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Zdrowych, radosnych, rodzinnie ciepłych
Z
Świąt Wielkiej Nocy,
obfitości na wielkanocnych stołach
oraz jak najmilszych spotkań
w gronie bliskich
Mieszkańcom Podkowy Leśnej
składają
Przewodniczący
Rady Miasta
wraz z Radnymi

Miejska Biblioteka
Publiczna
IV edycja konkursu
LIBROS LEGE
Serdecznie zapraszamy do udziału
w konkursie głośnego czytania w języku
angielskim. Nagrodą dla 5 laureatów jest
9-dniowy wyjazd do Chicago, finansowany
przez Organizatora Konkursu LIBROS
LEGE.
Zachęcamy do udziału także osoby spoza Podkowy Leśnej, nie będące naszymi
Czytelnikami, a które chętnie zaprosimy
do grona użytkowników Biblioteki podkowiańskiej. Podstawowe warunki to: data
urodzenia uczestnika, mianowicie możemy
zakwalifikować osobę urodzoną 3 marca
1995 r. (z tym dniem włącznie) lub wcześniej oraz znajomość języka angielskiego.
więcej na str. 8

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego

Zwiększamy dochody miasta
Z przyjemnością informuję Państwa, że
5 marca 2011 r. Sąd Rejonowy w Grodzisku
Mazowieckim wydał postanowienie, w którym stwierdził zasiedzenie nieruchomości
przy ul. Ejsmonda i Kwiatowej na rzecz
miasta Podkowa Leśna. Jest to efekt prac
zapoczątkowanych jeszcze w poprzedniej
kadencji, dzięki którym powiększyliśmy
mienie miasta o 7705 m². Szacunkowa wartość tych nieruchomości wynosi ok. 3,5 mln
złotych. Dochód ze sprzedaży działek może

być przeznaczony na realizację inwestycji
w mieście, np. budowę i remonty ulic.
Ponadto chciałabym przekazać Państwu
informację, że wnioski o zasiedzenie kolejnych dwóch działek będą rozpatrywane
w lipcu tego roku, a Referat Planowania
i Rozwoju Miasta przygotowuje dokumenty
do zasiedzenia następnych trzech działek.
Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
Małgorzata Stępień- Przygoda

Rada Miasta uchwaliła budżet na 2011 rok
Zgodnie z uchwałą budżetową jaką Radni Miasta podjęli na sesji 22 lutego 2011 r.
wydatki w 2011 roku wyniosą 23,7 mln zł,
w tym ponad 6 mln zł na inwestycje. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami
(19,1 mln zł) a wydatkami tworzy deficyt

w wysokości 4,6 mln zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym (2,5 mln zł),
a w pozostałej części środkami pochodzącymi z tzw. skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (2,1 mln zł).
więcej na str. 3

Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2011
W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca
2011 r. na terenie całego kraju przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań. Metody zbierania
danych to samospis internetowy (1 kwietnia
i - 16 czerwca 2011)
2011), wywiad
i d telefoniczny
t l f i
(8 kwietnia - 30 czerwca 2011) oraz wywiady

www.podkowalesna.pl

w terenie przeprowadzane przez rachmistrzów spisowych (8 kwietnia - 30 czerwca
2011). Szczególnie zachęcamy do korzystania z formy samospisu internetowego
i przekazania danych poprzez wypełnienie
fformularza
l
umieszczonego
i
g w Internecie.
I t
i
więcej na str. 4
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Chciałbym widzieć nasze miasto przyjazne dla mieszkańców - rozmowa
z Przewodniczącym Rady Miasta Podkowy Leśnej Bogusławem Jestadt
Mija pięć miesięcy kadencji
obecnej Rady Miasta. Objął
Pan funkcję przewodniczącego. Czy to była trudna decyzja?
Tak. To nie była łatwa decyzja, lecz zdecydowałem się pełnić funkcję przewodniczącego
Rady Miasta otrzymując kredyt
zaufania większości radnych.
W
świetle
obowiązujących
przepisów władzę stanowiącą
pełni Rada Miasta, a ja, jako
przewodniczący organizuję jej pracę.
Jak Pana zdaniem przebiega współpraca rady z burmistrzem miasta?
Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę Rady Miasta z panią Burmistrz,
w szczególności prace nad uchwaleniem
tegorocznego budżetu, sądzę że współpraca ta układa się pomyślnie i mam nadzieję,
że w dalszym ciągu tak będzie.
W Radzie Miasta zasiadają radni, którzy
startowali w wyborach z trzech komitetów
wyborczych. Jak układa się współpraca
radnych? Gdyby to Pan decydował o obliczu Rady Miasta, jak by ona wyglądała?
Jak wcześniej wspomniałem, to właśnie
dzięki współpracy radnych możliwym było
przyjęcie obecnego budżetu. Świadczy to
o tym, że istnieje współdziałanie radnych ze

