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ODZNACZENIE DLA KSIĘDZA
LEONA KANTORSKIEGO
iło nam poinformować, że Ksiądz Leon Kantorski został
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 11 listopada podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim
w dniu Narodowego Święta Niepodległości.
Ksiądz Kantorski otrzymał odznaczenie za wspieranie opozycji głodujących KOR-owców w kościele św. Krzysztofa w Podkowie
Leśnej.
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, Andrzej Kościelny skierował
do księdza list z gratulacjami.
Wszyscy znamy zasługi księdza kanonika dla naszego społeczności i niezmiernie go szanujemy. W 1991 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela Miasta Podkowy Leśnej i Odznakę "Zasłużony
dla Podkowy Leśnej".
Serdecznie gratulujemy i podziwiamy niezłomną postawę księdza.
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SZANOWNY KSIĘŻE LEONIE
nieukrywaną radością przyjęliśmy fakt o odznaczeniu Księdza
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zawsze
podziwialiśmy Księdza odwagę i niezłomną postawę. Jesteś Księże
kanoniku autorytetem dla pokolenia starszych i ludzi młodych. To Ty
wyzwalałeś w ludziach potrzebę działań charytatywnych i społecznych. To Ty byłeś oparciem dla walczących o wolną Polskę w latach
"Solidarności". To Ty słowem i czynem wspierałeś potrzebujących.
Dziękujemy. Cieszymy się, że Twoja praca została doceniona.
Życzymy zdrowia, radości i pogody ducha.
W imieniu mieszkańców Miasta Podkowy Leśnej
Andrzej Kościelny - burmistrz miasta .
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APEL!
Ze względu na szczególny charakter naszego miasta, apeluję
do Państwa o zachowanie ciszy w Sylwestra i w Nowy Rok,
o niewystrzeliwanie petard oraz sztucznych ogni.
Andrzej Kościelny - burmistrz miasta

Radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie najbliższych
oraz
Szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim Mieszkańcom Podkowy Leśnej
życzą
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz
Przewodniczący
i Radni Rady Miasta
Podkowy Leśnej.

Ksiądz Leon Kantorski

PAŁACYK - KASYNO
tej przedświątecznej atmosferze jest mi szczególnie miło
przekazać Państwu wiadomość, że w Pałacyku - Kasynie
nastąpiło długo oczekiwane zakończenie prac remontowych.
Zabytkowy obiekt Pałacyku Kasyno, wpisany nierozerwalnie
w tradycję miasta, spełnia obecnie wszelkie wymagania wynikające
z przepisów budowlanych, sanitarnych, pożarowych i prawa pracy.
W ostatnich dniach Urząd Miasta uzyskał zgodę na użytkowanie
odrestaurowanego obiektu. Tym samym w 2007 roku Pałacyk Kasyno, obiekt będący wizytówką miasta został oddany na powrót
we władanie mieszkańcom miasta.
Dzisiejszy sukces, jakim jest otwarcie tego cennego obiektu osiągnęliśmy dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji wielu
osób i organizacji społecznych oraz dwuletniej wytężonej pracy
Urzędu Miasta, za co wszystkim składam wyrazy podziękowania.
Uchwałą Rady Miasta z dnia 11 listopada 2007 roku została
powołana jednostka organizacyjna działająca w formie samorządowej pod nazwą "Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich". 7 listopada 2007 roku został ogłoszony konkurs ofert na dyrektora placówki. W przyszłości planowane jest połączenie Pałacyku i Miejskiego Ośrodka Kultury w jedną jednostkę pod nazwą Podkowiańskie Centrum Kultury.
W moim najgłębszym przekonaniu odrestaurowanie tego obiektu
i przywrócenie mu dawnej funkcji publicznej jest działaniem zgodnym z koncepcją założycieli Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej. Wyrażam ogromną nadzieję, że odrestaurowany Pałacyk będzie miejscem integracji mieszkańców miasta, i w dłuższym okresie czasu
będzie sprzyjał tworzeniu pożądanego wizerunku Podkowy, jako
miejscowości będącej centrum kultury, wypoczynku, rekreacji
i ambitnej turystyki.
Andrzej Kościelny - burmistrz miasta
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Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
listopada burmistrz, przedstawiciele Rady Miasta i mieszkańcy Podkowy Leśnej uczcili Dzień Odzyskania Niepodległości złożeniem kwiatów pod pomnikiem Katyń, Kalwaria Polska
w Kościele - Ogrodzie w Podkowie.
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Przypomnimy, że 11 listopada 1918 roku po trzech rozbiorach i
123 latach niewoli Polska stała się suwerennym państwem. Na czele
sił zbrojnych odrodzonego Państwa Polskiego stanął Marszałek
Józef Piłsudski - komendant I Brygady Legionów, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu.
Mieszkańcy mieli okazję wysłuchać starych pieśni patriotycznych,
legionowych i ułańskich w wykonaniu Marii Lamers z Piwnicy św.
Huberta w Krakowa podczas koncertu o godz.12.00 w Kościele św.
Krzysztofa, zorganizowanym przez burmistrza Podkowy Leśnej.
Dzięki otzrymanym tekstom słuchacze koncertu mogli zaśpiewać
z wykonawczynią pieśni bardziej i mniej znane.
Święto Niepodległości było okazją do spotkania promującego
książkę "Podkowa Leśna w latach 1939-1948" Michała Domańskiego, wydanej w serii " Biblioteka Podkowińska.
W spotkaniu zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta - Ogrodu Podkowa Leśna, które odbyło się w MOK-u
o godz.14.00 udział wzięli autor książki, dr. Marek Gałęzowski
z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, dr Waldemar Grabowski - IPN Biuro Edukacji Publicznej, Oskar Koszutski i Bogdan Wróblewski - autor pierwszego tomu książki "Podkowa Leśna MiastoOgród do 1939 roku".
Autor, Michał Domański, na podstawie niepublikowanych relacji
uczestników i świadków wydarzeń, a także wspomnień i pamiętników, ukazuje dzieje Podkowy Leśnej i losy jej mieszkańców w dra-

Złożenie kwiatów przy pomniku Katyń, Kalawaria Polska
matycznym okresie wojny, Powstania Warszawskiego i instalowania
się władzy po 1945 roku,. Przedstawia nie tylko działalność konspiracyjną ale również życie codzienne i kulturalne tego czasu w mieście nazywanym "zielonym salonem Warszawy".
Wydanie tomu "Podkowa Leśna 1945-1948" było możliwe dzięki
dotacjom otrzymanym z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
oraz gminy Podkowa Leśna.
Obchody święta zakończył film " Katyń" Andrzeja Wajdy , który
można było obejrzeć w kinie MOK-u o godz. 17.00.
Dziękujemy wszystkim, którzy uczcili ten dzień.

DZIAŁANIA GMINNEJ KOMISJI PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM
W II PÓŁROCZU 2007 R.
rofilaktyka, którą zajmuje się Gminna Komisja Przeciwdziałania
Uzależnieniom (GKPU) skierowana jest głównie do dzieci
i młodzieży z naszego miasta. W ramach tych działań odbyły się 3
edycje programów profilaktycznych:
 w listopadzie - "Serduszko ci podpowie na uszko", przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III szkoły
podstawowej,
 w listopadzie - program profilaktyczno-edukacyjny W SIECI Przygoda z Internetem dla klas IV-VI szkoły podstawowej,
 w grudniu - program świąteczny dla dzieci z przedszkola, dzieci
korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy oraz
dla seniorów w domu opieki "Ostoja".
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Kolejny rok funkcjonuje w Zespole Szkół punkt odrabiania lekcji
finansowany ze środków na profilaktykę.
Pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzą byłe
nauczycielki Zespołu Szkół:
- Pani Maria Grotek : matematyka, fizyka, chemia w następujące dni:
poniedziałek, środa, czwartek - 14.30 - 16.00
- Pani Janina Kmita - Juczkowicz : j. polski, j. angielski
poniedziałek, środa 14.30 - 16.00; wtorek 14.00 - 15.30
Zajęcia skierowane są głównie do dzieci, które mają trudności
w nauce i nie mogą liczyć na pomoc w domu. Podczas przerw dzieci mają możliwość zrelaksować się przy zajęciach plastycznych
i posilić się drobnym poczęstunkiem z herbatką.

