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BURMISTRZ MIASTA PODKOWY LEŚNEJ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873 ze zm.) oraz Uchwały nr
184/XLVIII/2006 Rady Miejskiej w Podkowie Leśnej z dnia 16 lutego 2006 r. w
sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2006 r. Burmistrz miasta Podkowy Leśnej ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w 2006r.
Konkurs obejmuje realizację zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Zadanie - Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i
społeczna dzieci i młodzieży
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi: 50.000 zł.
Wspieranie realizacji zadania ze strony Miasta będzie polegać na udzieleniu organizacjom wsparcia finansowego (dotacji) w celu realizacji zgłoszonych projektów, do łącznej kwoty 50 000 zł na wszystkie zaakceptowane
wnioski,

I. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 10 kwietnia 2006 r. do 20 grudnia 2006 r.
2. W konkursie mogą brać udział podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące swoją
działalność na terenie miasta na rzecz jego mieszkańców, bez względu na
ich siedzibę oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji
publicznej lub przez nie nadzorowane.
3. Warunkiem dofinansowania realizacji zadania jest adresowanie go do
mieszkańców miasta, co nie wyklucza udziału osób spoza miasta.
4. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wspierania wykonania zadania. Dofinansowanie ze strony Miasta będzie wynosić nie więcej niż 80%
całkowitych kosztów związanych z realizacją poszczególnych projektów,
włączając w nie koszty pracy własnej.
5. Dopuszcza się możliwość złożenia przez ten sam podmiot oferty na realizację więcej niż jednego projektu, przy czym każda z takich ofert musi być
złożona w odrębnej, zamkniętej kopercie z jednym, wspólnym kompletem
załączników.
6. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego projektu przez kilka podmiotów ze wskazaniem w umowie między partnerami podmiotu wiodącego, który podpisze umowę z Burmistrzem Miasta.
7. Do konkursu należy zgłaszać oferty dotyczące:
projektów o wysokiej wartości artystycznej lub społecznej
projektów, które mogą stać się narzędziem prom ocji miasta
projekty, których celem jest integracja mieszkańców

II. Termin i warunki składania ofert:
1. Pisemne oferty konkursowe, wg wzoru określonego w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania. Należy je składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w
zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem "Konkurs ofert - Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego - 2006" w Sekretariacie Burmistrza Miasta, ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna w terminie do 27 marca
2006 r. do godz. 13.00.
2. Oferta powinna zawierać w szczególności:

OGŁOSZENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO
dot. szerszego dostępu do informacji z zakresu rozliczeń podatku
dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok
W dniu 12.04.2006 (środa) w godz. 10.00-13.00 w Sali Ślubów Urzędu
Miasta Podkowy Leśnej odbędzie się dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w celu:
wydania zainteresowanym niezbędnych formularzy podatkowych,
udzielenia wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego wypełniania formularza zeznania podatkowego,
przyjęcia wypełnionych zeznań podatkowych.

szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji projektu,
termin i miejsce realizacji projektu
kalkulację przewidywanych kosztów realizacji projektu uwzględniając
udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,
informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w
zakresie, którego dotyczy zadanie,
informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów i
instytucji,
deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zadania
aktualny (tj. wydany nie dalej niż 3 miesiące przed data złożenia wniosku)
wypis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji albo inne aktualne
dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy - podmiotu
uprawnionego do złożenia oferty, wraz z upoważnieniem do reprezentowania podmiotu przez osoby, które podpisały ofertę.

III. Tryb, termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu
wyboru oferty:
1. Wnioski będą rozpatrywane przez czteroosobową Komisję Konkursową, w
skład której wejdzie trzech przedstawicieli Urzędu Miasta oraz jeden
przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta. Po zakończeniu oceny komisja przedstawia swoje stanowisko Burmistrzowi Miasta
do akceptacji, w celu podjęcia ostatecznej decyzji.
2. Komisja rozpatrzy wnioski w ciągu 10 dni od daty otwarcia ofert.
3. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w
szczególności:
spełnienie wymogów formalnoprawnych oferty;
wartość merytoryczną projektu dla miasta i mieszkańców;
walory promocyjne projektu z punktu widzenia promocji miasta;
możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę - zgodnie z przedstawionym harmonogramem i zakresem rzeczowym oraz wcześniejszymi doświadczeniami oferenta w zakresie tego typu działań, w tym
na terenie miasta;
przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; (realistyczna ocena kosztów, rzetelność w oszacowaniu kosztów własnych, w tym kosztów wolontariatu,
oszczędność, pozyskanie środków zewnętrznych)
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
4. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza
wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator
konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
5. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi
ofertami.
6. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie
Miasta w Podkowie Leśnej oraz na stronie internetowej www.podkowalesna.pl - zakładka "organizacje pozarządowe" oraz w "aktualnościach" na
stronie głównej.
Burmistrz Miasta
Andrzej Kościelny

Informacja o wyłożeniu projektu Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.
Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym w prasie i ogłoszeniami na
tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej miasta, dnia 9 lutego wyłożony został do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Podkowa Leśna. Jest on
dostępny dla wszystkich zainteresowanych w Urzędzie Miasta do dnia 13
marca pok. 16, a uwagi do niego można składać do dnia 31 marca br.
W zależności od ilości uwag zgłoszonych do Planu nie wykluczam możliwości jego powtórnego wyłożenia.
Burmistrz Miasta
Andrzej Kościelny
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PODKOWIE LEŚNEJ

Z

inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
AW, w styczniu br. odbyło się uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy. Lokal, udostępniony przez miasto Podkowa Leśna, mieści się na piętrze budynku Ośrodka Zdrowia przy ul.
Błońskiej 46/48 Uroczystość poprzedziła Msza św. w kościele w
Podkowie Leśnej. Punktem kulminacyjnym uroczystości było
poświęcenie Domu przez bp Piotra Jareckiego. Zaproszeni goście,
w tym przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych oraz władz
miasta Podkowy Leśnej obejrzeli wyremontowane pomieszczenia
Ośrodka oraz przedstawienie bożonarodzeniowe w wykonaniu osób
niepełnosprawnych.
Inicjatorami powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w
Podkowie Leśnej byli: ks. Stanisław Jurczuk oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych w Podkowie Leśnej i okolicach skupieni m.in. we
Wspólnocie Rodzin Osób Niepełnosprawnych pod wezwaniem św.
Jana Chrzciciela.

Biuro Rady

UNIWERSYTET OTWARTY "POKOLENIA"