wszystkich komitetów na rzecz
dobra miasta. Natomiast skład
rady obecnej kadencji zarówno pod względem współpracy
z Burmistrz Miasta, jak i wzajemnych relacji radnych daje
podstawę sądzić, że ta praca
przyniesie wymierne korzyści
dla miasta.
Jak Pan ocenia dotychczasowe prace obecnej Rady?
Co uważa Pan za sukces?
Nie do mnie należy ocena dotychczasowej pracy Rady Miasta, gdyż tę
ocenę wystawią nam mieszkańcy. Zauważam bardzo duże zaangażowanie radnych
w pracach poszczególnych komisji Rady
Miasta. Sukcesem rady jest uchwalenie tegorocznego budżetu w tak trudnej sytuacji
finansowej miasta.
Co jest najważniejszym zadaniem dla
rady na ten rok?
Sądzę, że istnieje konieczność weryfikacji częściowo zdezaktualizowanej Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna na lata 2005-2014 jako podstawy działania Rady w obecnej kadencji,
dalsza współpraca z panią Burmistrz w zakresie realizacji rozpoczętych inwestycji
oraz przyjęcie sposobu rozwiązania odprowadzenia wód opadowych w mieście.

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
ogłasza przetarg

na wynajem lokalu przy ul. Jana Pawła II 5
(dawna księgarnia)
w celu prowadzenia sprzedaży książek i świadczenia innych usług dla ludności.
Szczegóły przetargu umieszczone zostały na tablicach ogłoszeń
i stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Na pytania mieszkańców odpowiada Burmistrz
Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej Małgorzata StępieńPrzygoda
Reklamy na latarniach, słupach, ogrodzeniach

Małgorzata
Stępień-Przygoda,
Burmistrz Podkowy Leśnej
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W ramach porządkowania przestrzeni publicznej
Urząd Miejski podjął działania w kierunku usuwania reklam nie spełniających wymogów określonych
w obowiązujących przepisach.
W Biuletynie Informacji Publicznej został opublikowany komunikat Urzędu Miasta Podkowa Leśna informujący o obowiązku spełnienia wymogu
§ 42 Uchwały Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy
Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r. dotyczącej miejsco-

www.podkowalesna.pl

rozmawiała Joanna Snarska-Pasternak

Informacja dla
mieszkańców

Przetarg na księgarnię

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada

Jakie zadania stoją przed Radą Miasta
Podkowy Leśnej obecnej kadencji?
Widzę potrzeby miasta w zakresie niezbędnych inwestycji, takich jak: drogi,
ścieżki rowerowe, chodniki, parkingi, rewitalizacja Parku Miejskiego, uporządkowanie terenów zieleni miejskiej, zagospodarowanie odpadów komunalnych i liści.
Realizacja tych i innych zadań będzie zależała od stanu środków finansowych miasta
oraz możliwości pozyskania zewnętrznych
źródeł dofinansowania. Należy również
dążyć do rozwoju działalności kulturalnej
w naszym mieście, jak i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Muzeum
im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku.
Uważam także, że należy nawiązać współpracę z radami sąsiednich gmin.
Czego, jako samorządowiec, życzyłby
sobie przewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej?
Życzyłbym sobie znacznej poprawy w infrastrukturze miejskiej. Chciałbym widzieć
nasze miasto czyste, ukwiecone, bezpieczne, przyjazne dla mieszkańców i gości.
Chciałbym także, aby Podkowa Leśna słynęła z wydarzeń kulturalnych i aktywnego
społeczeństwa obywatelskiego.