Pomoc oferowana przez GKPU to także praca z dorosłymi, którzy
mają problem z uzależnieniem. Osoby te mogą liczyć na wsparcie
i fachową pomoc w ośrodkach terapii uzależnień, do których ich kierujemy - najczęściej do Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego.
Osoby korzystające z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymują bilety na WKD.
Komisja współpracuje z grupa AA Podkowa Leśna, która ma 2
spotkania w tygodniu: środy i piątki od godz. 19 w kawiarence "Betania" przy kościele Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej.
Współpracujemy z Gminnym Centrum Pomocy Rodzinie w Brwinowie. Owocem tej współpracy są szkolenia dla rad pedagogicznych obu gmin. Mamy w planie na 2008 r. uruchomienie stałego
punktu konsultacyjnego dla rodziców dzieci trudnych oraz dla młodzieży mającej problemy z różnymi uzależnieniami. Tam zarówno
rodzice, jak i młodzież znajdą fachową pomoc zewnętrznych terapeutów, mających ogromne doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.
Do realizacji zamierzeń potrzebne są nie tylko zapał, wytężona
praca, fundusze, o które będziemy się starali ze środków unijnych,
ale także wolontariusze, którzy pomogą w realizacji zaplanowanych
działań. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.
Osobą do kontaktu jest pełnomocnik burmistrza w/s rozwiązywania problemów uzależnień: e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl tel.
0-22-759-21-16

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
I BRWINOWA
środę 24 października odbyło się spotkanie przedstawicieli
Rady Miasta Podkowy Leśnej i Brwinowa. Miało ono na celu
zainicjowanie bliższej współpracy między radami sąsiadujących
gmin oraz ustalenie trybu dalszych spotkań roboczych i tematów
rozmów. Radni obu gmin podkreślali dotychczasową dobrą współpracę, podając jako przykład realizację wspólnych inwestycji na ulicy
Podleśnej.
Wstępnie wymieniono wspólne, interesujące obie gminy zagadnienia z zakresu drogownictwa, gospodarki wodnej, inwestycji, kultury i rekreacji.
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Przewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej Janusz Radziejowski podkreślił rolę dotychczasowej dobrej współpracy, a obecny na
spotkaniu zastępca burmistrza Brwinowa Zbigniew Serwicki odwołał się do porozumienia o współpracy zawartego przed trzema laty
przez burmistrzów Brwinowa Andrzeja Guzika i Podkowy Leśnej Andrzeja Kościelnego.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Anna Łukasiewicz- radna miasta

INFORMACJE RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
W dniach 26 lipca, 11 października oraz 26 listopada br. odbyły
się: X, XI i XII posiedzenia Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Na X sesji przyjęto następujące uchwały:
 38/X/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata (uchwała dotyczy lokalu użytkowego w budynku wolnostojącym, położonym
przy ul. Kościelnej);
 39/X/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres dłuższy niż trzy lata (uchwała dotyczy gruntu położonego przy ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej);
 40/X/2007 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli dotyczącej zbadania okoliczności przedłużającej się
rewitalizacji i adaptacji Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienia przyczyny
wzrostu kosztów.
Na XI posiedzeniu Rada Miasta przyjęła następujące uchwały:
 41/XI/2007 w sprawie określenia trybu wyboru Dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej;
 42/XI/2007 w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem
Podkowa Leśna a Gminami: Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Nadarzyn, Milanówek;
 43/XI/2007 i 44/XI/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta;
 45/XI/2007 w sprawie zmiany uchwały nr 84/XXIII/2004 z dnia 28
maja 2004 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
 46/XI/2007 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru
ławników do sądów powszechnych;
 47/XI/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego
w Warszawie;
 48/XI/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego
w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 49/XI/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Grodzisku Mazowieckim;
 50/XI/2007 w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia
planu ochrony dla rezerwatu przyrody "im. Bolesława Hryniewieckiego";
 51/XI/2007 w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia
Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego";
 52/XI/2007 w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia
planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Parów Sójek";
 53/XI/2007 Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury (pod
nazwą "Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich" w Podkowie
Leśnej).

Przyjęto wniosek
Głosowanie imienne w sprawie II wniosku zgłoszonego przez radnego Czaykowskiego: W § 8 dodać punkt 5 w brzmieniu "Część działalności Centrum jest nieodpłatna.
Radni II wniosek
1.Bojanowicz Zbigniew
za
2. Borkowski Mirosław
za
3. Choroś Małgorzata
za
4. Chrzanowski Jarosław
za
5. Czaykowski Michał
za
6. Głowacki Kazimierz
wstrzymuje się
7. Łukasiewicz Anna
wstrzymuje się
8. Mironiuk Jolanta
za
9. Murawski Dariusz
przeciw
10. Musiałek Zbigniew
za
11. Pabis-Janus Małgorzata
za
12. Radziejowski Janusz
za
13. Trzeciak-Walc Joanna
wstrzymuje się
14. Wrzosek Anna
wstrzymuje się
15.Żukowska-Maziarska Anna
za
za: 10
przeciw: 1
wstrzymało się: 4
Przyjęto wniosek
Głosowanie imienne za przyjęciem projektu uchwały nr 53/XI/2007
ze zmianami z dnia 11.10.2007 r.
Radni Przyjęcie uchwały
1. Bojanowicz Zbigniew
za
2. Borkowski Mirosław
za
3. Choroś Małgorzata
za
4. Chrzanowski Jarosław
za
5. Czaykowski Michał
za
6. Głowacki Kazimierz
za
7. Łukasiewicz Anna
za
8. Mironiuk Jolanta
za
9. Murawski Dariusz
za
10. Musiałek Zbigniew
za
11. Pabis-Janus Małgorzata
za
12. Radziejowski Janusz
za
13. Trzeciak-Walc Joanna
za
14. Wrzosek Anna
za
15.Żukowska-Maziarska Anna
za
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwałę nr 53/XI/2007

Po raz pierwszy w czasie V kadencji Rady Miasta na wniosek radnych zostały przeprowadzone imienne głosowania dotyczące zmian
w uchwale 53/XI/2007 Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury oraz jej przyjęcia .
Głosowanie imienne w sprawie I wniosku zgłoszonego przez radnego Michała Czaykowskiego: W § 4 wykreślić punkt 3, który
brzmi "prowadzenie edukacji ustawicznej":
Radni I wniosek
1.Bojanowicz Zbigniew
za
2. Borkowski Mirosław
za
3. Choroś Małgorzata
za
4. Chrzanowski Jarosław
za
5. Czaykowski Michał
za
6. Głowacki Kazimierz
za
7. Łukasiewicz Anna
przeciw
8. Mironiuk Jolanta
za
9. Murawski Dariusz
za
10. Musiałek Zbigniew
przeciw
11. Pabis-Janus Małgorzata
za
12. Radziejowski Janusz
przeciw
13. Trzeciak-Walc Joanna
przeciw
14. Wrzosek Anna
przeciw
15.Żukowska-Maziarska Anna
przeciw
za: 9
przeciw: 6
wstrzymało się: 0

Na XII sesji Rada Miasta przyjęła następujące uchwały:
 54/XII/2007 w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Podkowa Leśna na lata 2007-2016";
 55/XII/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta;
 56/XII/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr 13/IV/2007 z dnia 21
grudnia 2006 roku w sprawie wysokości diet za udział w pracach
Rady Miasta Podkowy Leśnej;
 57/XII/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Miasta Podkowa Leśna
o obowiązku złożenia przez nich oświadczenia lustracyjnego;
 58/XII/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta.
Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie www.bip.podkowalesna.pl lub w Urzędzie Miasta, pok. Nr 1.
Podczas XI sesji radni w tajnym głosowaniu wybrali ławników do
sądów powszechnych z terenu naszego miasta. Zostali nimi: Elżbieta Wolska-Zdunek, Ewa Jankowska i Roman Zdunek dla Sądu Okręgowego w Warszawie; Iwona Gotowicka dla Sądu Okręgowego
w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Krystyna
Gotowicka i Bogdan Wieczorek dla Sądu Rejonowego w Grodzisku
Mazowieckim.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Biuro Rady Miasta
Anna Lorens
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"DOM OGRÓD, MIASTO - STYL ŻYCIA NA XXI WIEK"
- REFLEKSJE POKONFERENCYJNE
ednym z podstawowych celów Programu Otwarte Ogrody jest
edukacja społeczności lokalnych dotycząca ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego.
Co roku w ramach Programu realizowane są projekty edukacyjne
odwołujące się do idei miast-ogrodów. W tym roku otwarcie ogrodów w Podkowie Leśnej poprzedziła dwudniowa konferencja pt.
"Dom, Ogród, Miasto - Styl Życia na XXI wiek".
Wybór Podkowy Leśnej na miejsce konferencji nie był przypadkowy, ponieważ to tutaj od 1925 roku realizowana jest idea Ebenzera
Howarda: miasta - ogrodu, miasta idealnego, w zrównoważony sposób łączącego przyrodę z architekturą, aspekty ekologiczne i społeczne. Prawidłowe łączenie tych sfer przyczynia się zarówno do rozwoju miasta, jak i jego mieszkańców.
Konferencję zainaugurowało wystąpienie burmistrza miasta Podkowy Leśnej Andrzeja Kościelnego, który przywitał wszystkich prelegentów oraz słuchaczy, wyrażając nadzieję na skuteczne wykorzystanie przesłania konferencji. Autorka projektu Magdalena Prosińska
oraz prowadzący konferencję Peter Richards z Fundacji ds. energii
odnawialnej, zajmujący się tematyką zrównoważonego rozwoju
wprowadzili w temat konferencji.
Allan Mortensen - radca ds. Energetyki i Ochrony Środowiska
w Ambasadzie Królestwa Danii przedstawił zagrożenia ekologiczne
przed którymi stoi Europa i świat. Jako główne czynniki wskazał rosnące
zapotrzebowanie na energię, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym. Coraz bardziej starzejące się domy potrzebują odnowy w strukturze okna, izolacji ścian zewnętrznych oraz dachu, zastosowania nowych
systemów ogrzewania i wentylacji. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w budownictwie mieszkaniowym może przyczynić się nie tylko do
redukcji zanieczyszczeń pochodzących z naszych domów, lecz również
obniżyć nasze wydatki na eksploatację budynku i tym samym zwiększyć
komfort życia. Świadczą o tym zaprezentowane przez pana Mortensena
duńskie rozwiązania w zakresie oszczędzania energii.
Nieodłącznym atrybutem zrównoważonej przestrzeni jest środowisko przyrodnicze. Rośliny w naszych ogrodach stanową element
łączący człowieka z przyrodą. Odpowiednio zaprojektowany ogród
jest nie tylko przyjemny dla oka, stanowi przede wszystkim stabilny
ekosystem, w którym dobrze czuje się zarówno człowiek, jak i zwierzęta. Dr Anna Kalinowska z Centrum Badań nad Środowiskiem
Naturalnym Uniwersytetu Warszawskiego apelowała, aby nasze
przydomowe ogrody stały się miejscem równowagi fauny i flory, a las
przenikał przez nasze płoty.
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PRYWATYZACJA WKD
wrześniu 2007 roku doszło do przeniesienia własności
udziałów spółki WKD ze sprzedającego czyli PKP S.A. na
nowego właściciela, czyli samorządy wchodzące w skład Konsorcjum. Dzisiaj właścicielami WKD są: Samorząd Województwa
Mazowieckiego, Gmina Pruszków, Miasto Podkowa Leśna (4,04%
udziałów), Gmina Milanówek, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Miasto
i Gmina Brwinów, Gmina Michałowice.
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INFORMACJA O WYBORZE
DYREKTORA
nformujemy, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej wybrano panią Dorotę Skotnicką.
Pani Dorota Skotnicka - urodzona w 1965 r. we Wrocławiu, tam też
ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, zdobywając stopień magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Dotychczasowe życie zawodowe związane było z Wrocławiem oraz pracą
w bibliotekach różnych typów m. in. w Bibliotece Naukowej Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych. W roku 2004 r. rozpoczął
się pruszkowsko-warszawski etap kariery zawodowej realizowany
poprzez działalność instrukcyjno-metodyczną w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszkowie, a następnie w Bibliotece
Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Posiada stopień
kustosza, publikuje artykuły na łamach prasy fachowej, zaangażowana w działania mające na celu komputeryzację pracy bibliotecznej oraz praktyczne sposoby zwiększania aktywności czytelniczej
dzieci i młodzieży.

