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KAZIMIERZ GIERŻOD
HONOROWYM OBYWATELEM
PODKOWY LEŚNEJ
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lutego br. na XIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej radni
jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie nadania honorowego
obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej wybitnemu pianiście
- profesorowi Kazimierzowi Gierżodowi, za zasługi wniesione
na rzecz społeczności podkowiańskiej, a w szczególności
za działalność popularyzującą twórczość Fryderyka Chopina wśród
cudzoziemców.
Kazimierz Gierżod wychowywał się i mieszkał do początku lat
osiemdziesiątych w Podkowie Leśnej. Dziś mieszka w sąsiednich
Otrębusach. Od lat 50-tych prowadził parafialny chór w Podkowie
Leśnej. Nie zaprzestał tej działalności nawet w latach 80-tych, będąc
rektorem Akademii Muzycznej. W latach 90-tych znaczna część
chóru razem ze swoim dyrygentem przeniosła się do Parafii
w Otrębusach.
Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka
Chopina w Warszawie w 1962 roku. W 1964 roku na Festiwalu
Młodych Muzyków w Gdańsku otrzymał I nagrodę, od momentu
ukończenia studiów stale koncertuje na terenie Polski i za granicą.
Występował w wielu krajach Europy, w Australii, Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej, w Ameryce Południowej,
w Kanadzie, Chinach, Kuwejcie i na Cyprze. Dokonał licznych
nagrań dla polskiego radia i telewizji oraz dla rozgłośni zagranicznych,
a także dla wytwórni płytowych w Polsce i w Niemczech.
W programach koncertowych często wykonuje muzykę polską.
Pianista równolegle prowadzi bogatą działalność pedagogiczną
w macierzystej uczelni. Wykształcił wielu pianistów polskich
i zagranicznych. Jest zapraszany do jury międzynarodowych
konkursów pianistycznych. W latach 1975 - 87 był dziekanem
Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów, a następnie dwukrotnie
(1987,1993) został wybrany rektorem Akademii Muzycznej
im F. Chopina w Warszawie. Od 1976 roku organizuje w tej uczelni
kursy dla pianistów japońskich. Jest członkiem zarządów wielu
fundacji i stowarzyszeń muzycznych. W 2002 roku został wybrany
prezesem Towarzystwa im. F. Chopina. Przyczynił się do zjednoczenia
ruchu chopinowskiego w Polsce.
Godność honorowego obywatela miasta po raz pierwszy została
nadana na początku lat dziewięćdziesiątych Księdzu Leonowi
Kantorskiemu za zasługi wniesione na rzecz społeczności
podkowiańskiej. W roku 1995 tytuł ten nadano ówczesnemu
ambasadorowi Węgier Panu Akoszowi Engelmajerowi oraz
obywatelowi węgierskiemu Panu Thiborowi Phakowi - uczestnikowi
głodówki z maja 1980 roku. W roku 2005 przyznano honorowe
obywatelstwo panom Bohdanowi Skaradzińskiemu i Janowi Jarco
za działania na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego.
Uroczystości związane z nadaniem tytułu honorowego obywatela
profesorowi Kazimierzowi Gierżodowi zaplanowano na 27 marca br.
o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury. Na koncert tego
wybitnego pianisty, uświetniający obchody Dnia Miasta-Ogrodu
Podkowy Leśnej i dedykowany Księdzu Leonowi Kantorskiemu
z okazji 90-tych urodzin, zapraszamy wszystkich mieszkańców
w sobotę , 5 kwietnia br. o godz. 16.00 do Pałacyku. O szczegółach
obchodów Dnia Podkowy Leśnej będziemy informować na afiszach,
ale już teraz serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa
w przygotowywanych atrakcjach.
Biuro Rady Miasta
Anna Lorens

Kazimierz Gierżod

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego nastroju,
serdecznych spotkań z najbliższymi
oraz
Wesołego Alleluja
życzą
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz
Przewodniczący
i Radni Rady Miasta
Podkowy Leśnej.
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POŻEGNANIE BOHATERA

K

omendant „SZARY” zmarł po długim, pięknym i niełatwym
życiu, w wieku 91 lat, 14 lutego 2008 roku.
Spoczął w grobie rodzinnym na cmentarzu w Podkowie Leśnej.
Zmarł i pochowany został jako Generał Antoni Heda, bowiem
w uznaniu Jego wyjątkowych zasług żołnierskich i obywatelskich
nadał Mu ten honorowy stopień Prezydent Rzeczypospolitej
- prof. Lech Kaczyński.
Postać „Szarego” jest jedną z największych w gronie wielkich
bojowników o polską wolność i niepodległość. Po śmierci w walce
legendarnych dowódców – „Ponurego”( Jan Piwnik) i „Nurta”
( Eugeniusz Kaszyński ) - których był podkomendnym - właśnie
„Szary” stał się największą postacią świętokrzyskiej partyzantki AK.
Staje w rzędzie takich żołnierzy i dowódców oddziałów bojowych
podziemnej Armii Krajowej, jakimi byli „Wilk” (Julian Krzyżanowski),
„Ogień”, (Józef Kuraś), „ Kotwicz” (Maciej Kolenkiewicz),
czy „Łupaszka” (Szyndzielarz).
Jako dowódca zasłynął z tego, że swych żołnierzy utrzymywał
we wzorowej moralnej i żołnierskiej dyscyplinie. Jednocześnie dbał
z ojcowską troską o ich bezpieczeństwo, wyposażenie i uzbrojenie.
Ochraniał i bronił wioski i leśniczówki, z których pomocy korzystał.
Był mistrzem walki partyzanckiej, taktyki i konspiracji. Dzięki temu
oddział pod Jego komendą dokonał wielu skutecznych akcji – m.in.
rozbicia aresztu gestapo w Iłży i Starachowicach, brał udział
w brawurowym ataku na miasto Końskie. Już po „wyzwoleniu”,
walcząc nadal, wsławił się niebywałym wyczynem bojowym
- jedynym tej skali w powojennej historii. W nocy z 4/5 sierpnia 1945,
na czele 30 osobowego oddziału wyzwolił - bez strat własnych
- z więzienia NKWD i UB w Kielcach 370 więźniów, w tym większość
towarzyszy broni ze świętokrzyskich formacji AK. W tym czasie
w garnizonie kieleckim stacjonowało około 10.000 wojsk radzieckich,
KBW i LWP.
Za ten bohaterski akt oporu wobec okupacyjnych metod
sowieckich i „władzy ludowej” był znienawidzony i zaciekle ścigany,
aż do aresztowania w Gdyni w lipcu 1948. Po śledztwie w UB

Delegacje ze sztandarami
sądowej dopiero w III RP. w roku 1991. To mówi prawie wszystko
o postaci Antoniego Hedy. Ale przez te ciężkie lata nie był bezczynny
i nigdy nie odstąpił od swej nieugiętej postawy.
Organizował środowiska kombatantów akowskich – doprowadził
do zjednoczenia około 30 osobno działających organizacji. Był
doradcą Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego. Jako organizator
Solidarności kombatantów został w stanie wojennym internowany
na pół roku. Swym poparciem towarzyszył wielu inicjatywom
opozycyjnym i protestom społecznym.

Odznaczenie GENERAŁA

Antoni Heda przez ostatnie lata swego życia mieszkał
w bezpośrednim sąsiedztwie Podkowy, w Otrębusach-Kaniach.
Bywał w naszym Podkowińskim Kościele, dopóki pozwalało Mu na
to zdrowie. Tutaj pochowana jest Jego żona i tu On sam życzył sobie
być pochowany. Nasz cmentarz przyjął więc do swej ziemi jeszcze
jednego z bojowników i żołnierzy niepodległości – w rachubie
zasług chyba najwybitniejszego – choć w obliczu śmierci zrównanych
z innymi.
Pogrzeb gen. Antoniego Hedy „Szarego” w dniu 20 lutego 2008
na cmentarzu w Podkowie Leśnej był wielką, uroczystą demonstracją
pamięci o Jego bohaterskiej postawie, o Jego wspaniałym
patriotycznym życiorysie. Kompania honorowa Wojska Polskiego
uczciła Go trzykrotną salwą. Orkiestra wojskowa zagrała „Jeszcze
Polska”, gdy chowano Jego trumnę do grobu. Pochyliło się nad nią
ponad 50 sztandarów, z którymi przybyły z całej Polski poczty
i delegacje kombatantów, towarzyszy broni i podkomendnych
„Szarego”, delegacje samorządów miast i wsi świętokrzyskich, szkół
Jego imienia, leśników. Przybyły władze Światowego Związku
Żołnierzy AK, posłowie, senatorowie, przedstawicielstwo Sztabu
Generalnego WP.