Na terenie Podkowy Leśnej dozwolone
jest palenie ognisk pod warunkiem spalania wyłącznie suchych gałęzi. Urząd Miasta
przypomina o zachowaniu szczególnych
środków ostrożności i zdrowego rozsądku
paląc ogniska na terenie prywatnych posesji. Jednocześnie informuje, że spalanie
w ogniskach liści oraz odpadów komunalnych jest zabronione.
jj

wego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie reklamy i informacji komercyjnej.
Rozpoczęta została akcja informująca o konsekwencjach prawnych wynikających z nieuwzględniania obowiązujących zapisów prawa miejscowego
skierowana do właścicieli nieruchomości, na których
zostały zamieszczone reklamy. O konieczności usunięcia reklam ze słupów energetycznych na terenie
miasta poprosiliśmy również Zakład Energetyczny
w Pruszkowie.
Zachęcamy Państwa do zadawania pytań za pośrednictwem poczty elektronicznej i przesyłania ich na adres:
burmistrzmiasta@podkowalesna.pl. Odpowiedzi będziemy
przedstawiać w niniejszej rubryce w blokach tematycznych
na łamach kolejnych numerów.
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Kilka słów o budżecie miasta na 2011 rok
Zgodnie z uchwałą budżetową jaką Radni Miasta podjęli na sesji 22 lutego 2011 r.
wydatki w 2011 roku wyniosą 23,7 mln zł,
w tym ponad 6 mln zł na inwestycje.
Różnica pomiędzy planowanymi dochodami (19,1 mln zł) a wydatkami tworzy deficyt w wysokości 4,6 mln zł, który zostanie
pokryty kredytem bankowym (2,5 mln zł),
a w pozostałej części środkami pochodzącymi z tzw. skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (2,1 mln zł).
Najważniejszymi inwestycjami w bieżącym roku są kontynuacja rozbudowy szkoły
wraz z budową hali sportowej przy Szkole
Samorządowej (łączna wartość inwestycji 9,9 mln zł, z czego w 2011 roku 5 mln
zł) oraz budowa domu komunalnego przy
ul. Jaskółczej. Wybudowanie domu komunalnego będzie kosztowało miasto nieco ponad 500 tys. zł, z tego większość wydatków
zaplanowano w tym roku (454 tys. zł).

Łączna wartość obu inwestycji przekracza 10 mln zł i choć na obie miastu udało się
pozyskać częściowe dofinansowanie, nadal
stanowią one około trzech rocznych budżetów miasta na inwestycje. Do czasu zakończenia obydwu przedsięwzięć inne będą
musiały być finansowane na nieco niższym
niż dotychczas poziomie.
Trzecim co do wielkości zaplanowanym
wydatkiem będzie przebudowa ulicy Reymonta.
Poza wydatkami inwestycyjnymi miasto finansuje zadania bieżące oświatowe,
z zakresu administracji, gospodarki komunalnej (utrzymanie miasta), pomocy
społecznej, zdrowia, kultury i sportu. Dużym wydatkiem dla miasta jest subwencja
wyrównawcza dla gmin, tzw. janosikowe
(1,4 mln zł).
Poniższy diagram przedstawia strukturę wydatków miasta Podkowa Leśna

w 2011 roku ze szczególnym wyodrębnieniem wartości inwestycji.
Szersze informacje na temat budżetu
miasta, m.in. o źródłach dochodów przedstawimy Państwu w następnym Biuletynie
Miasta. Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się ze szczegółowym budżetem
miasta na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej bip.podkowalesna.pl.
w zakładce Budżet i przetargi.
Adriana Skajewska

Płać podatki
wJeszcze
Podkowie
odrazow
e
przypominamy,

aby złożyli
Państwo deklarację PIT za 2010 rok w odniesieniu do miejsca zamieszkania. W ten
sposób część podatku zasili budżet miasta,
w którym Państwo mieszkają i od którego
słusznie oczekują poprawy warunków życia.
Aby zmienić dane w deklaracji wystarczy
równolegle ze składanym formularzem PIT
wypełnić i złożyć deklarację aktualizacyjną NIP-3, w której należy podać adres zamieszkania i zameldowania. Formularz należy zaadresować do Urzędu Skarbowego
w Grodzisku Mazowieckim.
Adriana Skajewska