I
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Wycieczka - detal architektoniczny
Sposoby projektowania zieleni w sposób łączący ekosystemy
przedstawił Wojciech Grąbczewski, który posiada duże doświadczenie w zakresie szkółkarstwa i ogrodnictwa. Podkreślił, że prawidłowo
zaprojektowany ogród uwzględnia jego walory naturalne, a nawet
i historyczne.
Postępujący rozwój społeczny, widoczny szczególnie w dużych
miastach, wymaga odpowiedniego kształtowania otoczenia, przyjaznych rozwiązań komunikacyjnych i zorganizowanej przestrzeni
publicznej. Z tego względu Wielka Brytania znajduje się w nowym
okresie planowania przestrzennego. Londyn stojąc w obliczu wyzwań
i zagrożeń jakie niesie ze sobą XXI wiek, przygotowuje i realizuje projekty rewitalizacji zdegradowanych dzielnic. Przykłady brytyjskie w
zakresie rewitalizacji przedstawił Jonathan Smales, doradca burmistrza Londynu ds. architektury, gość honorowy konferencji.
Przykład rewitalizacji tkanki miejskiej przedstawił również architekt
z berlińskiego Biura Konserwacji Zabytków Karl Kiem. na podstawie
prezentacji zdjęć miasta-ogrodu Staaken w Berlinie.
Dobre praktyki w Polsce, omówił architekt. Krzysztof Domaradzki
na przykładzie miejscowości zielonych położonych wokół Warszawy.
W swoim wykładzie zaznaczył jednak, że w Polsce nie ma wystarczającej świadomości nt. planowania przestrzennego. Często mamy do
czynienia z sytuacjami samorzutnej urbanizacji, szczególnie na terenach wiejskich. W konsekwencji poruszamy się w nieuporządkowanej przestrzeni, dotykają nas problemy związane z brakiem sprawnej
komunikacji i wysokim rozdrobnieniem gospodarstw. Rolą architekta
w planowaniu zrównoważonej przestrzeni miasta jest zaproponowanie różnorodnej zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury miejskiej poprzez nawiązanie do lokalnej tradycji ładu przestrzennego
oraz połączenie elementów zorganizowanej przestrzeni miejskiej z
elementami planowanego krajobrazu o charakterze zbliżonym do
naturalnego (parki, cieki wodne, architektura małej zieleń miejskiej).
Dariusz Śmiechowski ze Stowarzyszenia Architektów Polskich
w swoim bogato ilustrowanym wykładzie pokazał przykłady architektury zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Pan Śmiechowski ma również duże doświadczenie w przekazywaniu swojej
wiedzy z dziedziny architektury najmłodszym przedstawicielom
naszej społeczności. Dlatego w swojej prezentacji szeroko zaprezentował swój warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą nad problematyką kształtowania przestrzeni.
Konferencji towarzyszyły się cztery warsztaty, podczas których
poruszane były tematy z zakresu zrównoważonego planowania terenów zielonych, rewitalizacji, ekologicznej architektury, energooszczędności, a także dokumentacji, ochrony i rozwoju dziedzictwa miasta - ogrodu. W warsztatach wzięli udział uczniowie lokalnych szkół
oraz studenci, nauczyciele i przedstawiciele samorządów miast zielonych z okolicy Warszawy.
Celem programu Otwarte Ogrody było kształtowanie świadomości
władz lokalnych oraz mieszkańców miast-ogrodów i miejscowości
zielonych położonych wokół Warszawy, a jego osiągnięcie zapewnił
dobrze przygotowany i poprowadzony cykl warsztatów oraz konferencja. Dziękując za udział w konferencji, wyrażamy podziękowania
wszystkim, którzy włożyli swoją pracę w jej przygotowanie. Jesteśmy
dumni, że w nasze miasto - Podkowa Leśna stało się miejscem edukacji w zakresie ekologii, rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

red . Adriana Skajewska

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
FESTIWAL OTWARTE OGRODY 2007 W PODKOWIE LEŚNEJ
tym roku obchody Europejskich Dni Dziedzictwa składały się
z dwóch części : konferencji i warsztatów pod tytułem "Dom,
Ogród, Miasto - styl życia na XXI wiek" oraz Festiwalu Otwarte Ogrody.
Jak zapewniali organizatorzy w zaproszeniu na Festiwal: „spełniły
się nasze najskrytsze marzenia …furty do tajemniczych ogrodów
zostały otwarte”. Już po raz trzeci, w dniach 15 i 16 września , mieszkańcy Podkowy zorganizowali w swoich ogrodach bardzo bogaty,
ciekawy program imprez i wydarzeń kulturalnych, artystycznych,
muzycznych oraz sportowych i ekologicznych.
Podczas koncertu zespołu Trebunie Tutki w piątek 14 września
inaugurującego VIII Festiwal Konfrontacje Muzyczne odbyło się uroczyste otwarcie Festiwalu Otwarte Ogrody. Zespół w wieczornej scenerii Pałacyku Kasyna swoim góralskim temperamentem rozgrzał
atmosferę i porwał widownię do tańca i wspólnego śpiewania.
W sobotę i niedzielę gospodarze ogrodów prezentowali prace
artystyczne swoje i zaproszonych gości. Odbyły się wystawy, kon-
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certy i spotkania, które wzbudziły bardzo dużo pozytywnych wrażeń
i emocji. Zanim Festiwal dobiegł końca wiele osób, zachęconych
pomysłem swoich sąsiadów i znajomych, już planowało wizję swojego ogrodu w następnym roku. To ogromny sukces organizatorów
i tych, którzy ich wspierali i pomagali, za co wszystkim dziękujemy.
Uroczyste zakończenie obchodów Festiwalu miało miejsce w Milanówku w Wilii Waleria .
Projekt Otwartych Ogrodów był realizowany we współpracy trzech
miast : Podkowy Leśnej , Milanówka i Brwinowa , do których w tym
roku dołączyła Sadyba (dzielnica Warszawy). Współpraca ma na
celu wypracowanie wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia zielonych miast, współpracy kulturalnej oraz podstaw starania o fundusze europejskie.
Głównym organizatorem i koordynatorem Festiwalu Otwarte Ogrody był Związek Podkowian przy wsparciu wielu organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Podkowy Leśnej.