Pożegnanie SZAREGO
i procesie otrzymał czterokrotny wyrok śmierci, zamieniony
z amnestii i wskutek aktu łaski na dożywotnie więzienie.
W listopadzie 1956r. został zwolniony, ale nie zrehabilitowany,
poddany stałej inwigilacji i dyskryminacji. Doczekał się rehabilitacji
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Obecne na pogrzebie obie córki Antoniego Hedy wzruszającymi
słowami wspomniały ostatnie dni życia i ostatnie myśli Zmarłego.
Podziękowały też za obecność kilkuset osobom towarzyszącym
w Jego ostatniej drodze. Było wśród nich także nieliczne grono osób
spośród mieszkańców Podkowy Leśnej z Burmistrzem Andrzejem
Kościelnym
Andrzej Tyszka

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

INFORMACJE RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
W dniach 28 grudnia 2007 roku oraz 7 lutego i 3 marca 2008 roku
odbyły się XIII, XIV i XV sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Dnia 28 grudnia 2007 roku na XIII sesji Radni Miasta w głosowaniu
przyjęli kilka uchwał, w tym m.in. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku obowiązujących na terenie miasta Podkowy Leśnej.
Uchwały radni przyjęli jednogłośnie:

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
5.od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego),które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą:
Rok produkcji pojazdu

 59/XIII/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
 d nieruchomości na 2008 rok.
o
W § 1 pkt 1 uchwały określa się następujące stawki podatku
od nieruchomości:
1.od gruntów
a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub
elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni,
c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,35 zł od 1 m2 powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a)mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,01 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 6,37 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.
1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2006 roku, Nr 121, poz. 844
ze zmianami).
 60/XIII/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2008 rok.
W § 1 i w § 2 uchwały określa się następujące stawki
podatkuod środków transportowych obowiązujące na terenie miasta
Podkowy Leśnej w wysokości:
1.od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej
Rok produkcji pojazdu
do 1997 r. włącznie
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony

powyżej 1997 r.

619,00 zł

516,00 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton

1.032,00 zł

825,00 zł

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.238,00 zł

1.032,00 zł

2.od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt 2
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.
3.od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8
pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
Rok produkcji pojazdu
od 3,5 tony i poniżej 12 ton

do 1997 r. włącznie

powyżej 1997 r.

1.444,00 zł

1.238,00

4.od ciągników siodłowych lub balastowych o których mowa w art.
8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych

od 7 ton i poniżej 12 ton

do 1997 r. włącznie

powyżej 1997 r.

1.238,00 zł

1.032,00 zł

6.od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych( z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego),które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały.
7.od autobusów , o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach
Rok produkcji pojazdu
do 1997 r. włącznie

powyżej 1997 r.

mniejszej niż 30 miejsc

1.444,00 zł

1.238,00 zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.857,00 zł

1.651,00 zł

i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3 ,5 i 7 wyprodukowanych
po styczniu 2000 r., posiadających katalizator, stawki podatku
określa się w wysokości:
1.od samochodów ciężarowych w zależności od dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu:
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

412,00 zł

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

619,00 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

825,00 zł

2 .od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12ton 1.032,00 zł
3 .od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 825,00 zł
mniej niż 30 miejsc

1.032,00 zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.444,00 zł

4.od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 61/XIII/2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta
Podkowy Leśnej na rok 2008 - przyjęto jednogłośnie.
 62/XIII/2007 w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia
o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 12 głosów radnych za przyjęciem uchwały, 1 osoba wstrzymała się.
 63/XIII/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr 54/XII/2007 z dnia
26 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania
problemów społecznych dla miasta Podkowa Leśna na lata
2007-2016” - przyjęto jednogłośnie.
 64/XIII/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta - za głosowało
9 radnych, przeciw 1, wstrzymało się 4.
Na XIV sesji, która odbyła się 7 lutego 2008 roku radni miasta
przyjęli następujące uchwały:
 65/XIV/2008 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki
zorganizowanej w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej w tym
wysokości opłat za korzystanie z posiłków – przyjęto jednogłośnie.
 66/XIV/2008 w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności
i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane
w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa
Leśna w roku 2008 - przyjęto jednogłośnie.
 67/XIV/2008 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej - przyjęto
jednogłośnie.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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INFORMACJE RADY MIASTA CD
 68/XIV/2008 w sprawie przystąpienia Miasta Podkowa Leśna
do Stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, przyjęto jednogłośnie.
 69/XIV/2008 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa
Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej dla prof. Kazimierza Gierżoda
- przyjęto jednogłośnie.
 70/XIV/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu nieruchomości zawartej na czas oznaczony do trzech lat
- za przyjęciem uchwały radni oddali 10 głosów, przeciw 2,
wstrzymało się 2 radnych.
 71/XIV/2008 w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy
Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne - przyjęto
jednogłośnie.
 72/XIV/2008 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta
Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na rok 2008”
- radni uchwałę przyjęli jednogłośnie.

KONKURS DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
Woparciu
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 ze zm.)
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r. z zakresu kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego
Wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi
80 000 zł. Pisemne oferty na realizację zadań należy składać do dnia
25 marca 2008 r do godz.13.00 na adres: Urząd Miasta Podkowa
Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna .
Treść ogłoszenia o konkursie oraz wzór oferty są umieszczone na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego pod adresem internetowym
www.podkowalesna.pl, w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz
w BIP-ie.

XVI Finał WOŚP
w Podkowie Leśnej

3 marca br. radni obradowali na XV sesji, podczas której
jednomyślnie przyjęli następujące uchwały:
73/XV/2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego
zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki
przyzna-wania nauczycielom dodatków motywacyjnego,
funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania
i wypłacania dodatku mie-szkaniowego.
 74/XV/2008 w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu
rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów
Sójek”.
 75/XV/2008 w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia
Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu
ochrony
dla
rezerwatu
przyrody
„im.
Bolesława
Hryniewieckiego”.
 76/XV/2008 w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia
Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu
ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda
Tyrakowskiego”



Treść uchwał dostępna jest na stronie www.bip.podkowalesna.pl
lub w Urzędzie Miasta, pok. Nr 1.
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stycznia odbył się XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W tym roku zbieraliśmy pieniądze dla dzieci
ze schorzeniami laryngologicznymi. Zbiórkę uliczną prowadziło
17 wolontariuszy – uczniów Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej.
W godzinach od 9.00 do 17.00 zebrali 5534,29 zł.
W budynku Zespołu Szkól odbył się koncert poezji śpiewanej
w wykonaniu uczniów i Krzysztofa Kolendy, nauczyciela z naszej
szkoły. Aukcję gadżetów WOŚP poprowadził Grzegorz Turek.
W czasie aukcji udało się zebrać 210 zł, co razem z sumą zebraną
przez wolontariuszy daje kwotę 5744,29 zł. O godz. 17.00
zakończyliśmy zbiórkę i w siedzibie Sztabu pani Danuta Bajarska
pomagała wolontariuszom liczyć pieniądze.
Wszystkim, wolontariuszom, ich rodzicom oraz osobom, które
zechciały wesprzeć naszą akcję oraz tym wszystkim, którzy okazali
nam życzliwość, składamy serdeczne podziękowania.
Elżbieta Mieszkowska
szef sztabu przy Zespole Szkół w Podkowie Leśnej

Biuro Rady Miasta Anna Lorens

konkurs recytatorski
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W PODKOWIE LEŚNEJ ogłasza
ELIMINACJE REJONOWE (powiat grodziski, pruszkowski, zachodni
warszawski, piaseczyński) 53. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO - w roku Zbigniewa Herberta Konkurs organizowany jest przez TOWARZYSTWO KULTURY
TEATRALNEJ pod patronatem MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI.
ELIMINACJE REJONOWE odbędą się w sobotę 11 kwietnia 2008 r.
o godz. 1300 w sali widowiskowej MOK-u, w Podkowie Leśnej, przy
ul. Świerkowej 1.
Finaliści eliminacji w Podkowie leśnej wezmą udział w eliminacjach
wojewódzkich: 26-27 kwietnia 2008 r. w MAZOWIECKIM CENTRUM
KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE (ul. Elektoralna 12).

