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Szanowni Państwo

NOWE WŁADZE PODKOWY LEŚNEJ

W wyborach samorządowych wybraliśmy nowe władze naszego miasta na najbliższe cztery lata. Frekwencja była wysoka, 65% w pierwszej i 55% w drugiej turze wyborów. Mieszkańcy po raz kolejny pokazali, że sprawy Podkowy Leśnej nie są im obojętne.
Bardzo serdecznie za taką obywatelską postawę dziękuję.
Liczny udział Państwa w głosowaniu pozwala uznać
wyniki wyborów za wyraz woli całej naszej społeczności. Dokonany wybór zapewnia harmonijną współpracę między Burmistrzem i Radą, co jest warunkiem
prawidłowego funkcjonowania samorządu i pozwoli
na skuteczne rozwiązywanie problemów występujących w mieście.
Wierzę, że powstałe podczas wyborów podziały
znikną i wszyscy razem pracować będziemy dla dobra
Podkowy Leśnej.
Bardzo serdecznie dziękuje Państwu za ponowny
wybór na stanowisko burmistrza Podkowy Leśnej.
Dołożę wszelkich starań, żeby nie zawieść zaufania,
którym Państwo mnie obdarzyliście.
Z wyrazami szacunku

Andrzej Kościelny

dniu 27 listopada 2006 roku nowo wybrani radni złożyli ślubowanie uzyskując w ten sposób mandat radnego Miasta
Podkowy Leśnej V kadencji. Składając ślubowanie radni, zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym, złożyli przysięgę, z treści której
wynika, że swoje obowiązki sprawować będą godnie i uczciwie,
mając na względzie dobro naszego miasta i mieszkańców. Wszystkim radnym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz miasta.
Włodarzami naszego miasta zostali:
1. Zbigniew Bojanowicz
2. Mirosław Borkowski
3. Małgorzata Choroś
4. Jarosław Chrzanowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Michał Czaykowski
6. Kazimierz Głowacki
7. Anna Łukasiewicz - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
8. Jolanta Mironiuk
9. Dariusz Murawski - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
10. Zbigniew Musiałek
11. Małgorzata Pabis-Janus
12. Janusz Radziejowski - Przewodniczący Rady Miasta
13. Joanna Trzeciak-Walc - Przewodnicząca Komisji Kultury,
Oświaty i Spraw Społecznych
14. Anna Wrzosek
15. Anna Żukowska-Maziarska - Przewodnicząca Komisji Ładu
Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Adresy e-mailowe radnych zostaną udostępnione w następnym
numerze Biuletynu Informacyjnego Miasta-Ogrodu Podkowy
Leśnej.

W

Biuro Rady

Życzenia
zdrowych, spokojnych,
spędzonych w miłej i rodzinnej atmosferze
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
samych szczęśliwych dni
w Nowym 2007 Roku
Mieszkańcom Podkowy Leśnej
składają
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
wraz
z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz
Przewodniczący i Radni Rady Miasta
Podkowy Leśnej
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BEZPŁATNE SZKOLENIA W PODKOWIE LEŚNEJ
ślad za projektem, którego przedmiotem jest rewitalizacja i
adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i
Inicjatyw Obywatelskich nasze miasto otrzymało kolejną dotację
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na sfinansowanie projektu szkoleniowego "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Miasta Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb regionalnego rynku
pracy".
Współczesny rynek pracy stawia coraz wyższe wymagania wobec
pracowników. Chcąc utrzymać obecną pracę, awansować lub zmienić ją na lepszą trzeba stale podnosić umiejętności profesjonalne.
Celem rozpoczynającego się właśnie projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności interpersonalnych pracujących
mieszkańców Podkowy Leśnej i miejscowości przyległych.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W