Koncert zespołu Trebunie Tutki

Uroczyste Otwarcie Festiwalu

WIZYTA AMBASADORA WĘGIER W PODKOWIE LEŚNEJ
środę 24 października mieliśmy zaszczyt gościć w Podkowie
Leśnej nowego ambasadora Republiki Węgierskiej, Roberta
Kissa. Rocznica tragicznych wydarzeń 1956 roku stała się okazją
kolejnego polsko - węgierskiego spotkania w naszym mieście.
W ubiegłym roku w sposób szczególnie uroczysty obchodziliśmy
50-tą rocznicę Powstania Węgierskiego. Mieszkańcy Podkowy
Leśnej mieli okazję wziąć udział w spotkaniach z zaproszonymi
gośćmi węgierskimi, uczestnikami powstania, obejrzeć wystawę
"Podkowa Leśna - Węgry" i posłuchać koncertu tradycyjnej muzyki
w wykonaniu zespołu Kecskes.
W Podkowie Leśnej ciągle żywa jest zarówno pamięć wydarzeń
1956 roku jak i obecności Węgrów w czasach okupacji niemieckiej.
We wrześniu bieżącego roku przedstawiciele samorządu, Rady Miasta oraz mieszkańcy uczcili pamięć poległych w czasie drugiej wojny
światowej żołnierzy węgierskich, spoczywających na podkowiańskim cmentarzu.
W czasie październikowej wizyty ambasadora Węgier delegacje
złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową w Kościele pod wezwaniem
św. Krzysztofa oraz na Skwerze Przyjaźni Polsko - Węgierskiej. Burmistrz Miasta - Ogrodu, Andrzej Kościelny miał zaszczyt gościć
ambasadora wraz z grupą osób towarzyszących w Urzędzie Miasta.
W spotkaniu wzięli udział: Robert Kiss - ambasador, Andras Asztalos - radca ambasady, Istvan Gordon -dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, z córką Ester Gordon (fotograf), - Andras
Szala -autor zdjęć do filmu o Węgierskim Powstaniu 1956, Akos
Engelmayer - prezes Wspólnoty Węgierskiej w Polsce z małżonką,
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Wizyta ambasadora Węgier
przedstawiciele Urzędu i Rady Miasta, , młodzież ze szkoły św. Teresy wraz z dyrektorem Grzegorzem Dąbrowskim. Modlitwę w intencji
poległych Węgrów poprowadził ksiądz proboszcz Wojciech Osial.
Anna Łukasiewicz - v-ce przewodnicząca Rady Miasta

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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SEMINARIUM "REWITALIZACJA DLA TURYSTYKI I LEPSZEJ JAKOŚCI ŻYCIA.
PROBLEMY MAŁYCH MIAST HISTORYCZNYCH"
grudnia odbyło się w Pałacyku-Kasynie seminarium "Rewitalizacja dla turystyki i lepszej jakości życia. Problemy
małych miast historycznych". Organizatorami spotkania było Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, które pozyskało
na ten cel grant z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Urząd Miasta.
Seminarium pokazało - na przykładach polskich, francuskich i włoskich - drogi rozwoju małych miast historycznych w oparciu o turystykę, jako jedną z najważniejszych lokomotyw, które takie przemiany mogą pociągnąć.
Wykład "Rozwój małych miast na przykładach polskich, francuskich i włoskich - turystyka i lepsza jakość życia" wygłosił dr hab.
arch. Krzysztof Skalski z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego, prezes Zarządu Forum Rewitalizacji.
Temat prelekcji prof. Bogusława Szmygina z Politechniki Lubelskiej brzmiał: "Miasteczko historyczne - turystyka a ochrona wartości
zabytkowych".
Swoje osiągnięcia i plany przedstawiły cztery miasta: Reszel,
Lewin Brzeski, Biłgoraj i Podkowa Leśna.
Tematem ostatniej części spotkania, w której głos zabrał radny sejmiku województwa mazowieckiego, Grzegorz Kostrzewa-Zorbas,
były potencjalne źródła funduszy i niezbędne kroki, jakie muszą
poprzedzić przygotowanie wniosku o finansowanie (projektu) rewitalizacyjnego z funduszy operacyjnych lub innych źródeł.

15

Seminarium
W seminarium uczestniczyli goście z kilkunastu miast z okolic Warszawy, współpracujących już wcześniej z Podkową Leśną w ramach
"Europejskich Dni Dziedzictwa", a także "Otwartych Ogrodów", oraz
architekci, urbaniści i przedstawiciele organizacji pozarządowych
z małych miast o podobnym charakterze z terenu kraju.
(ażm)

GRY I ZABAWY NASZYCH PRZODKÓW
ramach Otwartych Ogrodów w sobotę 15 września na terenie
Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej odbyło się, zorganizowane przez Grupę Piknikową rodziców spotkanie pod hasłem
"Gry i zabawy naszych przodków".
Dzieci i dorośli wspólnie bawili się w zapomniane dziś dziecięce
zabawy, do których potrzebny był jedynie zwykły patyk, kamyki,
kawałek kredy i skrawek asfaltu albo znalezione w domu, czy na
podwórku przedmioty, jak kapsle, grzebień, guziki lub monety, fajerka z kuchennego pieca.
Nasi goście z pewnością się nie nudzili, po kolei próbując sił
w zespołowej grze w palanta, ścigając się kapslami na torze "Wyścigu Pokoju", sprawdzając swój refleks i zręczność w "ciupach", wywołując wojnę w grze w państwa lub rozgrywając partię krokieta. Najmłodsi chętnie skakali w klasy i chłopka lub rywalizowali w grze
w korale. Przy stołach do cymbergaja rozgrywały się zacięte mecze,
a rozemocjonowani zawodnicy porównywali wersje tej gry ze swojej
młodości. Każdy chciał spróbować toczenia fajerki, niektórzy doszli
w tym do perfekcji.
Nie brakowało wspomnień. Duzi i mali - wszyscy świetnie się bawili, czego dowodem są zarówno przeprowadzone ankiety, jak również
fakt, że spotkanie znacznie się przedłużyło, do ostatniej chwili rozgrywano ciupy, kapsle, cymbergaja, a gracze w palanta nie chcieli
zejść z boiska.
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"Gry i zabawy naszych przodków" są częścią programu "Nasze
Miejsce na Ziemi" realizowanego w Szkole Samorządowej w Podko-

Gry i zabawy naszych przodków
wie Leśnej, a sfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu grantowego "Janko Muzykant 2007". Konkurs ogłoszony został przez MEN i Centrum Metodyczne Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej, a dofinansowany przez burmistrza
Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.
Autorzy i realizatorzy programu:
Ewa Murawska i Grzegorz Turek
Partnerzy: Grup Piknikowa, Szkoła Samorządowa, CMPP-P

"MYŚLENIE NA SCENIE"
zkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum Publiczne w Podkowie
Leśnej prowadzi projekt edukacyjny pt. "Myślenie na scenie",
realizowany jako eksperyment pedagogiczny zatwierdzony przez
Ministerstwo Edukacji. Na jego realizację szkoła uzyskała dotację
w kwocie 40 tys. złotych z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Projekt obejmuje wszystkie dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej
oraz wszystkie klasy gimnazjum i prowadzony jest w formie regularnych, dziesięciotygodniowych zajęć dla każdej z klas. Przewidywane
są także wspólne zajęcia z rodzicami
Celem programu jest pomoc w harmonijnym (emocjonalnym, intelektualnym, moralnym, duchowym i społecznym ) rozwoju dzieci i
młodzieży, dostarczenie narzędzi ułatwiających odpowiedź na
zagrożenia wynikające z uwarunkowań cywilizacyjnych. Chodzi
również o przeciwdziałanie agresji i uzależnieniom, które są niejednokrotnie skutkiem zagubienia, frustracji i osamotnienia wobec przerastających siły wyzwań i problemów.
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W pracy wykorzystywana jest metoda dramy i elementy teatru oraz
metoda dociekań filozoficznych. Wybór takiego sposobu pracy daje
szansę na zmianę relacji w grupie, nastawienie na osiąganie wspólnego celu zamiast rywalizacji, zrozumienie i porozumienie, uporządkowanie i zdyscyplinowanie myślenia i działania. Przez zabawę i
wchodzenie w role młodzi ludzie stają wobec takich zagadnień, jak
przyjaźń, uczciwość, sprawiedliwość, empatia, godność, świadomość i konsekwencja wyboru. Uczą się stawiania pytań i wspólnie
szukają na nie odpowiedzi.
Projekt prowadzą jego autorki: Wiesława Klata (Uniwersytet Kard.
ST. Wyszyńskiego, Międzynar. Stow. Teatrów ASSITEJ) oraz Anna
Szymaszczyk (Stow. Edukacji Filozoficznej "Phronesis"). Jako eksperyment pedagogiczny objęty będzie programem badawczym nadzorowanym przez prof. Roberta Piłata z Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODKOWIE LEŚNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY, PUBLICZNE GIMNAZJUM
www .podkowaszkola.linuxpl.com

Literatura anglojęzyczna w bibliotece
Wszystkich uczniów, chcących szlifować swój język angielski,
zapraszamy do korzystania z dostępnej w bibliotece szkolnej literatury w języku angielskim m.in. "The Chronicles of Narnia" C.S. Lewis,
"A Series of Unfortunate Evans" - L. Snicket, "Pocahontas", "The Princess Diaries" M. Cabot.

Podziękowania
Pragniemy podziękować, w imieniu klas VI a , VI b i p. Agnieszki
Rebzdy, pani Hannie Piechocińskiej za przeprowadzenie lekcji dotyczącej historii szkoły mieszczącej się dawniej przy ulicy Błońskiej.
Spotkanie odbyło się 8 października w Bibliotece Miejskiej
w ramach programu "Janko Muzykant".

Pasowanie pierwszoklasistów
12 października 2007 r. odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły podstawowej.
W części artystycznej pierwszaki pochwaliły się swoją wiedzą ,
umiejętnościami i sprawnością. Swoich wychowanków dopingowały
wychowawczynie : Magda Dobrogowska i Joanna Szulc.
"Egzamin zdali śpiewająco" - tak brzmiała ocena komisji w skład,
której weszły panie dyrektor: Krystyna Danecka i Elżbieta Mieszkowska.
Po całej uroczystości wszyscy pozowali do " pierwszych zdjęć klasowych".

Pomoc w nauce
Uprzejmie informujemy, że w szkole odbywają się pozalekcyjne
zajęcia opiekuńczo - wychowawcze .
Uczniowie mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji z: matematyki , fizyki, chemii - w poniedziałki, środy i czwartki 14.30 - 16.00
- zajęcia prowadzi pani Maria Grotek
Język polski, język angielski - w poniedziałki, środy (14.30 16.00), wtorki ( 14 - 15.30) - zajęcia prowadzi pani Janiny Juczkowicz
- Kmita .