P

odkowiański Uniwersytet Otwarty POKOLENIA rozpoczął
pierwszy semestr swej działalności.
Dnia 1 lutego na spotkanie informacyjne przybyło ok. 70 osób. Od
1-15 lutego na dyżurach założycieli U.O. "P" (Ewa Domaradzka, Anna
Foss, Beata Tarłowska, Andrzej Tyszka) zapisało się na kurs semestralny kolejnych kilkadziesiąt osób.
W środę, 15 lutego 2006 r. o godz. 11.00 w dużej sali MOK odbyła się Uroczysta Inauguracja Działalności Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA.
Przemówienie powitalne wygłosił Pan Andrzej Kościelny, Burmistrz
Miasta-Ogrodu.
Gościem honorowym inauguracji był Pan prof. Jerzy Regulski,
który wygłosił wykład pt. "Szkoła demokracji". Wykład był poprzedzony prezentacją osoby Profesora, który jest rodowitym podkowianinem, synem Haliny i Janusza Regulskich, zasłużonych założycieli i
budowniczych Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej. Gościem specjalnym uroczystości była Pani dr Joanna Staręga-Piasek. Po wykładzie
zebrani obejrzeli z zainteresowaniem film dokumentalny o Podkowie
Leśnej p. Urszuli Boruch Dyskretny urok Ogrodu (2005). Wprowadzenie i prezentację autorki wygłosił prof. Michał Bogusławski (także
podkowianin).
Na wykładzie było obecnych ok. 80 uczestników U.O. "P". Przybyły także dwie klasy gimnazjalne - szkoły samorządowej (z p. dyrektor Elżbietą Mieszkowską) i KIK im. św. Hieronima (z p. dyrektorem
Grzegorzem Dąbrowskim). Miło było gościć młodzież i jej wychowawców.
Dzięki współdziałaniu i pomocy Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Kultury przebieg inauguracji miał charakter nie tylko uroczysty, ale
stał się manifestacją lokalnej integracji pokoleń i różnych grup mieszkańców.
W środę 22 lutego o godz. 11.00 odbył się następny, kolejny
wykład U.O. "P". Pani dr Barbara Podogrodzka - kardiolog, wygłosiła prelekcję "Prewencja chorób serca i naczyń" ilustrowaną przeźroczami. Obecnych było ok. 100 osób w tym wielu mieszkańców
okolicznych miejscowości.
Andrzej Tyszka, Związek Podkowian

Burmistrz Miasta-Ogrodu wita zebranych gości i uczestników Uniwersytetu
Otwartego POKOLENIA

Wykład profesora Jerzego Regulskiego

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych możecie Państwo przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2005, wybranej organizacji pożytku publicznego.
Lista organizacji pożytku publicznego dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://opp.ms.gov.pl, a także znajduje się w portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl, w bazie organizacji pożytku publicznego pozytek.ngo.pl, w portalu tym znajdują się również ogłoszenia od organizacji, które uzyskały status OPP i chcą przekonać społeczeństwo do przekazania im procenta podatku.(ogłoszenia.ngo.pl)
Na terenie Miasta Podkowa Leśna podmiotami OPP spełniającymi kryteria wg stanu rejestru na dzień: 21-02-2006 są:
Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej,
Fundacja " Alternatywa",
Stowarzyszenie Klub Rodzinny przy Parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej.
Oprócz wymienionych, na terenie miasta działają Koła Caritasu i PKPSu, których jednostki macierzyste mają również statut organizacji pożytku publicznego.
Zachęcamy Państwa do przekazywania na rzecz organizacji 1% podatku i informowania innych osób o takiej formie wsparcia organizacji pożytku publicznego.
Małgorzata Stępień-Przygoda.
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AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY ŚW. TERESY
I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
STYCZEŃ, LUTY 2006

