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Likwidacja nielegalnego składowiska odpadów na ul. Cichej
Zakończono prace polegające na likwidacji składowiska odpadów z terenu prywatnej posesji przy ul. Cichej w Podkowie Leśnej.
Nagromadzenie znacznych ilości odpadów na zewnątrz budynku

w tym znacznych ilości odpadów niebezpiecznych składowanych
niezgodnie z obowiązującym prawem stwarzało zagrożenie pożarowe i ekologiczne.
więcej na str. 2

XI Festiwal Muzyczne
Konfrontacje
Już po raz jedenasty odbywał się w Muzeum na Stawisku Festiwal Muzyczne Konfrontacje.
Szczególnym wydarzeniem artystycznym
była premiera spektaklu literacko-muzycznego „Muzyka do wierszy Jarosława Iwaszkiewicza”, która zakończyła „Rok Iwaszkiewiczowski na Stawisku” (w ub. roku minęła
30 rocznica śmierci Pisarza).
więcej na str. 8

Filharmonia Dziecięca
najlepszą imprezą
kulturalną 2010 roku
Filharmonia Dziecięca prowadzona przez
Yaśminę Strzelecką w Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej zdobyła najwięcej głosów w plebiscycie portalu grodzio.pl na najlepszą imprezę
kulturalną roku 2010. Gratulujemy!
Lora Szafran i Marek Bałata, „Muzyka
do wierszy J. Iwaszkiewicza”, fot. E. Traczyk

Apel Burmistrza: Płać podatki w Podkowie!
Budżet Podkowy prawie w połowie składa się z części płaconego przez mieszkańców podatku. Miasto ze względu na swój
charakter i specyfikę, którą bardzo sobie
cenimy, nie ma możliwości czerpania dochodów z podatku od przedsiębiorstw, jak
to się dzieje np. w sąsiednim Grodzisku.
Zachęcamy więc Państwa, aby złożyli deklarację PIT za 2010 rok w odniesieniu do
miejsca zamieszkania. W ten sposób część

podatku zasili budżet miasta, w którym
Państwo faktycznie mieszkają i od którego
słusznie oczekują poprawy warunków życia.
Aby zmienić dane w deklaracji PIT należy równocześnie wypełnić i złożyć deklarację aktualizacyjną NIP-3, podając faktyczny
adres zamieszkania i faktyczny zameldowania. Formularz adresujemy do Urzędu
Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim.
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5 lat minęło…
…jak jeden dzień. Spektaklem pod takim tytułem Zespół „Komu wiersz, komu piosenkę”
zakończył X semestr działalności Uniwersytetu
Otwartego POKOLENIA.
Z okazji jubileuszu odbył się też uroczysty koncert „Zapukał mi do serca…”. Wystąpili Anna Jagielska-Riveiro z zespołem muzycznym Maayan
oraz Zespół „Komu wiersz, komu piosenkę”.
Uniwersytet, prowadzony przez ostatnie 5 lat
przez organizacje pozarządowe, wraz z rozpoczęciem nowego semestru przechodzi pod skrzydła
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
jsp
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Podkowa będzie miejscem, w którym chce się mieszkać
– rozmowa z Małgorzatą Stępień-Przygodą, Burmistrzem Miasta
Dwa miesiące temu mieszkańcy Podkowy
Leśnej wybrali Panią na burmistrza miasta.
Cieszę się, że to mnie mieszkańcy obdarzyli zaufaniem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos. Liczę także
na dobrą współpracę z mieszkańcami, którzy popierali moich konkurentów.
Co Panią skłoniło do ubiegania się o ten
urząd?
Podjęłam wyzwanie, ponieważ lubię Podkowę zawodowo i prywatnie, jestem z nią
związana od kilku lat. Zaczynałam pracę w
urzędzie na stanowisku inspektora, później
byłam kierownikiem Referatu Planowania
i Rozwoju Miasta, przez ostatnie dwa lata
pełniłam funkcję zastępcy burmistrza. Poznałam miasto, jego charakter, mieszkańców, problemy i potrzeby. Dodatkowo zmobilizowała mnie obietnica mieszkańców,
organizacji pozarządowych, że mogę liczyć
na ich pomoc.
Również ustępujący burmistrz Andrzej
Kościelny zgodził się, żeby przez pół roku
służyć swoją wiedzą i doświadczeniem. Zo-

stał zatrudniony w urzędzie na pół etatu
jako doradca.
Jak Pani zdaniem będzie się układała współpraca na linii burmistrz – rada miasta?
Dopiero zaczynamy, łatwo nie jest. Obecnie pracujemy nad uchwałą budżetową,
a więc często bywam na posiedzeniach komisji rady. Wierzę, że wielogodzinne dyskusje nad finansami miasta pokażą, że dobra
współpraca rady i burmistrza jest konieczna.
Jakie są plany inwestycyjne miasta na najbliższy rok?
Przede wszystkim zakończenie bieżących
inwestycji. Jesienią zakończy się największa z nich: rozbudowa szkoły samorządowej i budowa sali sportowej. Powstaje dom
komunalny przy ul. Jaskółczej. W planach
mamy budowę Systemu Informacji Miejskiej. Został złożony wniosek o dofinansowanie tego projektu. Problemem, który także wymaga rozwiązania jest odprowadzanie
nadmiaru wód z terenu miasta.

W zależności od wielkości środków finansowych dostępnych w budżecie będziemy
remontować drogi. Najważniejszym działaniem jest jednak zwiększanie wpływów
do budżetu miasta. Zachęcamy do płacenia
podatków w miejscu zamieszkania, prowadzimy postępowania w sprawie zasiedzenia
kilku działek, będziemy ogłaszać przetargi
na dzierżawę nieruchomości i egzekwować
zaległości wobec miasta.
Jaka będzie Podkowa Leśna zarządzana
przez Panią?
Decyzje dotyczące rozwoju miasta chciałabym podejmować w konsultacji z mieszkańcami. Miasto powinno rozwijać się
w sposób zrównoważony. Ważna jest nowoczesna infrastruktura, dbałość o środowisko
naturalne i dziedzictwo kulturowe. W moim
przekonaniu również bogata oferta edukacyjna, kulturalna i sportowa spowoduje, że
Podkowa będzie miejscem, w którym chce
się mieszkać.
rozmawiała Joanna Snarska-Pasternak

Księgarnia wróci
do Podkowy

Podkowa Leśna na
antenie Radia Bogoria

Można polubić
Urząd …

Referat Planowania i Rozwoju Miasta
przygotowuje przetarg na wynajem lokalu
z przeznaczeniem na działalność księgarską.
16 grudnia 2010 roku została podpisana umowa kupna-sprzedaży między miastem Podkowa Leśna a firmą Bookhousecafe, na mocy
której lokal, w którym obecnie znajduje się
kwiaciarnia, przeszedł na własność miasta.
jsp

Każdy
czwarty
wtorek miesiąca to
dzień Podkowy Leśnej na antenie Radia Bogoria (94,5 FM). Goście w wywiadach
na żywo będą rozmawiali z redaktorem
o godz. 9:30, 10:30 i 11:30. Zapraszamy do
wsłuchania się w sprawy Podkowy!
jsp

…na Facebook’u. Urząd chce
komunikować się z mieszkańcami także za pomocą portalu
społecznościowego. Na profilu Urzędu będą zamieszczane
zapowiedzi nadchodzących kulturalnych
i samorządowych wydarzeń oraz inne informacje ważne dla mieszkańców.
jsp

Nielegalne dzikie składowisko odpadów – ul. Cicha w Podkowie Leśnej
Zakończono prace polegające na likwidacji składowiska odpadów z terenu prywatnej posesji przy
ul. Cichej w Podkowie Leśnej. Nagromadzenie znacznych ilości odpadów na zewnątrz budynku w tym
znacznych ilości odpadów niebezpiecznych składowanych niezgodnie z obowiązującym prawem stwarzało
zagrożenie pożarowe i ekologiczne.
Podstawą prawną realizacji w/w prac jest
decyzja nr 1/2008 znak GMiI 7064/1/2008
z dnia 02.07.2008 r. wydana przez Burmistrza
Miasta Podkowa Leśna nakazująca właścicielowi posesji uprzątnięcie zgromadzonych
odpadów. W związku z brakiem realizacji
obowiązku nałożonego w/w decyzją Burmistrz Miasta Podkowa Leśna pismem znak
GMiI 7062/7/10 z dnia 03.08.2010 r. wyznaczył
ostateczny termin realizacji powyższego obowiązku na 30 dni od daty otrzymania pisma
(09.08.2010 r.), informując jednocześnie, iż
niedopełnienie tego obowiązku skutkować
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będzie koniecznością wykonania zastępczego
i obciążenia właściciela nieruchomości tymi
kosztami włącznie zgodnie z art. 127 w trybie
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.
U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.).
Wszystkie opisane powyżej czynności poprzedzone były procedurą mającą na celu
dokładne rozpoznanie zagrożeń z wykorzystaniem odpowiednich służb takich jak: Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim, Wydziału Ochrony
Środowiska w Starostwie Powiatu Grodzi-
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skiego, Komendy Miejskiej Policji w Podkowie Leśnej.
Z ustaleń dokonanych w toku czynności
kontrolno-rozpoznawczych w czasie wizji
lokalnej na terenie posesji przy ul. Cichej
dnia 19.05.2006 r. w obecności przedstawicieli wszystkich w/w organów stwierdzono
nagromadzenie znacznych ilości odpadów
różnego pochodzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, w tym znaczne ilości odpadów niebezpiecznych składowanych niezgodnie z obowiązującym prawem.
Jacek Jakóbik
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Odprowadzanie i retencja wód opadowych – działania miasta
O tym jak istotnym zagadnieniem dla
miasta jest rozwiązanie problemów odprowadzania nadmiaru wód opadowych
świadczy żywa dyskusja na I spotkaniu zorganizowanym przez Związek Podkowian
22 stycznia 2011 r.
Przeprowadzone na zlecenie burmistrza
analizy dotyczące właściwego odprowadzania wód opadowych wskazują przyczyny
występowania problemów.
Jedną z tych przyczyn, obok właściwego
uregulowania spływu wód, jest ograniczony
przepływ wody przepustem pod trasą 719.
Burmistrz Miasta zwrócił się do właściciela
drogi tj. Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oddział w Grodzisku Mazowieckim z prośbą o oczyszczenie przepustów.
Prace zostaną wykonane w ciągu 30 dni.
Dalsze prace dotyczące przepustu pod
drogą 719 (zbyt wysokie posadowienie) będą
realizowane w trakcie przebudowy drogi
wojewódzkiej. Wnioski do projektu dotyczącego przebudowy drogi zostały zgłoszone przez burmistrza na etapie poprzedzającym wydanie decyzji środowiskowej.
W związku ze skargami mieszkańców
odnośnie zaniedbania oraz zasypywania
prawidłowo funkcjonujących rowów przez
właścicieli nieruchomości, Urząd Miasta

podejmie czynności kontrolne w tym zakresie oraz będzie wzywać do udrożnienia
rowów na działkach prywatnych.
Obecnie rozważany jest remont przepustów zlokalizowanych na rowie wzdłuż
ul. Wilczej. Jednak w pierwszej kolejności
zgodnie z zasadami prac na rowach należy
przeprowadzić niezbędne remonty i konserwację w dolnej części omawianego rowu,
tj. na terenie Milanówka i Brwinowa.
Aby działania urzędu przynosiły oczekiwane efekty wymaga się współpracy sąsiednich gmin, dwóch powiatów, Marszałka Województwa oraz właścicieli nieruchomości,
przez których działki biegną trasy rowów.
Rozumiejąc wagę problemu Starosta
Grodziski podjął decyzję o powołaniu komisji złożonej z przedstawiciela starosty, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych oraz gmin powiatu grodziskiego
w celu kontroli rowów. Kontrola odbędzie
się w okresie wiosennym.
Opracowany w listopadzie 2010 r. dokument dotyczący funkcjonowania i rozwoju systemu odprowadzania i retencji wód
opadowych podkreśla konieczność realizacji działań w tym zakresie w sposób bardzo ostrożny z uwagi na potrzebę ochrony
wartości przyrodniczych miasta. Bogaty
drzewostan miasta posiada ukształtowany

system korzeniowy, który może okazać się
bardzo wrażliwy na ewentualne obniżanie
zwierciadła wód gruntowych. Realizowane
rozwiązania odwodnienia i odprowadzania
nadmiaru wód opadowych powinny zabezpieczać przed zalewaniem tereny zaniżone,
a jednocześnie nie powinny powodować
znacznych obniżeń ustabilizowanego poziomu wód gruntowych. Najlepszym rozwiązaniem byłoby odprowadzanie nadmiaru wód
w okresach mokrych, a zasilanie wód gruntowych w okresach suchych. Takie rozwiązanie mogą zapewnić jedynie zbiorniki
retencyjne, których budowa w zagospodarowanym terenie miasta będzie trudna.
Dotychczasowe prace i środki przeznaczane na konserwację i remonty wynikały
z obowiązku właściwego utrzymania urządzeń wodnych (art. 77 ustawy prawo wodne) i polegały na ich eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania
ich funkcji. W efekcie zmniejszyło to skalę
występujących obecnie lokalnych podtopień.
Środki na podjęcie dalszych prac konserwacyjnych przewidziano także w wieloletniej prognozie finansowej.
Jacek Jakóbik

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza do aplikowania
o środki z PROW 2007-13 Oś 4 LEADER na inicjatywy lokalne