Spotkanie
ze Stefanem Wolcendorfem
W dniach 18 i 19 września nasi gimnazjaliści i szóstoklasiści wzięli udział w spotkaniach ze Stefanem Wolcendorfem, organizatorem
Oddziału Piłsudczyków w Brwinowie (1991).
Spotkanie rozpoczęło się od projekcji filmu poświęconego walkom
polsko - bolszewickim w 1920 r. i postaci Józefa Piłsudskiego.
Po projekcji oglądaliśmy plakaty z okresu wojny z 1920 r. , a później Stefan Wolcendorf opowiedział młodzieży o swojej młodości,
która przypadła na dramatyczne lata II wojny światowej, o swoim
partyzanckim życiu (Stefan Wolcendorf pseudonim Cezar był żołnierzem jednego z oddziałów AK na Lubelszczyźnie w "Inspektoracie
Zamość") i o walce z okupantem.
Dla naszych uczniów była to wspaniała lekcja historii, za którą w tym
miejscu serdecznie panu Stefanowi Wolcendorfowi dziękujemy.

Wycieczka do Puszczy Kampinoskiej
8 października 2007 r. uczniowie klas 4a i 4b wraz wychowawcami
( p. Katarzyna Wiązecka i p. Dariusz Krupiński) i nauczycielką przyrody p. Izą Janczewską pojechali do Puszczy Kampinoskiej.
W programie wycieczki znalazły się: lekcja muzealna w Muzeum
Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy, spacer po lesie oraz
zajęcia w terenie na temat "Budowa warstwowa lasu" (prowadzone
przez leśnika), które zakończono międzyklasowym konkursem
sprawdzającym wiedzę o roślinach Puszczy Kampinoskiej.
Były też przejażdżki bryczkowozem po lesie oraz wspólne gry
i zabawy np. "Kruki i sowy". W drodze powrotnej do Podkowy Leśnej
grupa zatrzymała się w ośrodku rekreacyjnym "Kolorado" w Lesznie, gdzie chętni mogli pojeździć konno lub poskakać na trampolinie.
Na zakończenie odbyło się ognisko i pieczenie kiełbasek, które
po dniu pełnym wrażeń wszystkim bardzo smakowały.

Promocja sportu
10 września 2007
10 września na terenie Zespołu Szkół odbyły się rozgrywki w piłce
nożnej dla klasy 6 szkoły podstawowej i klas I - III gimnazjum.
Organizatorem rozgrywek był klub UKS "Rzut Podkową". Zawodników i kibiców przywitała p. dyrektor Krystyna Danecka. Zapoznała
również uczniów z ofertą sportowych zajęć pozalekcyjnych.
Mecz trwał od 9.50 do 11.30. Odwołano w tym czasie zajęcia
dydaktyczne. Pogoda nie była najlepsza, ale nie przeszkodziła ani
grającym, ani kibicom.
Cel spotkania - promocja sportu - został chyba zrealizowany.
Dowodem jest chociażby lista 130 osób, które zapisały się do UKS
"Rzut Podkową".
red. Iwona Grabowska -Gralak

" HISTORIA SZKOŁY
WE WSPOMNIENIACH"

AKCJA "LŻEJSZY PLECAK"
Drodzy Rodzice!
Czy uważacie, że plecaki Waszych dzieci są zbyt ciężkie? Czy niepokoi Was perspektywa skrzywienia kręgosłupa Waszych pociech?
Od lat wszyscy rodzice i uczniowie narzekają na ciężkie tornistry
i plecaki. Podjęliśmy działania, żeby to zmienić .
JUŻ OD PAŹDZIERNIKA RAZEM ROZWIĄZUJEMY
TEN PROBLEM !!!
Utworzyliśmy w naszej szkole "bank podręczników". Dzięki temu
nasze dzieci nie będą musiały już nosić podręczników do szkoły
a ich plecaki ( z zeszytami, ćwiczeniami i piórnikami) będą dużo lżejsze. Podręczniki nadal będą służyć, ale nauce w domu.
Razem wszystko jest możliwe!
Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami akcji umieszczonymi na
- tablicy Rady Rodziców przy wejściu do szkoły
- stronie internetowej Rady Rodziców
- stronie internetowej szkoły
Rada Rodziców

oszukujemy osób, będących w różnych latach uczniami bądź
pracownikami Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej, chętnych do podzielenia się swoimi wspomnieniami na temat Szkoły
i własnych lat młodzieńczych.

P

Na podstawie zebranych wywiadów, zdjęć i dokumentów stworzona zostanie multimedialna historia szkoły.
Wszystkie osoby mogące pomóc nam w tym projekcie prosimy
o kontakt z sekretariatem Szkoły tel. (022) 758 95 67 w godz. 9-15
koordynatorzy programu "Janko Muzykant 2007"
Ewa Murawska i Grzegorz Turek
Tworzenie "Historii Szkoły we wspomnieniach" jest częścią konkursu grantowego "Janko Muzykant 2007", realizowanego w Szkole
Samorządowej w Podkowie Leśnej, ogłoszonego przez MEN i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej oraz
dofinansowanego przez Burmistrza Miasta - Ogrodu Podkowa
Leśna.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2007
www.szkolakik.strona.pl

MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY Z
WIZYTĄ W SZKOLE
Na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego, która odbywała się w niedzielę, 2 września, przyjechał do naszej szkoły mazowiecki kurator oświaty Grzegorz Tyszko. Obecni byli także burmistrz
Podkowy Leśnej Andrzej Kościelny i dyrektorzy sąsiednich szkół.
Dziewiętnasty już rok nauki rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą,
którą celebrował nowy katecheta, ks. Bogusław Zalewski. Szczególnie podniosły charakter miała procesja z darami. W darach uczniowie nieśli: biuletyn szkolny - symbol podziękowania za pomyślną
kwalifikację absolwentów do szkół ponadgimnazjalnych, makietę
nowej szkoły, znicze - znak pamięci o zmarłych związanych ze szkołą, a także o poległych w drugiej wojnie światowej oraz muszlę symbol wdzięczności za udane wakacje.
Pod koniec Mszy kurator, nauczyciele i uczniowie złożyli życzenia
księdzu kanonikowi Leonowi Kantorskiemu z okazji 60 rocznicy
święceń kapłańskich. Następnie odbyła się ceremonia wręczenia
Piór św. Teresy i św. Hieronima [patrz niżej]. Po Mszy Świętej wszyscy zebrani przeszli na nowy plac szkolny, gdzie modlili się w intencji pomyślnego rozpoczęcia budowy szkoły. Wspólne zdjęcie z lotu
ptaka zakończyło tę część uroczystości. Potem odbyły się spotkania
w klasach.

PIÓRA ŚW. TERESY I ŚW. HIERONIMA
Po raz pierwszy uczniom naszych szkół przyznane zostały specjalne nagrody za wyniki na sprawdzianie i egzaminie: Pióra św.
Teresy i św. Hieronima. Piórem św. Teresy zostali uhonorowani
uczniowie, którzy uzyskali w danym roku maksymalny wynik na
sprawdzianie szóstoklasistów, natomiast Pióro św. Hieronima otrzymali uczniowie - absolwenci Gimnazjum św. Hieronima, którzy zdobyli 50 punktów z jednej z części egzaminu gimnazjalnego. Pióra
wieczne firmy Waterman z wygrawerowanym nazwiskiem laureata
wręczali kurator i burmistrz Podkowy Leśnej. Laureatami nagrody,
współfinansowanej przez burmistrza miasta i dyrektora szkoły, zostali:
 Łukasz Kłeczek, Łukasz Krogulec i Stefan Żółtowski (Pióro św.
Teresy 2004)
 Ewa Filipp, Maria Dzieduszycka i Jolanta Peplińska (Pióro św.
Teresy 2005)
 Piotr Hardt (Pióro św. Teresy 2007)
 Anna Gaworska (Pióro św. Hieronima 2005)
 Łukasz Kłeczek i Piotr Motrenko (Pióro św. Hieronima 2007)

WYMIANA ZE SZKOŁĄ W BIESZCZADACH
W ramach wymiany ze Szkołą Podstawową im. Jana Staszla
w Równi koło Ustrzyk Dolnych klasa 6 z naszej szkoły pojechała
w Bieszczady. Wycieczka trwała 4 dni (19 - 22 września). W programie znalazło się wiele atrakcji, m.in. wyprawa w góry, rejs statkiem
po Solinie, wizyta w Ustrzykach Dolnych i zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego. Jednym z punktów była także Msza Święta w zabytkowej cerkwi w Równi.