Koncert poezji śpiewanej

Więcej informacji można uzyskać: Miejski Ośrodek Kultury,
Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1, tel./fax. 758-94-41, tel. 798-32-20,
e-mail: mokpodkowa@mokpodkowa.pl, www.mokpodkowa.pl
lub na stronie Towarzystwa Kultury Teatralnej: www.tkt.art.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA DYREKTORA SZKOŁY

Konsultacje recytatorskie

rmistrz Miasta Podkowy Leśnej ogłasza konkurs na stanowisko
B
dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej,
ul. Jana Pawła II 20.

iejski Ośrodek Kultury zaprasza na konsultacje recytatorskie
M
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Konsultacje dobywać się
będą w soboty o godz. 12.00 w terminach:
15.03.2008; 29.03.2008; 05.04.2008.
Więcej informacji można uzyskać:
Miejski Ośrodek Kultury, Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1,
tel./fax. 758-94-41, tel. 798-32-20 www.mokpodkowa.pl
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Szczegóły konkursu znajdą Państwo w ogłoszeniu konkursowym
na tablicach Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej oraz na stronie
miasta www.podkowalesna.pl .
Oferty należy składać w terminie do dnia 14 kwietnia 2008
roku do godz. 18.00.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

stowarzyszenie gmin na rzecz rozwoju
społeczeństwa informacyjnego

W

Sochaczewie pod Warszawą 8 lutego br. odbyło się zebranie
założycielskie Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Członkami nowego stowarzyszenia jest 27 gmin z terenu
Mazowsza: Błonie, Ciechanów, Gostynin, Grodzisk Mazowiecki,
Kozienice, Legionowo, Lesznowola, Łosice, Marki, Milanówek,
Mszczonów, Osieck, Piastów, Płońsk, Podkowa Leśna, Pułtusk,
Siedlce, miasto i gmina Sochaczew, Sokołów Podlaski, Szydłowiec,
Teresin, Węgrów, Wiązowna, Wołomin, Wyszków, Żabia Wola.
Wysokość rocznej składki członkowskiej została ustalona na 10 groszy

od jednego mieszkańca. Zrzeszone gminy będą wspólnie ubiegać się
o środki na unijne projekty teleinformatyczne. Stowarzyszenie chce
uczestniczyć w projekcie.” Rozwój elektronicznej administracji
w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
Celem projektu jest opracowanie standardowego oprogramowania
e-urząd, w tym także aplikacji wspierających np.: zarządzanie
gminami, szkołami. Inicjatywa mazowieckich samorządów spotkała
się z uznaniem wicemarszałka Mazowsza Stefana Kotlewskiego, który
zapewnił o poparciu władz województwa dla tego typu działań.

informacje dla przedsiębiorców – PKD 2007

O

d 1 stycznia 2008 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja
Działalności znana pod nazwą PKD 2007. Wynika ona
z dostosowywania się statystyki europejskiej, w tym polskiej,
do standardów statystycznych obowiązujących w Unii Europejskiej,
a także z rozwojem dziedzin związanych z usługami, technologiami
informatycznymi i komunikacyjnymi.
Zmiana klasyfikacji została przyjęta rozporządzeniem Rady Ministrów
z 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 nr 251, poz. 1885) i weszła w życie
1 stycznia 2008 r. Operacja zmiany kodów wszystkim podmiotom
gospodarczych ma nastąpić do końca 2009 r.
Przedsiębiorcy podejmujący pierwszy raz działalność gospodarczą
zgłaszają działalność wg PKD 2007. Przedsiębiorcy już działający,
którzy nie zmieniają profilu działalności, a zmiana dotyczy innych
danych np. adresu zamieszania czy prowadzenia działalności
gospodarczej, otrzymują zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (EDzG) wg PKD 2007, a REGON ustalony
wg nowego PKD 2007 i starego PKD 2004.

ARTYSTYCZNE FERIE W MOK-u
ak co roku w czasie ferii zimowych Miejski Ośrodek Kultury
J
w Podkowie Leśnej zorganizował dla dzieci, które z różnych
powodów nie wyjechały z miasta, półkolonie zimowe pod hasłem

"MAGICZNA ZAGRODA".
Warsztaty artystyczne odbywały się w godzinach 10.15 – 11.45,
następnie była przerwa na posiłek i ciepłą herbatę. Po południu
w kinie Projekt odbywały się projekcje filmów dla dzieci takie jak:
"Pana Magorium cudowne emporium", "Film o pszczołach, pokaz
iluzjonisty Nikodema Kujawy oraz spektakl teatralny – "Złota kaczka" w
wykonaniu Teatru Czarodziej z Warszawy. Bardzo udane były wycieczki
– do sali zabaw Hula Kula w podziemiach Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego, gdzie starsze dzieci bawiły się w kręgielni, a młodsze
z wielkim zapałem wykorzystały dającą możliwość ruchu salę zabaw.
W Muzeum Opowiadaczy Historii w Konstancinie poznaliśmy
ciekawe bajki oraz „straszne” historie z dreszczykiem. Mogliśmy
obejrzeć, a nawet zagrać na egzotycznych instrumentach
pochodzących z dalekiej Afryki. Wycieczka do oceanarium w Blue
City była również interesująca. Podziw wzbudziły tropikalne gatunki
ryb, ale największym zainteresowaniem cieszył się gatunek małych
rekinów zwłaszcza, że w tym czasie przyszedł na świat mały rekinek.
Muzeum Opowiadaczy Historii w Konstancinie poznaliśmy ciekawe
bajki oraz „straszne” historie z dreszczykiem. Mogliśmy obejrzeć,
a nawet zagrać na egzotycznych instrumentach pochodzących
z dalekiej Afryki. Wycieczka do oceanarium w Blue City była
również interesująca. Podziw wzbudziły tropikalne gatunki ryb, ale
największym zainteresowaniem cieszył się gatunek małych rekinów
zwłaszcza, że w tym czasie przyszedł na świat mały rekinek.
Odwiedziliśmy również Miejską Bibliotekę Publiczną, poznaliśmy
zasady jej funkcjonowania, zwiedziliśmy salę historyczną
i wysłuchaliśmy wielu bajek. W nowo odrestaurowanym Pałacyku –
Kasyno mogliśmy zapoznać się z jego historią, zwiedzić wszystkie
pomieszczenia, a z wieżyczki podziwiać panoramę naszego miasta.
Wycieczka na łyżwy do Warszawy dała dzieciom wiele radości
i możliwość rozładowania energii. Popołudniami rozrywką była też
możliwość korzystania z komputerów w naszej kawiarence
internetowej. Dzieciaki, jak zawsze lubiły spędzać wolny czas przy
organizowanych grach ruchowych na sali widowiskowej. Po 15.00
zmęczone dzieci czekające na rodziców mogły odpocząć w galerii,
porysować oraz pograć w gry planszowe