Gimnazjaliści i szóstoklasiści przed domem, w którym mieszkaliśmy

ZIMOWISKO SZKOLNE: STOŁOWE, 2 - 9 stycznia 2006
Zimowiska to wspaniała sprawa, mnie zawsze niezwykle cieszą… Nie inaczej uważałem, gdy, już po raz szósty w czasie mojej bytności w tej szkole,
wracałem do Warszawy (i ciepłego domu) po tygodniu spędzonym w uro
czym miejscu z fajnymi ludźmi…
Stołowe to naprawdę śliczne miejsce, gościnni i przyjaźni ludzie, piękne
widoki, a dla mnie, również coroczne wspaniałe wspomnienia. A to Zimowisko udało się, moim zdaniem, jak żadne inne, na którym byłem.
Każdego dnia oczywiście jeździliśmy na nartach (niektórzy na snowboardach), ale przede wszystkim integrowaliśmy się w obrębie klas i całej szkoły.
To Zimowisko upłynęło niezwykle szybko, dopiero co przyjechaliśmy, a już
należało się pakować z powrotem, ale to znaczy, że się bardzo dobrze bawiliśmy - i tak w rzeczywistości było. Mieliśmy wspaniałe warunki do jazdy, dużo
wolnego, wspólnie spędzanego czasu na zabawach, grach, wygłupach, rozmowach. Z tak wspaniałymi ludźmi nie da się słabo bawić J. Choć razem z
opiekunami było nas blisko 130 osób to szkoda, że nie wszyscy pojechali.
Miejmy nadzieję, że za rok będzie nas jeszcze więcej, dzięki czemu będzie
jeszcze lepsza zabawa.
Kolejna grupa uczniów zdała test na demonstratora szkolnego PZN-u. To
bardzo fajny pomysł, by w czasie Zimowiska istniała taka możliwość. Do tego
wszystkiego: uczyła nas niezwykle sympatyczna para instruktorów, dzięki którym podwyższyliśmy swoje umiejętności jednocześnie dobrze się bawiąc J.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wspaniałości tego Zimowiska: wychowawcom, instruktorom i opiekunom. J
Ignacy Dudkiewicz, klasa II gimnazjum
NOWY WOLONTARIUSZ GAP
Po feriach przyjechał do nas Jared McCorkindale wolontariusz GAP z
Australii, który w naszej szkole pomaga w nauczaniu języka angielskiego.
Jared przyjechał z 50-tysięcznego miasta Wagga Wagga, które leży ok. 500
km od Sydney. Ma trzech braci, dwóch z nich skończyło już szkołę. Sam
ukończył szkołę podstawową i gimnazjum w Wagga Wagga. W przyszłości
ma zamiar studiować ekonomię na Uniwersytecie w Wollongong, mieście
oddalonym o 100 km od Sydney.
Jared powiedział nam: Moje pierwsze wrażenie z Polski to to, że jest tu bardzo zimno. Po przyjeździe spotkałem bardzo miłych i ciekawych ludzi, jak np.
rodzina, z którą mieszkam. Zostałem przez nich serdecznie przyjęty i potraktowany jako członek rodziny. W szkole czuję się bardzo dobrze. Nauczyciele i
uczniowie wydają się jedną, dużą rodziną. Pozostanę w Polsce przez 6 miesięcy tzn. do końca lipca. Przez ten czas mam nadzieję być użytecznym dla
szkoły i społeczności.
Aktualnie z ramienia GAP w Polsce przebywa 28 wolontariuszy - 25 z
Australii i 3 z Nowej Zelandii.
I NAGRODA W KONKURSIE WOKALNYM
Dnia 6 stycznia 2006 grupa naszych uczniów wzięła udział w IV Edycji Konkursu Wokalnego "Hej kolęda..." organizowanego przez Szkołę Fundacji Dzieciątka Jezus w Milanówku.
W kategorii "zespoły" w grupie wiekowej "gimnazja" zespół w składzie:
Maria Kłeczek (gitara basowa, śpiew), Łukasz Kłeczek (gitara klasyczna),
Oktawia Braun (flet, śpiew) zdobył pierwszą nagrodę za wykonanie kolędy "Z
narodzenia Pana". Autorem aranżacji jest tata Marysi i Łukasza, p. Jacek Kłeczek.
NAGRODY W KONKURSIE MATEMATYCZNYM ALFIK 2005
W odbywającym się pod koniec listopada 2005 r. konkursie wzięło udział
46 uczniów ze szkoły podstawowej i 18 z gimnazjum. Najlepszy wynik w
Szkole Podstawowej uzyskała uczennica klasy 5, Joanna Gaworska, zdobywając 131,25 punktów na 150 możliwych. Stanowi to 34 miejsce w Polsce (na
9528 .uczniów startujących w całym kraju w tej kategorii wiekowej) oraz 9 w
woj. mazowieckim. Asia wywalczyła sobie nagrodę: tygodniowy pobyt na
obozie "Konie, matematyka i języki". Najlepsi uczniowie z pozostałych klas to:
Zbyszek Pepliński z klasy 3 (101,25 pkt.), Zuzanna Szafranowska z klasy 4
(103,75 pkt.) oraz Jan Sienkiewicz z klasy 6 (101,25 pkt.)
Najlepsze wyniki w Gimnazjum uzyskali: Marysia Kłeczek z klasy I ze 135
punktami, co daje jej 12 miejsce w Polsce i 3 w woj. mazowieck im; Ignacy
Dudkiewicz z klasy II - 127,50 pkt., - 30 miejsce w Polsce, 6 w woj. mazowieckim. Nagrodą dla gimnazjalistów były talony na zakup książek wartości
300 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODKOWIE LEŚNEJ SZKOŁA
PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY,
PUBLICZNE GIMNAZJUM
POŻEGNALIŚMY
30.01.06 na mszy żałobnej w podkowiańskim kościele pożegnaliśmy
p. Tadeusza Wieliczkę. Łączymy się w bólu z rodziną. Był wieloletnim pracownikiem szkoły, ukochanym mężem i ojcem, przyjacielem uczniów,
naszym wspaniałym i nieodżałowanym kolegą, skromnym, pracowitym i
wspaniałym człowiekiem, którego będzie nam bardzo brakowało i którego na zawsze zachowamy w pamięci.
INTEGRACJE SOKRATES-COMENIUSZ
30.01.06. nasza szkoła złożyła wniosek o przystąpienie do programu Unii
Europejskiej (koordynator programu p. Katarzyna Sikora-Kawecka) SokratesComenius. Temat naszego projektu - 'Na styku kultur", a naszymi szkołami
partnerskimi są szkoły z Austrii, Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii. Punktem wyjściowym naszego projektu jest lokalne i regionalne dziedzictwo kulturowe. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja wniosku przez Agencję Narodową programu Sokrates.
NASZE KONKURSY
Tuż przed feriami p. burmistrz Andrzej Kościelny razem z p. Elżbietą Mieszkowską wręczyli na uroczystym apelu nagrody za konkurs "Młodzi przeciw
korupcji".
1 miejsce zajęły: Natalia Napiórkowska kl.IIIc oraz Katarzyna Żebrowska
kl.IIIa.
2 miejsce - Marianna Krawczyk kl.IIa, Barbara Gutowska, Adelina Gebel i
Dominika Książkiewicz kl.IIIc.
3 miejsce Anna Kazimierczak kl.IIIb, Maciej Jarocki kl. I b, Rafał Brzozowski i Patryk Filipiak z kl. Ia. Wyróżnienia otrzymały Paulina Cybulska i Angelika Kozłowska z kl. Ib oraz Katarzyna Seidel i Agnieszka Janczewska z kl. IIa.
Na tym samym apelu wręczono nagrody za konkurs "Walory Podkowy
Leśnej." Wreczał je p. burmistrz z p. Anną Jeglińską i p. Wiesławą Klatą. Zwyciężyli Mateusz Szubert z kl. 4 a. Oraz Ula Grygiel z kl.4b. ponadto wszyscy
uczestnicy otrzymali wyróżnienia.
W finale VI Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego organizowanego
przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów znaleźli się: A. Kaźmierczak (IIIb
Gimnazjum), A. Kaczmarczyk ( IIIa Gimnazjum), K. Marciniak (IIIb Gimnazjum). Ania Kaźmierczak zajęła III miejsce.
Natalia Napiórkowska z klasy IIIc Gimnazjum debiutowała na łamach Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego.
W szkolnej bibliotece odbył się konkurs dla kl. 1-3 szk. Podst. poświęcony twórczości Andersena. Składał się z części plastycznej oraz z części
pisemnej. W konkursie brało udział 18 uczniów . 1 miejsce zajęła Zuzia Pękala z kl. 1a. 2 miejsce - Maja Kunka i Zuzia Miron z 1a, a 3 miejsce Małgosia
Popek z 1a. W klasach drugich 1 miejsce zdobył Grześ Maros -Turek z kl.2b,
2 miejsce Karol Kocko z kl.2a, a 3 miejsce Ola Kozłowska z 2b. W klasach
trzecich zwyciężyła Ania Janowska z kl.3b, 2 miejsce zdobyła Paulina Piątkowska z kl.3b, a 3 miejsce Dorotka Grygiel również z kl.3b
,,Leniwa ósemka" to tytuł konkursu plastycznego, który odbył się w styczniu w naszej szkole, zorganizowany przez nauczycieli dla dzieci z reedukacji.
Prace plastyczne były oceniane w kategoriach wiekowych klas 1,2,3 szkoły
podstawowej.
Pierwsze miejsce zajęli: Zbigniew Kajszczarek z kl. Ib, Karol Kocko kl. IIb,
oraz Justyna Dworak z kl. IIIa
Drugie miejsce: Kacper Kośka z kl. Ia, Jaś Olejarczykz kl. IIa, Karol Maj z kl.
IIb
Trzecie miejsce: Daniel Wieliczko i Jędrek Świętochowski z kl IIb
WRÓCILI Z PUCHAREM
01.02 2006 w Jaktorowie odbyły się Powiatowe Zawody w tenisie stołowym
dla uczniów gimnazjum. Nasi uczniowie: Maciej Jarczewski, Piotr Zalewski i
Krzysztof Wałęka po zaciętej walce zajęli drużynowo 1 miejsce w powiecie.
09.02.06 będą reprezentować powiat grodziski w Międzypowiatowych
Zawodach w Nadarzynie. Trzymamy kciuki!!!!!
05.01.06 uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w Powiatowych
Zawodach Szkolnego Związku Sportowego w Grodzisku. Z powodu braku
zawodników do pełnego składu drużyn drużynowo zajęliśmy IV miejsce. Sukcesem są wyniki indywidualne naszych uczennic i miejsca medalowe:
Diana Zalewska z kl. IV - II miejsce (25m w stylu dowolnym)
Ola Mularzuk z kl. VI - III miejsce (50m w stylu dowolnym)
Marta Wójcik z kl. VI - II miejsce (50m w stylu grzbietowym
LODOWISKO
Przed feriami zainaugurowało swą działalność lodowisko .Dzięki Urzędowi
Miasta możliwe było zatrudnienie instruktora jazdy na łyżwach. Działała wypożyczalnia łyżew oraz można się było rozgrzać
gorącą herbatą.
ZIMOWY PLENER
W Styczniu uczniowie klasy Vb szkoły
podstawowej upiększyli drogę do szkoły
wspaniałą aleją sfinksów, gimnazjaliści
wznieśli wspaniałe , niestety sezonowe
ogrodowe rzeźby ze śniegu
NAUCZYCIEL Z KLASĄ W SZKOLE Z
KLASĄ
Nauczyciele biorący udział w programie
"Nauczyciel z klasą" przeszli do drugiego
etapu . Realizujemy - zadanie : "Nauczycielu pracuj metodą projektów."
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APEL W SPRAWIE SPALANIA ODPADÓW