Realizacja projektu odbędzie się głównie poprzez cykl szkoleń:
1. j. angielskiego (na poziomie podstawowym i średnim).
2. komputerowych (szkolenia z obsługi aplikacji Word oraz Excel,
projektowania stron WWW, obsługi programów pakietu Open Office).
3. Dobrze funkcjonujące biuro.
4. Efektywne zarządzanie czasem.
5. Profesjonalna sprzedaż.
Na szkolenia mogą się zapisywać mieszkańcy Podkowy Leśnej,
Owczarni i Żółwina, pracujący (zatrudnieni na umowę o pracę) lub
osoby pracujące w tych miejscowościach.
Szkolenia z języka angielskiego będą trwały 12 miesięcy (120
godzin), odbywać się będą w 5 dwunastoosobowych grupach
o zróżnicowanym poziomie zaawansowania: od podstawowego (elementary) do średniego (intermediate). Łącznie w szkoleniach
z j. angielskiego może wziąć udział 60 osób. Założono następujący
procentowy udział mieszkańców (osób pracujących) z poszczególnych miejscowości: z Podkowy Leśnej - 50 osób, Owczarni - 5 osób,
Żółwina - 5 osób, co jest zgodne z zapisem we wniosku o dofinansowanie.
Szkolenia komputerowe będą się odbywały w dziesięcioosobowych grupach w podanym wymiarze godzin:
1. MS Word podstawowy - 20 godzin,
2. MS Word zaawansowany - 20 godzin,

3.
4.
5.
6.

MS Excel podstawowy - 20 godzin,
MS Excel - zaawansowany - 20 godzin,
Projektowanie stron www - 40 godzin,
Obsługa programów pakietu Open Office - 32 godziny.
Łącznie w kursach komputerowych może wziąć udział 60 osób,
w tym: z Podkowy Leśnej - 50 osób, Owczarni - 5 osób, Żółwina - 5
osób.
Pozostałe szkolenia o tematach: Dobrze funkcjonujące biuro,
Efektywne zarządzanie czasem, Profesjonalna sprzedaż odbędą się
w okresie od maja do lipca 2007 r., każde trwać będzie 13 godzin
i obejmą łącznie grupę 45 osób.
Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w jednym szkoleniu
z języka angielskiego lub jednym z grupy szkoleń komputerowych.
Pierwsze zajęcia rozpoczną się już w styczniu i odbywać się będą
w godzinach popołudniowych lub w soboty w Zespole Szkół Samorządowych przy ul. Jana Pawła II 20.
Aby zgłosić się na kurs z j. angielskiego lub kurs komputerowy
należy wypełnić formularz zgłoszenia i wraz z zaświadczeniem
o zatrudnieniu należy złożyć w dniach 18.12.2006-03.01.2007r.
w Biurze Projektu w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41 w pok. 14 od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00,
w poniedziałki w godzinach 12.00 - 20.00 oraz w Miejskim Ośrodku
Kultury w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1 w tych samych dniach
w godzinach 16.00 - 20.00.
Formularz zgłoszenia jest dostępny w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej, w Miejskim Ośrodku Kultury oraz na stronie internetowej
Urzędu Miasta (www.podkowalesna.pl).
W przypadku większej ilości zgłoszeń aniżeli miejsc na kursie
w dniu 04.01.2007r. odbędzie się publiczne losowanie kandydatów
spośród wszystkich zgłoszonych na szkolenie. Wykaz osób zakwalifikowanych na szkolenie dostępny będzie w biurze projektu w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41 od dnia
05.01.2007r.
Szczegóły projektu są dostępne w Biurze Projektu w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41 w pok. 14 tel. (022) 758
98 78 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.podkowalesna.pl) w zakładce szkolenia EFS.
Adriana Skajewska