Przedsiębiorcy, którzy nic nie zmieniają w swojej działalności
dostaną z Głównego Urzędu Statystycznego propozycje sporządzenia
zmiany kodów – ankietę aktualizacyjną rejestru REGON. Operacja ta
rozpocznie się 1 lipca 2008 r. i potrwa do 31 grudnia 2009 r. – w tym
okresie przedsiębiorcy otrzymają ankiety aktualizacyjne wg kolejności
ustalonej komunikatem prezesa GUS. Dla działających już
przedsiębiorców ważna jest informacja, że wprowadzenie w życie
klasyfikacji PKD 2007 nie spowodowała zmiany numeru REGON
podawanego w pieczątkach firmowych i drukach urzędowych.
Zmianę we wpisie do EDzG przedsiębiorcy składają za drukach
dostępnych na stronie internetowej miasta: www.podkowalesna.pl
(Katalog usług świadczonych przez Urząd Miejski – Referat
Organizacji i Spraw Obywatelskich – karta usługi nr OSO-09)
po dokonaniu opłaty w wysokości 50 zł.
Inspektor Małgorzata Niewiadomska
Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Program imprez
w marcu i kwietniu 2008

MARZEC
15 marca
Sobota
16 marca
Niedziela

Projekcje KINA PROJEKT

15.03. godz.18.00; 16.03. godz. 17.00
„KARMEL” Caramel (Francja, 2007).
Dramat

29 marca
Sobota

SCENA PREZENTACJE
– „Oberża wędrujących dusz”
– spektakl SCENY PreTeksT

Godz. 19.00 MOK

5 kwietnia
Sobota

Spektakl teatralny dla dzieci
„Baranek Wielkanocny”

5 kwietnia
Sobota

Recital Chopinowski w wykonaniu
prof. Kazimierza Gierżoda

KWIECIEŃ
Godz. 17.00 MOK
Scenariusz, reżyseria, obsada :
Joanna Cichoń
Godz. 16.00 Pałacyk – Kasyno ,
ul. Lilpopa 18 Podkowa Leśna
Koncert jest dedykowany
Księdzu Leonowi Kantorskiemu
z okazji 90 rocznicy urodzin

Gawęda Pana Piotra Müldner
– Nieckowskiego o twórczości
lekarzy – pisarzy pt. Medycyna
a literatura

Godz. 15.00 Miejska Biblioteka
Publiczna w Podkowie Leśnej
ul. Błońska 50

Eliminacje rejonowe
53 Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego

Godz. 13.00 MOK

12 kwietnia
Sobota
13 kwietnia
Niedziela

KINO PROJEKT
HELLOBOLLYWOOD weekend
z kinem bollywoodzkim

12.04 – Black
13.04 – Taniec
13.04 – Strach

19 kwietnia
Sobota

Wernisaż Beaty Kamoji

Godz. 19.00 MOK , Galeria A

20 kwietnia
Niedziela

SCENA PREZENTACJE
– koncert fortepianowy
dzieci pod kierownictwem
pp. H. A. Biskupskich

5 kwietnia
Sobota
11 kwietnia
Piątek

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Godz. 14.00 MOK
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NOWE DZIAŁANIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
soboty w bibliotece

Z

radością informujemy o wychodzących naprzeciw Państwa
oczekiwaniom zmianach organizacyjnych i programowych
jakie zaszły w 2008 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej. Przede
wszystkimBiblioteka otworzyła dla Państwa swoje podwoje we
wszystkie soboty. Oczekujemy na Państwa w każdą sobotę
w godzinach 11.00- 14.00. Dodatkowo w pozostałe dni wydłużone
zostały godziny otwarcia Biblioteki dla czytelników.

STRONA INTERNETOWA

Z

apraszamy do odwiedzenia nowej oficjalnej strony internetowej
Biblioteki. www.mbp-podkowalesna.pl, na której znajdziecie
Państwo aktualne informacje dotyczące działań Biblioteki. Będzie
nam miło, jeśli spotka się z pozytywnym przyjęciem prośba
o wpisanie się na listę mailingową (Newsletter). Za jej pośrednictwem
trafią do Państwa skrzynek poczty elektronicznej informacje m.in.
o zakupionych nowościach książkowych.
Za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki możecie Państwo
skorzystać z:
 Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 oferowanej przez Wydawnictwa Naukowe i Techniczne propozycji
odpłatnego skorzystanie z książek naukowych i podręczników
akademickich własnych i zaprzyjaźnionych wydawnictw
 Dziennika formularza kontaktowego „Rezerwacja” dającemu
możliwość przedłużenia lub zarezerwowania książki.

KSIĄŻKA MÓWIONA

iblioteka rozpoczęła udostępnianie książek mówionych. Nagrań
B
dokonano na kasetach magnetofonowych. Oferta jest
skierowana głównie do osób z wadami wzroku, ale ze zbiorów mogą

korzystać wszyscy zarejestrowani czytelnicy. Ważne jest to, iż możecie
Państwo sami decydować o strukturze udostępnianej kolekcji, poprzez
zgłaszanie wykazu proponowanych tytułów. W celu ułatwienia pracy
nad zestawieniami na oficjalnej stronie internetowej Biblioteki
podajemy link do katalogu Biblioteki Centralnej Polskiego Związku
Niewidomych z której zbiorów pochodzą udostępniane przez nas
pozycje oraz obecnie dostępnej kolekcji książek mówionych

http://www.biblioteka-pzn.org.pl/katkaset/index.htm

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

iblioteka planuje włączenie się w organizowane jesienią 2008 r.
B
w Podkowie Leśnej Europejskie Dni Dziedzictwa. Proponowana
przez nas inicjatywa nosić będzie nazwę „Przystanek Podkowa

Literacka”. Prosimy o kontakt autorów mieszkających w Podkowie
Leśnej oraz osoby mogące aktywnie wesprzeć nas w działaniach
mających na celu zorganizowanie wystawy prac literackich autorów
podkowiańskich. Być może również uda się nam zorganizować
spotkania autorskie.

KSIĘŻYCOWE DARY DARY

B

iblioteka włączyła się też do działań, które za granicą noszą
nazwę „BookCrossing”, w Polsce „Uwolnij Książki”, a w Podkowie Leśnej zostało stworzone własne, wyjątkowe miano „Księżycowe Dary”. Najprościej mówiąc działanie polega na celowym
pozostawieniu książki na tzw. "półkach" lub w przypadkowych
miejscach, aby znalazca mógł ją przeczytać i przekazać dalej za
pośrednictwem tejże „półki”. Zapraszamy do korzystania z nowej
podkowiańskiej „półki”, to jest regału znajdującego się w holu naszej
Biblioteki opatrzonego napisem KSIĘŻYCOWE DARY.

N

PARKING

a terenie należącym do Biblioteki otwarty został parking
dla zmotoryzowanych czytelników.

KLUB POD MĄDRYM SMOKIEM

P

ocząwszy od 4 MARCA 2008 r. we wtorki i soboty w godzinach
1100 – 1200 zapraszamy wszystkich mieszkańców Podkowy
Leśnej, a w szczególności rodziców i opiekunów dzieci w wieku
od 0 do 4 lat do głośnego czytania dzieciom w ramach spotkań
KLUBU POD MĄDRYM SMOKIEM. Zależy nam na tym, aby była to
wspólna zabawa, która będzie satysfakcjonowała zarówno Dużych,
jak i Małych. Prosimy o zgłaszanie pomysłów, propozycji i ofert
aktywnego włączenia się do realizowanej w ramach Klubu
ogólnopolskiej akcji Fundacji ABCXXI „Cała Polska Czyta
Dzieciom”.

O

PRASA CODZIENNA

d kwietnia 2008 r. w Bibliotece będą dostępne następujące
tytuły prasy codziennej: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita
i czasopism: Bibliotekarz, Charaktery, Miś, Młody Technik, Nowe
Książki, Poradnik Bibliotekarza, Victor Gimnazjalista, Zwierciadło.
Czasopisma będą wypożyczane na zewnątrz zgodnie z nowym
regulaminem wypożyczalni, dostępnym podobnie jak regulamin
czytelni internetowej oraz regulamin wypożyczania książki mówionej
na stronie internetowej Biblioteki.