Małgorzata Stępień – Przygoda, Burmistrz
Podkowy Leśnej i Arkadiusz Kosiński
Burmistrz Gminy Brwinów
Jest nam niezmiernie miło poinformować,
iż jeden z projektów współfinansowanych
z PROW 2007-2013, „Filharmonia dziecięca”
został uznany za najlepszą imprezę kulturalną 2010 roku według użytkowników portalu
Grodzio.pl!
Stowarzyszenie w roku 2010 przeprowadziło 3 nabory na wszystkie cztery działania,
poprzedzone bezpłatnymi szkoleniami i konsultacjami. Mieszkańcy z terenu LGD (Gmina
Brwinów i Miasto Podkowa Leśna) złożyli;
- 21 wniosków na tzw Male Projekty na łączną kwotę 321 156,31 zł
- 2 wnioski na Tworzenie i rozwój mikro-

przedsiębiorstw 75 960,50 zł
- 1 wniosek na Odnowę wsi (Miasto Podkowa
Leśna na SIM) 200 000,00 zł
Jest dla nas zaszczytem móc pośredniczyć
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na
współfinansowanie działań wykreowanych
przez mieszkańców i odpowiadających na
ich potrzeby.
Część projektów jest już realizowana, kolejne
umowy czekają na formalne podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Z ich efektów będą korzystali mieszkańcy
obu gmin o wiele dłużej niż trwa program.
W 2011 roku planowane jest zwiększenie
limitów środków na działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz Małe projekty. Zmianie ulegnie
również harmonogram ogłaszania naborów
wniosków. Od 2011 roku nabory przeprowadzane będą 2 razy w roku w I i IV kwartale.
12 stycznia 2011 roku w Biurze LGD „Zielone Sąsiedztwo” gościliśmy obydwoje burmistrzów Brwinowa i Podkowy Leśnej.
Dyskutowano m.in. na temat przesunięć
i wykorzystania środków PROW 2007-2013.
Poprzez działalność Stowarzyszenia LGD
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„Zielone Sąsiedztwo” na terenie obu gmin
można wykorzystać 1000 000zł na działania
z zakresu „Odnowy wsi” (w tym działania
o charakterze inwestycyjnym).
Jak podkreślaliśmy w Lokalnej Strategii Rozwoju; naszym wspólnym, prawdziwym potencjałem są ludzie – otwarci na wyzwania, kreatywni,
chętni do współpracy. Tacy właśnie mieszkańcy budują lokalne partnerstwa i dbają o dobro
wspólne w duchu zrównoważonego rozwoju.
Wokół Stowarzyszenia wykrystalizowała się grupa osób inicjujących i realizujących działania
z zakresu turystyki, w tym w ramach partnerstwa
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.
Serdecznie zapraszamy do korzystania ze
środków PROW za pośrednictwem LGD „Zielone Sąsiedztwo” oraz do działań wspierających funkcjonowanie LGD na naszym terenie.
Najbliższy nabór planujemy od 21 marca
do 8 kwietnia, kolejny w październiku.
Anna Łukasiewicz
Prezes Stowarzyszenia LGD
„Zielone Sąsiedztwo”
www.zielonesasiedztwo.org.pl
Podkowa Leśna, styczeń 2011 r.
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terenie całego kraju zostanie
przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011).
Spis powszechny jest jednym z najważniejszych badań statystycznych. Jest to
badanie pozwalające na zebranie pogłębionych, aktualnych informacji dotyczących
polskiego społeczeństwa. Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 to
pierwszy spis powszechny od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Będzie on przeprowadzony w zbliżonym terminie i zakresie tematycznym jak w innych
państwach członkowskich UE.
Cel spisu
Spis powszechny dostarczy najbardziej
szczegółowych informacji o liczbie ludności,
jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej
charakterystyce gospodarstw domowych
i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach
mieszkaniowych. Szczególną wagę w NSP
2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na
temat zmian zachodzących w procesach demograficznych m.in. z uwagi na wzmożone
migracje ludności po wstąpieniu Polski do
Unii Europejskiej.
W celu prowadzenia analiz porównawczych istotne będzie także uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte
spisem w 2002 r.
Spis obejmie:
• osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach,
obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
• mieszkania i budynki, w których znajdują
się mieszkania oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne
zamieszkane pomieszczenia niebędące
mieszkaniami;
• osoby niemające miejsca zamieszkania.
W spisie powszechnym będą zebrane dane
z następujących tematów badawczych:
• stan i charakterystyka demograficzna
ludności;
• edukacja;
• aktywność ekonomiczna osób;
• dojazdy do pracy;
• źródła utrzymania osób;
• niepełnosprawność;
• obywatelstwo;
• migracje wewnętrzne;
• migracje zagraniczne;
• narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;
• wyznanie (przynależność do kościoła lub
związku wyznaniowego);
• gospodarstwa domowe i rodziny;
• stan i charakterystyka zasobów mieszka-

4

niowych (mieszkania i budynki).
Dane te będą zbierane według stanu na
dzień 31 marca 2011 na godz. 24.00.
Obowiązek udzielania odpowiedzi
Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. zobowiązuje wszystkich respondentów do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych
z prawdą odpowiedzi. Na zasadzie dobrowolności respondenci będą mogli udzielić
odpowiedzi na pytania dotyczące: pozostawania w związku nieformalnym, wyznania
– przynależności wyznaniowej, liczby żywo
urodzonych dzieci, planów prokreacyjnych.
Również dobrowolnie mogą być uzupełniane dane dotyczące niepełnosprawności.
Do udzielenia odpowiedzi o osobach małoletnich zobowiązane są osoby pełnoletnie,
wspólnie z nimi zamieszkałe.
Metody zbierania danych
NSP 2011 będzie realizowany metodą
mieszaną tj. z wykorzystaniem systemów
informacyjnych administracji publicznej
oraz danych zebranych w badaniu pełnym
i reprezentacyjnym (badanie pełne z krótszą listą pytań i badanie reprezentacyjne
z dłuższą listą pytań).
Badanie reprezentacyjne będzie przeprowadzone u osób stale zamieszkałych
i czasowo przebywających na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, których mieszkania zostaną wylosowane do tego badania,
natomiast w odniesieniu do osób, których
mieszkania nie zostały wylosowane do badania, przeprowadzone będzie badanie
pełne. Kolejność i terminy prowadzenia
badań:
• od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. - samospis internetowy - dla osób, które wyrażą chęć dokonania samospisu przez
Internet, po wprowadzeniu loginu i hasła
dostępny będzie formularz elektroniczny.
Formularz i szczegółowe instrukcje jego
wypełnienia będzie można znaleźć na
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stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego. Przed rozpoczęciem
spisu elektroniczne formularze spisowe
zostaną wypełnione dostępnymi danymi
pochodzącymi ze źródeł administracyjnych. Nieaktualne dane należy skorygować, a jeśli pojawią się ewentualne braki
– uzupełnić je. Od momentu pierwszego
zalogowania do formularza dane będzie
można wprowadzać i uzupełniać przez 14
dni. W tym czasie będzie można logować
się wielokrotnie - dane za każdym razem
są zapamiętywane.
• od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. - wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym prowadzony przez
ankietera statystycznego rejestrującego
na bieżąco odpowiedzi respondentów
w formularzach elektronicznych. Ankieterzy są pracownikami urzędu statystycznego i dzwoniąc do respondentów będą
zobowiązani podać swoje dane identyfikacyjne. Tożsamość ankieterów będzie
można sprawdzić poprzez kontakt z infolinią.
• od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. – wywiady w terenie przeprowadzane przez
rachmistrzów spisowych. Rachmistrz spisowy ma obowiązek nosić w widocznym
miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu
statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrz
będzie osobą przeszkoloną w zakresie
przeprowadzenia spisu, która złożyła
na piśmie przyrzeczenie bezwzględnego
przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Rachmistrz przeprowadzając wywiad będzie wprowadzać informacje do przenośnego urządzenia elektronicznego typu
hand-held. Tożsamość rachmistrzów będzie można sprawdzić poprzez kontakt
z infolinią.
NSP 2011 zostanie poprzedzony obchodem przedspisowym przeprowadzanym
przez rachmistrzów spisowych w dniach od
1 do 17 marca 2011 r. W tym terminie rachmistrze spisowi zweryfikują wykaz adresowo-mieszkaniowy oraz mapę cyfrową pod
względem kompletności budynków, zlokalizują brakujące punkty adresowe i uzupełnią o nie wykaz.
NSP 2011 zakończy się w dniu 30 czerwca 2011 r. W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r.
na terenie całego kraju zostanie zrealizowany w drodze wywiadu telefonicznego
spis kontrolny mający na celu sprawdzenie
kompletności przeprowadzonego spisu,
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poprawności uzyskanych danych oraz ich
zgodności ze stanem faktycznym. Spis kontrolny obejmie osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego badania
i również zostanie przeprowadzony na formularzach elektronicznych.
Tajemnica statystyczna i bezpieczeństwo
danych
Wszystkie dane zebrane w spisie podlegają
prawnej ochronie i objęte są tajemnicą statystyczną. Wszystkie osoby pracujące na rzecz
NSP 2011 zobowiązane są do przestrzegania
tajemnicy statystycznej, a jej złamanie pociąga za sobą sankcje karne. Dane przekazane
przez respondentów są automatycznie kodowane i przekazywane do centralnej bazy danych ulokowanej poza ogólnodostępną siecią informatyczną. Przetwarzaniem danych
zajmują się tylko i wyłącznie upoważnione
osoby. Dane wynikowe zostaną opublikowane w formie uniemożliwiającej jakąkolwiek

identyfikację danych jednostkowych tj. osób,
gospodarstw domowych i adresów.
Realizacja spisu powszechnego w Podkowie Leśnej
Do zbierania danych z terenu Podkowy
Leśnej będzie wyznaczonych dwóch rachmistrzów. Do przeprowadzania wywiadów
upoważnia rachmistrzów specjalnie wydany identyfikator zawierający zdjęcie rachmistrza, jego imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną
i podpis dyrektora Urzędu Statystycznego
w Warszawie. Tożsamość rachmistrza przeprowadzającego wywiad respondenci mogą
sprawdzić w gminnym biurze spisowym lub
poprzez kontakt z infolinią.
Prosimy mieszkańców Podkowy o życzliwy stosunek do rachmistrzów i ankieterów oraz umożliwienie sprawnego przeprowadzenia spisu.
Szczególnie zachęcamy do korzystania

z formy samospisu internetowego i przekazania danych poprzez wypełnienie formularza umieszczonego w Internecie.
Szersze informacje o NSP 2011 będą Państwu dostarczone jeszcze przed rozpoczęciem spisu w formie ulotek oraz plakatów
rozwieszonych na terenie miasta.
Zapraszamy także do odwiedzenia zakładki NSP 2011 na stronie Podkowy Leśnej
(www.podkowalesna.pl).
Wszelkie pytania można zgłaszać w Gminnym Biurze Spisowym działającym przy
Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej (tel.
22 759 21 01).
Beata Krupa
Lider Gminnego Biura Spisowego
w Podkowie Leśnej
Materiał opracowany na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
www.stat.gov.pl

Budowa sali sportowej oraz modernizacja Zespołu Szkół Samorządowych
Trwają prace na placu budowy szkoły samorządowej. Generalnym Wykonawcą budowy szkoły jest Przedsiębiorstwo Budowlane WID-BAS z siedzibą w Konstancinie
Jeziornie. Termin zakończenia rozpoczętej
w marcu ubiegłego roku budowy planowany jest na listopad 2011 roku. Wysokość
środków finansowych przewidzianych na
realizację budowy w 2010 roku wynosiła
4 500 000,00 zł. Na koniec 2010 roku wyda-

no 3 000 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi około 9 500 000,00 zł. Dodatkowe
środki będą potrzebne na wyposażenie rozbudowanej części szkoły.
Realizacja obiektu szkoły jest opóźniona
względem terminu przyjętego harmonogramem realizacji o około 2,5 miesiąca. Mimo
zaistniałych opóźnień wykonawca deklaruje wybudowanie szkoły zgodnie z ustalonym terminem.

Rozbudowa obiektów szkolnych o część
dydaktyczną jest zawansowana (obiekty są
wybudowane w stanie surowym). Konstrukcja sali sportowej wykonana jest w 50%.
Obecnie trwają prace wykończeniowe
przy ociepleniu istniejących budynków
oraz prace wykończeniowe przy remoncie
dachu.
Grzegorz Lewandowski, Tomasz Gawin

Abolicja
Szanowni Mieszkańcy, informujemy
że do dnia 15 marca 2011 r. można zalegalizować bez konsekwencji prawnych
przyłącza wodociągowe i przykanaliki
sanitarne. Po tym dniu Urząd przystąpi
do weryfikacji w.w. instalacji. Nielegalnie wykonane przyłącza lub przykanaliki będą skutkowały wszczęciem postępowań administracyjnych.

Awaria przepompowni
na ul. Wiewiórek
Dnia 17 stycznia 2011 r. miała miejsce
awaria urządzenia zbiornikowo tłocznego
służącego do przepompowywania ścieków
oraz zalanie pobliskich nieruchomości
wodą z instalacji. Według pracowników
konserwatora sieci firmy GEA-NOVA usuwających skutki zdarzenia, bezpośrednią
przyczyną awarii było uszkodzenie pompy
zanieczyszczeniami stałymi, które nie powinny być przenoszone instalacją kanalizacyjną. Niepokój budzi obecność nadmiaru
czystej wody w instalacji kanalizacyjnej
i przepompowni, co nasuwa podejrzenie
nielegalnego zrzutu wody z zalanych lokalnie piwnic.
Jacek Jakóbik
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Rok dotacji
Rok 2010 był rokiem podpisania przez
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej umów
o dofinansowanie trzech zadań, w tym
dwóch infrastrukturalnych.
Najwyższą kwotę dotacji Miasto pozyskało na budowę hali sportowej przy Zespole
Szkół Samorządowych. Inwestycja ta zostanie zasilona kwotą 700 tys. zł.
Akceptację Banku Gospodarstwa Krajowe-

w tym konkursie. Niestety nie mamy pewności, czy zaoszczędzone środki nie zostaną
wykorzystane na załatanie tzw. dziury budżetowej województwa mazowieckiego.
Dokumentacja projektowa dotycząca
Parku jest gotowa, więc Miasto będzie składać wniosek również w kolejnym rozdaniu.
Z analiz dotyczących możliwości dotacyjnych Miasta Podkowa Leśna wynika bo-

nansowania wystarczyło dla pierwszych
43 wniosków na 295 wszystkich złożonych
wniosków - promował inwestycje na obszarach wiejskich z niskimi zarobkami mieszkańców oraz towarzyszącym mu wysokim
bezrobociem.
W najbliższym czasie na rozstrzygnięcie
czekają kolejne wnioski składane w ostatnim czasie przez Urząd Miasta (tabela nr 2).

L.p.

Program/Fundusz

Nazwa zadania

Data zawarcia umowy

Kwota dotacji w zł

1.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Budowa dwóch budynków mieszkalnych z przeznaczeniem
na lokalne socjalne i komunalne w Podkowie Leśnej.