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Mieszkańcy Podkowy Leśnej mają szansę
otrzymać dotację na realizację zadania pod
nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta Podkowa Leśna”,
które zostanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W budynku urzędu przy ul. Akacjowej
39/41 w Podkowie Leśnej trwa przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców chcących
pozbyć się szkodliwych odpadów w bieżącym roku oraz w kolejnych latach. Środki
pieniężne na ten cel w bieżącym roku są
ograniczone i będą przyznawane według

kolejności zgłaszanych wniosków do wyczerpania dotacji.
Realizacja zadania możliwa jest dzięki
opracowanej w 2008 r. na zlecenie Urzędu
Miasta dokumentacji pt. „Plan usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu
miasta Podkowa Leśna” uchwalonej przez
Radę Miasta Podkowy Leśnej 26 listopada
2009 r. (uchwała nr 145/XXXIII/2009). Plan
ten przewiduje usunięcie wszystkich odpadów zawierających azbest z terenu miasta
do 2032 roku.
Jacek Jakóbik

www.podkowalesna.pl
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Zmiany na ulicy
Bluszczowej

Przebudowa ulicy Reymonta

Trwają prace projektowe dotyczące przebudowy ul. Bluszczowej wraz ze skrzyżowaniem ulic Parkowej i Kwiatowej. W ramach
tego projektu przewidziane jest opracowanie stałej organizacji ruchu, która zwiększy bezpieczeństwo na tym odcinku drogi,
głównie od strony ul. Bluszczowej, gdzie
rodzicie podwożą dzieci do szkoły.
Grzegorz Lewandowski, Tomasz Gawin

W zeszłym roku
projekt
wykonano
przebudowy ul. Reymonta na odcinku
od ul. Jana Pawła II
do ul. Żeromskiego.
Ze względu na wysokie koszty inwestycji postanowiono podzielić ją na dwa etapy, tj. pierwszy odcinek od
ul. Jana Pawła II do ul. Ejsmonda, który będzie realizowany w tym roku i drugi odcinek
od ul. Ejsmonda do Żeromskiego. Obecnie
projekt przebudowy ulicy jest uzgadniany
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie. Projektant zaproponował
wykonanie jezdni i chodnika z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego, przewidział również zatoki postojowe
wykonane z płyt ażurowych na podbudowie z grubego kruszywa kamiennego, które

ul. Bluszczowa, fot. T. Gawin

ul. Reymonta, fot. T. Gawin
jednocześnie mają pełnić funkcję drenażu
odwadniającego. Przewidziano również
przebudowę oświetlenia ulicznego.
Grzegorz Lewandowski, Tomasz Gawin