HOTSPOT

W

Bibliotece działa już HotSpot. Każdy mieszkaniec Podkowy
Leśnej i okolic posiadający odpowiednio skonfigurowany
laptop/notebook może skorzystać na terenie Biblioteki z bezpłatnego
dostępu do tej usługi. Więcej informacji znajdziecie Państwo na
stronie internetowej Biblioteki.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

P

lanowane jest powstanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Osoby
zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach Klubu proszone
są o zgłaszanie się osobiste lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (dyrektor@mbp-podkowalesna.pl).
Zapraszam serdecznie
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Dorota Skotnicka

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
„MEDYCYNA A LITERATURA”

M

iejska Biblioteka Publiczna im Poli Gojawiczyńskiej zaprasza
do wysłuchania gawędy Pana Piotra Müldner
– Nieckowskiego o twórczości lekarzy – pisarzy pt. Medycyna
a literatura. Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2008 r. o godzinie
15.00 w siedzibie Biblioteki przy ul. Błońskiej 50 w Podkowie Leśnej.
Nie wszyscy wiedzą, że lekarze są autorami dużej liczby arcydzieł
literatury światowej. Jesteśmy najczęściej skłonni wymieniać Boya
i Czechowa, ale jest wielu innych sławnych, o których nie wiemy,
że byli lekarzami. Dlaczego pisali? Co ich do tego zmuszało?
Opowie o tym Pan Piotr Müldner – Nieckowski

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej
Dni
tygodnia

Wypożyczalnia
dla dorosłych,
dzieci i młodzieży

Czytelnia
internetowa

poniedziałek

11.00 – 18.30

nieczynna

wtorek

Dzień pracy
wewnętrznej

nieczynna

środa

11.00 – 18.30

13.00 – 18.00

10.00 – 13.00
10.00 – 12.00

czwartek

9.00 – 18.00

12.00 – 14.00

piątek

11.00 – 18.30

13.00 – 18.00

sobota
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Indywidualne
konsultacje
komputerowe
„Nie tylko dla młodych”

Klub
Pod Mądrym Smokiem

11.00 – 12.00

nieczynna

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

11.00 – 12.00

NOWOROCZNE SPOTKANIE
W PAŁACYKU

P

orywisty wiatr i mżawka nie odstraszyły podkowian, którzy
licznie zgromadzili się w sobotę, 26 stycznia 2008 r, w budynku
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, czyli tzw. Pałacyku
– Kasynie .
Pierwsze w tym roku spotkanie burmistrza Andrzeja Kościelnego
i radnych Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej z mieszkańcami było
okazją do złożenia życzeń noworocznych i zaprezentowania
wyremontowanego, między innymi dzięki unijnym środkom,
podkowiańskiego zabytku.
Przybyli do Pałacyku goście mieli możliwość dokładnego
obejrzenia budynku, jak również przekazania swoich opinii oraz
pomysłów na jego zagospodarowanie władzom miasta.
Oprócz prezentacji wyremontowanego zabytku, podkowianie
zwiedzający dawną salę lustrzaną obejrzeli wystawę poświęconą
miastom-ogrodom. W dolnej części budynku Towarzystwo Przyjaciół
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna przygotowało wystawę o dziejach i
mieszkańcach naszego miasta, a w jednej z bocznych sal odbywał
się zorganizowany przez Związek Podkowian pokaz filmów
dokumentalnych o Festiwalu Otwarte Ogrody. Na parterze Centrum
można też było zapoznać się z historią powstania, powolnego
upadania i wskrzeszenia Pałacyku – Kasyno, a potem usiąść na
pogawędkę przy kawie i ciasteczkach.

Zostały tylko egzaminy

K

ończy się projekt szkoleniowy sfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego, którego organizatorem był Urząd
Miasta w Podkowie Leśnej.
W 2007 roku rozpoczął się cykl szkoleń komputerowych.
Miejscem szkolenia była pracownia komputerowa szkoły, a kurs
poprowadziła nauczycielka informatyki tejże szkoły p. Magdalena
Kochanowska. Poziom merytoryczny oraz organizacja zajęć zostały
bardzo wysoko ocenione przez uczestników kursu. Razem
w szkoleniach komputerowych wzięło udział 50 osób.
Od lutego 2007 roku przez 10 miesięcy z wyłączeniem okresu
wakacji trwały szkolenia z języka angielskiego. Razem w kursie
j. angielskiego uczestniczyło ponad 60 osób podzielonych
na 4 poziomy językowe. W ostatnim tygodniu marca 50 osób
przystąpi do egzaminu starając się o międzynarodowy certyfikat
potwierdzający umiejętności językowe City & Guilds. Trzymamy
kciuki za zdających.
Urząd był ponadto pomysłodawcą i organizatorem cykl szkoleń
z zakresu umiejętności marketingowych. Wykonanie tej części
projektu zostało powierzone podkowiańskiej firmie szkoleniowej
„Kalkstein”, która wyróżnia się wysokim poziomem i profesjonalizmem.
Cykl szkoleń marketingowych spotkał się z dużym zainteresowaniem
mieszkańców.
Wszystkie szkolenia były bezpłatne dla ich uczestników. W sumie
dzięki projektowi realizowanemu w Urzędzie Miasta ze wsparcia
w postaci szkoleń skorzystało 140 osób, mieszkańców Podkowy
Leśnej, Żółwina i Owczarni. Planujemy pozyskać środki finansowe
na kolejne projekty szkoleniowe dla Państwa.

Promocja książki
„Architektura Podkowy Leśnej”

W

sobotę, 2 lutego 2008 r, odbyło się w Pałacyku – Kasynie
spotkanie z okazji promocji "Architektury Podkowy Leśnej"
Grzegorza Grątkowskiego.

OTWARTE OGRODY

W

tym roku, po raz czwarty, w dniach 13-14 września,
Podkowa Leśna uczestniczyć będzie w obchodach
Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegorocznym tematem przewodnim
obchodów EDD jest hasło: Korzenie tradycji. Od ojcowizny
do ojczyzny. Rok 2008 został przez Komisję Europejską ogłoszony
Rokiem Dialogu Międzykulturowego, ze wskazaniem aby tematy
przewodnie Europejskich Dni Dziedzictwa nawiązywały do tej idei.
Dzięki takiemu połączeniu temat EDD pozwoli ukazać tradycje
wielokulturowości i tolerancji polskiego społeczeństwa .

Książka została wydana w grudniu 2007 r. przez Towarzystwo
Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna dzięki grantom: Urzędu
Miasta Podkowy Leśnej oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Jest to wydanie drugie, rozszerzone; pierwsze, z 1996 r. już od kilku
lat jest wyczerpane.
O pracy nad "Architekturą" opowiadał autor, z wykształcenia
historyk sztuki. O dawnej i nowszej architekturze naszego miasta
mówił dr Krzysztof Domaradzki, architekt i urbanista
. Współczesne wątki dyskusji - sprawa ochrony zabudowy,
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego - okazały się
dla licznie zgromadzonych mieszkańców (w spotkaniu uczestniczyło
ponad 80 osób) szczególnie interesujące.
(ażm)

Tradycją już stało się, że w tych dniach mieszkańcy organizują cykl
imprez i wydarzeń kulturalnych w ramach OTWARTYCH OGRODÓW.
To dzięki ogromnemu zaangażowaniu Państwa – twórców
i organizatorów, OTWARTE OGRODY z roku na rok stają się
wydarzeniem o co raz większym zasięgu, integrującym mieszkańców
i ukazującym bogactwo kulturowe naszego miasta – ogrodu.
W tym roku koordynatorem obchodów EDD jest Urząd Miasta
we współpracy z organizacjami pozarządowymi (Związek Podkowian
i Towarzystwo Przyjaciół Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna
Pragniemy zachęcić Państwa do zaprezentowania swoich
ogrodów mieszkańcom również w tym roku. Prosimy o zgłoszenie
chęci uczestnictwa w imprezach ogrodowych w Urzędzie Miejskim
nr tel. 022 759 21 06, 022 759 21 01 lub drogą internetową na adres:
wspolpraca-ngo@podkowalesna.pl albo wrzucenie swojego
zgłoszenia do skrzynki nr 16 (oznaczonej Otwarte Ogrody ) przed
wejściem do Urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać dane
organizatora : imię , nazwisko , adres , kontakt ).
Grzegorz Grątkowski
Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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raz jeden, jedyny...