28 września
2010

154.795,57

2.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych w Warszawie

Otwarty umysł – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu
Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej

9 września
2010

140.621,00

3.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych
w Podkowie Leśnej

29 listopada
2010

700.000,00

Tabela nr 1: Lista umów o dotację podpisanych przez Urząd Miasta w 2010 roku
go uzyskał także wniosek przygotowany przez
Miasto na budowę nowego budynku komunalnego przy ul. Jaskółczej. Dofinansowanie
budowy tego budynku wyniesie 154 tys. zł.
Również tegoroczne zajęcia pozalekcyjne
dla uczniów szkoły samorządowej są bardzo atrakcyjne, a do tego są dofinansowane z grantu pozyskanego z UE. Ze środków
unijnych pokrywane jest nie tylko wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia, ale również poczęstunek proponowany
uczestnikom zajęć.
Lista umów o dotacje podpisanych przez

wiem, że projekty dotyczące rewitalizacji
jego przestrzeni publicznej mogą być najwyżej punktowanymi wnioskami. W 2011
roku planowany jest konkurs w ramach
tzw. środków norweskich.
Niestety mimo kilkukrotnego wnioskowania o dotację na budowę dróg nie udało
się pozyskać dofinansowania. Ze względu
na fakt, że sieć dróg w Podkowie Leśnej
cechuje niska ważność na mapie regionu,
szanse na dotowanie ich budowy są stosunkowo niewielkie. Takie lokalne drogi na
obszarze rezydencjalno mieszkaniowym,

Miasto Podkowa Leśna wraz z miastem
Milanówek występują w partnerstwie z firmą szkoleniową która w imieniu obu miast
ubiega się o dotację programu rozwoju obu
urzędów. Program obejmuje szkolenia pracowników obu jednostek oraz wdrożenie
nowych form obsługi mieszkańców, w tym
przez sieć Internet. Wartość całego projektu wynosi 1,3 mln zł.
Niestety, nawet w przypadku przyznania
dotacji, Urząd Miasta będzie na bieżąco
analizował możliwości finansowania danego zadania. Dotyczy to nie tylko wniesienia

L.p.

Program/Fundusz

Nazwa zadania

Kwota całkowita zadania w zł

Kwota dotacji w zł

1.

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska w Warszawie

Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne
drzew pomników przyrody.

210.273,50

105.273,50

2.

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska w Warszawie

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Podkowy
Leśnej.

14.000

14.000

3.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Termomodernizacja obiektu edukacyjnego na terenie gminy
Podkowa Leśna.

913.301,62

574.995,72

4.

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich, oś Leader

Budowa zintegrowanego systemu informacji Miejskiej w Podkowie Leśnej.

269.956,72

200.000,00

Tabela nr 2: Lista wniosków złożonych przez Urząd Miasta w 2010 roku
Urząd w 2010 roku jest przedstawiona w tabeli nr 1.
Urząd ma również szansę na pozyskanie
dofinansowania na Rewitalizację Leśnego
Parku Miejskiego. Nasz wniosek jest na
4 miejscu listy rezerwowej o środki z UE.
Już dziś wiemy, że wartość podpisanych
umów jest niższa od kwoty zaplanowanej
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nie spełniające wymaganych parametrów,
są z reguły poza zainteresowaniem programów dotacyjnych. Ponadto w 2010 roku dodatkowe punkty, więc i pieniądze przyznawano na remont dróg zniszczonych przez
powódź. Z kolei konkurs o dofinansowanie
inwestycji w infrastrukturę edukacyjną,
przy ogromnym zainteresowaniu – dofi-
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wkładu własnego (większość zadań jest
dofinansowanych jedynie w 50-60 %), ale
i konieczności poniesienia całości kosztów
z własnych środków, a następnie ich refundacji w części obejmującej dotację.
Adriana Skajewska
UM Podkowa Leśna

Rada Miasta

Informacje Rady Miasta Podkowy Leśnej
Radni Miasta VI kadencji podczas swoich ostatnich posiedzeń w dniu 20 grudnia 2010 r. oraz
4 i 11 stycznia 2011 r. powołali składy osobowe stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej, wybrali
ich przewodniczących, przyjęli regulaminy działalności komisji stałych Rady Miasta oraz plany ich
prac w 2011 roku. Rada wskazała również ze swojego grona przedstawiciela do Rady Muzeum im. A. i J.
Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej. Został nim radny Jarosław Chrzanowski.
Komisje Rady Miasta działają w następujących składach:
• Komisja Rewizyjna:
Adam Krupa – przewodniczący Komisji,
Zbigniew Bojanowicz, Jarosław Kubicki,
Anna Łukasiewicz, Helena Skowron.
• Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji:
Alina Stencka – przewodnicząca Komisji,
Zbigniew Bojanowicz, Jarosław Chrzanowski, Anna Dobrzyńska-Foss, Zbigniew Jachimski, Jarosław Kubicki, Helena Skowron, Adam Krupa, Grzegorz Smoliński.
• Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska:
Grzegorz Smoliński – przewodniczący Komisji, Maciej Foks, Bogusław Jestadt, Maria Konopka-Wichrowska, Paweł Siedlecki,
Agnieszka Świderska.
• Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw
Społecznych:
Maciej Foks – przewodniczący Komisji,
Jarosław Chrzanowski, Anna DobrzyńskaFoss, Zbigniew Jachimski, Maria Konopka-Wichrowska, Anna Łukasiewicz, Paweł
Siedlecki, Alina Stencka.
Uchwały, jakie Rada Miasta przyjęła na
trzech ostatnich sesjach to:
• Nr 8/II/2010 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady
Miasta Podkowy Leśnej,
• Nr 9/II/2010 w sprawie wyboru przewod-

•

•

•

•

•

•

•

niczących stałych komisji Rady Miasta
Podkowy Leśnej,
Nr 10/III/2011 w sprawie zmiany uchwały
Nr 9/II/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie
wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
Nr 11/III/2011 w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Podkowy Leśnej na 2011 rok,
Nr 12/III/2011 w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na
2011 rok,
Nr 13/III/2011 w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady
Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.
Nr 14/IV/2011 w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu
i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok,
Nr 15/IV/2011 w sprawie wskazania
przedstawiciela Rady Miasta Podkowy
Leśnej do Rady Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej,
Nr 16/IV/2011 w sprawie zmiany uchwały
nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania składów osobowych
komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Treść przyjętych uchwał oraz regulami-

od prawej: Bogusław Jestadt, przewodniczący Rady Miasta, Jarosław Chrzanowski,
wiceprzewodniczący Rady Miasta, Adam
Krupa, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
nów prac komisji stałych Rady dostępne są
na stronie www.bip.podkowalesna.pl lub
w Urzędzie Miasta, pokój nr 1.
Radni miasta zapraszają również mieszkańców na swoje dyżury, które odbywają
się w każdy poniedziałek w godzinach od
17.00 do 18.00 w Urzędzie Miasta Podkowy
Leśnej. Do końca pierwszego kwartału bieżącego roku zapraszają:
7 lutego 2011 r. Bogusław Jestadt
14 lutego 2011 r. Zbigniew Jachimski
21 lutego 2011 r. Agnieszka Świderska
28 lutego 2011 r. Maciej Foks
7 marca 2011 r. Paweł Siedlecki
14 marca 2011 r. Zbigniew Bojanowicz
21 marca 2011 r. Helena Skowron
28 marca 2011 r. Alina Stencka
Anna Lorens, Biuro Rady Miasta

Rowy odwadniające w Podkowie Leśnej – problem otwarty
Pod takim samym tytułem została zamieszczona informacja w Biuletynie Miasta-Ogrodu Nr 4/30 we wrześniu 2008 r. Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji, której
byłem członkiem.
Artykuł ten ukazał się po dyskusji na ten
temat podczas XVI Sesji Rady Miasta (budżetowej) w dniu 19 marca 2008 r. (protokół
z sesji do wglądu w aktach Biura Rady Miasta), dostarczony do Redakcji 6 maja 2008 r.
Z przykrością należy stwierdzić, że od
tamtego czasu pomimo wielokrotnie sygnalizowanego przez komisję problemu oraz
zobowiązania Burmistrza Miasta wynikającego z obowiązku realizacji uchwały Rady
Miasta dotyczącej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej – nic
się nie zmieniło.
Sprawę tę kontrolowała również w ubie-

głej kadencji Komisja Rewizyjna wskazując
w zaleceniach pokontrolnych na konieczność
opracowania kompleksowej dokumentacji
projektowej dotyczącej rowów odwadniających w mieście i uwzględniającej odprowadzenie wody do terenu gminy Brwinów
– jako przygotowanie do zadań określonych
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.
Komisja Rewizyjna wskazała, że dokumentacja ta powinna uwzględniać możliwość etapowej realizacji projektu w latach
2012-2013. Ponadto komisja zwróciła uwagę, że odrębnym problemem jest konieczność uregulowania stosunków wodnych
w dorzeczu Niwki (we współpracy z sąsiednimi gminami).
Pomimo nakładów finansowych wydatkowanych na rowy oraz wykonywanych
prac w tzw. „rowie poza ewidencją” (RS11/19) – nie uzyskano oczekiwanych efek-
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tów. Woda w dalszym ciągu ma utrudniony
odpływ, powodując podtapianie cmentarza
oraz utrzymywanie i tak bardzo wysokiego
poziomu wody gruntowej w mieście, szczególnie w bieżącym roku.
O braku zainteresowania Urzędu Miasta
w podjęciu działań (zgodnych z zasadami
hydrotechnicznymi) zmierzających do rozwiązania tego tak nabrzmiałego problemu,
świadczy fakt, że w opracowanym przez
Urząd Miasta projekcie budżetu na 2011
rok nie znalazła się żadna kwota na ten cel.
W przedstawionej sytuacji, jak również
opinii i oczekiwań mieszkańców, należy
bezzwłocznie zająć się tym problemem
jeszcze w bieżącym roku.
Z upoważnienia
Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
radny Zbigniew Bojanowicz

7

Kultura

Górale, górale, góralska muzyka…
Była feta! 9 stycznia w Pałacyku miała miejsce kolejna Filharmonia
Dziecięca – wyjątkowa z trzech powodów.
Po pierwsze - gospodyni pani Yaśmina
Strzelecka wyzdajana (wystrojona - red.)
po góralsku pierwszy raz spotykała gości
w 2011 roku, były zatem życzenia tym razem w gwarze góralskiej.
Po drugie - kolejny styczeń, kiedy gra Filharmonia, premiera FD odbyła się w styczniu 2009 roku, kiedy to fantastycznie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kask,
a sala przyjęła ją niezwykle spontanicznie.
Po trzecie w końcu do Pałacyku zjechali sympatyczni młodzi ludzie z portalu
grodzio.pl. To za ich sprawą (ogłosili konkurs
na najlepszą imprezę kulturalną powiatu
2010) pani Yaśmina i jej Filharmonia zdobyły pierwsze miejsce. Głosowali internauci,
oni też tłumnie przybyli na koncert owacyjnie przyjmując sukces laureatki (piękny dyplom!). Byli radni Miasta-Ogrodu, była pani

Burmistrz Małgorzata Stępień-Przygoda,
podkreślając że to wspaniale być zauważonym „poza granicami miasta”, byli kolędnicy
podkowiańscy, którzy wraz z kapelą góralską
zaśpiewali pani Yaśminie kolędę „Mości gospodyni…”. Gospodyni była bardzo wzruszona i na moment straciła rezon, ale zaraz potem poprowadziła koncert Kapeli Góralskiej
z Poronina – grali, śpiewali, tańczyli, mówili
gadki pytocy i starostów weselnych. Była prezentacja strojów góralskich, instrumentów
i starych obyczajów spod Tater. Fantastyczni
Muzykanci! Wracajcie ku nom! Na koniec
koncertu zabrzmiało po góralsku śpiewane „Sto lat!”, sala wtórowała kapeli tak, że
zatrzęsły się alkierze i wszystkie zakamarki
w Pałacyku.
Gratulujemy Filharmonii, gratulujemy Gospodyni i czekamy na dalsze koncerty i sukcesy.

Kapela Góralska z Poronina
fot. O. Koszutski
Zapraszamy do Filharmonii
20.02. Solo i w duecie – same hity Gitary cytry flety
6.03. Tańce narodowe Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Pohulanka”
20.03. Mistrz i Uczeń; wyst. Beata Wardak,
Leszek Świdziński i ich uczniowie
10.04. Prezentacja instrumentów klawiszowych; wyst. Uczniowie szkół muzycznych
z Warszawy i Sulejówka
zj

W Stawisku…
XI Festiwal Muzyczne Konfrontacje
Już po raz jedenasty odbywał się w Muzeum na Stawisku Festiwal Muzyczne Konfrontacje, tym razem w listopadzie i grudniu
2010 - pod hasłem Od Chopina do Lutosławskiego. Przedsięwzięcie zostało włączone
w ogólnopolskie obchody „Roku Chopinowskiego”, patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ideą XI Festiwalu była prezentacja/konfrontacja wybranych dzieł Chopina oraz
utworów muzyki solowej i kameralnej najwybitniejszych kompozytorów polskich żyjących po Chopinie (od postromantyzmu
po współczesność), nawiązujących do chopinowskiej poetyki i ekspresji. Wybrane dzieła
Chopina oraz Juliusza Zarębskiego, Henryka Wieniawskiego, Mieczysława Karłowicza, Karola Szymanowskiego, Henryka M.
Góreckiego i Witolda Lutosławskiego interpretowali podczas XI Festiwalu „Muzyczne
Konfrontacje” znani polscy artyści: Szabolcs Esztényi, Piotr Pławner, Maria Szwajger-Kułakowska, Jadwiga Rappe i Mariusz
Rutkowski, kwartet Wilanów, Royal String
Quartet. Wystąpili także najmłodsi wykonawcy: Joanna Freszel i Marek Bracha.
Atrakcją była zarówno muzyka kreowana
przez kompozytora, pianistę, wybitnego muzyka-improwizatora – Szabolcsa Esztényi,
jak i możliwość posłuchania piosenek (przebojów z lat pięćdziesiątych) Witolda Lutosławskiego, podpisywanych pseudonimem
Derwid, w wykonaniu Doroty Miśkiewicz
i Marka Napiórkowskiego. Odbyły się także
spotkania z improwizującymi kompozytorami oraz muzykami z kręgów alternatywnych,
tworzących grupę „Kawalerowie Błotni”.
W muzyce powstającej „na żywo” podjęli
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Kawalerowie Błotni, fot. E. Traczyk
oni próbę przełożenia wybranych utworów
Chopina na współczesny język dźwiękowy.
Festiwalowi towarzyszyła, tradycyjnie,
wystawa plastyczna – tym razem malarstwa
i rysunku Hilarego (Hilarego Krzysztofiaka:
1926-1979), artysty o szczególnej poetyckiej
i muzycznej wrażliwości, przez wiele lat
związanego z dwutygodnikiem „Ruch Muzyczny”. Słowo wprowadzające do wystawy, a zarazem wspomnienie o Hilarym wygłosił Ludwik Erhardt, wieloletni redaktor
naczelny „Ruchu Muzycznego”.
Muzyka do wierszy J. Iwaszkiewicza –
spektakl
poetycko-muzyczny
Włodka
Pawlika
Szczególnym wydarzeniem artystycznym była z pewnością premiera spektaklu
literacko-muzycznego „Muzyka do wierszy
Jarosława Iwaszkiewicza”, która zakończyła „Rok Iwaszkiewiczowski na Stawisku”
(w br. minęła 30 rocznica śmierci Pisarza).
Wybitny kompozytor i pianista jazzowy –
Włodek Pawlik napisał muzykę do ośmiu
wierszy wybranych z tomów poetyckich
pochodzących z różnych okresów życia
i twórczości Iwaszkiewicza: „Ciemne ścież-
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ki”, „Lato 1932”, „Mapa pogody” i „Muzyka
wieczorem”. Na Stawisku wystąpił z Cezarym Konradem (perkusja) i Pawłem Pańtą
(kontrabas), „umuzycznione” wiersze śpiewali Lora Szafran i Marek Bałata, recytował Andrzej Ferenc.
Jak napisał recenzent „Rzeczpospolitej”
(13.12.2010) – „W muzyce Pawlika do wierszy
Jarosława Iwaszkiewicza jazz idzie w parze
z poezją, podkreśla rytm słów, a melodia jest
efektem skojarzeń, jakie te słowa wywołują.
Dzięki temu jazz nawet tak wyrafinowany,
trafia do serca uważnego i wrażliwego słuchacza. […] To był niezapomniany wieczór
w Stawisku. […] To ważne dzieło Pawlika
powinno trafić do innych sal koncertowych,
a także na płytę”.
Dzieło Pawlika do poezji wybitnego Podkowianina - Jarosława Iwaszkiewicza zostało skomponowane i zrealizowane w Stawisku (miejscu szczególnym i symbolicznym
dla Podkowy Leśnej) dzięki wsparciu finansowemu Miasta.
Alicja Matracka-Kościelna