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
informuje, że ogłosił konkurs na zatrudnienie
następujących pracowników w Urzędzie Miasta:
1. Inspektor ds. Dróg
2. Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.podkowalesna.pl) oraz w dziale Komunikaty na stronie internetowej miasta
(www.podkowalesna.pl)
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INFORMACJA O REMONCIE ULICY JANA PAWŁA II
obiega końca tegoroczny etap wspólnej inwestycji powiatu
grodziskiego i miasta Podkowy Leśnej. Jeśli pogoda pozwoli,
zakończenie wymiany chodników na całej długości ul. Jana Pawła II
nastąpi jeszcze w bieżącym roku, a także zostanie położonych ok.
300 mb nakładki asfaltowej w okolicach szkoły. W niedługim czasie
powinny się pojawić jeszcze światła na przejściu dla dzieci przed
Szkołą Samorządową. Na taki zakres prac pozwoliły przeznaczone
w tym roku ponad 774 tys. zł., z których Podkowa Leśna pokryła 270
tys zł. Dokończenie nakładki asfaltowej na całej długości ulicy będzie
wymagać podobnych nakładów obu stron z budżetu przyszłego
roku.
Ponieważ asfalt nie będzie położony teraz na całym odcinku, dlatego w pewnych miejscach będziemy mieli okresowo zbyt wysoki
chodnik. Wykonawca przygotuje prowizoryczne podjazdy, aby
zmniejszyć tę uciążliwość, ale będziemy musieli zachować ostrożność przy parkowaniu w pewnych miejscach. Przewiduje się wykonanie ostatniego etapu remontu wiosną przyszłego roku. Projekt
przebudowy pasa drogowego wzdłuż ul. Jana Pawła II, wykonany na
zamówienie powiatu, który jest właścicielem drogi i zatwierdzony
przez Powiatowy Zarząd Dróg przewidział także zmianę położenia
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kilku przejść dla pieszych, w tym przy szkole. Ma to podnieść bezpieczeństwo uczniów przechodzących przez ulicę. Musimy jednak
przyzwyczaić dzieci i młodzież do korzystania z nowego przejścia
(10 m dalej). Pracownik Szkoły Samorządowej stale dozoruje to
miejsce, starając się zapewnić dzieciom maksymalne bezpieczeństwo. Poprosimy także podkowiańską Policję o wzmożone patrole
w tym miejscu w godzinach porannych.
Wraz z Dyrekcją Szkoły apelujemy o niewysadzanie dzieci z samochodów bezpośrednio na głównej ulicy przed szkołą, ale dopiero po
zaparkowaniu w zatokach lub po skręcie w boczne uliczki.
Przepraszamy za okresowe uciążliwości spowodowane tym
remontem i mamy nadzieję, że już niedługo zarówno estetyka jak
i funkcjonalność tego ciągu komunikacyjnego wzrośnie.
Jednocześnie informujemy, że z początkiem nowego roku przystąpimy do przygotowania całościowej koncepcji docelowego utwardzenia ulic oraz nowej organizacji ruchu, tak aby go spowolnić i podnieść tym samym bezpieczeństwo pieszych. Proces ten będzie przewidywał szeroki zakres konsultacji społecznych.
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

22 PAŹDZIERNIKA ODBYŁY SIĘ W PODKOWIE UROCZYSTE OBCHODY 50.
ROCZNICY POWSTANIA WĘGIERSKIEGO
Hymn Polski w dwóch językach, a władze Miasta i zaproszeni goście
złożyli kwiaty przy Pomniku.
Kolejnym miejscem pamięci były groby żołnierzy węgierskich
na cmentarzu podkowiańskim. Tam również złożono kwiaty w hołdzie poległym i przy dźwiękach muzyki węgierskiej pochylono się
w modlitwie.
Pozostałe uroczystości miały miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury.
Otwarto wystawę Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa
Leśna pt. "Podkowa Leśna - Węgry" dokumentującą związki pomiędzy naszym miastem a Węgrami. Odbyło się spotkanie z uczestnikami Powstania. W dyskusji pojawiły się także bezpośrednie odniesienia do obecnej sytuacji politycznej na Węgrzech. Na koniec
obchodów wystąpił Zespół Kecskés z koncertem muzyki tradycyjnej.
Agnieszka Kajzer

Prezydent R. Kaczorowski na Skwerze Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

naszego miasta przybyli znamienici goście - były Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, ks. Kardynał Józef Glemp i Ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce Mihály
Györ, a także członkowie Wspólnoty Węgierskiej w Polsce.
W Kościele św. Krzysztofa Prymas Polski odprawił mszę św.
w intencji ofiar radzieckiego reżimu. Następnie uczestnicy obchodów
przeszli na Skwer Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, gdzie przemawiali
Prezydent R. Kaczorowski, ambasador M. Györ, a pan Ákos Engelmayer - Prezes Wspólnoty Węgierskiej w Polsce - przekazał Miastu
Podkowie Leśnej na ręce Burmistrza sztandar - jeden z 56 istniejących, uszytych przez p. Marię Witner uczestniczkę Powstania, która
była skazana na karę śmierci. Węgierski Zespół Kecskés odśpiewał

Do

Złożenie kwiatów na grobach żołnierzy węgierskich.