23

lutego 2008 r. w Pałacyku-Kasynie odbyło się spotkanie
z Piotrem Müldnerem, autorem książki pt. Raz jeden
jedyny. 53 opowiadania z nieustannego stanu w., wydanej przez
Oficynę Wydawniczą Volumen.
O dokonaniach literackich i dotychczasowych książkach autora
mówiła pani Mira Müldner, a sam pan Piotr o tym, jak powstawały
opowiadania, które złożyły się na ten niedawno wydany tom,
począwszy od pierwszej noweli, napisanej 13 grudnia 1981 r.
Zwracano uwagę na to, że stan wojenny jest w tych utworach tylko
tłem, a opowiadają one również o nas w czasach dzisiejszych, bo
nie zmieniamy się tak szybko jak polityka. Czytał znany aktor Andrzej
Precigs.

Leśnej, pan Andrzej Kościelny oraz dyrektor Wydziału Promocji
Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, pan Jerzy Lach.
Po części oficjalnej odbyła się biesiada w atmosferze dawnych lat:
z kaszanką, salcesonem, oranżadą i czystą z czerwoną kartką.
Obejrzeliśmy też małą wystawę druków podziemnych, zorganizowaną
przez pana Oskara Koszutskiego. Atmosfera była wspaniała. Po raz
kolejny się okazało, jak bardzo Pałacyk jest potrzebny miastu i jego
mieszkańcom.
Organizatorem spotkania było Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna, którego Piotr Müldner jest wieloletnim członkiem.

W spotkaniu i żywej dyskusji uczestniczyło ponad 50 osób,
a wśród gości znajdowali się między innymi burmistrz Podkowy

WSPOMNIENIA
O MIESZKAŃCACH PODKOWY

S

Koncert
„Pomarańczowe marzenia”

W

sobotni wieczór 23 lutego 2008 r. o godzinie 18-tej architekt
i bard w jednej osobie - Jarek Tomaszewski zaprosił
mieszkańców Podkowy Leśnej do Pałacyku na koncert
„Pomarańczowe marzenia”
Licznie zgromadzona publiczność podążyła w krainę łagodności.
Dumki, ballady, poezja śpiewana przez Pana Jarosława rodzi się
z umiłowania bieszczadzkich połonin, jest zapisem czarownych
chwil spędzanych w gronie przyjaciół na łonie przyrody..
„…w łąkach anioł nad doliną
ciszy dywan kładzie z powiek snu
bym na zawsze tylko mógł usłyszeć
szum złocisty ciepłych słów…”
W czasie koncertu była prowadzona zbiórka na ratowanie
zabytkowej cerkwi w Baligrodzie.
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zanowni mieszkańcy Podkowy Leśnej, Chcąc uczcić pamięć
podkowian, którzy już odeszli i teraz spoczywają na naszym
cmentarzu Towarzystwo Przyjaciół Miasta –Ogrodu Podkowa Leśna
zwraca się z prośbą o pomoc przy tworzeniu poświęconej im
publikacji. Wszystkie osoby chcące udzielić informacji o zmarłych
podkowianach proszone są o kontakt z Anną Wrzosek, nr tel. 0515
347 499, e-mail: anialw@wp.pl). Jednocześnie zapraszamy
wolontariuszy zainteresowanych współpracą przy tym projekcie.

Budki lęgowe dla ptaków

100

nowych budek lęgowych dla sikorek i szpaków zawiśnie
w ogrodach Podkowy. W sobotę 1 marca 2008 r, u progu
wiosny, w pałacyku-kasynie spotkali się miłośnicy ptaków.
O budkach lęgowych i o tym, co się w nich dzieje opowiadał Adam
Tarłowski, a dr Anna Kalinowska radziła, co w naszych ogrodach
powinniśmy robić (i czego unikać), by ptaki mieszkały w nich i czuły
się dobrze.
Uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę fotografii nagrodzonych
w dorocznym konkursie dwutygodnika „Las Polski”. Na zakończenie
rozdano sto budek lęgowych. Akcję tę, podobnie jak w zeszłym
roku, zainicjowało Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy
Leśnej i komisja ochrony środowiska Rady Miasta, a sfinansował
w całości Urząd Miasta.
(ażm)

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

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

I miejsce w konkursie
na opowiadanie baśni, legend
– styczeń 2008

I

miejsce w konkursie na opowiadanie baśni, legend zajął Leszek
Skowron z klasy 2a. Konkurs zorganizowała, już po raz trzynasty,
Biblioteka Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim. Wzięli w nim
udział uczniowie ze szkół m.in. Grodziska, Adamowizny,
Międzyborowa. Leszek opowiadał historię R. Kiplinga „ W jaki
sposób wieloryb nabawił się przełyku”. Swą ekspresywną opowieścią
zachwycił wszystkich słuchaczy.
Zwycięzcy gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach
konkursu.

IV Konkurs Krasomówczy
- styczeń 2008

Bal karnawałowy 24 stycznia

T

egoroczny bal karnawałowy rozpoczęły klasy 1-3. Dzieci
przyszły przebrane za postaci z ulubionych bajek . W trakcie
zabawy nie zabrakło konkursów, w których nasze pociechy chętnie
brały udział. Atmosfera wprowadzona przez wodzireja sprzyjała
dobrej zabawie. Razem z dziećmi bawiły się ich wychowawczynie.
Swoje dyskoteki mieli również uczniowie gimnazjum i szóstoklasiści.
Klasy czwarte i piąte bawiły się razem w tłusty czwartek. Gwoździem
programu było karaoke przygotowane przez p. D. Krupińskiego
z grupą chętnych uczniów. Oczywiście nie zabrakło w tym dniu
tradycyjnych pączków i innych słodkości przygotowanych przez
rodziców.
Wszyscy dobrze się bawili, żegnając pracowity I semestr i ciesząc
się na myśl o nadchodzących feriach.

W

IV Konkursie Krasomówczym pt. „ Jesteśmy spadkobiercami
tej ziemi – naszej ziemi” organizowanym przez Stowarzyszenie
Nauczycieli Polonistów i Muzeum Niepodległości wzięli udział: Ola
Kozłowska (IVb), Magda Krzywdzińska (IVa), Joasia Szymaszczyk
(IVa), Maciej Jarocki (III b gim.), Ryszard Bobrowicz (III a gim.),
Adam Budziszowski (III a gim.).
Maciej Jarocki za przemówienie „ Rola kolejki WKD w rozwoju
Mazowsza zdobył III miejsce. Nasze gratulacje .

Program Unii Europejskiej
- LLP Comenius "Crossroads
- Na styku kultur"
styczeń- luty

W

styczniu i lutym br. grupa uczniów, biorących udział
w projekcie "Crossroads - Na styku kultur", odwiedziła
Muzeum Etnograficzne w Warszawie i zwiedziła wystawę pt: "Ludowa
historia Bożego Narodzenia” . Wzięła również udział w warsztatach
przeprowadzonych w pracowni p. Grzegorza Bolka w Podkowie
Leśnej. Prace plastyczne, które powstały w trakcie tych warsztatów
zostaną zaprezentowane podczas Święta Szkoły, które corocznie
odbywa się w Zespole Szkół. Wszyscy dobrze się bawili, żegnając
pracowity I semestr i ciesząc się na myśl o nadchodzących feriach.
W najbliższym czasie planowane jest spotkanie z p. Bożena
Biskupską, która współpracuje z projekcie. Odbędzie się ono
w siedzibie Fundacji In-Situ w Podkowie Leśnej.
W dniach 12-19 maja br. będzie miało miejsce kolejne spotkanie
robocze partnerów projektu w Piedimonte San Germano, Włochy.
Przypominamy, iż partner włoski prowadzi ścieżkę historyczną w
naszym projekcie. Z Podkowy Leśnej w spotkaniu tym weźmie udział
grupa 5 uczniów i 3 nauczycieli.
Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Katarzyna Kawecka-Sikora

HISTORIA SZKOŁY
WE WSPOMNIENIACH

P

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.
Na podstawie zebranych wywiadów, zdjęć i dokumentów
stworzona zostanie multimedialna historia szkoły.