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Przypominamy, iż w terminie od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2011 r. na terenie całego
kraju przeprowadzany jest Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
(NSP 2011).
Spis obejmuje osoby stale zamieszkałe
i czasowo przebywające w mieszkaniach,
budynkach, obiektach i pomieszczeniach
niebędących mieszkaniami; mieszkania
i budynki, w których znajdują się mieszkania oraz zamieszkane obiekty zbiorowego
zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami oraz
osoby niemające miejsca zamieszkania.
Zbierane dane dotyczą stanu i charakterystyki demograficznej ludności, edukacji,
aktywności ekonomicznej, dojazdów do
pracy, źródeł utrzymania, niepełnosprawności, obywatelstwa, migracji, narodowości,
języka, mniejszości narodowych i etnicznych, wyznania, gospodarstw domowych
i rodzin oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dane te są zbierane
według stanu na dzień 31 marca 2011 na
godz. 24.00.
Wszystkie dane zebrane w spisie podlegają prawnej ochronie i objęte są tajemnicą
statystyczną. Ustawa o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
zobowiązuje wszystkich respondentów do
udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Na zasadzie
dobrowolności respondenci mogą udzielać
odpowiedzi na pytania dotyczące pozostawania w związku nieformalnym, wyznania
– przynależności wyznaniowej, liczby żywo
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urodzonych dzieci, planów prokreacyjnych.
Również dobrowolnie mogą być uzupełniane dane dotyczące niepełnosprawności.
Metody zbierania danych to samospis
internetowy (1 kwietnia - 16 czerwca 2011),
wywiad telefoniczny (8 kwietnia - 30 czerwca 2011), wywiady w terenie przeprowadzane przez rachmistrzów spisowych
(8 kwietnia - 30 czerwca 2011). Szczególnie
zachęcamy do korzystania z formy samospisu internetowego i przekazania danych
poprzez wypełnienie formularza umieszczonego w Internecie.
Rachmistrzami na terenie Podkowy
Leśnej są p. Magdalena Markowska oraz
p. Sławomir Pasterski. Do przeprowadzania wywiadów upoważnia rachmistrzów
specjalnie wydany identyfikator zawierający zdjęcie rachmistrza, jego imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz
pieczątkę imienną i podpis dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie. Tożsamość
rachmistrza przeprowadzającego wywiad
respondenci mogą sprawdzić w gminnym
biurze spisowym lub poprzez kontakt z infolinią.
Prosimy mieszkańców Podkowy o życzliwy stosunek do rachmistrzów i ankieterów oraz umożliwienie sprawnego przeprowadzenia spisu.
Szersze informacje na temat spisu zamieszone są w zakładce Narodowy Spis
Powszechny 2011 na stronie internetowej
miasta - www.podkowalesna.pl. Na potrzeby NSP zostały także uruchomione specjalne numery infolinii:

www.podkowalesna.pl

- 800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń przychodzących z telefonów stacjonarnych,
- 22 44 44 777 - numer przeznaczony dla
połączeń przychodzących z telefonów komórkowych, płatny zgodnie z cennikiem
operatora.
Wszelkie pytania można zgłaszać także
w Gminnym Biurze Spisowym działającym
przy Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej
(tel. 22 759 21 01).
Beata Krupa - Lider Gminnego
Biura Spisowego w Podkowie Leśnej

Wieści z Urzędu

Wiosenne porządki
w Lesie Młochowskim

Oczyszczenie przepustu pod drogą
wojewódzką 719
W związku z występującymi podtopieniami oraz utrzymującym się wysokim
stanem wody w przepuście na trasie rowu
RS 11/19 pod ul. Brwinowską w Podkowie
Leśnej dnia 3 marca 2011 r. Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej doprowadził do spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta oraz
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Grodzisku Mazowieckim. W efekcie
tych rozmów zaplanowano oczyszczenie
przepustu pod drogą wojewódzką 719 oraz
fragmentu rowu położonego w pasie drogi.
Roboty konserwacyjne zostały wykonane
przez pracowników właściciela drogi i trwały dwa dni. Oczyszczenie rowu spowodowało poprawę przepływu wody oraz obniżyło
poziom wody o 10 cm w rowie na odcinku
od ul. Głównej do ul. Brwinowskiej.
Jednocześnie petycja obywatelska w tej
samej sprawie, którą Stowarzyszenie Związek Podkowian w imieniu mieszkańców
Podkowy Leśnej i Brwinowa przekazało
do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz MZDW w Warszawie z pewnością
przyczyniła się do przyśpieszenia prac.

fot. J. Jakóbik
W najbliższym czasie rozpocznie działalność powołana przez Starostę Grodziskiego komisja ds. weryfikacji stanu urządzeń
melioracyjnych szczegółowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Grodziskiego. W skład komisji wchodzą pracownicy
Referatu Gospodarki Miejskiej Urzędu
Miejskiego. Szczegóły pracy komisji wraz
z harmonogramem lustracji urządzeń melioracyjnych szczegółowych zostanie opracowany w Wydziale Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa
Powiatu Grodziskiego.
Jacek Jakóbik

Konfederacja Małych Miast i Gmin Unii
Europejskiej
W lutym br. Andrzej Kościelny,
jako przedstawiciel Unii Miasteczek
Polskich, stowarzyszenia, do którego
należy Podkowa Leśna, wziął udział
w spotkaniu powołującym Konfederację Małych Miast i Gmin Unii Europejskiej.
W Brukseli spotkali się członkowie-założyciele konfederacji: stowarzyszenia i związki
małych oraz średnich miast państw członkowskich Unii Europejskiej. Obecni byli
przedstawiciele z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Węgier, Włoch i Rumunii.
Oficjalne podpisanie artykułów instytucjonalizujących Europejską Sieć Małych
Miast i Gmin odbyło się w z udziałem Angeliki Poth-Mogele, Dyrektor ds. Polityki
Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR).