ŚWIĘTO GIMNAZJUM
28 września obchodziliśmy Święto Gimnazjum, w związku z liturgicznym wspomnieniem patrona szkoły - św. Hieronima (30 września). Tego dnia uczniowie gimnazjum zamiast zajęć lekcyjnych
odbyli świąteczną ucztę, przygotowywaną wcześniej wspólnie w klasach z wychowawcami. Znaczną część spotkania wypełniło opowiadanie legendy o św. Hieronimie w wykonaniu dwuosobowego
zespołu - Grupy "O". Część przedpołudniowa święta zakończyła się
przygotowaniem do spowiedzi. Wieczorem wszyscy zgromadzili się
ponownie, najpierw podczas spowiedzi, a potem odmawiając dziesiątek różańca. Półgodzinny pokaz obrazów o św. Hieronimie, prowadzony przez uczniów klas II i III przybliżył wszystkim postać patrona.
Podczas Mszy Świętej, która była zwieńczeniem uroczystości,
nastąpiło ślubowanie pierwszoklasistów. Po przeczytaniu tekstu ślubowania każdy z uczniów odczytał wybrany przez siebie tekst biblijny, a szkolne przyrzeczenie przypieczętował podpisem na specjalnie
przygotowanej karcie. Podniosłą atmosferę podkreśliło okolicznościowe błogosławieństwo dla pierwszoklasistów. Po części oficjalnej
uczestnicy udali się na towarzyskie spotkanie przy słodkościach,
przygotowanych przez rodziców uczniów klasy I.

ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Pierwsza część Święta Szkoły Podstawowej została zorganizowana z myślą o uczniach, którzy zaczynają swoją edukację. 7 października wszyscy pierwszoklasiści wraz z rodzicami zgromadzili się
na Mszy Świętej dla dzieci w podkowiańskim kościele, aby potem
w gościnnych progach domu sióstr terezjanek poznawać historię
życia patronki szkoły - św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Druga część
święta - już dla wszystkich uczniów - odbyła się 19 października.
Wtedy to pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów i złożyli uroczyste przyrzeczenie.

SUKCESY NASZYCH BIEGACZEK NA
ZAWODACH PRZEŁAJOWYCH
Aniela Machowska, uczennica kl. 4 szkoły podstawowej, zajęła
1 miejsce w swojej kategorii wiekowej
w Międzypowiatowym Finale Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Zawody odbyły się 10 października w Kamionie koło Wyszogrodu.
Tydzień wcześniej na zawodach powiatowych w biegach przełajowych, które odbywały się w Międzyborowie, wielki sukces osiągnęły
dwie uczennice naszych szkół. Obok Anieli Machowskiej pierwsze
miejsce wybiegała sobie również Joanna Zabłocka z klasy I gimnazjum. Uczniowie naszych szkół startowali w zawodach pod opieką
nauczyciela WF-u Artura Błażejaka.
Kurator i burmistrz wręczają pióra Łukaszowi Kłeczkowi,
podwójnemu laureatowi.
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red. Iwona Zubka-Krawczyk

V KONKURS PIOSENKI "ROZMAITOŚCI"
W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W PODKOWIE LEŚNEJ
7 GRUDNIA 2007
Konkurs Piosenki "Rozmaitości" ogłoszony był przez Miejski
Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej jesienią br. na terenie
powiatów pruszkowskiego, grodziskiego i żyrardowskiego. Celem
konkursu było popularyzowanie piosenki polskiej oraz jej twórców
i wykonawców. Repertuar utworów był dowolny. Mogła to być piosenka turystyczna, szanty, literacka, kabaretowa i piosenka autorska.
Konkurs odbył się 7 grudnia 2007 r. W konkursie uczestniczyło 14
solistów i 5 zespołów w kategorii dziecięcej oraz 10 solistów i 2
zespoły w kategorii młodzieżowej.
Jury w składzie Marzena Grzymała, wokalistka jazzowa oraz autor
tekstów i kompozytor, Lidia Rolek - Gardzińska, muzykolog, nauczyciel gry na gitarze i keyboardzie oraz Alicja Matracka-Kościelny, prezes Stowarzyszenia "Ogród sztuk" oraz dyrektor Muzeum A.J Iwaszkiewiczów w Stawisku, po przesłuchaniu wszystkich wykonawców
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
w kategorii dziecięcej:
dwa równorzędne wyróżnienia otrzymali:
 Agata Czaplarska z Komorowa
 Zespół wokalny klasy III S.P. w Żółwinie
Dwie równorzędne III nagrody otrzymali :

V

 Julia Kras- Gorzkowska z towarzyszeniem Natalii Błogosz, Karoliny Głodek i Mateusza Ngujen Tiena ze S. P. w Nadarzynie
 Duet - Iga Skałecka i Anna Lewan ze S.P. im. Jana Pawła II
w Michałowicach
II nagrodę otrzymała Zespół wokalny ze S.P. nr 1 w Pruszkowie
I nagrodę otrzymała Anna Drążkowiak z Nadarzyna
w kategorii młodzieżowej :
dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały:
 Julia Streżyńska z Żółwina (Gimnazjum KIK)
 Ewa Filipp z Owczarni (Gimnazjum KIK)
III nagrodę otrzymał Zespół wokalno-instrumentalny z Brwinowa.
II nagrodę otrzymała Joanna Karwacka z Gimnazjum w Michałowicach
I nagrodę otrzymała Dorota Michałowska z Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszczonowie
Zwycięzcom gorąco gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów,
a wszystkich zachęcamy do brania udziału w następnych edycjach
naszego konkursu!

Wręczenie nagród.

Laureatka I miejsca w kategorii dziecięcej.

UNIWERSYTET OTWARTY POKOLENIA
W PODKOWIE LEŚNEJ
dniu 26 września 2007r. Uniwersytet Otwarty "Pokolenia"
w Podkowie Leśnej wykładem prof. Jadwigi Staniszkis zainaugurował kolejny semestr działalności. Poza wysłuchaniem niezwykle interesującego wykładu, obecni na Sali słuchacze i goście mogli
obejrzeć wystawę prac malarskich, które powstały w czasie realizacji kolejnego projektu finansowanego z programu "Działaj lokalnie V"
"Kartki z kroniki".
Przypomnijmy, że Uniwersytet jest wspólnym przedsięwzięciem
Stowarzyszenia Związek Podkowian oraz Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna i stanowi realizację jednego z zadań
Strategii Rozwoju Podkowy Leśnej w latach 2005-2014.
W ciągu trzech semestrów działalności odbyły się 52 wykłady dla
słuchaczy oraz 6 wieczornych wykładów dla mieszkańców. Zorganizowano 6 wycieczek sobotnich , zgodnie z życzeniem słuchaczy rozpoczęły działalność grupy zainteresowań: Klub Filmu Dokumentalnego, Klub Teatromanów, Klub Ogrodowy, warsztat wokalny;
dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe : TAI CHI, pływalnia w Pruszkowie ( w tym gimnastyka w wodzie), marsz nordycki, planowane jest utworzenie grupy rowerowej; dwukrotnie prowadzone były kursy komputerowe oraz warsztaty artystyczne i
genealogiczne, finansowane z pozyskanych dotacji zewnętrznych.
Powstaje strona www uniwersytetu.
Cotygodniowe wykłady grupowane są w cykle poświęcone
m. innymi psychologii, historii, literaturze polskiej, teatrowi, popularyzacji zdrowia, sztuce, technice i samej Podkowie Leśnej. Wspólnie
poznajemy region, zarówno na wykładach wyjazdowych, jak i w trak-

W

cie sobotnich wycieczek (Otrębusy - siedziba "Mazowsza" oraz
Muzeum Sztuki Ludowej , IMUZ w Falentach, Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Pruszkowie, Muzeum Powstania Warszawskiego
oraz Muzeum Teatralne, Stara Praga, Radziejowice, Łowicz-ArkadiaNieborów, Żelazowa Wola-Brochów- Tułowice, Kazimierz nad Wisłą,
Płock, Arboretum w Rogowie).
W tworzenie i realizację programu angażuje się czynnie ponad 20
osób, są to zarówno członkowie Rady Programowej i Rady Słuchaczy, uczestnicy, którzy inicjując różne działania sami je następnie
organizują z pożytkiem dla wszystkich.
Działalność Uniwersytetu finansowana jest ze składek słuchaczy
(40 zł za semestr, opłat za zajęcia z trenerami i wycieczki), dotacji z
budżetu miasta, dotacji zewnętrznych i darowizn, do których należy
także zaliczyć rezygnacje z honorariów przez niektórych wykładowców. Tak niskie koszty uczestnictwa w wykładach nie mogą stanowić
bariery dla słuchaczy, wśród których jest wielu emerytów.
Na zajęcia bieżącego semestru zapisało się już blisko 100 osób,
ale w dalszym ciągu zapraszamy nowych słuchaczy. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie interesujący temat, grupę nowych
znajomych, pożyteczny sposób spędzania czasu. Zapisy przyjmujemy w każdą środę w Miejskim Ośrodku Kultury przed i po wykładzie
(godz. 10.30 - 13.00).
Zapraszamy w imieniu organizatorów: Ewy Domaradzkiej , Anny
Foss, Beaty Tarłowskiej i Andrzeja Tyszki.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Październik 2007, Anna Foss
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HISTORIA JEDNEGO MARZENIA
dniu 28 sierpnia br w Warszawie na Dziedzińcu Bocznym Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się impreza medialna promująca wydanie książki "Historia Jednego Marzenia" Bogumiły Wiktorii Siedleckiej, mieszkanki Podkowy Leśnej. Książkę poleca pani
Katarzyna Grochola, która napisała do niej recenzję oraz czytała
wiersze młodej poetki. Na imprezie grały zespoły Łzy i Goya specjalnie na zaproszenie Bogumiły a Ewa Błaszczyk, znana aktorka i
założycielka Fundacji "Akogo" czytała fragmenty książki. Na imprezie
obecni byli dziennikarze z radia i telewizji, grono zaproszonych
gości, między innymi burmistrz Podkowy Leśnej Andrzej Kościelny.
Mimo młodego wieku artykuły i wiersze Bogumiły Wiktorii Siedleckiej
były drukowane w prasie polskiej i w nowojorskim Dzienniku Polskim.
Autorka książki jest honorowym członkiem Polish-American Poets Academy w New Jersey, USA. W telewizji polskiej i radio emitowano programy z jej udziałem. Występowała w programie Ewy Drzyzgi "Rozmowy w toku". Obecnie studiuje na Akademii Pedagogiki Specjalnej.
W czasie wolnym odwiedza chore dzieci jako wolontariusz Fundacji
"Mam marzenie", której to fundacji była pierwszą marzycielką. Młodą
poetkę, jak pisze w swoim wierszu, radość rozpiera codziennie.
Wielka radość mnie rozpiera,
Coś mi w sercu gra i śpiewa,
Żyję przecież tu i teraz,
Cóż do szczęścia mi potrzeba.
Kiedy widzę błękit nieba
Piękny niby oczy matki,
Kiedy ptak za oknem śpiewa,
Wtedy żyć o wiele łatwiej.
Wciąż nawlekam niby perły
Każdą chwilę z mego życia,
Nie ma w nim najmniejszej przerwy
Ani czasu do zabicia.
Kocham życia wszystkie chwile
I tęczowe i te szare,
Na palecie barw jest tyle
Wszystkie są od Boga darem.
Więc maluję tak jak umiem
Od poranku do wieczora,
Bo cię kocham i rozumiem
Życie moje... Na mnie pora?
Póki żyję, chcę dziękować
Temu, który dał mi życie
I przeżywać wciąż od nowa
Cud istnienia w nędznym bycie.