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU JESIENNYCH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH
wystawie w kawiarni Betania Kościoła Św. Krzysztofa w
dniach 6-11 grudnia można było obejrzeć plon Jesiennych
Warsztatów Artystycznych organizowanych przez Uniwersytet
Otwarty Pokolenia i Stowarzyszenie Związek Podkowian w ramach
programu "Działaj lokalnie V".
Oferta adresowana do słuchaczy UOP oraz do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Podkowy Leśnej spotkała się z dużym
zainteresowaniem. Cykl warsztatów obejmował warsztaty malarskie,
ceramiczne, witrażowe oraz zdobnicze (malowanie na jedwabiu, na
porcelanie, techniki decoupage, robótki ręczne i ozdoby świąteczne).

Na

W spotkaniach uczestniczyło łącznie ok. 50 osób w różnym wieku.
Program obejmował także dwie wycieczki - do Kazimierza nad Wisłą
i do Muzeum Secesji w Płocku oraz w ramach UOP miał miejsce
wykład "Art. Deco".
Dziękujemy uczestnikom za twórczy udział w programie a Stowarzyszeniu "Europa i My" oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
za przyznany grant.
Koordynatorzy programu
Ewa Domaradzka
Beata Tarłowska
Anna Łukasiewicz
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODKOWIE LEŚNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY, PUBLICZNE GIMNAZJUM

Z WIZYTĄ W HISZPANII W RAMACH
REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO
UNII EUROPEJSKIEJ:
"NA STYKU KULTUR"- COMENIUS 1
W dniach 20 -26 listopada 2006 roku odbyło się spotkanie robocze
wszystkich zespołów partnerskich (tj. z Włoch, Niemiec, Polski
i Hiszpanii) uczestniczących w projekcie Unii Europejskiej pt. 'Na
styku kultur', w którym uczestniczyła grupa 4 uczniów, oraz
3 nauczycieli z Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej.
Gospodarzem spotkania była szkoła z Villarcayo (Hiszpania),
która w ramach projektu odpowiedzialna jest za ścieżkę tematyczną
- architekturę.
Grupa uczestniczyła w konferencji prasowej zorganizowanej przez
panią burmistrz miasta Villarcayo w ratuszu miejskim, co również
odnotowały lokalne media: prasa i telewizja.
W trakcie tygodniowego pobytu w Villarcayo, podkowiańscy
uczniowie mieszkali u rodzin hiszpańskich. Mieli okazję lepiej poznać
swoich hiszpańskich rówieśników koleżanki i kolegów, którzy w maju
przyjadą do Polski.
Koordynator programu ze szkoły hiszpańskiej przygotował bardzo
ciekawy program pobytu. Zwiedziliśmy m.in. miasto Burgos i jego
okolice (przepiękną katedrę, oraz klasztor i inne zabytki w stylu
romańskim), europejski szlak pielgrzymów do Santiago de Compostela, największą jaskinię w Hiszpanii - Ojo Guarena.
Nasi uczniowie uczestniczyli również w zajęciach z języka angielskiego i warsztatach plastycznych.
Następne spotkanie uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie odbędzie się w maju w Podkowie Leśnej. Nasza szkoła odpowiedzialna jest za realizację ścieżki tematycznej - sztuka, lokalne
legendy oraz rzemiosło artystyczne i ludowe.
Szkolny koordynator programu NA STYKU KULTUR-Comenius 1

EKOLOGICZNA PODKOWA
5.10.06 członkowie koła LOP w ramach akcji Sprzątanie Swiata
sprzątali teren wokół szkoły, a 19.10.06 wraz z uczniami kl. 5A szk.
podst. zorganizowali apel z okazji Swięta Drzewa. Nad całością czuwała p. Beata Sawicka.
23.10.06 odbył się piknik ekologiczny: "Czym skorupka za młodu
nasiąknie..." przeznaczony dla dzieci, rodziców i nauczycieli

z "zerówki" i kl. 1-3.Organizatorami byli rodzice uczniów kl. 3B.Kolejny raz zapewnili nam świetną zabawę, za co im i sponsorom serdecznie dziękujemy.