W

związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy o
zagrożeniu dla zdrowia i środowiska jakie powoduje palenie
odpadów z tworzyw sztucznych.
Paląc butelki, folie, skaj, izolacje przewodów elektrycznych, wykładziny podłogowe wytwarzamy CHLOROWODÓR HCL, który tworzy z
parą wodną KWAS SOLNY. Z palenia pianki poliuretanowej PU (pianki tapicerskie, spody butów, myjki) wytworzy się CYJANOWODÓR
tworzący z wodą KWAS PRUSKI, jedną z najsilniejszych trucizn. Przy
spalaniu odpadów stolarskich, płyt paździerzowych, laminatów,
powstaje m.in. rakotwórczy FORMALDEHYD. W trakcie spalania różnych śmieci i odpadów, także odpadów gumowych wytwarza się bardzo rakotwórczy ALFA-BENZO-PIREN. Gdy spalamy wyroby z polistyrenu PS (kubeczki po margarynie, jogurtach itp.) powstaje trujący
STYREN. Dioksyny opadają na glebę, pola uprawne i wodę, przedostają się do sieci wodnej i do łańcucha pokarmowego. Ponad 90%
dioksyn przenika do naszego organizmu z pożywieniem, głównie
produktów mięsnych, mleczarskich i ryb. Jednak ludzie żyjący w
pobliżu źródeł emisji dioksyn powinni wiedzieć, że już samo wdychanie skażonych cząsteczek tych związków może spowodować
łańcuch chorób: nowotworowych, uszkadzających system odpornościowy. Prawdopodobnie dioksyny mogą mieć także wpływ na zapadalność na cukrzycę. U dzieci uszkadza się trwale system immunologiczny (odpornościowy) z powodu zmian w grasicy. Dorośli cierpią
na osłabienie zdolności rozrodczych, bezpłodność. Częste są poronienia oraz uszkodzenia płodu. Dioksyny kumulują się w organizmie!
Wdychane nawet w niewielkich ilościach z czasem powodować
mogą nowotwory złośliwe pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych oraz białaczki. Z raportu Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska z 1994 roku: "Działanie dioksyn polega głównie na powolnym, ale bardzo skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych,
takich jak wątroba, płuca, nerki, rdzeń kręgowy i kora mózgowa.
Skutki tych uszkodzeń nierzadko pojawiają się dopiero po kilku lub
kilkunastu latach od przyjmowania nawet niewielkich dawek takich
trucizn. W mniejszych dawkach dioksyny powodują zmiany na skórze
w postaci uporczywego trądziku chlorowego, utratę łaknienia i masy
ciała, nudności i wymioty, bóle mięśniowe, nadpobudliwość, nietolerancję zimna."
Jeśli więc chcesz zachować zdrowie Twoje i Twojej Rodziny a
także chronić środowisko naturalne
Nigdy nie pal odpadów plastikowych - ani w ogródku, ani w
piecu CO
Nigdy nie pozwól robić tego sąsiadom, bo od nich również zależy Twoje zdrowie
Spalanie odpadów traktowane jest jako wykroczenie, za które
grozi dotkliwa kara pieniężna, a także mandat nałożony przez
Policję zawiadomioną przez sąsiadów.
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

ZIMOWE OBOWIĄZKI
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

U

rząd Miejski w Podkowie Leśnej przypomina, że właściciele
nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego,
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r.,
Nr 236, poz. 2008), oraz §3 pkt. 4 załącznika nr 1 do uchwały nr
217/XXXVIII/2002 Rady Miasta z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie
zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Podkowa
Leśna.
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

O

d października 2005 na terenie Podkowy Leśnej właściciele
nieruchomości przystępujący po raz pierwszy do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych otrzymali darmowy komplet kolorowych worków (120l) po jednej sztuce w danym kolorze: białym
(szkło), niebieskim (makulatura), czerwonym (złom i Tetra Pak) i zielonym (tworzywa sztuczne). W dniu odbioru (zgodnym z kalendarzem wywozu raz na 2 tygodnie) zapełnione i zabezpieczone przed
wysypaniem się odpadów worki, (zaklejone lub zasznurowane)
należy wystawić w widocznym miejscu, w pasach chodnikowych
ulic przy wjeździe do własnej posesji NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO
GODZINY 900 RANO. Za każdy zabrany worek (120l) w kolorze: białym, niebieskim, czerwonym i zielonym, firma obsługująca system
pozostawia na posesji 1 nowy worek w danym kolorze, przy czym
zasada ta dotyczy wyłącznie jednego kompletu worków 120l (w
kolorach białym, niebieskim, czerwonym i zielonym), będącego w
bezpłatnym obiegu (oznakowane nazwa firmy AMINEX).
W dodatkowe ww. kolorowe worki do selektywnej zbiórki oraz
worki foliowe na liście i czarne worki na pozostałe odpady każdorazowo można zaopatrywać się w wyznaczonych punktach sprzedaży na terenie miasta:
w sklepach spożywczych:
- ul. Brwinowska 6
- ul. Wschodnia 14
- ul. Jelenia 19A (Krokodyl III)
- ul. Gołębia róg Sokolej (Kermit)
w sklepach chemicznych:
- ul. Brwinowska 2
- ul. Jana Pawła II 14 (Zabytek)
Pawilon kiosku na stacji WKD Podkowa Leśna Główna
Terminy odbioru worków w 2006r.
Rejon I i III - 3,17,31.01, 7,21.02, 7,21.03, 4,18.04, 2,16,30.05,
6,20.06, 4,18.07, 1,16,29.08, 5,19.09, 3,17,31.10, 7,21.11, 5,19.12
Rejon II i IV - 10,24.01, 14,28.02, 14,28.03, 11,25.04, 9,23.05,
13,27.06, 11,25.07, 8,22.08, 12,26.09, 10,24.10, 14,28.11, 12,22.12
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH
LEKÓW I ZUŻYTYCH BATERII

O

d marca 2004r trwa akcja selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych
(zużytych baterii i przeterminowanych leków). Odpady te ze względu na swój skład chemiczny i sposób oddziaływania mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz negatywnie wpływać
na środowisko. Dotychczas w akcji zebrano 220 kg zużytych baterii
i 330 kg przeterminowanych leków. Odpady zbierane są w pojemniki, oznakowane i zabezpieczone przed otarciem przez osoby niepowołane.
Pojemniki na przeterminowane leki znajdują się w aptekach:
- Podkowiańskiej ul. Brwinowska 9/2
- "Pod Aniołem" ul. Brwinowska 10
oraz w
- NZOZ "MEDICUS" ul. Błońska 46/48
- NZOZ "BASIS" ul. Błońska 46/48
Do pojemników wrzucamy leki w każdej postaci, opakowania po
lekach, a także, co jest bardzo ważne, tak niebezpieczne odpady
jak zużyte igły i strzykawki. Pamiętajmy jednak, aby nie wrzucać
igieł "luzem", lecz w opakowaniach - nie zabezpieczone igły mogą
być zagrożeniem dla osób zajmujących się transportem odpadów i
ich utylizacją.
Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w:
- Urząd Miejski ul. Akacjowa 39/41,
- Urząd Pocztowy ul. Słowicza 2,
- Sklep chemiczny "Zabytek" ul. Jana Pawła II 14,
- Kiosk na stacji WKD Podkowa Leśna Główna,
- Budynek Przychodni ul. Błońska 46/48,
- Zespół Szkół ul. Jana Pawła II 20,
- Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60 ul. Wiewiórek 2/4
- milimoi Art Cafe ul. Modrzewiowa 33.
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
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"BEZDOMNE" PSY