W

PRZYGOTOWANIA DO
APLIKOWANIA O ŚRODKI UNIJNE
ozpoczęły się pierwsze konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w
Warszawie. W Urzędzie Miasta trwają przygotowania do absorpcji
środków z Unii Europejskiej. W chwili obecnej jest przygotowywanych
kilka projektów, na realizację których Urząd Miasta będzie ubiegał się
o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, m.in. budowa sali sportowej przy szkole samorządowej, budowa ścieżek rowerowych w
gminach zachodniej części Mazowsza. O fundusze unijne będziemy
się ubiegać również na realizację projektu rewitalizacji Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej. Jeśli projekt uzyska uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody wniosek o dofinansowanie może
być złożony już w pierwszych terminach naboru.
Oprócz projektów o charakterze inwestycyjnym planujemy realizację projektów tzw. miękkich (szkoleniowych). Chcemy pozyskać środki finansowe na kontynuację bezpłatnych kursów i szkoleń. Byłaby to
kontynuacja trwających od lutego 2007 roku szkoleń dla dorosłych
mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic podwyższających ich kwalifikacje zawodowe. Środki na projekt są dostępne w drodze konkursu
wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania 8.1 Rozwój pracowników i kompetencji w regionie.
Do niniejszego biuletynu dołączamy ankietę badającą potrzeby
szkoleniowe mieszkańców miasta. Serdecznie zachęcam do jej
wypełnienia, wyniki ankiety będą podstawą do sięgnięcia po dofinansowanie bezpłatnych dla Państwa szkoleń. Przypomnę, że o pieniądze staramy się w drodze konkursu, a projekt poparty zainteresowaniem na etapie przygotowań będzie wyżej oceniony przez komisję.
Adriana Skajewska - główny specjalista.

Bugumiła z Katarzyną Grocholą
„Kiedy czasami przeglądam mój zbiorek pt. Historia Jednego
Marzenia
wtedy zaczynam rozumieć, że los człowieka
nie jest zawieszony gdzieś w próżni
a został misternie wpleciony
w całą pajęczynę powiązań losów innych ludzi.
Mistrzem na tym planie jest sam Bóg.
To On podtrzymuje swoją ręką trzcinę
zginającą się pod naporem wiatru,
ale również On pozwala potężnym dębom
lec na ziemi z wyrwanymi korzeniami...
Mój los od samego początku był tkany z miłością.
To Boże czółenko dotykało tak wielu nieprzypadkowych ludzi,
że tkało pewnie i z wielką odwagą.
Dzisiaj korzystając z okazji wydania mojego zbiorku poezji,
chciałabym podziękować tym wszystkim,
którzy okazali mi życzliwość i zachęcili do wyższych lotów.”
To tyle Bogusia o sobie.
Na koniec należy dodać, że życie obecnie 19-letniej Bogumiły było
niezwyczajne. Pełne bólu, cierpienia i łez. Chora na nieuleczalną
chorobę genetyczną, wrodzoną łamliwość kości, przeszła 15 operacji i "zaliczyła" ponad 160 złamań. Mimo tego Bogumiła emanuje
radością i chęcią życia. Wielka marzycielka zwiedza świat, pisze
wiersze, sama jeździ po Warszawie autobusami i metrem, często
bywa w teatrach i kinach. Zdała maturę i obecnie studiuje w APS.
Życzymy, aby jej „pięć minut”, jak napisała we wstępie do swojej
książki, wciąż trwało i przyniosło wiele dobrego.

STAWISKO - VIII FESTIWAL
MUZYCZNE KONFRONTACJE
- ROK SZYMANOWSKIEGO

R
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om Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów - dziś Muzeum ich imienia jest miejscem Ogólnopolskich obchodów Roku Karola
Szymanowskiego. VIII Festiwal "Muzyczne Konfrontacje Chopin Szymanowski - Lutosławski", w ramach którego na przełomie września i października , odbyło się osiem koncertów, zgromadził najwybitniejszych artystów, wykonujących dzieła kameralne trzech największych polskich kompozytorów. Karol Szymanowski na Stawisku bywał, jego osobę i twórczość otaczał tu szczególny szacunek
i kult. Twórczość Karola Szymanowskiego prezentowali na Stawisku
laureaci największych międzynarodowych konkursów muzycznych,
goście najbardziej prestiżowych festiwali i sal koncertowych w Europie i na świecie, laureaci "Fryderyków", m. in. Marek Drewnowski
Krzysztof Jabłoński, Piotr Pławner, Tomasz Strahl, Zespół Polski
Marii Pomianowskiej, Włodek Pawlik Trio.
Zespół góralski Trebunie Tutki otworzył Festiwal (koncert plenerowy w Pałacyku-Kasynie) a zarazem zainaugurował obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej, Brwinowie i Milanówku. Wszystkie imprezy festiwalowe współorganizowało Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk.
Festiwalowi towarzyszyła wystawa "2007 - Rok Karola Szymanowskiego", opracowana przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie.
Patronat nad całością przedsięwzięcia sprawował Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Alicja Matracka-Kościelny

D

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

ZIMOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI
rząd Miejski w Podkowie Leśnej przypomina , że właściciele
nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu
, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości , przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część
drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

U

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 13 września 1996 r O utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 r.,
Nr 236, poz. 2008) , oraz § 3 pkt .4 załącznika nr 1 do uchwały nr
217/XXXVIII/2002 Rady Miasta z dnia 22 lutego 2002 r w sprawie
zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowy
Leśnej .
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

KONKURS OFERT NA STANOWISKO
DYREKTORA CENTRUM KULTURY
I INICJATYW OBYWATELSKICH
W PODKOWIE LEŚNEJ

SZUKAMY WOLONTARIUSZY!!!
szystkich, którym nieobce jest cierpienie, samotność w chorobie,bezradność zapraszamy do Szpitala Zachodniego.
Szpital Zachodni jest jedną z najnowocześniejszych placówek
zdrowia w województwie mazowieckim, ale pacjenci przeżywają
tutaj takie same małe i wielkie tragedie.
Choroba jest szczególnie dotkliwa, kiedy nie ma przy nas bliskiego człowieka, kiedy jesteśmy pozostawienie sami sobie, kiedy nikt
nie interesuje się jak sobie z nią radzimy.
Budujemy wolontariat w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim!
Jeżeli chcesz się przyłączyć, czekamy na Ciebie w każdy
poniedziałek w godzinach 12 - 17.00 w pokoju nr 156 (parter)
Tel. (22) 755 90 91 w. 136 lub bezpośrdni 755 91 36
Wszelkich informacji na temat wolontariatu w Szpitalu Zachodnim
udzielają koordynatorzy programu:
Maria Barańska tel. 607 272 409
Lidia Ziębinska ziebinska@wolontariat.org.pl
Adres:
Szpital Zachodni , ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
www.szpitalzachodni.pl

W

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta w Podkowie Leśnej pilnie poszukuje

listopada 2007 r. burmistrz Miasta Podkowy Leśnej ogłosił
konkurs ofert na stanowisko DYREKTORA CENTRUM
KULTURY I INICJATYW OBYWATELSKICH W PODKOWIE LEŚNEJ ,
ul. Lilpopa 18.
Termin złożenia ofert upływa 28 grudnia 2007 r. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej miasta, w BIPie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na 18 stycznia 2008
roku.
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
iejska Biblioteka Publiczna im.
Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej przypomina, że od marca
2006 roku w bibliotece działa bezpłatna
czytelnia internetowa czynna:

M

Środy, piątki 13-18
Czwartki
09-14
Od m-ca listopada br. zapraszamy do
uczestnictwa w programie "Internet nie
tylko dla młodych".
Będą to bezpłatne warsztaty internetowe przybliżający technikę poruszania
się po Internecie.
Bardzo serdecznie przywitamy seniorów zainteresowanych nowinkami technicznymi. Warsztaty poprowadzi informatyk Pani mgr
Agnieszka Bujak.
Jednocześnie zapraszamy do naszego bogatego księgozbioru.
Między innymi czekają na Państwa:
Davies Norman - "Europa między wschodem a zachodem"
Senderski Mateusz - "Prawie wszystko o ziołach - praktyczny poradnik"
Memgren Per - "ABC domu" - poradnik od konstrukcji do wyposażenia
Dla dzieci:
Legendy Krakowskie
Komunikatywne ilustracje
Duchy w Loch Ness
wersja dwujęzyczna
Bajka
W dużym wyborze beletrystyka, literatura dziecięca i literatura
popularnonaukowa.
Zapraszamy:
Poniedziałek
13 -19
środa, piątek
13-18
Czwartek
09-14

}

lokali mieszkalnych
do wynajęcia na czas określony.
Osoby zainteresowane (właściciele lokali)
proszone są o kontakt
z Referatem Planowania i Rozwoju Miasta (022 759 21 17).