Ferie w szkole 11-22 lutego

W

dniach 11-22 lutego dzieci, które nie wyjechały na ferie,
mogły skorzystać z przygotowanych i prowadzonych przez
naszych nauczycieli „Ferii w szkole”. W pierwszym tygodniu przerwy
zimowej zajęcia były prowadzone przez p.Grzegorza Turka, w drugim
przez p.Joannę Szulc. W tym czasie stała grupa około 17 uczniów
naszej szkoły miała okazję:
zapoznać się z kilkoma rodzajami łamigłówek (labirynty,
wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami, japońska łamigłówka
liczbowa kakuro, obrazki logiczne – malowanie liczbami,
łamigłówka „mosty”) i nauczyć się technik ich rozwiązywania,
wziąć udział we wspólnych zabawach w odgadywanie zagadek,
rebusów, opisywanie przedmiotów słowami, „głuchy telefon”,
rywalizować w drużynach poszukując na terenie szkoły ukryte
zadania logiczne,
zapoznać się z grami logicznymi „Othello”, „Pylos”, „Abalone”,
„Quarto”, „Blokus”, „Connect4”, „Gobblet”,
obejrzeć filmy edukacyjne z serii „Było sobie życie” (oko, mózg) i „Byli
sobie odkrywcy” (Leonardo da Vinci, Maria Curie-Skłodowska),
wziąć udział w zajęciach plastycznych,
pograć w gry zespołowe (piłka halowa, koszykówka, „5 podań”,
uni-hokej, ”dwa ognie”),
rywalizować w konkursie w skoku wzwyż,
pokonywać drużynowo liczne i bogate w niespodzianki tory
przeszkód.

J

esteśmy przekonani, że na przygotowanych przez szkołę
zajęciach dzieci nie miały czasu na nudę i aktywnie, fizycznie
jak i umysłowo, spędziły wolny czas. Mamy również nadzieję,
że w przyszłym roku jeszcze więcej naszych uczniów weźmie udział
w tego rodzaju zajęciach.

Wszystkie osoby mogące pomóc nam w tym projekcie prosimy
o kontakt z sekretariatem Szkoły tel. (022) 758 95 67
w godz. 9.00 - 15.00.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

red. Iwona Grabowska -Gralak
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AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
styczeń – luty - marzec 2008
www.szkolakik.strona.pl
KONKURSY PRZEDMIOTOWE

ZIMOWISKO 2008

T

egoroczne zimowisko było rekordowe pod względem
liczby uczestników: wzięło w nim udział ponad 140 uczniów,
a wraz z opiekunami było nas blisko 160 osób. Pogoda dopisała,
było wspaniale. Poniżej wspomnienia ucznia gimnazjum.
Tegoroczne, szesnaste już w historii szkoły, zimowisko zapowiadało
się wyjątkowo. Oprócz nauczycieli i wychowanków towarzyszyli
nam także absolwenci – po raz pierwszy w tak dużej grupie. Zbiórką
bagaży w sobotę, 29 grudnia, rozpoczęliśmy przygotowania
do naszego wspólnego wyjazdu. Nasz sprzęt odjechał do Gliczarowa,
a my z napięciem oczekiwaliśmy 2 stycznia, kiedy to sami mogliśmy
wejść do pociągu relacji Warszawa Centralna – Zakopane.
Na miejscu czekały na nas pokoje z pięknym widokiem na Tatry.
Przedpołudniami jeździliśmy na nartach i snowboardach,
a popołudnia spędzaliśmy na spotkaniach towarzyskich, grach
i dyskotekach. Dzięki Pani Joli Dąbrowskiej mieliśmy też możliwość
obejrzenia ciekawych dzieł wybitnych twórców. Widzieliśmy
,,Czekoladę” w reżyserii Lasse Hallströma i ,,Zapach kobiety”
Martina Bresta. Wśród młodszych uczestników dużym powodzeniem
cieszyło się karaoke.
Na szczęście, nie mieliśmy problemów ze śniegiem. Zjazdy
na przydomowej górce były równie emocjonujące,
jak na ,,profesjonalnej” trasie w Małym Cichym. Mieliśmy możliwość
podszlifowania, a w wielu przypadkach i podnoszenia naszych
umiejętności pod okiem zawodowych instruktorów. W ostatnim dniu
zimowiska pojechaliśmy do Zakopanego.
W odnalezieniu się w ,,zimowej stolicy Polski” pomagaliśmy
młodszym koleżankom i kolegom z klas 0 – 3. Wróciliśmy
do Warszawy późnym wieczorem pełni wrażeń, ale też trochę
zasmuceni. 20 stycznia zebraliśmy się – wszyscy uczestnicy - raz
jeszcze na uroczystej mszy świętej dziękczynnej za 16 lat zimowisk,
a potem w MOK–u na pokazie zdjęć i wspólnym śpiewaniu kolęd.
Marcin Żywiałkowski, klasa III gimnazjum

Polonistyczny

M

aria Dzieduszycka z klasy III gimnazjum uczestniczyła
w trzecim, wojewódzkim etapie kuratoryjnego konkursu
polonistycznego. Z trudnymi zadaniami z zakresu języka i literatury
zmagała się w sobotę, 2 lutego. Uzyskała 70% punktów
(na wymaganych 90%) i nie udało jej się zostać laureatką. Ale bycie
finalistą to też duży sukces, którego serdecznie Marysi
gratulujemy!
Biblijny - Hieronymus
Na początku stycznia odbył się etap szkolny konkursu biblijnego
Hieronymus. Do etapu rejonowego, który odbył się 6 marca,
zakwalifikowała się Marysia Kłeczek z klasy III gimnazjum. Konkurs
sprawdzi znajomość Ewangelii i Listów św. Jana.

NASZA SZKOŁA W REDAKCJI „FILOZOFIKA”

P

o raz drugi przedstawiciele naszej szkoły podstawowej
i gimnazjum brali udział w przygotowaniu materiałów do
międzyszkolnej gazetki filozoficznej „Filozofik”. Gazetka w całości
redagowana jest przez uczniów, którzy – tym samym – stają się
członkami kolegium redakcyjnego. Każdy numer poświęcony jest
innemu tematowi: tym razem była to moda.
8 lutego spotkaliśmy się w jednej z warszawskich szkół, by
wybierać materiały przygotowane wcześniej przez nas i uczniów
z innych szkół. Z klasy 2 szkoły podstawowej do redakcji pojechali:
Kaja, Kocia, Janek i Tymek, a z klasy II gimnazjum – Asia Gaworska,
Maciek Zwoliński i Piotr Hardt. Efekty naszej pracy widoczne będą w
najnowszym, piątym numerze „Filozofika”, który będzie można kupić
podczas Labiryntu Filozoficznego 11 maja w Podkowie Leśnej.
Zachęcamy także do kupienia poprzedniego numeru, poświęconego
miłości, który jest dystrybuowany w szkolnym sklepiku.
Opiekunką szkolnego koła filozofów jest p. Anna Szymaszczyk.
red. Iwona Zubka-Krawczyk

W Stawisku

M

uzeum w Stawisku gościło w ostatnim czasie wielu młodych
artystów i badaczy twórczości J. Iwaszkiewicza. W lutym
koncertowała w stawiskim salonie grupa utalentowanej młodzieży ze
szkoły „A Corda Perfeita” z Lizbony. Dominowała muzyka polska, od
Chopina i Szymanowskiego po Bacewiczównę i Lutosławskiego.
Wizyta w Domu Iwaszkiewiczów z pewnością rozbudziła dalsze
zainteresowanie młodych Portugalczyków polską kulturą.
W 28. rocznicę śmierci Jarosława Iwaszkiewicza, 2 marca, licznie
przybyła do Stawiska publiczność wysłuchała fragmentów niedawno
wydanych Dzienników 1911-1955 Iwaszkiewicza, czytanych przez
Joannę Szczepkowską oraz koncertu utworów Schuberta (Rondo
A-dur) i Wieniawskiego (Scherzo-Tarantella) w interpretacji Jana
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Staniendy i Krzysztofa Staniendy. O twórczości diarystycznej autora
Brzeziny mówili: prof. Andrzej Gronczewski oraz jego uczniowie Agnieszka i Robert Papiescy – autorzy opracowania i przypisów do
I tomu Dzienników. Spotkanie zakończył wernisaż wystawy Joanny
Owidzkiej „Tkaniny”.
Wieczór w Stawisku poprzedziły uroczystości złożenia kwiatów na
grobie Pisarza na cmentarzu w Brwinowie. Młodzież z brwinowskiego
Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza nie tylko pamiętała
o kwiatach, ale także pomogła w pracach porządko-wych wokół
grobu patrona ich szkoły. Serdecznie dziękujemy.
Alicja Matracka-Kościelny

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Uniwersytet Otwarty POKOLENIA
w Podkowie Leśnej
V semestr:
20 luty 2008 – 18 czerwca 2008

organizatorami są to zarówno członkowie Rady Programowej i Rady
Słuchaczy, jak i słuchacze, którzy inicjując różne działania sami je
następnie organizują z pożytkiem dla wszystkich.