Z

darza się, że do naszego urzędu wpływają prośby mieszkańców o wyłapanie i umieszczenie w schronisku wszystkich "bezdomnych" psów wałęsających się po ulicach miasta. Czy rzeczywiście są to psy bezdomne ?
Gdzie się podziały te wszystkie psy w okresie minionych mrozów,
kiedy to wiedząc, iż bezdomne psy mogą zamarznąć, pracownicy
naszego urzędu kilkakrotnie objeżdżali miasto, żeby je znaleźć i
przewieść do schroniska. Nie znaleźliśmy żadnego psa. W naszej
ocenie wszystkie te psy, albo przynajmniej zdecydowana ich większość, ma domy i właścicieli. Problem polega na tym, że właściciele
ci nie są, a nawet nie starają się być odpowiedzialni za swoich czworonożnych podopiecznych. Wygodnie jest przecież wypuścić psa na
ulicę - zwalnia to z wielu obowiązków np. wyprowadzania na spacer,
sprzątania odchodów a czasem nawet karmienia.
Trudno jednak nie przyznać racji osobom, które nie czują się bezpiecznie na ulicach w towarzystwie nieznanych psów. Chociaż każdemu z nas wydaje się że jego pupilek jest niezwykle łagodny i
nigdy nikogo nie ugryzł, (a słyszałam takie zapewnienie od właścicielki rottweilera, który warczał na mnie i szczerzył zęby z pewnością

nie w uśmiechu), to przecież nie wiedzą tego osoby nie znające psa.
Ponad to zawsze może zdarzyć się ten pierwszy raz, kiedy pies zareaguje agresywnie.
Burmistrz zwrócił się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu
do Policji, która ma możliwość karania mandatami właścicieli nie pilnujących swoich psów.
Wobec opisanej sytuacji należy stwierdzić, że tylko od Państwa
zależy los waszych psów, ponieważ kiedyś może się zdarzyć dzień
kiedy te "bezdomne" niczemu nie winne istoty trafią z naszych ulic i
spod sklepów do schroniska.
Jeszcze raz apelujemy o pilnowanie, aby psy nie opuszczały terenu posesji. Każdy z nas powinien rozważyć, jaki los chce zgotować
swojemu psu.
Umieszczenie każdego psa w schronisku będzie dla niego traumatycznym przeżyciem, a dla psa który jest przyzwyczajony do swobody i wolności zamknięcie w boksie staje się prawdziwą tragedią
często nawet skracającą jego życie.
Dorota Żurek, Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W PODKOWIE LEŚNEJ
OGŁASZA

ELIMINACJE REJONOWE (POWIAT GRODZISKI I PRUSZKOWSKI)
51. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO.
Konkurs organizowany jest przez TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ
pod patronatem
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
Finaliści eliminacji w Podkowie leśnej wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich: 6-7 maja 2006 r.
w MAZOWIECKIM CENTRUM KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE (ul. Elektoralna 12)

Regulamin
I.
1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą.
2. W Konkursie uczestniczyć mogą osoby uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej i starsze.
3. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji:
a. przeglądy rejonowe; (8 kwietnia - MOK Podkowa Leśna)
b. przeglądy wojewódzkie: odbywają się do 7 maja 2006 roku, dla
wszystkich turniejów OKR;
(w przypadku województwa mazowieckiego - w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie).
c. Przeglądy finałowe:
turniej recytatorski i wywiedzione ze słowa 1 - 4 czerwca 2006
roku w Gdyni;
turniej teatrów jednego aktora - zarazem XXXV Ogólnopolskie
Spotkania Amatorskich Teatrów Jednego Aktora 9 - 11 czerwca
2006 roku w Zgorzelcu;
turniej poezji śpiewanej 20 - 24 czerwca 2006 roku we Włocławku (poprzedzony warsztatami).

II.
51. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w
formie czterech turniejów.
A. TURNIEJ RECYTATORSKI
1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach: młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych.
2. Repertuar jest dowolny (obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach - 2 utwory poetyckie i prozę.)
B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie. Wykonawca
jest solistą.
2. Repertuar obejmuje: 3 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany.
3. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następują-

ce zasady: wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej; trzeci utwór może
być z tekstem własnym.
4. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub
mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane
nagranie (półplayback).
C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał
literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 min.
D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
1. Repertuar jest dowolny (np.: wiersz lub jego fragment, monolog
literacki, collage tekstów)
2. Dowolna forma prezentacji (np.: teatr jednego wiersza, łączenie
słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

III.
4. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom
wybranego turnieju (dział II regulaminu). Wykonawca może
reprezentować tylko jedną instytucję ( np.: szkołę, ośrodek kultury, klub).
5. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA
w Miejskim Ośrodku Kultury w Podk owie Leśnej do 31 marca
2006 r.
ELIMINACJE REJONOWE odbędą się w sobotę 8 kwietnia 2006 r.
o godz. 1600 w sali widowiskowej MOK-u, w Podkowie Leśnej, przy
ul. Świerkowej 1.
Więcej informacji można uzyskać:
Miejski Ośrodek Kultury, Podkowa Leśna,
ul. Świerkowa 1, tel./fax. 022 758-94-41, tel. 022 798-32-20,
e-mail: mokpodkowa@mokpodkowa.pl www.mokpodkowa.pl
lub na stronie Towarzystwa Kultury Teatralnej: www.tkt.art.pl
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IMPREZY MOK
CODZIENNIE - do 8 marca zapraszamy na oglądania wystawy
prac Anny i Piotra Łukasiewiczów "WOKÓŁ IKONY"
ANNA ŁUKASIEWICZ
Absolwentka SGH w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Artystów i Poetów Fabryka Sztuki. Od dziesięciu lat związana z Podkową Leśną. Zajmuje się witrażem od projektu po realizację, maluje,
kopiuje, poszukuje. Preferuje sztukę użytkową. Prezentowała prace
na wystawach zbiorowych i indywidualnych, często w formie warsztatów.
PIOTR ŁUKASIEWICZ
Plastyk z zamiłowania. Prawnik z wykształcenia. Od ćwierć wieku
zafascynowany malarstwem sztalugowym. Ostatnie kilka lat poświęcił na zgłębianie zjawiska witrażu. Członek Stowarzyszenia Artystów
i Poetów Fabryka Sztuki.
mob. 505 370 679
Kontakt: www.fabrykasztuki.pl
W Galerii A w Podkowie Leśnej prezentujemy Państwu nasz dorobek z ostatniego okresu - prace inspirowane tematyka sakralną.
Tytuł wystawy: "WOKÓŁ IKONY" prosimy odczytywać nie tylko jako
prezentację ikon oraz malarstwa nawiązującego do tej formy, lecz
także jako zaproszenie do dialogu. Pragnęlibyśmy przybliżyć Państwu tematy i środki artystycznego wyrazu, które stały się nam bliskie.
Mamy nadzieję, że podobnie jak my odnajdziecie Państwo swoje
miejsce w kręgu ikony.
Anna i Piotr Łukasiewicz
W piątek, 3.03. o godz. 1815 , w niedzielę 5 .03. o godz. 1700
zapraszamy do Kina Projekt na film pt.
"ZAKOCHANI WIDZĄ SŁONIE" komediodramat, Dania / Islandia
2004,
Czas trwania: 109 min.
Pełna absurdalnego humoru opowieść o ludziach wyluzowanych
do granic możliwości, o spotkaniach, które zmieniają życie na
zawsze, o miłosnej gorączce, dzięki której ulicami przechadzają się
słonie.
sobota, 4.03. godz. 1800 - SCENA PREZENTACJE:
Prezentacja spektaklu STUDIA TEATR OFFICE BOX z Warszawy
pt. "SUPER-MARKET" sc. i reż. Jerzy Lach.
MUZYKA: Zbyszek Szmatłoch ,CHOREOGRAFIA: Anna Jankowska , Występują: Anna Szawiel, Adam Szyszkowski, Marcin Chochlew, Witek Bieliński
"SUPER - MARKET" to spektakl o "singlach". Wielu z nas świadomie wybiera "samotność" jako styl życia, bez żadnych zobowiązań wobec drugiego człowieka. "Jestem tylko dla siebie i dobrze mi
z tym" jak mówi jeden z bohaterów sztuki.
Cały swój czas poświęcają firmie, w której pracują; Są lojalni
wobec swoich szefów. Praca staje się ich sensem życia. Miłość - to
seks. Albo w pracy, przed bizneslunchem albo płatny w agencji. Nie
trzeba zabiegać o uczucia drugiego człowieka. Przedstawienie rozpoczyna się w momencie, gdy bohater dowiaduje się, że stracił
pracę.
sobota, 11.03. godz. 1700 - Wernisaż prac nagrodzonych w VII
Otwartym Konkursie Plastycznym pt. . "Scena z ulubionej książki".
Będzie to finał VII konkursu - ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród. Co roku proponujemy inny temat prac. Tegorocznym jest
"Scena z ulubionej książki". Celem konkursu jest promocja utalentowanych dzieci i młodzieży, a także rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej poprzez indywidualne spojrzenie na wybrana
powieść czy baśń i jej bohaterów. Interpretacja plastyczna ulubionego utworu literackiego daje niezwykle szerokie możliwości wykazania się inwencja twórczą.
niedziela, 12. 03. godz. 1230 - Spektakl teatralny dla dzieci pt.
"Trzy życzenia" w wykonaniu Teatru Złoty Dukat z Warszawy - wstęp
6 zł.
sobota, 18 .03. o godz. 1800 , niedziela 19 .03. o godz. 1700
zapraszamy do Kina Projekt na film pt.
TY I JA, I WSZYSCY, KTÓRYCH ZNAMY - USA / Wielka Brytania,
Czas: 90 min.
Reżyseria: Miranda July
To jeden z tych filmów, który pokochają zarówno krytycy jak i
widzowie. Nazywany również Bezdrożami tego roku… Film, który
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stał się objawieniem na ostatnim festiwalu w Cannes (Złota Kamera oraz Nagroda Krytyki), nagrodzony Specjalną Nagrodą Jury na
festiwalu w Sundance, nagroda publiczności w San Francisco
oraz za najlepszy debiut na festiwalach w Filadelfii i Sztokholmie.
Gromadę zwariowanych bohaterów - artystkę, sprzedawcę
butów, troje nastolatków i dwóch małych chłopców łączy jedno wszyscy poszukują miłości, a każdy z nich szuka jej po swojemu.
Artystka będzie używać sobie tylko znanych artystycznych tricków,
sprzedawca butów długo będzie się przed uczuciem bronić. Troje
nastolatków uzna, że miłość = sex, a pewien kilkuletni chłopiec wda
się niechcący w… internetowy romans.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ARTYSTYCZNE FERIE W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY
W PODKOWIE LEŚNEJ