OLIMPIADY I KONKURSY
Ostatnio odbył się konkurs ortograficzny dla gimnazjum, który zorganizowały p.Grazyna Zabłocka i Agnieszka Rebzda. Odbyły się
przedmiotowe konkursy kuratoryjne (olimpiady).
Justyna Dworak z kl. 4A i Marysia Krzywańska z 6B dostały się do
II etapu konkursu na recytację własnego wiersza w MOK-u.
Do drugiego etapu konkursu ,,Poznajmy się bliżej" zakwalifikowało się czworo uczniów z klas VI: Zosia Szwech, Ewa Matysiak, Patryk
Karney i Paweł Latuszkiewicz

SAMORZĄD SZKOLNY
Szkolny Samorząd pod opieką p. Anny Paszko zorganizował
zabawę andrzejkową oraz zbiórkę na bezdomne zwierzęta ze schroniska na Polesiu. Uczniowie zorganizowali też akcję "Góra grosza",
z której dochód przeznaczono na rodzinne domy dziecka.

BUDOWANIE AUTORYTETU
27.11.06 odbyły się warsztaty dla rodziców pt. "Budowanie autorytetu".Szkolny pedagog i wychowawcy współpracują z wolontariuszami z Akademii Pedagogiki Specjalnej, którzy prowadzą zajęcia
integracyjne w klasach.
27.11.06. minutą ciszy uczciliśmy śmierć Ani, uczennicy z Gdańska.
30.11.06 szkolne koło astronomiczne pod opieką p. Małgorzaty
Łukasik zostało zaproszone na sesję astronomiczną do XXVII LO
im. T. Czackiego w Warszawie.
7.12.06 w MOK-u odbył się wieczór poetycki: "Preludium Jesienne
II" zorganizowany przez kl. 5B wraz z p. Agnieszką Rebzdą.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
9.12.06 (w sobotę) w godz. 12-15 odbył się kiermasz świąteczny,
który zorganizowała kl. 2A wraz z rodzicami i wych. p. Barbara Tabaczyńską. Do przygotowań włączyli się nauczyciele i dzieci z innych
klas.
Zespół redakcyjny
Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

KONKURS RECYTATORSKI
iejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej w listopadzie po raz siódmy ogłosiła międzyszkolny konkurs recytatorski .
W bieżącym roku recytacje dotyczyły twórczości Adama Mickiewicza "Poezja Adama Mickiewicza - bliżej nas". Zaproszono szkoły z
Podkowy Leśnej, Brwinowa, Otrębus i Żółwina. Konkurs jak co roku
obejmował trzy grupy wiekowe : kl. III-V, VI - I, II-III gimn. W konkursie udział wzięło 33 dzieci. Wśród zwycięzców są dzieci ze szkoły w
Otrębusach, szkoły KIK w Podkowie Leśnej oraz Brwinowa.
Zakończenie konkursu i wręczenie cennych książkowych nagród
odbyło się 5 grudnia 2006 roku. Nagrody fundowało Koło Przyjaciół
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Biblioteki. Uroczystość uświetnił recytacjami pan Henryk Boukołowski aktor scen warszawskich.
Składamy serdeczne podziękowania nauczycielom przygotowującym dzieci do konkursu. Na kolejnym spotkamy się w nadchodzącym 2007 roku.
Najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim mieszkańcom, czytelnikom i sympatykom biblioteki składa dyrekcja i pracownicy.
Dyrektor Biblioteki

W GALERII MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY DO KOŃCA GRUDNIA MOŻNA
OGLĄDAĆ WYSTAWĘ MALARSTWA I RYSUNKU
MAŁGORZATY LEKSZYCKIEJ
ałgorzata Lekszycka urodziła się w Warszawie. Tam ukończyła Wydział Biologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od dwudziestu lat mieszka w Podkowie Leśnej, tutaj też uczy w gimnazjum.
Należy do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Jej obrazy
to stylizowane pejzaże i kwiaty oraz rysunki tuszem.
WYSTAWY
2000 - Artyści Podkowy Leśnej w 75-lecie Miasta Ogrodu, Galeria "A"
2001 - Galeria "A", Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej wystawa indywidualna
2003 - III Powiatowy Przegląd Sztuki, Miejski Ośrodek Kultury w
Pruszkowie
2003 - Galeria "P", SDK w Pruszkowie - wystawa indywidualna
2003 - VI Piastowski Przegląd twórczości Plastycznej "Interpretacje"
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2003 - XIX Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
2004 - Wystawa Sztuki Polskiej we Włoszech - Catania, Galeria Ciminiera
2004 - wystawa indywidualna "Nastroje" w muzeum Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej
2005 - XXI Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
2005 - Konfrontacje Artystyczne Podkowa Leśna
2005 - Artyści Podkowy Leśnej w 80-lecie Miasta Ogrodu, Galeria
Wernisaż odbył się 9 grudnia o 17.00.
Serdecznie zapraszamy!

AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
www.szkolakik.strona.pl

ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1 i 13 października 2006
Święto szkoły podstawowej obchodziliśmy w dwóch częściach.
Dzień pierwszy poświęcony był w dużej mierze postaci naszej
patronki, św. Teresie od Dzieciątka Jezus w dniu jej imienin, 1 października. W tym dniu celebrowana była w naszym kościele uroczysta Msza Święta. Był to dzień szczególnie ważny dla uczniów z klasy
1, bowiem wtedy mieli okazję bliżej poznać patronkę szkoły, zwłaszcza że byli również blisko Relikwii św. Teresy w Domu Sióstr Terezjanek. Wieczorem cała społeczność szkolna i obecni parafianie spotkali się w kościele na Różańcu ze św. Teresą.
Po różańcu zaprosiliśmy wszystkich na słodki poczęstunek.
Szczególną nowością naszego menu były naleśniki z nadzieniem
różanym. W przygotowaniu pomogła nam firma Polska Róża, która
podarowała nam 2 pojemniki specjalnej konfitury, przygotowanej
z płatków dzikiej róży.
Drugi dzień Święta Szkoły Podstawowej (obchodzony 13 października) poświęcony był Janowi Pawłowi II w związku ze zbliżającym się Dniem Papieskim. Uczniowie przez część lekcji poznawali
postać Sługi Bożego oraz pisali do niego listy. Ponownie był to
ważny dzień dla uczniów klasy 1, którzy złożyli swoje Przyrzeczenie
Pierwszoklasisty i przez uroczyste pasowanie zostali uroczyście włączeni do społeczności szkolnej. Mogliśmy także obejrzeć spektakl
pt. "Małpia szkoła", który przygotowały Pierwszaki wraz z wychowawczynią, panią Anną Szymaszczyk i rodzicami, a także przedstawienie "Witamy w ZOO", o którym parę słów poniżej.

TRZECIA NAGRODA DLA TEATRU
Z PIWNICY
19 października 2006
Trzecią nagrodę na podkowiańskim Festiwalu Młodego Teatru
zdobyła grupa teatralna z naszej szkoły. "Teatr
z piwnicy" wystawił sztukę pt. "Witamy w ZOO", opracowaną
na podstawie wierszy Jana Brzechwy. Przedstawienie zostało przygotowane przez uczniów kl. 5 i 6 w ramach zajęć kółka teatralnego,
które prowadzi nauczycielka języka polskiego, pani Justyna Głuszko. Występ odbył się 19 października. Uczniowie z innych klas mogli
obejrzeć spektakl tydzień wcześniej przy okazji Święta Szkoły Podstawowej. Nagroda za 3 miejsce przyjęła formę pieniężną i wyniosła
300 zł. Pierwsze miejsce zajęła szkoła
z Mszczonowa, drugie natomiast - grupa teatralna ze szkoły w Jaktorowie. W festiwalu, zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej, startowało dziesięć teatrów ze szkół podstawowych.
W ubiegłorocznej edycji festiwalu II nagrodę wywalczył sobie
spektakl naszych gimnazjalistów "Brzydkie Kaczątko".

WYRÓŻNIENIA W VII KONKURS RECYTACJI
WŁASNEGO WIERSZA
8 i 20 listopada 2006
Maria Łusakowska z klasy 5 oraz Ignacy Dudkiewicz z klasy III gimnazjum otrzymali wyróżnienia w finale VII Konkursu Recytacji Własnego Wiersza. Lista laureatów została ogłoszona 20 listopada.
W II etapie (i jednocześnie zmaganiach finałowych), który odbywał
się 8 listopada po południu, wzięły udział także: Ania Wróblewska
z klasy 5 i Julia Chibowska z klasy 6. Sala Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej była niemal całkowicie wypełniona uczestnikami oraz ich rodzicami
i nauczycielami. Uczestnicy (56 osób) to wyłonieni drogą eliminacji autorzy wierszy, które zostały wybrane spośród 243 nadesłanych
do konkursu. Jury, do którego należeli: Magda Teresa Wójcik, aktorka i reżyserka, Henryk Boukołowski - również aktor i reżyser, Piotr
Müldner-Nieckowski - poeta, wydawca i lekarz oraz Jerzy Lach -

polonista, reżyser i dyrektor MOK-u - w pierwszym etapie oceniali
nadesłane wiersze, w drugim zaś - ich interpretację przez samych
autorów.