Zapraszamy do Stawiska
27.02., godz. 17:00 - spotkanie literackomuzyczne poświęcone pamięci Jarosława
Iwaszkiewicza - w 31. rocznicę śmierci pisarza; w programie: prezentacja książki „Jarosław Iwaszkiewicz i Ukraina” wydanej
przez Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w
Stawisku, rozmowa z Robertem Papieskim,
redaktorem książki, muzyka cerkiewna
oraz pieśni ludowe ukraińskie i rosyjskie w
wykonaniu Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej pod dyrekcją ks. Jerzego Szubaka,
01-27.02. wystawa Andrzej Dłużniewskiego „Burleski”

Kultura

Strategia rozwoju CKiIO – zarys koncepcji
Centrum
Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich zakończyło udział
w
pierwszym etapie
programu „Dom Kultury Plus”. Obejmował
on uczestnictwo w dwóch szkoleniach oraz
konferencji w Krakowie „Dom Kultury –
nowe otwarcie”.
Zarówno szkolenia jak i konferencja były
wartościowymi i inspirującymi wydarzeniami. Spełniły także funkcję integrującą środowisko pracowników i współpracowników
domów kultury.
Efektem szkoleń było wypracowanie zarysu strategii rozwoju naszego domu kultury we współpracy z partnerami – Urzędem
Miasta, Szkołą Samorządową, podkowiańskimi organizacjami pozarządowymi oraz
tymi wszystkimi, którzy zechcieli włączyć
się w ten proces.
Wizja i misja instytucji oraz wypracowane
kierunki działania odpowiadają społecznemu modelowi domu kultury, który chcemy
realizować.
Oto pokrótce najważniejsze elementy
strategii:
Wizja
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich jest miejscem spotkań mieszkańców, inspirowania ich do podjęcia
własnych działań oraz inkubatorem inicjatyw społeczno-kulturalnych, zgodnie
z wypracowaną w Polsce międzywojennej
koncepcją domów społecznych. Program
działania tworzony we współpracy z lokalnymi partnerami (instytucje kultury
i oświaty, organizacje pozarządowe, parafia, wolontariusze, grupy nieformalne,
lokalni liderzy, indywidualni mieszkańcy) uwzględnia specyfikę miasta-ogrodu
i nawiązuje do lokalnej historii. Wiodącą
metodą pracy jest animacja kulturalna
rozumiana jako zachęcanie do różnych
form aktywności twórczej oraz próba zacierania granic między twórcą a odbiorcą.
Mieszkańcy nie tylko uczestniczą w proponowanych zajęciach, ale kreują własne
działania.
Równocześnie starannie budowany jest
autorski program w zakresie upowszechniania tzw. kultury wysokiej.
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich promuje lokalne dziedzictwo kulturowe i ideę miast-ogrodów, również w wymiarze międzynarodowym. Realizuje także
nowoczesny program edukacji kulturalnej
i ekologicznej wykorzystujący nowe technologie i sztukę najnowszą.

Misja
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich to dynamiczny ośrodek, który promieniuje na społeczność, inicjując powstawanie
nowych inicjatyw. Działa na rzecz tworzenia wspólnoty świadomie uczestniczącej
i współtworzącej swoją „małą ojczyznę”.
Kierunki rozwoju
I. Włączanie do działań animacyjnych
nowych grup docelowych: młodzieży,
uchodźców, grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
II. Stworzenie lokalnej sieci współpracy
uwzględniającej wszystkie ważne podmioty w mieście.
III. Wypracowanie nowych form działań
animacyjnych, twórczo angażujących
mieszkańców.
IV. Promowanie lokalnego i międzynarodowego dziedzictwa miast-ogrodów.
Cele strategiczne
Ad - I
1. Nawiązanie współpracy z nowymi partnerami: Ośrodkiem dla Uchodźców, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy,
Szkołą Samorządową, liderami młodzieżowymi.
2. Opracowanie programu działań we
współpracy z nowymi partnerami i środowiskami, które reprezentują, a także włączanie do programu oddolnych inicjatyw
i pomysłów mieszkańców.
3. Wspieranie rozwiązywania konkretnych
lokalnych problemów społecznych.
Ad - II
1. Zbudowanie zespołu pracowników o wysokich kwalifikacjach pracującego metodą projektową.
2. Udoskonalenie procesu komunikacji
z otoczeniem, z użyciem nowych kanałów
informacyjnych.
3. Zainicjowanie i rozwój współpracy z wolontariuszami.
Ad - III
1. Aktywizacja młodzieży i osób w wieku
produkcyjnym np. poprzez działania
twórczo animujące mieszkańców wokół
symboli i lokalnej historii.
2. Wprowadzenie działań interdyscyplinarnych, łączących różne media oraz międzypokoleniowych.
3. Wspieranie lokalnych twórców i angażowanie ich do działań animacyjnych i edukacyjnych.
4. Tworzenie form zajęciowych koncentrujących się bardziej na różnorodnej ekspresji twórczej i integracji społecznej niż na
podziałach między dyscyplinami sztuki.
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5. Pozyskiwanie nowych przestrzeni dla
działalności kulturalnej poza własną siedzibą.
Ad - IV
1. Promocja podkowiańskich „skarbów”
kultury, wartości, lokalnych narracji dotyczących historii miejsca i ludzi.
2. Nawiązanie współpracy z polskimi i zagranicznymi miastami-ogrodami.
3. Wymiana kulturalna pomiędzy miastamiogrodami we współpracy z lokalnymi
twórcami i instytucjami kultury miastogrodów.
Powyższa strategia, a raczej jej zarys,
pokazuje kierunki zmian naszego domu
kultury m.in. nastawienie na jeszcze większą współpracę ze środowiskiem lokalnym,
w tym z kręgami osób, które do tej pory
w małym stopniu korzystały z oferty CKiIO.
Jak to lakonicznie a trafnie wyraził jeden
z uczestników konferencji w Krakowie:
„Chcemy robić kulturę z ludźmi, a nie dla
ludzi”. Czyli innym słowy, interesuje nas
żywy dialog ze społecznością lokalną, a nie
podawanie gotowych „dań kulturalnych”.
W następnym numerze biuletynu zamieścimy informacje o konkretnych działaniach, które wynikają z powyższych kierunków rozwoju i naszego myślenia o roli
domu kultury w społeczności lokalnej.
Zachęcamy Państwa do dialogu. Społeczny dom kultury to platforma współpracy
dla wszystkich. O kolejnych spotkaniach
związanych z pracą nad strategią będziemy
informować na naszej stronie internetowej
www.ckiopodkowa.pl oraz stronie miasta
www.podkowalesna.pl.
Zespół CKiIO

Ukazał się nowy numer
Podkowiańskiego
Magazynu
Kulturalnego
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Włodek Pawlik
zaprasza na jazz
w Kasynie

rys. Tomasz Wirchanowski

Znakomity pianista i kompozytor Włodek
Pawlik, który objął patronat nad nowym
cyklem koncertów jazzowych w Pałacyku
Kasynie, nie do końca jeszcze zdradził,
kto wystąpi w następne pierwsze soboty
miesiąca. Można jednak przypuszczać, że
będzie to jazz najwyższej próby. Potwierdziły to pierwsze dwa, nad wyraz udane
koncerty.
Podczas pierwszego, który odbył się
8 stycznia z udziałem Włodka Pawlika
(fortepian), Cezarego Konrada (perkusja) i Zbigniewa Wegehaupta (kontrabas),
zabrzmiały standardy jazzowe z albumu
„Standards Live” z 1996 r. Znakomicie
wpisały się one w karnawałowy nastrój panujący wśród licznie przybyłych melomanów. Publiczność zasiadła przy stolikach,
co stworzyło prawdziwie klubową atmosferę, potęgowaną bliskim kontaktem z wykonawcami.
W sobotę, 5 lutego wystąpił zespół Maciej Strzelczyk Trio w składzie Maciej
Strzelczyk (jeden z najlepszych skrzypków
jazzowych), Krzysztof Woliński (gitara)
i Paweł Puszczało (kontrabas). Koncert dedykowany był pamięci Stephana Grappellego - wybitnego francuskiego jazzmana,
kompozytora, najbardziej znanego skrzypka jazzowego na świecie. Usłyszeliśmy
głównie, wykonywane niegdyś przez niego
standardy jazzowe.
W pierwszą sobotę marca Włodek Pawlik szykuje dla fanów jazzu kolejną muzyczną ucztę.
W Pałacyku Kasynie wystąpi Gary Guthman - znakomity amerykański wirtuoz
trąbki, aranżer i kompozytor - w towarzystwie tria Włodka Pawlika, w skład którego oprócz lidera wchodzą kontrabasista
Zbigniew Wegehaupt i perkusista Cezary
Konrad.
Alina Witkowska CKiIO
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Klub Brak Odpływu
W odpowiedzi na docierające do nas głosy, że w Podkowie Leśnej brakuje przyjaznej dla młodzieży przestrzeni, postanowiliśmy oddać do jej dyspozycji pomieszczenie
dawnej kawiarenki w budynku CKiIO przy
Świerkowej 1 z nadzieją, że powstanie
w nim klub młodzieżowy.
W wyniku dyskusji o formule klubu, założyliśmy całkowitą jej otwartość i dowolność działania – bez przymusu robienia
czegokolwiek, a tym bardziej realizowania
z góry ustalonego programu. Zależy nam na
tym, aby klubowicze sami stworzyli klimat
tego miejsca, wprowadzili tu znajomych,
posiedzieli, pogadali, napili się herbaty,
poczuli się swobodnie i u siebie. Pierwszy
krok został już zrobiony – wymyślona została nazwa klubu: „Brak Odpływu”. Nasuwa
się pytanie, czy jej autorzy nie zainspirowali się czasem zatkanym zlewem na zapleczu
klubowego pomieszczenia? Rzeczywiście,
warunki są nader skromne – trochę mebli,
drobny sprzęt grający, czajnik, ale może
z czasem uda się to miejsce ukształtować
zgodnie z gustami, potrzebami i możliwościami klubowiczów. Zależy nam na tym,

żeby nie czuli się oni ograniczani w swoich
zainteresowaniach i mogli wnieść od siebie
to, co lubią najbardziej. Póki co, pierwsi
klubowicze porozumieli się już co do potrzeby założenia klubowego bloga. Każdy
z klubowiczów może zaproponować na
stronę wybrany przez siebie materiał, a także zamieścić zdjęcia, zapisy audio lub wideo
ze spotkań w klubie oraz notatki, odsyłacze
do fragmentów filmów, muzyki i lubianych
miejsc. Z czasem blog Klubu Brak Odpływu
ma stać się inspiracją do nieokiełznanych
twórczych działań i eksploracji otaczającego świata oraz pomocą w utrwalaniu działań klubowiczów.
Zapraszamy, przyjdźcie i sprawdźcie!
Zespół CKiIO
Klub Brak Odpływu jest otwarty w godzinach pracy Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich.
W piątki od 18.00 do 20.00, a w soboty od
17.00 do 20.00.
brak.odplywu@gmail.com
link do bloga:
http://brakodplywu.blogspot.com

Otwórzmy Ogrody!
W dniach 10 - 12 czerwca 2011 r.
odbędzie się kolejna, VII edycja Festiwalu „Otwarte Ogrody”
w Podkowie Leśnej. Festiwal, który zrodził się z potrzeby ochrony
i promocji dziedzictwa kulturowego Podkowy oraz integracji
mieszkańców, wrósł już na stałe
w krajobraz naszego miasta – ogrodu. Z każdym rokiem przybywa nowych
ogrodów, których właściciele chcą podzielić się ich urodą z sąsiadami, przyjaciółmi
i gośćmi.
Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców Podkowy, którzy chcie-

liby podczas Festiwalu otworzyć swoje ogrody, pracownie
artystyczne,
zaprezentować
twórczość własną lub zaprzyjaźnionych artystów, opowiedzieć
historię swojej rodziny, zorganizować wystawę, koncert, spektakl czy też inne wydarzenie,
o kontakt z Centrum. Ze swej
strony oferujemy pomoc organizacyjną oraz
wsparcie finansowe i logistyczne. Na Państwa propozycje czekamy pod numerem tel.
22 729 13 84 w. 30 lub 34 lub adresem e-mail:
info@ckiopodkowa.pl do końca marca.
Zespół CKiIO