W

dniach 16-27 stycznia 2006 dzieci z Podkowy Leśnej i okolic
uczestniczyło w półkoloniach zimowych pod hasłem ARTYSTYCZNE FERIE. Ich celem było rozwijanie wśród uczestników zainteresowań kulturą i sztuką oraz promowanie aktywnego
wypoczynku.
Dzięki warsztatom artystycznym (plastyka, muzyka, teatr) dzieciaki miały możliwość zapoznania się z nowymi formami wyrazu, rozbudziły swoją wyobraźnię i potrzebę kontaktu ze sztuką. Podczas
ferii nie mogło zabraknąć zatem kina i przedstawień teatralnych.
Obejrzeliśmy filmy takie, jak: Charlie i fabryka czekolady, Wallace i
Gromit-Klątwa Królika, Harry Potter i Czara Ognia, Kurczak Mały.
Teatr z Krakowa wystąpił z przedstawieniem "Doktor Dolitle i przyjaciele", Teatr "Narwal" z Białegostoku zaprezentował spektakl "Królowa śniegu".Zajęcia z karate, gry integracyjne, wyjazd do sali zabaw
" " w Pruszkowie, sanki i inne zabawy na świeżym powietrzu uczyły
współpracy, zdrowej rywalizacji oraz zaspokajały naturalną w tym
wieku potrzebę ruchu.
Ferie tradycyjnie zakończyły się pasowaniem na półkolonistę i
balem przebierańców.
Dzieci z dyplomami i nagrodami w ręku niechętnie nas opuszczały. Nasza przyjaźń nie kończy się jednak wraz z feriami, wiele osób
zapisało się na zajęcia prowadzone przez nasz ośrodek. W akcji
wzięło udział 55 dzieci w wieku od 4 do 13 lat, którymi opiekowali
się młodzi i zaangażowani wychowawcy i 4 wolontariuszy.
Jesteśmy pewni, że spotkamy się ponownie w wakacje!
Serdecznie dziękujemy panu Andrzejowi Kościelnemu, burmistrzowi Podkowy Leśnej, za finansowe wsparcie naszej akcji.
Organizatorzy

BAL KARNAWAŁOWY W MOK-U

W

niedzielę, 4 lutego 2006 roku, o godz. 1230 w Miejskim
Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej odbył się bal karnawałowy dla dzieci. Dzieci stawiły się w komplecie wraz z rodzicami,
dziadkami i znajomymi. Sala pękała w szwach. Na sali bawiło się ok.
250 osób. Jak zwykle bogaty program zabawy karnawałowej obfitował w różnorodne atrakcje i niespodzianki. Dzieci przebrane za
różne postaci z bajek, filmów i kreskówek bawiły się w rytm znanych
melodii i przebojów. Dwoje artystów prowadziło zabawy z licznymi
konkursami. Zwycięzcy i uczestnicy konkursów otrzymali nagrody.
Nawet najbardziej nieśmiali włączyli się do tanecznych pląsów i
korowodów oraz chętnie uczestniczyli konkursach. W przerwie,
kiedy dzieci były trochę zmęczone, wszyscy zostali zaproszeni na
poczęstunek. Na stołach czekały: ciasta, paczki, cukierki, mandarynki i różne napoje. Następnie wszyscy uczestnicy wrócili do zabawy. Tegoroczna zabawa karnawałowa przyniosła wiele radości nie
tylko wszystkim uczestnikom, ale również organizatorom. Podobne
jak w roku ubiegłym bal był wspólnym przedsięwzięciem MOK-u i
PKPS-u. Oprócz dzieci z Podkowy Leśnej w zabawie wzięły udział
dzieci z Dębaka - ośrodka dla uchodźców oraz dzieci z Domu
Samotnej Matki w Brwinowie. Na koleiny bal kostiumowy zapraszamy na początku wakacji letnich.
MOK
Miejski Ośrodek Kultury, Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1
tel./fax. 758-94-41, tel. 798-32-20
www.mokpodkowa.pl
e-mail: mokpodkowa@mokpodkowa.pl