NAGRODY W KONKURSACH
RECYTATORSKICH
14 i 29 listopada 2006
I miejsce w konkursie recytatorskim poezji Adama Mickiewicza,
odbywającego się pod koniec listopada, zdobyła Marianna Walewska z klasy 5 szkoły podstawowej, za recytację ballady "Powrót taty"
oraz bajki "Pies i wilk". III miejsce wywalczyła natomiast Maria Ekielska, również z klasy 5, która zaprezentowała dwie bajki Mickiewicza:
"Pchła i rabin" oraz "Przyjaciele". Był to już kolejny konkurs zainicjowany i zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Poli
Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej. Przesłuchania odbywały się
w trzech kategoriach wiekowych i skupiały uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów m.in. z Podkowy Leśnej, Otrębus i Brwinowa.
Naszą szkołę reprezentowały także: Zuzanna Szafranowska (klasa 5
szkoły podstawowej) i Anna Stańczuk (klasa II gimnazjum).
Anna Stańczuk zdobyła natomiast wyróżnienie w innym konkursie
recytatorskim. Był to IV Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego
Poety, poświęcony twórczości Juliana Tuwima. Wyróżnienie to jest
dużym osiągnięciem, zważywszy, że do przesłuchań stanęło ponad
600 osób z całego województwa mazowieckiego. Gratulujemy
naszym laureatom i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach!

MALOWAĆ JAK CANALETTO - WARSZTATY
W ZAMKU KRÓLEWSKIM
24 listopada 2006
24 listopada pod opieką pani Jolanty Dąbrowskiej, szkolnego
koordynatora projektu ochrony dziedzictwa kultury, klasa II gimnazjum uczestniczyła w warsztatach plastycznych pt. "Malować jak
Canaletto". Projekt kilka lat temu zainicjował Zamek Królewski w Warszawie. W ramach warsztatów uczniowie najpierw oglądali i analizowali dzieła mistrza, zwracając uwagę przede wszystkim na tworzenie
iluzji przestrzeni na płaszczyźnie. Potem malowali akwarelami widok
z okna zamkowego skarbca. Prace będą częścią wystawy - prezentacji osiągnięć uczestników projektu.

MIKOŁAJKI DLA ANI
6, 7 i 8 grudnia 2006
W ramach szkolnej akcji "Mikołajki dla Ani", podczas której zbieraliśmy fundusze na rehabilitację niepełnosprawnej dziewczynki,
odbyło się kilka imprez. 6 grudnia, w Dzień Świętego Mikołaja,
uczniowie i nauczyciele wystąpili w Koncercie Młodych Talentów,
prezentując przygotowane przez siebie piosenki i tańce. Była też
loteria, w której fantami były m. in. prace uczniów. Popołudniowy
kiermasz książek uświetnił rozmową z uczniami Pan Profesor Jerzy
Bralczyk. Czwartek upłynął pod znakiem twórczości Marka Grechuty, którego piosenki zabrzmiały na wieczornym koncercie z udziałem
młodzieży gimnazjalnej - oraz aukcji prac plastycznych i przedmiotów podarowanych przez firmy i osoby prywatne. Trzeci dzień mikołajkowych wrażeń zarezerwowany był dla najmłodszych. Przed
publicznością najbardziej wymagającą - przedszkolakami z Przedszkola Publicznego oraz uczniami klas młodszych ze szkoły w Żółwinie
- wystąpili uczniowie klasy 1 szkoły podstawowej ze spektaklem
"Śpiąca Królewna i siedmiu Krasnoludków".
Po raz kolejny okazało się, że gotowość do niesienia pomocy daje
większą satysfakcję i siłę do działania, niż drobne upominki, które
robimy sobie nawzajem.
Red. Iwona Zubka-Krawczyk
Więcej aktualności na stronie internetowej www.szkolakik.strona.pl
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Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Lesnej
zaprasza na

Marsz z kijkami i nie tylko
Uniwersytet Otwarty POKOLENIA
zaprasza zainteresowanych czynną
rekreacją na świeżym powietrzu

6 stycznia (sobota) 2007 roku o godz.11.00
na spotkanie informacyjne,
teren MOK ul. Świerkowa 1, Podkowa Leśna.
Serdecznie zapraszamy - dużych i małych, dorosłych i dzieci - wszystkich, którzy chcą zadbać o
swoja kondycję fizyczną
(przed nami sezon narciarski !!!).