Warsztaty fotografii otworkowej dla dzieci
i młodzieży
Zapraszamy Was na warsztaty fotograficzne pod kierunkiem Arkadiusza Dziczka.
Podczas zajęć ze zwykłej puszki po ciastkach lub pudełka stworzycie aparat otworkowy. Kamera otworkowa to zazwyczaj
skrzynka z małym otworkiem na jednej ścianie i filmem czy papierem fotograficznym
na drugiej. Poznacie również konstrukcję
profesjonalnego aparatu fotograficznego
oraz zasady optyki. Wspólnie z instruktorem stworzycie ciemnię i poznacie tajniki
analogowego wywoływania zdjęć. A na za-
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kończenie - wystawa Waszych prac...
Warsztaty odbywają się w dwóch terminach w budynku przy ul. Świerkowej:
14 - 18 luty godz. 15.00 - 17.00
21 - 25 luty godz. 15.00 - 17.00
Koszt: 50 zł/ tydzień
Prosimy o zgłaszanie się mailowo:
info@ckiopodkowa.pl, telefonicznie 22 758
94 41 lub osobiście (Świerkowa 1). Na zgłoszenia czekamy do 7 lutego 2011.
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku
12-16 lat.
Zespół CKiIO

Życie w mieście

Miejska Biblioteka Publiczna
Projekt pod nazwą „Biblioteka źródłem
iluminacji”
Przygotowany przez bibliotekę podkowiańską, został wybrany do realizacji w ramach pierwszego naboru do programu
„Infrastruktura bibliotek” w 2010 r., ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie założone
prace remontowe, w tym zadanie główne
- wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej mieszczącej
się przy ul. Błońskiej 50 zostały zrealizowane. Zapraszamy wszystkich Mieszkańców
Podkowy Leśnej do odwiedzin i obejrzenia
wspaniałych efektów projektu.
Projekt „Sztuka kształtowania przestrzeni w bibliotece”
W ramach Programu Rozwoju Bibliotek,
do którego pierwszej edycji 2 lata temu zakwalifikowała się biblioteka podkowiańska,
w październiku 2010 r. odbyły się warsztaty
prowadzone przez Stowarzyszenie Architektów Polskich z Oddziału Warszawskiego.
Efektem dwudniowej pracy Przedstawiciela
SARP Czytelników, Mieszkańców i Pracowników Biblioteki jest, częściowo zrealizowana
dzięki projektowi „Biblioteka źródłem iluminacji”, wizja (modernizacji) biblioteki w ramach istniejącego budynku. Opracowana
koncepcja w postaci Karty Konsultacji Architektonicznej jest dostępna na stronie internetowej biblioteki www.mbp-podkowalesna.pl,
a projekty w wersji papierowej w bibliotece.
Dyskusyjny Klub Książki
Zapraszamy wszystkich kochających
książki, dla których dzień bez czytania jest
dniem zmarnowanym. Zachęćmy innych
do przeczytania naszych ulubionych książek ODKRYJMY NOWE – POWRÓĆMY
DO STARYCH
Indywidualne konsultacje komputerowe „Nie tylko dla młodych” po uprzednim
ustaleniu terminu.

Drodzy Rodzice,
Serdecznie zapraszamy do Klubu Pod Mądrym Smokiem w wersji anglojęzycznej - The
Club Under The Clever Dragon. Spotkania
odbywają się dwa razy w miesiącu w drugą
i czwartą sobotę miesiąca w godzinach 11.00
- 11.45. Książeczki czyta nasza wolontariuszka Paulina Szulejewska.
W dniach od 14 do 28 lutego 2011 r. w ramach współpracy z Fundacją Orange biblioteka organizuje akcję pod nazwą POZNAJ
BEZPIECZNY INTERNET. W czasie ferii
zimowych w bibliotece podkowiańskiej codziennie w godz. 12.00 - 13.00 odbywać się
będą spotkania edukacyjne połączone z pokazem prezentacji multimedialnej i filmu.
Począwszy od października 2010 r. dzieci
z Przedszkola Miejskiego uczestniczą w zorganizowanym przez bibliotekę autorskim
projekcie lekarza stomatologii p. Katarzyny Mosiej pod nazwą Czyste zęby - zdrowy
uśmiech.
W związku z zainteresowaniem prowadzonym przedsięwzięciem i wyrażoną,
przez Dyrektorów Bibliotek Publicznych
w Milanówku i Brwinowie chęcią współpracy, od marca 2011 r. rozpoczynamy kolejną akcję edukacyjną przygotowaną przez
p. Katarzynę Mosiej przy wsparciu zespołu
dietetyków pod nazwą Dzieci Trójmiasta
Ogrodów - wolne od próchnicy. W trakcie
spotkań z dziećmi, poprzez zabawę, profesjonalne filmy edukacyjne dostosowane do
wieku dzieci, wiersze, piosenki, zagadki,
burzę mózgów, teatr zwrócimy uwagę na
zęby, ich rolę. Mamy nadzieję wykształcić
nawyki higieniczne i żywieniowe oraz nauczyć czyścić zęby na modelach. Naszym
celem jest wdrożenie zasady - zdrowie zaczyna się w jamie ustnej.
W dniach od 3 do 28 stycznia 2011 r. w bibliotece podkowiańskiej prezentowana była
wystawa pt. „Książka Roku 2010 Polskiej
Sekcji IBBY”

Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla
Młodych - Polska Sekcja IBBY jest jedną
z 70 sekcji międzynarodowej organizacji
IBBY - International Board on Books for
Young People. Polska Sekcja IBBY istnieje
od 1974 roku, a w 1993 roku została zarejestrowana jako Stowarzyszenie Przyjaciół
Książki dla Młodych.
Miejska Biblioteka Publiczna
w Podkowie Leśnej ul. Błońska 50
www.mbp-podkowalesna.pl
tel. 22 758 96 48, e-mail:
wypozyczalnia@mbp-podkowalesna.pl
Począwszy od 3 stycznia 2011 r. zapraszamy do biblioteki w WYDŁUŻONYCH
godzinach otwarcia.
Wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci
i młodzieży
Poniedziałek
10.30 – 18.20
Wtorek
8.30 – 12.30
(11.00 – 12.00 Głośne czytanie dla najmłodszych w ramach spotkań Klubu Pod
Mądrym Smokiem)
Środa
10.30 – 19.00
(16.30 - 19.00 Dyskusyjny Klub Książki)
Czwartek
10.30 – 18.20
Piątek
10.30 – 18.20
Sobota
10.30 – 14.20
(11.00 – 12.00 Głośne czytanie dla najmłodszych w ramach spotkań Klubu Pod
Mądrym Smokiem).
Dorota Skotnicka

Harcerska akcja „Paczka”
W dniach 17-19 grudnia, jak co roku,
harcerki i harcerze Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej z Podkowy Leśnej, Milanówka i Warszawy pojechali z darami dla
Polaków mieszkających na byłych Kresach
Rzeczypospolitej. Do tej pory jeździliśmy
na Białoruś, ale w związku z obecną sytuacją polityczną w tym roku udaliśmy się na
Ukrainę.
Ponad 200 paczek trafiło do mieszkańców
Równego i Kostopola. Paczki z trwałą żywnością (makarony, ryże, konserwy, słodycze,
kawa itp.) roznosiliśmy do domów Polaków,
w patrolach składających się z kilku har-

cerzy z Polski i oprowadzających nas ukraińskich skautów, z których większość także
miała polskie korzenie. Cała żywność zosta-
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ła ofiarowana przez mieszkańców Podkowy,
Milanówka i Warszawy.
Nasze przybycie często wywoływało łzy
wzruszenia. Duża część odwiedzonych
przez nas osób już nie zna języka polskiego, lecz wciąż czuje się Polakami - z trudem
przypominali sobie słowa polskich kolęd.
Noc spędziliśmy w domach miejscowych
skautów.
Bardzo dziękujemy władzom miasta Podkowa Leśna, w tym byłemu burmistrzowi,
za dofinansowanie kosztów autokaru, który
zawiózł nas na Ukrainę.
Małgorzata Czubaszek
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W POKOWIE LEŚNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY, PUBLICZNE GIMNAZJUM

www.podkowa-szkola.pl
Inscenizacja z okazji
Dnia Niepodległości
Dnia 10 listopada odbyła się inscenizacja
z okazji Dnia Niepodległości. Głównym jej
bohaterem był dziadek (w tej roli Jan Niwiński), który opowiadał swoim wnuczkom
(Dorota Skowron i Anna Filipiak) o wydarzeniach z 11 listopada 1918 roku. Nasi
uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie
najważniejsze fakty z tego dnia i uzmysłowić sobie ich rangę. Apel został przygotowany przez p. Sławomira Sowińskiego
i p. Grzegorza Bolka.
„Duchowe testamenty wielkich Polaków”
Sztuka oratorska
Jak co roku uczniowie gimnazjum uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów i Muzeum
Niepodległości w Warszawie (10 grudnia
2010 r.).
VII edycję konkursu ogłoszono pod hasłem
„Duchowe testamenty wielkich Polaków”,
w związku z dwiema polskimi rocznicami,
jakie znalazły się na liście obchodzonych
w 2010 r. pod auspicjami UNESCO (150.
rocznica urodzin I. Paderewskiego i 200.
rocznica urodzin F. Chopina). Przemówienia
wygłosili: Ania Janowska (2b gimnazjum),
Filip Charitonow (2b gimnazjum), Agata
Skrzypczak (2b gimnazjum).
Kiermasz świąteczny
W dniu 11 grudnia 2010 r. w naszej szkole
odbył się kiermasz świąteczny. Każda klasa wzięła w nim aktywny udział i wystawiła swoje prace. Mogliśmy zakupić piękne
ozdoby choinkowe, dekoracje świąteczne,
a także biżuterię. Miłośników słodyczy można było odnaleźć w kawiarence. Jak zwykle
był tu duży ruch. Swoje stoisko z łakociami miały także dzieci uchodźców. Mieliśmy
okazję spróbować tradycyjnych wypieków
z kuchni czeczeńskiej.
Fanów deskorolki odnaleźć można było
w sali nr 14, gdzie odbywały się popisy na
deskorolce. Amatorzy paintballu mogli wykazać się w strzelaniu do celu.
Biblioteka szkolna przeprowadziła kiermasz książek używanych. Całkowity dochód z kiermaszu świątecznego przekazany
zostanie rodzinie poszkodowanej w pożarze. Podobnie jak część pieniędzy uzyskanych w aukcji świątecznej. Pozostała część
dochodu z aukcji przeznaczona będzie na
cele szkoły. Cały kiermasz upłynął nam
w miłej i świątecznej atmosferze.
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Jasełka w szkole
22 grudnia to ostatni dzień nauki przed
świętami. W tym dniu odbyły się w naszej
szkole jasełka.
Program artystyczny dla klas 1-3 przygotowała p. Ewa Grabowska z klasą 2a. Była
Święta Rodzina, Trzej Królowie, pastuszkowie i wspólne kolędowanie.
Dla gimnazjum i szkoły podstawowej
świąteczne przedstawienie przygotowała
klasa 1a gimnazjum z wychowawcą p. Robertem Jarząbkiem. Młodzi aktorzy przypomnieli nam poprzez swój występ, że istotą
Świąt Bożego Narodzenia nie są prezenty,
lecz czas spędzony z dzieckiem, z rodziną.
I w takim kontekście każdy z nas może być
Świętym Mikołajem.
W tym dniu odbyły się również wigilie
klasowe, a podczas nich dzielenie się opłatkiem i wspólne śpiewanie kolęd.
Dzień chiński
4 stycznia 2011 r. w klasie 3a szkoły podstawowej (wych. Barbara Tabaczyńska)
odbył się „Dzień chiński”. Gościem honorowym była pani Yajia Iwanejko. Pani
Yajia przygotowała z tej okazji dla klasy
mnóstwo niespodzianek. Jedną z nich było
przyjęcie, na którym dzieci uczyły się jeść
pałeczkami. Miały też okazję zobaczyć wiele pięknych, starych przedmiotów m.in.
bardzo stary kompas, ręcznie wykonane
szachy, tradycyjne przybory do malowania
znaków chińskich. Klasa nie tylko bardzo
pogłębiła swoje wiadomości na temat Chin,
ale też nauczyła się kilku chińskich słów.
Na koniec wszyscy otrzymali upominki.
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Dzieci z klasy 3a wraz z wychowawczynią
dziękują serdecznie pani Iwanejko za piękną i ciekawą lekcję.
Wyróżnienie w konkursie
na opowiadanie baśni, bajek, legend
Zosia Koronkiewicz z klasy 3a szkoły podstawowej zdobyła wyróżnienie w XVI edycji konkursu czytelniczego na opowiadanie
baśni, bajek, legend pod hasłem „Dawno,
dawno temu”. Konkurs zorganizowany
był przez Bibliotekę Pedagogiczną w Grodzisku Mazowieckim. Składał się z dwóch
etapów: szkolnego (odbył się 27 października w bibliotece szkolnej, w którym zostały
wyłonione osoby reprezentujące szkołę na
szczeblu powiatowym. U nas byli to Norbert Chojnacki z 3a, Zosia Koronkiewicz
z 3a i Olga Tałasiewicz z 3a) i powiatowego (odbył się 7 grudnia 2010 w Grodzisku),
w którym brali udział uczniowie ze szkół
z m.in. Grodziska, Jaktorowa, Adamowizny,
Podkowy Leśnej.
5 stycznia 2011 r. zostały ogłoszone wyniki i rozdane nagrody. Zosi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach.
Konkurs „Stare, ale wciąż lubiane”
W dniu 5 stycznia 2011 r. odbył się, zorganizowany przez bibliotekę szkolną, konkurs
czytelniczy „Stare, ale wciąż lubiane”. Jego
celem było m.in. budzenie zainteresowania
baśniami, legendami, utworami autorstwa
m.in. Słowackiego, Tołstoja, Sikiryckiego,
Porazińskiej, wdrażanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.
W konkursie wzięły udział 22 osoby z klas
1-3. Każda klasa miała do przeczytania wyznaczone książki: klasa 1: „Kozucha kłamczucha” J. Porazińskiej, „ Bajka o rybaku
i rybce” A. Puszkina, klasa 2: „Za króla
Piasta Polska wyrasta” K. Makuszyńskiego,
„Kopciuszek” H. Januszewskiej, „Jak Zabłocki wyszedł na mydle” I. Sikiryckiego,
klasa 3: „Szewczyk Dratewka” J. Porazińskiej, „Wdzięczność szczupaka” A. Tołstoja,
„O Janku, co psom szył buty” J. Słowackiego, „Kopciuszek” H. Januszewskiej.
I miejsce w klasach pierwszych zdobyła Paulina Mazurek z 1a, II miejsce Sofiko
Kuruliszwili z 1a, III miejsce Wadim Miller
z 1b. Klasy drugie zaprezentowały wysoki
poziom, o czym świadczy liczba nagród.
Trzy pierwsze miejsca: Karolina Pańczyk
z 2a, Pola Rogala z 2a, Staś Stępka z 2a, II
miejsce Oliwia Wildeman z 2a, III miejsce
Konstancja Jeglińska z 2b. W klasach trze-