W

Działalność uniwersytetu finansowana jest z czesnego słuchaczy
(40 zł za semestr- bez zmian, 20 zł wpisowego dla nowych
słuchaczy), dotacji z budżetu miasta, dotacji zewnętrznych i darowizn,
do których należy także zaliczyć rezygnacje z honorariów przez
niektórych wykładowców; zajęcia z trenerami i wycieczki opłacane
są przez uczestników oddzielnie.

dniu 20 lutego 2008r. Uniwersytet Otwarty „Pokolenia”
w Podkowie Leśnej wykładem prezesa Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna pana Jacka
Wojnarowskiego zainaugurował kolejny, piąty już semestr
działalności.
Inauguracja, na którą przybyli burmistrz Andrzej Kościelny
i sekretarz miasta Pani Maria Górska, miała wyjątkowy charakter,
bowiem odbyła się już w Pałacyku- Kasynie w Parku Miejskim.
Odremontowany obiekt, w którym będzie działało Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich, gościć będzie również wykłady uniwersyteckie i wiele innych naszych zajęć.
Na całkowite przenosiny do Pałacyku słuchacze będą musieli
jeszcze trochę poczekać, bowiem obiekt jest w trakcie wyposażania;
liczymy, że od kwietnia wykłady i spotkania klubowe odbywać się
będą już w nowym miejscu.
Dla tych z Państwa, którzy z naszym uniwersytetem spotykają się
po raz pierwszy, kilka słów o dotychczasowej działalności
i zamierzeniach:
U.O. ”Pokolenia” rozpoczął działalność w lutym 2006 r. z inicjatywy
Stow. Związek Podkowian , w efekcie porozumienia dwóch, niżej
podpisanych, stowarzyszeń Podkowińskich. Działaniem tym
podkowiańskie organizacje pozarządowe włączyły się w realizację
jednego z celów zapisanych w Strategii dla Podkowy Leśnej. Przez
minione dwa lata zajęcia odbywały się w Miejskim Ośrodku Kultury.
W ciągu czterech semestrów działalności odbyło się 69 wykładów
dla słuchaczy oraz sześć wykładów wieczornych, otwartych dla
mieszkańców. Zorganizowano osiem wycieczek sobotnich, działały:
klub filmu dokumentalnego, klub teatromanów, klub ogrodowy,
zespół wokalny, zajęcia rehabilitacyjno-sportowe: tai-chi, marsz
nordycki , zajęcia na pływalni w Pruszkowie (w tym gimnastyka
rehabilitacyjna); wiosną ‘08 ruszy grupa rowerowa.
W IV semestrze z inicjatywy słuchaczy zorganizowano dwa spotkania
towarzyskie w domach prywatnych: niezwykle udane „Andrzejki”
( z elementami kostiumowymi!) oraz w grudniu „Radosne Oczekiwanie
Świąt” . Przebrania, wspólne śpiewy i przygotowywanie stroików
i ozdób świątecznych sprawiło, że ubyło nam wszystkim lat!
Dwukrotnie zorganizowane zostały kursy komputerowe oraz
wakacyjne warsztaty: artystyczne i genealogiczne, finansowane
z pozyskanych grantów - Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności
oraz Stowarzyszenia „Europa i My”. Trwa 10- miesięczny program
„Etiudy Filmowe”, w którym uczestniczą słuchacze naszego
uniwersytetu wspólnie z uczniami szkół podkowiańskich; również
finansowany z grantu Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzięki temu programowi powstaje dokumentacja zarówno spotkań
uniwersyteckich, jak i ciekawych imprez i wydarzeń w naszym
mieście. Powstaje również strona www uniwersytetu.
W V semestrze wykłady ponownie odbywać się będą raz
w tygodniu; cykle tematyczne zaproponowane w poprzednich
semestrach cieszyły się niezmiennie dużym zainteresowaniem
i będą kontynuowane. Staramy się jednak wprowadzać nowe:
uznanie zdobył pierwszy wykład z cyklu: Dzieje Kultury Muzycznej,
przewidujemy następne; rozpoczynamy cykl: Obyczaje Świata;
kontynuujemy cykl wycieczek do najpiękniejszych parków
Mazowsza – po parkach w Arkadii i Radziejowicach oraz Arboretum
w Rogowie – w tym semestrze przewidujemy w maju zwiedzanie
Łazienek Królewskich. W dalszym ciągu wspólnie poznajemy
region, zarówno na wykładach wyjazdowych jak i w trakcie sobotnich
wycieczek - na kwiecień zaplanowaliśmy wizytę i wykład w Filtrach
Warszawskich, zabytku klasy światowej.
W tworzenie i realizację programu angażuje się wiele osób - poza

Na zajęcia V semestru zapisało się już 75 osób, ale w dalszym
ciągu oczekujemy na dotychczasowych i nowych słuchaczy.
Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie dla siebie interesujący wykład
i miły sposób spędzania czasu. A na warsztatach, które będziemy
kontynuowali – pozwólmy sobie odkryć nie ujawniane dotąd
umiejętności i skrywane talenty !

Z a p r a s z a m y !!!
Ewa Domaradzka
Beata Tarłowska
Andrzej Tyszka
Stowarzyszenie Związek Podkowian
Anna Foss
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu P.L.

U

Zawody jeździeckie

przejmie informujemy, że w dniu 06.04.2008r. (niedziela)
od godz. 10.00 na terenie Klubu Jeździeckiego TKKF Ognisko
"Podkowa" odbędą się coroczne zawody jeździeckie w skokach
przez przeszkody, które otwierają wiosenny sezon jeździecki.
Wszystkich uczestników i widzów serdecznie zapraszamy.
Osoby i firmy chcące wesprzeć imprezę jako sponsorzy proszone
są o kontakt z panem Arturem Stachurskim-prezesem zarządu, pod
numerem telefonu 0-502 242 751.

Zmiana warunków odbioru
segregowanych odpadów

P

ierwszego stycznia weszło w życie rozporządzenie Rady
Ministrów podnoszące opłatę środowiskową za składowanie
śmieci na wysypiskach z 15,7 zł do 75 zł za tonę.
W związku z tym składowiska podniosły cenę odbioru odpadów
od firm, które się tym zajmują.. To zaś przełożyło się bezpośrednio
na wzrost cen odbioru śmieci od ostatecznego klienta, czyli każdego
mieszkańca.
W związku z powyższym firma Aminex która ma zgodę na wywóz
śmieci z terenów Podkowy Leśnej od pierwszego marca nie będzie
dawała worków bezpłatnych na wymianę .
Worki będzie można kupić po nowych cenach
w sklepach na terenie Podkowy Leśnej.
w sklepach spożywczych:
ul. Brwinowska 6
ul. Jelenia 19A (Krokodyl)
w sklepach chemicznych:
ul. Brwinowska 2
ul. Jana Pawła II 14 (Zabytek)
Swoją decyzję motywuje wzrostem tzw. opłaty marszałkowskiej.
Wywóz śmieci pozostanie bez zmian .
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

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

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
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
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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 022 758-91-66
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 ; 692 469 760
Konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej
sieć wodna 661 955 200 , 661 955 201
sieć kanalizacyjna 022 722-90-05; 022 733-01-41;
695 380 695; 693 860 083
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