ZIMOWY NUMER
PODKOWIAŃSKIEGO MAGAZYNU KULTURALNEGO

Ukazał się 48, zimowy numer Podkowiańskiego
Magazynu Kulturalnego. Część pierwsza pisma poświęcona jest tematyce rosyjskiej. Znalazły się w niej wiersze:
Anny Achmatowej w przekładzie Jarosława Iwaszkiewicza, Nikolaja Gumilowa i Maryny Cwietajewej w przekładzie Leszka Engelkinga, Osipa Mandelsztama w przekładzie i z komentarzem Jarosława Marka Rymkiewicza, rozmowa Iwony Smolki z Tomaszem Burkiem i Piotrem
Matywieckim o Poemacie bez bohatera Anny Achmatowej, fragment książki Achmatowa, czyli kobieta Anny Piwkowskiej, a także wiersze tej autorki, fragment wykładu
Tomasza Łubieńskiego Jak żyć z Rosją (w opracowaniu
redakcyjnym). W części drugiej zamieściliśmy: wywiad
Marii Konopki-Wichrowskiej z paleontologiem i archeologiem prof. Romualdem Schildem oraz rozmowę Małgorzty Wittels z Anną Michalak o wychowywaniu przez teatr;
opowiadania Magdaleny Fiett i Barbary Walickiej; esej
Bohdana Pocieja Ars Nova - słowo i dźwięk i Romany
Rupniewicz o malarce Teresie Panasiuk; tekst o śląskim
Betlejem Sławomira Łodzińskiego i Zofii Broniek o Fundacji Sztuki Współczesnej "In situ"; wspomnienia podkowian: Jadwigi Piwońskiej, Anny Kalinowskiej i Grażyny
Zabłockiej.
Numer ilustrują m.in. reprodukcje prac Teresy Panasiuk, Antoniego Mikołajczyka, Józefa Robakowskiego,
Zygmunta Rytki, Bożenny Biskupskiej, a także fotografie
znalezisk paleontologicznych oraz architektury śląskiego
Betlejem. Numer ten ukazał się dzięki pomocy finansowej
Ministra Kultury.
Zofia Broniek
Redaktor naczelna
Dyrekcja i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej
- czytelnikom, sympatykom, wszystkim mieszkańcom
naszego miasta życzą wiele szczęścia i najlepszych
wyborów życiowych w 2006 roku.

Ponawiamy zaproszenie do naszego księgozbioru.
Jest on co roku uzupełniany nowościami bądź wznowieniami poszukiwanych pozycji. W 2005 roku przybyła m
in. 13 - tomowa encyklopedia dla dzieci w języku angielskim. Polecamy pozycje literatury światowej również w
języku angielskim. W minionym roku wśród różnych
spotkań w bibliotece odbył się tradycyjnie już Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pt. "Poznaję poezję Juliana
Tuwima". Fundatorem pięknych książkowych nagród
było Koło Przyjaciół Biblioteki w Podkowie Leśnej.
Zaproszonym gościem był aktor pan Marcin Chochlew.
Pod koniec I kwartału 2006 roku będzie uruchomiona
czytelnia internetowa.
Po przeanalizowaniu naszych propozycji prosimy abyście Państwo wygospodarowali ze swojej codziennej
bieganiny trochę czasu i odwiedzili naszą bibliotekę.
poniedziałki,środy, piątki: 1300 - 1800
czwartki: 900 - 1400
wtorki stanowią dzień wewnętrznej pracy biblioteki.

RUBRYKA 997
Szanowni Państwo.

Korzystając z uprzejmości naszych władz samorządowych chciałbym w tej rubryce cyklicznie odnosić się do
aktualnej sytuacji bezpieczeństwa na terenie Podkowy
Leśnej. Mam nadzieję, że te krótkie artykuły przybliżą Państwu specyfikę pracy Policji na danym terenie, nasze
oczekiwania, metody pracy, efekty. Jednocześnie będę
starał się wyjaśniać aktualne, najczęściej podejmowane
przez Państwa problemy. Myślę, że na chwilę obecną
takim tematem jest wymierzanie przez policjantów mandatów karnych za przechodzenie przez tory. Wiele osób
nasze działania odebrało wręcz jako "polowanie na czarownice". Każdy ukarany skarży się, że przechodził w tym
miejscu przez lat 20 i nic się nie stało, a teraz policjanci
"czepiają się". Nie spotkałem się z pytaniem o przyczynę
naszego postępowania, a przecież nic z tego co robimy
nie wynika z naszego chwilowego kaprysu czy zachcianki. To nie Policja ustanawia przepisy prawa, ona ma tylko
nadzorować ich przestrzeganie. W tym przypadku podłożem naszych działań były sygnały od maszynistów WKD o
przechodzeniu przez tory ludzi śpieszących się do kolejki,
co w ich odczuciu niejednokrotnie stwarzało sytuacje niebezpieczne dla życia i zdrowia. Jako policjanci nie mogliśmy zbagatelizować takich sygnałów zwłaszcza, że podczas kolejnych rozmów podejmowanych w tym temacie
dostaliśmy kolejne sygnały o "zabawach" młodzieży polegających na przebieganiu przed nadjeżdżającą kolejką
możliwie jak najbliżej i dokumentowania tego zdjęciami.
Do wszystkich ukaranych mam pytanie - czy mamy czekać, aż dojdzie do nieszczęścia. Jeżeli tak by się stało
kogo obarczymy winą, maszynistę, rodziców czy Policję
która mając sygnały w porę nie zareagowała. Działania
policjantów mają zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo i dotyczy to różnych dziedzin życia codziennego. Czy
słowa krytyki jakie słyszymy od właściciela psa który
został ukarany za puszczanie psa bez smyczy są słuszne
w chwili gdy prowadzimy postępowania o pogryzienia
dzieci lub innych czworonożnych ulubieńców. Jak możemy odwrócić się na widok wyrzuconego na ulicę niedopałka lub wystawianych przy miejskim koszu śmieci kiedy
większość z nas segreguje odpady i stara się utrzymać
miasto w czystości. Kierowcy parkujący w miejscach niedozwolonym również nie szczędzą nam słów krytyki w
chwili wypisywania mandatu, a przecież inni mieszkańcy
skarżą się na źle zaparkowane samochody. W takich sytuacjach zazwyczaj jesteśmy oceniani bardzo subiektywnie,
a słowa krytyki nie zawsze są słuszne, gdyż najczęściej
wypowiadane przez pryzmat własnego portfela. Mam
nadzieję, że przy odrobinie wzajemnego zrozumienia
wypracujemy wspólnie z Państwem formy wzajemnej
współpracy w celu poprawy ogólnego bezpieczeństwa na
którym powinno zależeć nam wszystkim

Serdecznie zapraszamy

Z poważaniem

Podkowa Leśna ul. Błońska 50
tel/ fax 022 758-96-48

p.o. Komendanta Komisariatu Policji
w Podkowie Leśnej
mł.asp. Krzysztof Duran
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FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIEJSKIEGO
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek - 1200 - 2000
wtorek - 800 - 1600
środa - 800 - 1600 (dzień wewnętrznej pracy bez przyjęć interesantów)
czwartek - 800 - 1600
piątek - 800 - 1600