Życie w mieście

cich I miejsce zajęła Ania Samoraj z 3a,
która zdobyła maksymalną liczbę punktów,
II miejsce ex aequo: Dawid Filipiak z 3b
i Olga Tałasiewicz z 3a, III miejsce Kuba
Stępka z 3a.
Wymienione wyżej dzieci otrzymały nagrody książkowe, pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.
Mimo upływu lat odkurzone książki Sikiryckiego, Tołstoja czy Puszkina wciąż podobają się dzieciom.
Przedstawienie „Piastowskie legendy”
10 stycznia gościem biblioteki szkolnej
był teatr Łatka, który zaprezentował klasom 1-3 spektakl „Piastowskie legendy”.
Przedstawienie o początkach państwowości

polskiej przybliżyło dzieciom postaci Piasta,
Rzepichy, Ziemowita, a także historię chciwego Popiela zjedzonego przez myszy i początki naszej stolicy Warszawy.
Dzieci miały okazję wcielić się w poddanych króla Piasta, dzikie zwierzęta i wojów
Ziemowita, przez co z większym zaangażowaniem oglądały spektakl.
red. Iwona Grabowska - Gralak
19 Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W niedzielę, 9 stycznia uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w 19 Finale Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku
wszystkie zebrane fundusze będą przeznaczone na zakup sprzętu medycznego

dla dzieci ze schorzeniami urologicznymi
i nefrologicznymi. Pieniądze zbieraliśmy
podczas szkolnej dyskoteki, prowadzonej
kawiarenki, aukcji gadżetów WOŚP oraz
zbiórki ulicznej. Zebraliśmy kwotę 15005 zł
51 gr. To więcej o około 3 tysiące w porównaniu z zeszłym rokiem. Wszystkim wolontariuszom, nauczycielom, którzy zaangażowali się w 19 Finał, a szczególnie wszystkim
ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania.
W imieniu Sztabu 19 Finału WOŚP przy
Zespole Szkół w Podkowie Leśnej
Ewa Iwanowska

Aktualności ze Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima
styczeń 2011
ZIMOWISKO-STOŁOWE 2011
W tegorocznym dziewiętnastym zimowisku uczestniczyło 128 uczniów, 10 nauczycieli, 8 osób towarzyszących i dwoje absolwentów oraz czworo uczniów spoza naszej
szkoły. Po raz 18 byliśmy gośćmi Państwa
Skupniów w Stołowym koło Bukowiny Tatrzańskiej. Mieszkaliśmy w trzech domach,
podzieleni na gimnazjalistów, klasy 0-3, i klasy 4-6. Tatry przywitały nas mroźną, piękną
zimową pogodą i zaśnieżonymi stokami.
Gimnazjaliści swoje zajęcia mieli na stoku
w Małym Cichym, a jeden dzień trenowali
w Jurgowie (trzy grupy narciarskie i cztery
grupy snowboardowe). Klasy 4-6 pierwsze
dni spędziły na stoku przy domu, a od połowy zimowiska miały zajęcia na Rusińskim
Wierchu. Klasy najmłodsze w końcowych
dniach jeździły na Dziadkówce i Rusińskim
Wierchu.
Wieczory spędzaliśmy wspólnie. Czas
upływał na graniu w gry planszowe, śpiewaniu, oglądaniu filmów, dyskotekach
i wspólnych rozmowach. Klasy gimnazjalne miały okazję obejrzeć dwie prezentacje
o fotografii przygotowane przez p. Jakuba
Cwieczkowskiego.

Tradycyjnie zimowisko uatrakcyjnił kulig.
Klasy 4-6 miały dużo szczęścia, bo jeszcze
udało im się jechać po śniegu, klasy 0-3 już
miały pod płozami trochę błota, a uczniowie
gimnazjum jechali w deszczu. Nic jednak
nie zepsuło wspaniałej zabawy i bitwy na
śnieżki mogły się odbyć, a deszcz nie zagasił pochodni płonących w saniach w drodze
powrotnej.
Cieszy nas obecność młodego pokolenia
instruktorów: Konrada Szymańskiego– instruktora snowboardu i Michała Dąbrowskiego – prowadzącego zajęcia narciarskie.
Konrad przed laty był uczniem naszej szkoły podstawowej, a Michał ukończył nasze
gimnazjum.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie zimowiska:
nauczycielom i pracownikom szkoły oraz
osobom towarzyszącym. Ankiety wypełnione przez uczniów potwierdzają nasze wrażenie, że zimowisko było bardzo udane.
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...
... to nazwa akcji, która 2 stycznia 2011 r.
została po raz drugi przeprowadzona w podkowiańskim kościele, a współorganizowana
przez naszą szkołę. Przedsięwzięcie polegało
na zagraniu na fletach prostych kolędy „Lulajże Jezuniu” przez jak największą liczbę
osób. Choć w mniejszym gronie niż w ubiegłym roku (było nas tylko 18 osób), wspólnie oddaliśmy chwałę Nowonarodzonemu
podtrzymując w ten sposób piękną polską
tradycję świątecznego kolędowania. Tegoroczny wybór kolędy nie był przypadkowy.

Jej motyw muzyczny pojawia się w jednym
z utworów Fryderyka Chopina, a miniony
rok był Rokiem Fryderyka Chopina.
Kierownik muzyczny akcji pan Michał
Białecki zaprosił wszystkich na następne
kolędowanie za rok, w niedzielę, 1 stycznia
2012 r. Będziemy grali kolędę „Bóg się rodzi”.
INFORMACJE Z PLACU BUDOWY
W listopadzie ub. r. udało się zamknąć
stan surowy otwarty naszej budowy. Zdążyliśmy pokryć dach tuż przed opadami
śniegu i mrozem. W grudniu zamontowano
okna. Z nowym rokiem rozpoczęto prace
instalacyjne wewnątrz budynku. Termin
wykończenia budynku dydaktycznego najprawdopodobniej pozwoli nam rozpocząć
następny rok szkolny w nowej szkole.
Niestety po dwóch procedurach odwoławczych, ostatecznie otrzymaliśmy negatywną decyzję w sprawie dofinansowania
z funduszy unijnych. Natomiast udało się
pozyskać środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (200 tys. zł). Dalsza część inwestycji w znacznej części będzie sfinansowana dzięki kredytowi bankowemu.

Zachęcamy do wpłat 1% podatku na budowę Szkoły św. Teresy.
Nazwa organizacji pożytku publicznego: Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima
w Podkowie Leśnej
nr KRS 0000137287
Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wpłaty. W ubiegłym roku zebraliśmy blisko 100 tys. zł.!

www.podkowalesna.pl
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Nabór przedszkolaków
Miejskie Przedszkole im. Krasnala Hałabały
w Podkowie Leśnej rozpoczyna nabór dzieci
na nowy rok szkolny 2011/2012. Karty zgłoszeniowe dzieci, rodzice mogą składać w placówce
przedszkolnej do 15 kwietnia 2011 roku. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 lat do 6
lat. Oferujemy pobyt dzieci w grupach nie większych niż 25 dzieci, w godzinach od 700 do 1700.
Z Państwa dziećmi będą pracować nauczyciele

legitymujący się wyższym wykształceniem pedagogicznym. W naszym przedszkolu dzieci
bawią się z rówieśnikami nabywając nowe
umiejętności edukacyjne i społeczne, zostają
wszechstronnie przygotowane do podjęcia nauki w szkole. W codziennej pracy wspieramy
wszechstronny rozwój naszych wychowanków,
rozwijając ich zdolności i zainteresowania.
W przedszkolu każde dziecko jest akcep-

towane takim jakie jest, aktywnie dyskutuje z dziećmi i dorosłymi. My respektujemy
indywidualny proces i tempo rozwoju każdego dziecka. Proponujemy trzy zdrowe
posiłki. Dla dzieci przychodzących po raz
pierwszy do przedszkola organizujemy zajęcia adaptacyjne od 25 sierpnia do 31 sierpnia 2011 roku. Zapraszamy!
Bożena Tomaszek

Co słychać w Punkcie Przedszkolnym IHAHA
Grudzień obfitował w wiele imprez kulturalnych dla dzieci, w których braliśmy
udział.
Czynnie uczestniczyliśmy w imprezie
Mikołajkowo - Barbórkowej zorganizowanej przez CKiIO oraz KS Czerwone Smoki,
z warsztatami muzycznymi, które poprowadził zespół Bloco Central, dzieci grały na
bębnach, powtarzały rytmy, było to co tygryski lubią najbardziej (nawet te starsze) malowanie buziek, organizowanie zabaw przez
zaprzyjaźnione przedszkola.
W Pałacyku Kasyno zorganizowaliśmy
wspólnie z podkowiańskim Centrum Kultury warsztaty świąteczne dla dzieci. Podczas
warsztatów dzieci zdobiły pierniki kolorowymi lukrami, wykonały piękne ozdoby choinkowe, zatroszczyliśmy się o naszych skrzydlatych
przyjaciół, zrobiliśmy zdobione karmniki, które można było zawiesić na ogródkowej choince. Jedna z mam z naszego przedszkola uczyła

dzieci śpiewać najpiękniejsze polskie kolędy.
Tradycją Klubu Rodzinnego, a teraz Punktu Przedszkolnego - Klub Rodzinny Ihaha,
są jasełka w wykonaniu dzieci. W grudniu
tuż przed świętami Bożego Narodzenia
miało miejsce dla nas zdarzenie niezwykłe.
W naszym przedszkolu odbyła się wspólna
Wigilia rodziców i dzieci, w tym roku po raz
pierwszy nie było to tylko przedstawienie
dla rodziców, a wspólne przeżywanie rodziców i dzieci Narodzin Chrystusa.
Był żłóbek ze Świętymi Rodzicami, Anioł
Zwiastujący byli Pasterze i Pasterki, Trzej
Królowie z darami, była też Gwiazda Betlejemska, nie zabrakło strasznej Kostuchy i okrutnego Heroda. Wszyscy wspólnie odegrali role,
wszyscy byli bardzo przejęci i mali, i duzi. Było
również wspólne kolęd śpiewanie i prezenty
słodkie dla naszych podopiecznych.
Planujemy w roku 2011 wiele imprez.
Mamy nadzieję czynnie uczestniczyć w życiu

Spotkanie opłatkowe
w Środowiskowym
Domu Samopomocy

Jasełka w MOK-u

Dnia 20 grudnia 2010 roku odbyło się
5-te jubileuszowe spotkanie opłatkowe w Środowiskowym Domu Samopomocy KSN AW
w Podkowie Leśnej. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Pani Małgorzata Stępień –
Przygoda, Przewodniczący Rady Miasta Pan
Bogusław Jestadt, Dyrektor PCPR w Grodzisku Mazowieckim Pani Grażyna Rymarczyk,
Kierownik OPS w Podkowie Leśnej Pani
Maria Matuszewska, przedstawiciele powiatu grodziskiego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i placówek, rodzice, opiekunowie. Po uroczystych przemówieniach,
w miłej i serdecznej atmosferze złożyliśmy
sobie życzenia świąteczne i podzieliliśmy się
opłatkiem. Spotkanie ubarwiły Jasełka wykonane przez uczestników i pracowników
naszego domu. Na zakończenie spotkania
był tort z okazji 5 rocznicy działalności domu.
Wszystkim zaproszonym gościom dziękujemy serdecznie za obecność i ciepłe słowa.
Karola Gąsiorowska
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We wtorkowe przedpołudnie 25 stycznia
br. o godzinie 11.00 podopieczni, ze Środowiskowego Domu Samopomocy KSN AW
występowali w podkowiańskim Miejskim
Ośrodku Kultury. Występ na prawdziwej
scenie był dużym przeżyciem dla uczestników i sprawdzianem nie tylko ich aktorskich
zdolności, ale także umiejętności radzenia
sobie z tremą. W ośrodku już na tydzień
przed występem panowała ożywiona atmosfera, ze względu na próby. Uczestnicy spektaklu przypominali sobie swoje role, szlifowali dykcję i trenowali śpiewanie kolęd, pod
okiem terapeutki pani Iwony Gąsiorowskiej,
która podjęła się trudnej pracy reżyserki.
W przedstawieniu brało udział 10 podopiecznych. Wszyscy grali kolędników, a oprócz tego
każdy z nich wcielił się w swoją rolę: Diabła
(Magda Paczesna), Archanioła Gabriela (Marta
Górzyńska), Śnieżynki (Maria Kaflik), Śmierci (Michał Jachimski), Króla (Piotr Jakubowski), Góralki (Joanna Stodolska), Łowiczanki
(Agnieszka Szczurowska) oraz Aniołów (Iwona
Wonsiewicz, Anna Jędral, Paulina Łukasik).
Ubrani w piękne stroje i wyposażeni we własno-
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kulturalnym Podkowy Leśnej, już dziś zapraszamy na Dzień Otwarty Punktu Przedszkolnego - Klub Rodzinny Ihaha, który odbędzie
się 19.03.2011 w sobotę w godz. 11-14 przy ul.
Kwiatowej 15 tel. 22 729 15 28, w programie:
zajęcia ceramiczne z panią Irenką Kowalczyk,
folkowa rytmika z klubikową mamą - na co
dzień muzykiem Mazowsza, wspólne z dziećmi pieczenie ciasteczek, zabawy w ogrodzie.
Zapisy do Ihaha trwają przez cały rok.
Więcej informacji na stronie:
www.ihaha.edu.pl

ręcznie wykonane rekwizyty aktorzy prezentowali się bardzo przekonywująco i z wielkim
zaangażowaniem odegrali swoje role. Diabeł
wywijał widłami, śmierć straszyła kosą, a anioł
wznosząc ręce ku górze i machając wielkimi
skrzydłami bronił ludzi przed złem. Wszystko
to, przerywane pięknie odśpiewanymi kolędami, jak przystało na staropolskich kolędników.
Na widowni zasiadło wiele ludzi w różnym
wieku. Od malutkich dzieci z miejscowego
przedszkola, poprzez młodzież z gimnazjum
do bywalców WTZ – ów w Milanówku, rodziców i opiekunów. Aktorom udało się zainteresować publiczność, która podczas spektaklu
z zainteresowaniem wpatrywała się w scenę,
a zaraz po jego zakończeniu nagrodziła ich
wielkimi brawami na stojąco. Uczestnicy,
pani reżyser oraz wszyscy pracownicy domu
byli wzruszeni i dumni ze swoich przedstawicieli oraz zyskali motywację do tworzenia
kolejnych przedstawień, po to, by brać udział
w życiu kulturalnym swojego miasta, dawać
radość publiczności oraz rozwijać swoje jak
się okazało, niemałe umiejętności.
Anna Krauze