„Głos dużych miast jest słyszalny
[w Unii Europejskiej – red.], ale trudniej usłyszeć małe miejscowości” –
mówił Martin Malvy, prezydent Konfederacji Małych Miast i Gmin Unii
Europejskiej. – „W Europie połowa populacji mieszka w miastach o liczbie mieszkańców mniejszej niż 50 000”.
Priorytetem powołanej konfederacji jest
reprezentowanie interesów małych miast
w Unii Europejskiej, dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem między członkami. Jej
założyciele mają nadzieję, że do ich grona
dołączą kolejne stowarzyszenia i związki
małych miast i gmin Unii Europejskiej.
Joanna Snarska-Pasternak

Wymiana dowodów osobistych wydanych
w 2001 roku
Uprzejmie informujemy, że
w 2011r. tracą ważność dowody
osobiste wydane w 2001 r. Na
awersie dowodu osobistego jest
data ważności dokumentu. Osoby posiadające dowody osobiste
wydane na czas nieoznaczony nie muszą
ich wymieniać. Wniosek o wydanie nowego
dowodu osobistego należy złożyć na 30 dni
przed końcem daty ważności poprzednie-

go dowodu. Do wniosku należy
dołączyć dwie aktualne fotografie /lewy półprofil/. Za wydanie
dowodu osobistego nie pobiera
się opłaty. Wniosek należy złożyć
osobiście w Urzędzie Miejskim.
Informacje dotyczące wymiany dowodu
osobistego można uzyskać pod numerem
telefonu 22/ 759 21 15.
Halina Sławecka
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Burmistrz Miasta, pracownicy urzędu,
radni i mieszkańcy, 26 marca,
fot. J. Snarska-Pasternak
Na zaproszenie Burmistrz Miasta Małgorzaty Stępień-Przygody i Nadleśnictwa
Chojnów na akcję sprzątania Lasu Młochowskiego stawili się mieszkańcy, radni,
przedstawiciele nadleśnictwa i pracownicy
urzędu. Ochotnicy, uzbrojeni w rękawiczki
ochronne oraz worki na śmiecie, trzy razy
stawali u wejścia do lasu. Za pierwszym razem akcję sprzątania uniemożliwiła aura.
Marcowa pogoda spłatała figla, przykrywając śniegiem nieczystości. Akcję przełożono
na ostatnią środę marca oraz na pierwszy
weekend kwietnia. Wówczas bez przeszkód
zbierano opony, monitory, butelki, papier,
folie, doniczki, puszki, a nawet materac
oraz wiele innych rzeczy zbędnych w lesie.
Zebrano ok. 100 worków śmieci, których
wywóz zorganizowało Nadleśnictwo Chojnów.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim za udział i zaangażowanie w akcję
sprzątania lasu. Zapraszamy na następne,
o których będziemy informować na bieżąco.
Beata Homontowska

fot. J. Snarska-Pasternak

TP w Podkowie Leśnej
Telekomunikacja Polska S.A. zaczęła
realizować w Podkowie Leśnej program
polepszenia jakości świadczonych usług.
Sprowadza się to do budowy nowych punktów dostępowych połączonych z centralą
(również przebudowywaną) światłowodami. W konsekwencji umożliwi to mieszkańcom dostęp do internetu szerokopasmowego (max. 6 Mb/s, w zależności od warunków
technicznych).
Waldemar Truszkowski, Mariusz Pietrzak
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Podatek od nieruchomości: powstanie obowiązku podatkowego od nowego
wybudowanego budynku lub rozbudowy już istniejącego budynku
Podatek od nieruchomości obciąża grunty oraz znajdujące się na nim budynki. Wybudowanie nowego budynku względnie
jego rozbudowa wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego.
Podatnicy, którzy zakończyli budowę
(rozbudowę) domu, mają obowiązek poinformować Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej o tego rodzaju zdarzeniu, poprzez złożenie tzw. informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych, sporządzonej na