Informacje dla Interesantów
BURMISTRZ MIASTA ANDRZEJ KOŚCIELNY
tel./fax (022) 758 98 78, e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Przyjęcia interesantów w poniedziałki w godz. 1300 - 1800
SEKRETARIAT I KANCELARIA
tel. (022) 758 98 78 w. 101, fax 758 90 03, pokój nr 6
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
SEKRETARZ MIASTA MARIA GÓRSKA
tel. (022) 758 98 78, pokój nr 6
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO I DOWODY OSOBISTE
tel. (022) 729 10 62 lub 758 98 78 w. 115, pokój nr 7
EWIDENCJA LUDNOŚCI
I EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
tel. (022) 729 10 62 lub 758 98 78 w. 116, pokój nr 7
REFERAT FINANSOWY
PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI, SPADKÓW I DAROWIZN,
OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z WODOCIĄGU I KANALIZACJI,
OPŁATA ADIACENCKA, OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
tel. (022) 758 98 78 w. 107, pokój nr 2
KASA
oraz sprawy dotyczące podatku od środków transportowych
tel. (022) 758 98 78 w. 108
Godziny przyjęć interesantów:
codziennie przerwa 1300 - 1330
poniedziałek - 1200 - 1900
wtorek - 1000 - 1400
środa - kasa nieczynna
czwartek - 900 - 1500
piątek - 900 - 1500
REFERAT GOSPODARKI MIEJSKIEJ I INWESTYCJI
Inwestycje - tel. (022) 758 98 78 w. 212, pokój nr 12
Remonty i obsługa domów komunalnych
tel. (022) 758 90 04, 758 98 78 w. 210, pokój nr 11
Stan nawierzchni dróg, oświetlenie ulic
tel. (022) 758 90 04, 758 98 78 w. 210, pokój nr 11
Ochrona środowiska, porządki
tel. (022) 758 90 04, 758 98 78 w 210, pokój nr 11
Gospodarka nieruchomościami i gospodarka lokalowa
tel. (022) 758 91 09, 758 98 78 w. 217, pokój nr 17
Samodzielne stanowisko d/s podziałów geodezyjnych
tel. (022) 758 91 09, 758 98 78 w. 217, pokój nr 17
Samodzielne stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego miasta - tel. (022) 758 98 78 w. 216, pokój nr 16
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. (022) 758 98 78 w. 111, pokój nr 5
Czynny w godzinach:
poniedziałek - 1000 - 1800
wtorek - 800 - 1500
środa - 800 - 1600
czwartek - 800 - 1600
piątek - 800 - 1600

RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA
obsługa - tel. (022) 758 98 78 w. 106, pokój nr 1
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
Adresy internetowe Radnych:
1. Czaykowski Michał - mczaykowski@podkowalesna.pl
2. Daszewski Aleksander - aleksander_daszewski@podkowalesna.pl
3. Domaradzka Ewa - ewa.domaradzka@podkowalesna.pl
4. Grużewski Jerzy - jerzy.gruzewski@podkowalesna.pl
5. Jaryczewski Gerard - gerard.jaryczewski@podkowalesna.pl
6. Kicka Magdalena - magda.kicka@podkowalesna.pl
7. Kościelna Agata - agata.koscielna@podkowalesna.pl
8. Leszczyński Adam - adam.leszczynski@podkowalesna.pl
9. Michaeli Marek - marekmichaeli@podkowalesna.pl
10. Skowron Wojciech - wojciech.skowron@podkowalesna.pl
11. Stencka Alina - alastencka@podkowalesna.pl
12. Szymański Aleksander - a.szymanski@podkowalesna.pl
13. Wolska Maria - maria.wolska@podkowalesna.pl
Radni Małgorzata Pabis-Janus i Włodzimierz Sobociński nie posiadają adresów internetowych. Korespondencję e-mailową można do
nich kierować na adres: radamiasta@podkowalesna.pl.

KONTAKT DO INSTYTUCJI WAŻNYCH
DLA MIESZKAŃCÓW
Pogotowie Ratunkowe
Grodzisk Mazowiecki 999; 022 755-30-30
Policja
Komisariat Policji w Podkowie Leśnej
022 758-91-10; 022 758-91-05; 600 997 508
Komenda Powiatowa Policji 997; 022 755-60-10 do 14
Ośrodki Zdrowia
NZOZ "Basis" 022 758-92-65
NZOZ "Medicus" 022 729-10-65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki
inf. Medyczna 022 755-90-00
Apteki
Apteka Podkowiańska 022 729-19-16
Apteka " Pod Aniołem" 022 758-97-60
Apteka Główna 022 729-10-86
Straż Pożarna
Grodzisk Mazowiecki 998; 022 755-52-37
Brwinów 022 729-59-46
Zakład Energetyczny
Pruszków 022 738-23-20; 738-24-51; 991
Posterunek energetyczny
Grodzisk Mazowiecki 022 755-51-36
Pogotowie gazowe Warszawa 022 628-45-87; 992
Rozdzielna gazu
Grodzisk Mazowiecki 022 792-03-60
Konserwacja oświetlenia ulicznego
Warszawa 022 886-48-26; 0692469760
Konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej
sieć wodna 661 955 201
sieć kanalizacyjna 502 291 630; 503 134 281
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 022 724-15-70
Prokuratura Rejonowa Grodzisk Mazowiecki 022 755-52-54
Sąd Rejonowy Grodzisk Mazowiecki 022 755-20-61
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Ankieta
W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie projektów szkoleniowych z Europejskiego
Funduszu Społecznego, Urząd Miasta Podkowy Leśnej zaprasza Państwa do udziału w ankiecie, której
wyniki pozwolą ocenić zapotrzebowanie na szkolenia wśród mieszkańców i podjąć kroki w celu pozyskania
funduszy na ten cel.
Adresatami ankiety są osoby w wieku powyżej 18 lat mieszkające lub pracujące na terenie Podkowy Leśnej
oraz miejscowości sąsiadujących. Przyszłe miejsce prowadzenia szkoleń to Podkowa Leśna.

Płeć
Kobieta
Mężczyzna

Wiek
18-24 lat
25-34 lat
35-44 lat
45-54 lat
Powyżej 55 lat

Sytuacja zawodowa
Zatrudniony w pełnym wymiarze godzin
Zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin
Prowadzący działalność gospodarczą
Bezrobotny
Rolnik
Emeryt, rencista
Uczeń, student

Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe

Jeżeli
zatrudniony
Æ

Miejsce zamieszkania
Podkowa Leśna
Inna miejscowość (jaka?) …………………………

Miejsce zatrudnienia
Podkowa Leśna
Warszawa
Inne (jakie?) ………….
Jak często i kiedy powinny
odbywać się szkolenia:
Raz w tygodniu
Dwa razy w tygodniu
W weekend (sobota rano)
Inne propozycje:

Tematy bezpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
(prosimy wskazać na nie więcej niż trzy tematy szkoleń, którymi byliby Państwo zainteresowani)
1. Język angielski
2. Obsługa programów komputerowych
MS Word
MS Access
MS Outlook
MS Excel
MS PowerPoint
Adobe Photoshop
Inne (jakie?)
………………………………………………………………………..
3. Grafika komputerowa
4. Budowanie stron internetowych oraz zasady promocji w Internecie
5. Sztuka marketingu
6. Obsługa wózków widłowych
7. Zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
8. Inne (jakie?) …….............………………………………………
Jestem zainteresowany/a udziałem w wyżej wskazanych szkoleniach
pod warunkiem zapewnienia opieki nad dzieckiem
Proszę podać adres e-mail na który chcą Państwo bezpośrednio
otrzymać informacje nt. szkoleń

……………………….

Uwaga! Udział w niniejszej ankiecie nie jest równoznaczny ze zgłoszeniem udziału w szkoleniu. Jeśli uda się Miastu pozyskać
środki unijne na takie szkolenia, to informacje na temat naboru będą zamieszczane w Biuletynie Miasta, na stronie
internetowej, bezpośrednio e-mailem (jeśli podacie Państwo swój adres), oraz na plakatach. Ocena potrzeb szkoleniowych w
formie ankiety jest warunkiem formalnym wystąpienia o środki dlatego apelujemy o udział w niej.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i wrzucenie ankiety do oznakowanych pojemników w Urzędzie Miasta, w
przychodni, przedszkolu, aptekach oraz w sekretariacie szkoły samorządowej, nie później niż do dnia 13 marca br. Niniejszą
ankietę można również pobrać ze strony internetowej miasta (www.podkowalesna.pl) i odesłać pod adres urzędu:
urzadmiasta@podkowalesna.pl