Warsztaty krótkiej formy filmowej

"PERSONAL PROJECT"
W programie między innymi:
- podstawy scenariopisarstwa i reżyserii
- poszukiwania tematu i formy własnej wypowiedzi
- projekcje i analizy filmów fabularnych i dokumentalnych
- przygotowanie i realizacja autorskich etiud filmowych
Program i prowadzenie: Krzysztof Rzączyński
(34 lata, reżyser, autor nagradzanych filmów krótkometrażowych m.in.
"Ślub", "Krajobraz przed ciszą", "Up and Away", spektakli teatralnych
m.in.; "Przestrzeń Shelley", "Zestaw do gry", absolwent Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi, studiował również w Akademii Teatralnej
w Warszawie oraz w Northern Film School w Wielkiej Brytanii.)
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH
W WIEKU OD 16 DO 26 LAT

Spotkanie i pokazowe ćwiczenia poprowadzą profesjonalni trenerzy, absolwenci AWF - Dorota Ostalska i Miłosz Jankowski. Strój
sportowy mile widziany.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W ŚRODY
W GODZ. 18.00-22.00

Ewa Domaradzka

Koszt zajęć 50 zł/m-c
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Świerkowa 1, Podkowa Leśna Tel./fax. 758-94-41, tel. 798-32-20,
e-mail: mokpodkowa@mokpodkowa.pl, www.mokpodkowa.pl

FUNKCJONOWANIE
URZĘDU MIEJSKIEGO
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
tel. (022) 758 98 78, 729 10 62
poniedziałek - 1200 - 2000

KONTAKT DO INSTYTUCJI WAŻNYCH
DLA MIESZKAŃCÓW
Pogotowie Ratunkowe
Grodzisk Mazowiecki 999; 022 755-30-30
Policja
Komisariat Policji w Podkowie Leśnej

wtorek - 800 - 1600

022 758-91-10; 022 758-91-05; 600 997 508

środa - 800 - 1600

Komenda Powiatowa Policji 997; 022 755-60-10 do 14

(dzień wewnętrznej pracy bez przyjęć interesantów)

Ośrodki Zdrowia

czwartek - 8 - 16

NZOZ "Basis" 022 758-92-65

00

00

NZOZ "Medicus"

piątek - 800 - 1600

022 729-10-65

Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki
inf. Medyczna 022 755-90-00
Apteki

Kasa
oraz sprawy dotyczące podatku od środków transportowych
tel. (022) 758 98 78 w. 108

Apteka Podkowiańska 022 729-19-16
Apteka " Pod Aniołem" 022 758-97-60
Apteka Główna 022 729-10-86
Biblioteka Publiczna

Godziny przyjęć interesantów:

tel. 022 758 96 48

codziennie przerwa 1300 - 1330

Straż Pożarna

poniedziałek - 12 - 19

Grodzisk Mazowiecki 998; 022 755-52-37

00

00

wtorek - 10 - 14
00

00

środa - kasa nieczynna

Brwinów 022 729-59-46
Zakład Energetyczny
Pruszków 022 738-23-20; 738-24-51; 991

czwartek - 900 - 1500

Posterunek energetyczny

piątek - 900 - 1500

Grodzisk Mazowiecki 022 755-51-36
Pogotowie gazowe Warszawa 022 628-45-87; 992

Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdzielna gazu
Grodzisk Mazowiecki 022 792-03-60

tel. (022) 758 98 78 w. 111, pokój nr 5

Konserwacja oświetlenia ulicznego

Czynny w godzinach:

Warszawa 022 886-48-26; 0692469760

poniedziałek - 1000 - 1800
wtorek - 800 - 1500
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Konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej
sieć wodna 661 955 201
sieć kanalizacyjna 502 291 630; 503 134 281

środa - 800 - 1600

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 022 724-15-70

czwartek - 800 - 1600

Prokuratura Rejonowa Grodzisk Mazowiecki 022 755-52-54

piątek - 800 - 1600

Sąd Rejonowy Grodzisk Mazowiecki 022 755-20-61