Życie w mieście

Związek Podkowian - debata obywatelska
W dniu 22 stycznia br. w Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Pałacyku Kasynie odbyło się I spotkanie z planowanego przez Stowarzyszenie Związek Podkowian cyklu
spotkań mieszkańców z Radnymi oraz
przedstawicielami Urzędu Miasta.
Na temat pierwszego spotkania wybrano
dwa ważne tematy: uporządkowanie i regulacja systemu rowów melioracyjnych i cieków
wodnych oraz rewitalizację leśnego parku
miejskiego, uważając, że dotychczasowe zaniechania prowadzą do lawinowej ich degradacji.
W dyskusji, która wywiązała się po prezentacji wzięli udział mieszkańcy, bezpośrednio zainteresowani szybkim rozwiązaniem problemu, radni – zwracający uwagę na konieczność
zabezpieczenia środków w budżecie miasta
- oraz eksperci i pracownicy miasta. Przedstawiono interesujące propozycje rozwiązań, które uwzględniają charakter Podkowy oraz uwarunkowania wynikające z położenia naszego
miasta w całym systemie „melioracyjnym”.
Organizatorzy spotkania uznając, że sprawą
do szybkiego rozwiązania jest udrożnienie
przepustu pod drogą 719, zaproponowali wystosowanie petycji mieszkańców do władz wojewódzkich w celu podjęcia interwencyjnych
działań związanych z tym tematem (petycja
obok). Propozycja została pozytywnie przyjęta
zarówno przez przedstawicieli Urzędu Miasta, jak i obecnych mieszkańców. Na koniec
tej części spotkania Burmistrz Małgorzata
Stępień-Przygoda potwierdziła konieczność

podjęcia na terenie miasta szybkich
działań interwencyjnych oraz podkreśliła konieczność współpracy z sąsiednimi
gminami i z Wojewódzkim Zarządem
Dróg w celu całościowego uregulowania
stosunków wodnych w Podkowie. Związek Podkowian postulował umieszczanie
bieżącej informacji na ten temat na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Podsumowując spotkanie organizatorzy
zwrócili uwagę na konieczność współpracy
zarówno z sąsiadami jak i z administracją wojewódzką. Wskazali też na potrzebę informowania mieszkańców o bieżących problemach
miasta. Dostęp do informacji to zdaniem organizatorów podstawa zaufania do władzy
i konstruktywnej współpracy mieszkańców
z radnymi i urzędem miasta.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
Urzędu Miasta: Burmistrz Małgorzata Stę-

pień-Przygoda, z referatu Gospodarki Miejskiej kierownik - Katarzyna Kowalewska,
Jacek Jakóbik i Beata Homontowska, przewodniczący Rady Miasta - Bogusław Jestadt,
radni: Maciej Foks – przewodniczący Komisji
Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych,
Zbigniew Jachimski, Anna Łukasiewicz, Grzegorz Smoliński - przewodniczący Komisji Ładu
Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony
Środowiska, Agnieszka Świderska i Maria Wichrowska oraz mieszkańcy Podkowy Leśnej,
Brwinowa, Żółwina, Owczarni. Pod petycją
podpisało się w dniu spotkania 41 osób.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na następne. O terminie
i temacie następnego spotkania poinformujemy Państwa w sposób zwyczajowo przyjęty
(plakaty na tablicach Urzędu Miasta).
W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Związek Podkowian
Przewodnicząca Ewa Domaradzka

PETYCJA OBYWATELSKA w sprawie przebudowy przepustu znajdującego się pod
droga wojewódzką nr 719 relacji Warszawa- Pruszków – Żyrardów – Kamion, na odcinku od ul. Wilsona w Brwinowie do ul. Gołębiej w Podkowie Leśnej.
W imieniu mieszkańców Podkowy Leśnej zwracamy się z prośbą o podjęcie działań
interwencyjnych w kierunku udrożnienia przepustu pod droga wojewódzką 719 w ciągu
rowu melioracyjnego RS – 11/19.
Uzasadnienie:
Przepust pod drogą wojewódzką nr 719 od wielu lat jest niedrożny. Efektem tego jest systematyczne zalewanie znacznych terenów północnej części Miasta Podkowa Leśna oraz części gminy Brwinów, do czego przyczyniają się również zmiany klimatyczne występujące na
przestrzeni ostatnich dwóch lat. Corocznie mieszkańcy ponoszą znaczące straty materialne.
W związku z tym, że rozwiązanie problemu niestety nie leży w gestii Urzędu Miasta Podkowa
Leśna, zwracamy się do Pana Marszałka – gospodarza tego terenu – o podjęcie działań w celu
szybkiego i skutecznego rozwiązania tego problemu.

Podsumowanie inwestycji 2010 w parafii św. Krzysztofa
W kończącym się 2010 roku dzięki Bożemu
błogosławieństwu i ofiarności parafian zostały zrealizowane następujące inwestycje:
• obłożenie płytkami ceramicznymi ścian
korytarza przy Betanii
• instalacja witraży w pergoli (motywy kwiatowe, dzieło art. A. Żwirskiej)
• remont pomieszczeń plebanii (łazienka,

pralnia, 2 pokoiki) w części położonej poniżej parteru oraz strychu nad zakrystią
• kapitalny remont mieszkania po śp. ks.
Leonie: wymiana okien i wymurowanie
ściany zewnętrznej, położenie podłogi w 3
pokojach, wymiana grzejników
• postawienie pomnika nagrobnego dla śp.
ks. Leona Kantorskiego oraz realizacja ta-

Peregrynacja relikwii
bł. Jerzego Popiełuszki

Akt wandalizmu i bezmyślności w Parku Miejskim

Od 13.12.2010 do 13.04.2011 r. nasi parafianie przyjmują relikwie w swoich domach.
Chęć przyjęcia relikwii zgłaszać można
w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30 i 11.00
w Betanii lub w kancelarii parafialnej wpisując się do kalendarza. Relikwie odbierane są podczas Mszy św. o godz. 18.00 i przynoszone do kościoła na następny dzień na
godz. 18.00. Peregrynacji towarzyszy księga
pamiątkowa, do której każda rodzina będzie
mogła wpisać się oraz zbiór modlitw i kaseta CD z nagraniami kazań ks. Jerzego.
tekst ze strony www.podkowalesna.com

blicy pamiątkowej w kościele.
Wszystkim składającym ofiary na fundusz
parafialny i z okazji tacy niedzielnej ks. proboszcz składa gorące Bóg zapłać zapewniając o wdzięczności i modlitwie.
tekst ze strony www.podkowalesna.com

Posadzona 8 maja ubiegłego roku na
brzegu stawu w Parku Miejskim wierzba
płacząca została połamana i bezmyślnie
ogołocona z niemałych już gałęzi.
Wierzbę posadzono blisko miejsca,
w którym dawniej przy wpływie Niwki
rosła jej piękna, wiekowa poprzedniczka, o czym pisaliśmy w czerwcowym numerze Biuletynu.
Pomysłodawcą posadzenia wierzby
było Stowarzyszenie Związek Podkowian.
Drzewo zostało posadzone przez
mieszkańców Miasta-Ogrodu w 85-lecie
Podkowy Leśnej na początek rewaloryzacji parku.
jsp
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Questing – wyprawy odkrywców
„Tajemnicze, nieodkryte miejsca, wędrówki po śladach i tropach, odgadywanie
zaszyfrowanych haseł oraz skarby u celu
podróży. I nie jest to opowieść o piratach,
ani detektywach, ani Scotland Yardzie. To
zaproszenie do wzięcia udziału w pobudzających wyobraźnię, logiczne myślenie,
a także żyłkę historyka i krajoznawcy – wyprawach odkrywców.” To zdanie ze wstępu
do pierwszego w Polsce przewodnika po
polskich questach na Zielonych Szlakach
Greenways (wydanego przez krakowską
Fundację Partnerstwo dla Środowiska). Ale
nie tylko na wspomnianych zielonych szlakach są już wyprawy odkrywców. W Podkowie Leśnej oraz Brwinowie także powstały
(w ramach konferencji „Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów – od strategii turystyki
do budowy marki”, zorganizowanej jesienią
2010 roku przez Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”) – i zapraszają na odkrywanie naszych miejscowości w niekonwencjonalny sposób.
Questing to jeden ze sposobów prezentacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. To metoda odkrywania dziedzictwa
miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi
w wierszowanych wskazówkach. Ojczyzną
questingu są Stany Zjednoczone. Kolejne
miejsca na trasie odnajduje się poprzez
znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie w terenie odpowiadającego jej
miejsca. Na końcu szlaku umieszczona jest
skrzyneczka, w niej pieczątka, której odbicie potwierdza przebycie całej trasy.
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Głównym celem tworzenia questów jest
zwrócenie uwagi na wyjątkowe elementy
i historie związane z lokalnym dziedzictwem
przyrodniczym i kulturowym. Ważne jest,
aby w queście oddać charakter przestrzeni,
w której się żyje – jej genius loci. Możliwe
to jest poprzez zwrócenie uwagi na – często
z pozoru zupełnie zwyczajne – codziennie
mijane miejsca i dostrzeżenie w nich wyjątkowości, wartości i atrakcyjności. Questy
tworzą mieszkańcy danego miejsca, osoby
znające jego specyfikę i historię, często zaangażowana jest w to młodzież.
O atrakcyjności danego questu decyduje
kilka czynników. Ciekawy quest stanowi
dobrą formę zabawy, jego przejście angażuje uczestników (stanowi wyzwanie), jest
rozwiązywalny, prowadzi przez interesujący obszar, opowiada ciekawą historię, ma
intrygująco napisane wskazówki, ma dobrze ukryty „skarb”. Tworzenie questu jest
odkrywcze i atrakcyjne także dla jego twórców – pozwala na lepsze poznanie miejsca,
w którym się mieszka, dostrzeżenie jego
walorów, poznanie historii, zrozumienie,
jak się to miejsce zmieniało i w jakim kierunku się rozwija.
Tworzenie każdego questu rozpoczyna
się od przeprowadzenia wstępnej inwentaryzacji zasobów dziedzictwa. Wspólnymi
siłami osób zaangażowanych w tworzenie
szlaku typuje się najciekawsze miejsca,
które będą stanowić osnowę questu. Na
tej podstawie wyznacza się potencjalną
trasę questu. Do jej dokładnego wyznaczenia dobrze jest uwzględnić takie elementy
w przestrzeni jak: najważniejsze budynki
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użyteczności publicznej, geomorfologię
terenu, najważniejsze budynki prywatne,
cieki wodne, obiekty związane z lokalną
kulturą i historią, tereny publiczne, charakterystyczne elementy przyrody. Następnym
krokiem jest przejście pomiędzy wytypowanymi miejscami. Pozwala to sprawdzić,
czy twórcy questu nie pomylili się w jakimś
momencie, czy nie pominęli ważnego lub
charakterystycznego punktu na trasie.
W tworzeniu questu bardzo ważna jest
dobra instrukcja. Zawsze pisana wierszem,
ma spełniać trzy podstawowe zadania: opowiedzieć historię miejsca, czyli dostarczyć
informacji (funkcja edukacyjna); zawierać
informacje dotyczące kierunków poruszania się w terenie pomiędzy poszczególnymi
punktami; dostarczać wskazówek niezbędnych do rozwiązania zagadki i dotarcia do
punktu docelowego – ukrytego skarbu. Instrukcji towarzyszy prosta mapka - po to,
by korzystający z niej mogli się odnaleźć
na każdym etapie szlaku i mieli ogólną
orientację w terenie. Zakończenie questu
to przejście całej trasy, rozwiązanie zagadki
zawartej w instrukcji i odnalezienie ukrytego skarbu.
W każdej miejscowości – ciekawej i z tej
pozoru mniej interesującej – można ułożyć
wiele takich wypraw odkrywców. Tematyka może być bardzo różna: ukazująca jakiś
aspekt dziedzictwa kulturowego (np. architektura, kultura duchowa, tradycje), przyrodniczego, krajobrazowego,
historycznego, społecznego. Questy mogą stanowić
znakomite uzupełnienie już istniejących
szlaków i tras turystycznych. Na pewno są
atrakcyjną propozycją dla rodzin z dziećmi
i młodzieży, ale wędrować nimi może każdy!
Aha, wędrówki odkrywców sugerują piesze
poznawanie danego miejsca, ale można
także przygotować trasy konne, rowerowe,
narciarskie, kajakowe. Jednym słowem –
dla „odkrywców” niezmotoryzowanych.
Jak już wspomniałam powyżej, na naszym terenie powstały dwa questy: „Zaczęło się od Lilpopa…” w Podkowie Leśnej
oraz ”Brwinowskie Historie” w Brwinowie.
To na początek, bo nasze gminy są skarbnicą tematów do tworzenia takich niekonwencjonalnych szlaków turystycznych. I co
ważne – nie tylko dla gości i turystów, którzy nie znają w ogóle naszych miejscowości,
ale także dla mieszkańców. To znakomita
zabawa i sprawdzian własnej wiedzy o swoim miejscu zamieszkania.
Wszystkich chętnych do uczestnictwa
w warsztatach z questingu i tworzenia kolejnych wypraw odkrywców proszę o kontakt: tel. 605 190 270.
Karolina Likhtarovich

QUEST – WYPRAWA ODKRYWCÓW
„Zaczęło się od Lilpopa…”

Tematyka:
Spacer po Podkowie Leśnej pozwoli wam dowiedzieć się paru ciekawostek o rodzinie Lilpopów
– założycieli Miasta – Ogrodu. Podczas wędrówki
waszym zadaniem będzie ułożenie hasła z ukrytych na trasie liter. Hasło wskaże wam kraj i miasto
pochodzenia rodziny Lilpopów.
Gdzie to jest:
Trasa questu przebiega w Podkowie Leśnej, mieście założonym w 1925 roku na bazie koncepcji angielskiego twórcy idei Miast – Ogrodów.
Jak dojechać:
Podkowa Leśna znajduje się przy trasie nr 719
z Warszawy do Żyrardowa, ok. 25 km od centrum
Warszawy. Polecany dojazd kolejką WKD ze stacji
Warszawa Śródmieście do stacji Podkowa Leśna
Główna.
Czas przejścia: ok. 1 h

Kiedy wysiądziesz drogi gościu z kolejki
Zwróć uwagę na wiatę i drewniane belki
Po peronie ruszaj, miń rowery, idź prosto
Tam gdzie wyniosłe lipy rosną
Wzdłuż muru podążaj i_ _ _ _ _ _ _ na nim oglądaj.
1
Tory zaprowadzą cię do mostku – lecz go nie przekraczaj
Ale przed nim od razu w lewo zbaczaj
Idź ścieżyną wzdłuż_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
Co się wiosną w potok zmienia.
Przejdź powoli przy kasynie
Które z różnych imprez słynie
A pałacyk w stylu Vichy
Nie doświadczał niegdyś_ _ _ _ _ .
3
Tu elita się bawiła
I do rana jadła, piła
Pasją Lilpopa były polowania
U dziejów Podkowy zarania
W tym parku wiele zajęcy
Straciło żywot z Lilpopa ręki.
A teraz wędrowcze zechciej posłuchać
O początkach Podkowy i Lilpopa w tym zasługach.

