)

Młochowski
Festiwal w Stawisku, LiterackoMuzyczne…
Ulica, przy której mieści się Ośrodek
Pomocy Społecznej w Podkowie
Leśnej
Konkurs „Polski Internet”
organizowany jest przez „The World
Internet”…
Autor koncepcji urbanistycznej
Podkowy Leśnej
Jedna z pokowiańskich przychodni
Zasłużony dla Podkowy, Henryk…
Rezerwat podkowiański o pow. ok. 10 ha
Zabytkowa willa przy ul. Parkowej
GKRPA, czyli Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów…
Nazwa jednej z grup ulic w Podkowie
Leśnej
Honorowy Obywatel Podkowy Leśnej,
Jerzy…
Radny Miasta, Adam…
Podkowianin uhonorowany w grudniu
br. Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski
Ogólnopolska akcja społeczna w której
brała udział również Podkowa Leśnej,
Przejrzysta…

D

o

o
R
o
g
e
i
S

k u!

www.podkowalesna.pl
Miasto
- Ogród Podkowa Leśna
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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. 8.00
- 18.00, wt. w godz. 8.00 - 16.00, śr. (dzień
wewnętrzny), czw., w godz. 8.00 - 16.00, pt.
w godz. 8.00 - 14.00.
Godziny pracy kasy Urzędu: pon. 8.00 –
18.00, wt. 10.00 – 14.00, śr. - kasa nieczynna,
czw. 9.00 – 15.00, pt. 9.00 – 13.00
Przerwa w pracy kasy - codziennie
13.00 - 13.30
Burmistrz Miasta:
Małgorzata Stępień-Przygoda
e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl

Adresy e-mailowe radnych:
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

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 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
Opłaty za wodę i kanalizację: tel. 22 759 21 27
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 30
e-mail: wspolpraca-ngo@podkowalesna.pl
Aktualne badania jakości wody pobranej z wodociągu p
g
publicznego
g dostępne
ęp są
ą na stronie internetowejj
miasta w zakładce Środowisko oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

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