PRZYPOMINAMY O WYMIANIE
DOWODÓW
rzypominamy o konieczności wymiany starego książeczkowego zielonego dowodu osobistego na nowy.
1 stycznia 2008 roku tracą ważność stare dowody osobiste.
Z każdym dniem wydłuża się kolejka oczekiwania na otrzymanie
nowego dowodu. Według danych ewidencji ludności Podkowy
Leśnej, jeszcze ok. 360 osób nie wymieniło jeszcze starych dowodów. Czas oczekiwania na wydanie nowego dowodu wynosi ok. 2
m-cy.
Wydłużenie do 31 marca 2008 r. czasu, w którym książeczkowe
dowody osobiste będą mogły poświadczać tożsamość i obywatelstwo polskie, nie jest tożsame z przesunięciem terminu wymiany
dowodów. Wydłużenie ważności dowodów dotyczy wyłącznie osób,
które złożą wnioski o wydanie dowodu do końca grudnia br., lecz
z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na wyprodukowanie
nowego dowodu osobistego, byłyby po l stycznia 2008 r. pozbawione możliwości załatwiania różnych spraw wymagających
potwierdzenia tożsamości.

P

Do wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego proszę dołączyć:
- 2 aktualne fotografie z odsłoniętym lewym uchem
- dowód uiszczenia opłaty 30 zł
- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie
wstąpiły w związek małżeński
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie
używanym nazwisku
- dotychczasowy dowód osobisty do wglądu.
Zapraszamy do pokoju nr 7 ( parter) w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej .
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
UPRZEJMIE INFORMUJEMY O ZMIANACH GODZIN
PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W PODKOWIE LEŚNEJ
W DNIACH 24 i 31 grudnia 2007 r.*
24.12.2007 r. - urząd będzie nieczynny
31.12.2007 r. - urząd będzie czynny w godz. 8.00 - 14.00
* Zgodnie z zarządzeniem Nr 40/2007 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 6 grudnia 2007 r.

Telefon biblioteki (0-22) 758-96-48

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIEJSKIEGO
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek - 1000 - 1800
wtorek - 800 - 1600
środa - 800 - 1600 (dzień wewnętrznej pracy bez przyjęć interesantów)
czwartek - 800 - 1600
piątek - 800 - 1600

Uwaga! Zmiana godzin pracy urzędu!
Od 1 stycznia 2008 r. Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
w poniedziałki będzie czynny w godzinach 10.00 - 18.00.
W pozostałe dni, jak dotychczas. Konieczność zmiany spowodowana jest interpretacją Państwowej Inspekcji Pracy zapisów
art. 128 kodeksu pracy. Ponadto 5 letni okres, kiedy Urząd
w poniedziałki był czynny od godziny 12.00 do 20.00 wykazał
niewielkie zainteresowanie mieszkańców załatwianiem spraw
urzędowych po godzinie 18.00, natomiast wiele osób wskazywało na potrzebę otwarcia Urzędu w godzinach wcześniejszych
niż dotychczas.

Informacje dla Interesantów
BURMISTRZ MIASTA ANDRZEJ KOŚCIELNY
tel. (022) 759 21 02, fax (022) 758 90 03
e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Przyjęcia interesantów w poniedziałki w godz. 1100 - 1600
SEKRETARIAT I KANCELARIA
tel. (022) 759 21 01, fax 758 90 03, pokój nr 6
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
SEKRETARZ MIASTA MARIA GÓRSKA
tel. (022) 759 21 01, pokój nr 6
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
SKARBNIK MIASTA MARIA OSTROWSKA
tel. (022) 759 21 01
e-mail: skarbnik@podkowalesna.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO I DOWODY OSOBISTE
tel. (022) 729 10 62 lub 759 21 15, pokój nr 7
e-mail: usc@podkowalesna.pl
EWIDENCJA LUDNOŚCI
I EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
tel. (022) 729 10 62 lub 759 21 16, pokój nr 7
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA
tel. (022) 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
REFERAT FINANSOWY
 Podatki od nieruchomości, spadków i darowizn,
 Opłata za korzystanie z wodociągu i kanalizacji,
 Opłata adiacencka, Opłata za użytkowanie wieczyste
tel. (022) 759 21 07, pokój nr 2
KASA
oraz sprawy dotyczące podatku od środków transportowych
tel. (022) 759 21 08
Godziny przyjęć interesantów:
codziennie przerwa 1300 - 1330
poniedziałek - 1000 - 1800
wtorek - 1000 - 1400
środa - kasa nieczynna
czwartek - 900 - 1500
piątek - 900 - 1500
REFERAT GOSPODARKI MIEJSKIEJ I INWESTYCJI
KIEROWNIK REFERATU KATARZYNA KOWALEWSKA
 Inwestycje
 Remonty i obsługa domów komunalnych
 Stan nawierzchni dróg, oświetlenie ulic
 Ochrona środowiska, porządki
tel. (022) 759 21 21, 759 21 22, pokój nr 11, 12
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
REFERAT PLANOWANIA I ROZWOJU MIASTA
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KIEROWNIK REFERATU MAŁGORZATA STĘPIEŃ-PRZYGODA
 Zagospodarowanie przestrzenne miasta
 Gospodarka nieruchomościami i gospodarka lokalowa
 Podziały geodezyjne
tel. (022) 759 21 17, 759 21 19, pokój nr 16, 17
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. (022) 759 21 11, pokój nr 5
Czynny w godzinach:
poniedziałek - 1000 - 1800
wtorek - 800 - 1500
środa - 800 - 1600
czwartek - 800 - 1600
piątek - 800 - 1600
Adresy internetowe Radnych:
1 Borkowski Mirosław - miroslaw.borkowski@podkowalesna.pl
2 Choroś Małgorzata - malgorzata.choros@podkowalesna.pl
3 Chrzanowski Jarosław - jarosław.chrzanowski@podkowalesna.pl
4 Czaykowski Michał - mczaykowski@podkowalesna.pl
5 Głowacki Kazimierz - kazimierz.glowacki@podkowalesna.pl
6 Łukasiewicz Anna - anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl
7 Mironiuk Jolanta - jolanta.mironiuk@podkowalesna.pl
8 Murawski Dariusz - dariusz.murawski@podkowalesna.pl
9 Musiałek Zbigniew - zbigniew.musialek@podkowalesna.pl
10 Radziejowski Janusz - janusz.radziejowski@podkowalesna.pl
11 Trzeciak-Walc Joanna - joanna.walc@podkowalesna.pl
12 Wrzosek Anna - anna.wrzosek@podkowalesna.pl
13 Żukowska-Maziarska Anna - anna.maziarska@podkowalesna.pl
Radni Małgorzata Pabis-Janus i Zbigniew Bojanowicz nie posiadają adresów internetowych. Korespondencję e-mailową można
kierować do nich na adres: radamiasta@podkowalesna.pl

KONTAKT DO INSTYTUCJI WAŻNYCH
DLA MIESZKAŃCÓW
Pogotowie Ratunkowe
Grodzisk Mazowiecki 999; 022 755-30-30
Policja
Komisariat Policji w Podkowie Leśnej
022 758-91-10; 022 758-91-05; 600 997 508
Komenda Powiatowa Policji 997; 022 755-60-10 do 14
Ośrodki Zdrowia
NZOZ "Basis" 022 758-92-65
NZOZ "Medicus" 022 729-10-65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki
inf. Medyczna 022 755-90-00
Apteki
Apteka Podkowiańska 022 729-19-16
Apteka " Pod Aniołem" 022 758-97-60
Apteka Główna 022 729-10-86
Biblioteka Publiczna
tel. 022 758 96 48
Straż Pożarna
Grodzisk Mazowiecki 998; 022 755-52-37
Brwinów 022 729-59-46
Zakład Energetyczny
Pruszków 022 738-23-20; 738-24-51; 991
Posterunek energetyczny
Grodzisk Mazowiecki 022 755-51-36
Pogotowie gazowe Warszawa 022 628-45-87; 992
Rozdzielna gazu
Grodzisk Mazowiecki 022 792-03-60
Konserwacja oświetlenia ulicznego
Warszawa 022 886-48-26; 0692469760
Konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej
sieć wodna 661 955 201
sieć kanalizacyjna 502 291 630; 503 134 281
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 022 724-15-70
Prokuratura Rejonowa Grodzisk Mazowiecki 022 755-52-54
Sąd Rejonowy Grodzisk Mazowiecki 022 755-20-61

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