Choć Lilpopów rodzina z Alp dalekich przybyła
Ich _ _ _ _ _ _ _ przemysłowa na ziemi
4
polskiej się narodziła.
Dwa wieki temu pradziad Lilpop naprawiał
_______
8
Ale wnuk Stanisław Wilhelm wolał polowania
i folwarki.
Ojciec dał mu w prezencie mająteczek Brwinów
A _ _ _ _ _ _ _ „Lilpop, Rau i Loewenstain”
5
obdarował dwóch innych synów.
Stanisław Wilhelm – nasz bohater, szukał pomysłu
na życie usłyszał o idei Miast Ogrodów, co była
w_________
6
Lilpop dał grunty, zaś spółka „Siła i Światło” kolejkę zbudowała
I tak Podkowa Leśna Miastem Ogrodem się stała.
Czas dalej w drogę, skręcaj w lewo, ruszaj prosto
_ _ _ _ _ gdzie wyniosłe świerki rosną
7
Wejdziesz w ulicę patrona
Gdzie droga granitem wyłożona.
Potężne drzewa szumią ci nad głową
A ty wypatruj płotu w kratkę brązową.
Za brązową płotu _ _ _ _ _
9
Spotkasz się z drewnianą chatą.
Tutaj wiedza ci się przyda
Willa ta zwie się Aida.
Tu z Warszawy jest dość blisko
Lilpop zjeżdżał na letnisko
Zbierała się tu także literacka_ _ _ _ _ _ _ _ _
10
Gościli ich Iwaszkiewicz i z Lilpopów Hanka.
Idź dalej przed siebie gościu miły
Gdzie granitowe kostki się skończyły
Zwróć wzrok swój na lewo, tam domek
_______
11
To najstarszy „zabytek” Podkowy.
Po prawej stronie miniesz zabytkową aleję
Co pamięta najstarsze miasteczka dzieje
Lipy tu okazałe, jest ich prawie dwieście
Takiego rarytasu nie znajdziesz w żadnym innym
mieście.

www.podkowalesna.pl

17

Lilpopa fornale niegdyś tu mieszkały.
Gdzie na rogu pompa stoi
Skręćcie w prawo mili moi
Gdy w połowie drogi prawie
Patrzcie bacznie gdzie są pawie.
I choć spacer jest dość długi
Zwróćcie uwagę również na _ _ _ _ _ _ .
12
Choć to ptaki egzotyczne
Lilpop widział je rozliczne
Do Afryki peregrynował
I namiętnie tam polował.
Jego trofea muzeum w Stawisku mieści
To zaproszenie do kolejnej wycieczki po naszym
mieście.

Lecz ty podążaj papieską ulicą
W kierunku aniołów, co w słońcu się świecą
Naprzeciw nich mury bieleją
To pałac Gayczaka, co zajmował się koleją.
Wcześniej Lilpop tu mieszkał, kolegów myśliwych
gościł
Bądź pewny, że po polowaniach nikt tu nie pościł.
Lecz ty idź dalej wzdłuż Jana Pawła ulicy
Po prawej mijasz kościół – ogród w Mieście
Ogrodzie
To nie jest rzecz spotykana na co dzień!
Zanim wukadki stacja przed tobą wyrasta
Skręć wędrowcze w prawo, gdzie jest urząd miasta.
Nie jest to budynek okazały

Teraz pójdziesz drogą nową
W lewo skręć, idź Modrzewiową
A jak przejdziesz kroków dwieście
Skończysz quest na pysznym cieście.
Ale zanim oddasz się rozkoszom podniebienia
Ułóż hasło, co kraj i miasto alpejskie wymienia
Wówczas skarb twój wędrowcze jest w zasięgu ręki
Który dostaniesz od Pani Milenki!

HASŁO
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MIEJSCE NA SKARB

Opracowanie: Karolina Likhtarovich, Barbara Potkańska,
Beata Wróblewska, Ewa Murawska, Igor Starczak
Opiekun wyprawy: GREENWAY TOUR Karolina Likhtarovich, tel. 605 190 270
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Życie w mieście

III miejsce Podkowy Leśnej w halowym turnieju piłki nożnej

W sobotę 22.11.2011 r. w Nadarzynie odbył się „Halowy turniej piłki nożnej zakładów pracy o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn”, w którym zagrali również zawodnicy reprezentujący Urząd Miejski w Podkowie Leśnej. Zaproszenie na turniej przyjęło siedem ekip: Ada-Bis,
DB Schenker, Extreme Nadarzyn, GOS Nadarzyn, Hubus, Sobkol,
UM Podkowa Leśna.
Czas trwania meczu: 10 minut ciągłej gry, system turnieju: każdy
z każdym.
Turniej rozpoczął się punktualnie o 9:00. Od samego początku
widać było zaangażowanie z jakim podchodzili do meczy zawod-

nicy poszczególnych ekip. Gra była twarda, fragmentami wręcz
na pograniczu faulu, co czasami kończyło się drobnymi urazami.
Faworytem turnieju na papierze wydawały się ekipy z Nadarzyna.
Jak się potem okazało było w tych kalkulacjach trochę prawdy. Ze
swojej strony liczyliśmy wszyscy na dobry występ UM Podkowa Leśna, dla którego był to pierwszy turniej halowy od 7 lat. Ostatecznie ekipa z Podkowy Leśnej zakończyła rywalizację na wysokim III
miejscu.
Wyniki drużyny UM Podkowa Leśna:
GOS Nadarzyn – UM Podkowa Leśna 2:1 (Pietrzak)
DB Schenker - UM Podkowa Leśna 1:0
UM Podkowa Leśna - Ada-Bis 4:0
(Pietrzak, Jakubiak, Bukowski, Kapuściński)
Sobkol - UM Podkowa Leśna 1:3 (Pietrzak, Bukowski, Jakubiak)
UM Podkowa Leśna - Hubus 1:1 (Feliga)
UM Podkowa Leśna - Extreme 1:1 (Bukowski)
Tabela końcowa:
1. Extreme Nadarzyn
2. Sobkol
3. UM Podkowa Leśna
4. Ada-Bis
5. DB Schenker
6. Hubus
7. GOS Nadarzyn
Nagrody indywidualne (przyznane zawodnikom UM Podkowa
Leśna): najlepszy bramkarz – Feliga Maciej
Mariusz Pietrzak

„Artystyczne Ferie” w CKiIO

O psie, który pomaga człowiekowi

„Artystyczne ferie” w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
to już tradycja. Wiele dzieciaków to „stali klienci” i czują się na Świerkowej jak u siebie w domu. Z tego też względu przygotowany program musi być atrakcyjny i niepowtarzalny. W tym roku uczestnicy
„Artystycznych Ferii” poznają tajniki fotografii otworkowej i przygotują przedstawienie w Teatrze Cieni. Nie zabraknie również zabaw
na świeżym powietrzu, ping – ponga, gier planszowych i zabaw plastycznych pod kierunkiem wychowawców. Młodzież zapraszamy na
warsztaty bębniarskie, fotografii otworkowej i tańca butoh.
Wszystkie dzieci, również te nie uczestniczące w „Artystycznych
Feriach” zapraszamy
• 18 lutego, piątek o godz. 13.00 na przedstawienie teatralne „Kusy
Janek”
Kusy Janek mieszka w domku z lodu, do ptaszków strzela z piasku, a całe jego obejście jest równie niezwykłe jak on. Przychodzi
jednak pora, że musi dorosnąć. Co zrobić, żeby z Janka wyrósł Jan,
tak jak Janek niezwykły i ucieszny, a jednak odpowiedzialny i mądry? Interaktywny spektakl w wykonaniu Kai i Janusza Prusinowskich, Piotra Piszczatowskiego i Michala Żaka i daje możliwość
wspólnego śpiewu, tańca i zabawy wszystkim, nie tylko dzieciom.
Wstęp: 5 zł dziecko, 10 zł osoba dorosła.
• 20 lutego, niedziela. godz. 17.00 i 21 lutego poniedziałek godz.
13.00. na film „Zaplątani”
Film powstały w wytwórni Walt Disney Pictures przedstawia historię czarującego bandyty oraz Roszpunki, dziewczyny uwięzionej w wieży, o 20-metrowych magicznych, złotych włosach. Roszpunka szuka sposobu, aby wydostać się z więzienia, w którym
była zamknięta przez całe lata. Ubija więc interes z przystojnym
łotrzykiem i we dwoje rozpoczynają pełną przygód i zwrotów akcji
podróż, w której towarzyszą im: pewien policyjny koń, nadopiekuńczy kameleon i gang niezbyt przyjemnych zbirów.
Wstęp: 5 zł dziecko, 10 zł osoba dorosła.

Podkowiański pies Spike, towarzysz
i pomocnik Marka Sołtysa, „Szalonego
Wózkowicza” wraz ze swoim panem odbierał w styczniu „Stołek”, przyznawaną
co roku nagrodę „Gazety Stołecznej”. Marek Sołtys - „Szalony Wózkowicz” internetowymi filmami pokazał, jak ciężkie życie
w Warszawie mają niepełnosprawni.
Spike, zanim zaczął wspierać pana
Marka, przez dwa lata mieszkał i szkolił
się w Podkowie. Jego trenerem był Piotr
Wojtków pracujący wówczas w Fundacji
„Pomocna Łapa”. Pierwszy raz Spike zaprezentował swoje możliwości w 2008 roku
podczas Festiwalu Otwarte Ogrody w ogrodzie u państwa Jachimskich (na zdj. obok).
jsp

UM Podkowa Leśna reprezentowali: górny rząd od lewej: Bukowski Daniel, Kapuściński Piotr, Ponder Apoloniusz, Truszkowski
Waldemar, dolny rząd od lewej: Jakubiak Paweł, Feliga Adam,
Feliga Maciej, Pietrzak Mariusz, fot. J. Snarska-Pasternak
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fot. T. Potkański

fot. Albert Zawada / Agencja Gazeta
Zdjęcie pochodzi z portalu warszawa.gazeta.pl
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Szanowni Mieszkańcy,
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy tegoroczny numer Biuletynu Miasta, w którym znajdą
Państwo informacje na temat życia w naszym mieście, od wydarzeń kulturalnych, przez
życie codzienne mieszkańców po uchwały podjęte przez Radę Miasta.
Z pewnością jednak wiele kwestii pozostaje nadal nieopisanych. Proszę zatem Państwa
o zadawanie pytań. W kolejnych numerach Biuletynu w tym miejscu powstanie rubryka: „Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada”. Zachęcam Państwa do korzystania z tej
formy komunikacji i zadawania pytań za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
burmistrzmiasta@podkowalesna.pl. Odpowiedzi będziemy przedstawiać w blokach tematycznych na łamach kolejnych numerów.
Małgorzata Stępień-Przygoda,
Burmistrz Miasta

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. (0-22) 759-21-00 fax: (0-22) 758-90-03,
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Godziny pracy Urzędu: pon. w godz. 10.00
- 18.00, wt. w godz. 8.00 - 16.00, śr. (dzień wewnętrzny), czw., pt. w godz. 8.00 - 16.00
Godziny pracy kasy Urzędu: pon. 10.00 –
18.00, wt. 10.00 – 14.00, śr. - kasa nieczynna,
czw. 9.00 – 15.00, pt. 9.00 – 15.00
Przerwa w pracy kasy - codziennie 13.0013.30
Burmistrz Miasta:
Małgorzata Stępień-Przygoda
e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
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 1062, 22 759 2115
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Ewidencja ludności i działalności gospodarczej (pokój nr 7) tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Referat Finansowy:
Podatki: tel. 22 759 21 07
Księgowość: tel. 22 759 21 09
Kasa: tel. 22 759 21 08
Referat Gospodarki Miejskiej (pokój nr 11,
12) tel. 22 759 21 21, 22 759 21 25, e-mail:
gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
Referat Inwestycji (pokój nr 15)
tel. 22 759 21 23
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
Referat Planowania i Rozwoju Miasta (pokój nr 16, 17) tel. 22 759 21 17, 22 759 21 19
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, promocja miasta, strona internetowa:
tel. 22 759 21 06
e-mail: wspolpraca-ngo@podkowalesna.pl
Rada Miasta Podkowy Leśnej:
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@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
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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
Agnieszka Świderska
agnieszka.swiderska@podkowalesna.pl
Anna Łukasiewicz
anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Zbigniew Jachimski
zbigniew.jachimski@podkowalesna.pl
Alina Stencka
alina.stencka@podkowalesna.pl
Radny Zbigniew Bojanowicz nie posiada
adresu internetowego. Korespondencję
e-mailową do radnego można kierować na
adres: radamiasta@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999; 22 755 30 30
Policja:
tel. 22 758 9110, 22 758 9105, 609 969 929
Komenda Powiatowa Policji:
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14
Straż Pożarna:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998; 22 755 52 37,
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 20, 22 738 24 51,
Posterunek energetyczny Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 51 36

Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992, 22 628 45 87
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 wodno-kanalizacyjnej:
biuro tel. 22 733 01 41
w dni powszednie w godz. pracy
tel. 695 380 695, 607 206 820
tel. alarmowy 697 229 002 (po godzinach
pracy, nocą, w dni wolne)
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 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.: 9-10.00
oraz 16.30-17.30
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