urzędowym formularzu. Mają na to 14 dni
od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.
Uzależnienie obowiązku podatkowego od
istnienia budynku lub jego rozbudowy sprowadza się zatem do tego, że musi powstać
wcześniej nieistniejący budynek lub zostać
rozbudowany już istniejący budynek. Wybudowanie domu lub jego rozbudowa jest

okolicznością powodującą, że obowiązek
podatkowy od budynku lub jego części powstaje dopiero z dniem 1 stycznia roku następnego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto
użytkowanie budynku lub jego części przed
ich ostatecznym wykończeniem.
Podatnik, który nie zgłosi budynku do
opodatkowania, może zostać pociągnięty
do odpowiedzialności karnej skarbowej.
Elżbieta Koblak

Trzeci rok akcji szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy
Od 2009 roku Miasto Podkowa Leśna prowadzi akcję szczepień przeciwko wirusowi
HPV, wywołującemu raka szyjki macicy.
Miasto dołączyło w ten sposób do rosnącego grona samorządów, które chcąc sprostać
najważniejszym społecznym oczekiwaniom,
aktywnie angażuje się w ochronę zdrowia
i życia swoich mieszkańców.
W pierwszych dwóch latach zostało zaszczepionych 29 dziewcząt z roczników 1997
i 1998. W bieżącym roku akcją szczepień
będą objęte dziewczęta z rocznika 1999.

Szczepionka podawana jest w trzech dawkach, z których dwie pierwsze podawane są
w odstępie miesiąca (odpowiednio 4 maja
i 1 czerwca), a trzecia po 4 miesiącach.
Rada Miasta Podkowy Leśnej przyjęła,
iż w 2011 roku koszt I i II dawki szczepień
przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt
jednego rocznika, zamieszkałych w naszym
mieście, zostanie pokryty z budżetu miasta.
Natomiast kwotę 210 złotych za III dawkę
szczepionki pokryją osoby zainteresowane.

Szczepienia przeciwko wirusowi wykonuje NZOZ BASIS, który złożył najkorzystniejszą ofertę na wykonanie tego zadania.
Spotkanie informacyjne na temat szczepień przeciwko wirusowi HPV odbędzie
się 27 kwietnia br. o godz. 18:00 w Zespole
Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej
przy ul. Jana Pawła II 20.
Akcja szczepień zakończy się w listopadzie br.
Maria Górska, Sekretarz Miasta

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
1 kwietnia 2011 roku Burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej Małgorzata Stępień-Przygoda na podstawie art. 13 i 14 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) oraz uchwały
nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy
Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 r.:
Zadanie 1.
Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi:
30 000 zł.
Zadanie 2.
Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte
Ogrody w 2011 r. w Podkowie Leśnej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi:
6 000 zł.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 26.04.2011 r. do godz. 12:00 prawidłowo wypełnionej oferty
zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru
oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie opublikowanym na stronie internetowej
miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta. Oferty w zaklejonych kopertach z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, wraz z wymaganymi załącznikami należy składać
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej, przy ul. Akacjowej 39/41 w godzinach pracy urzędu. O zachowaniu terminu
decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.
Szczegóły konkursu znajdują się w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
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Rada Miasta

Informacje Rady Miasta Podkowy Leśnej
22 lutego 2011 r. w sali widowiskowo-kinowej podkowiańskiego Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich odbyła się
V sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej. Najważniejszym punktem posiedzenia było
przyjęcie przez radnych Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej
na lata 2011-2025 (uchwała nr 17/V/2011)
oraz budżetu miasta na 2011 rok (uchwała
nr 18/V/2011). Budżet naszego miasta
na 2011 rok radni przyjęli jednogłośnie.
Za przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta głosowało czternastu radnych, jedna osoba wstrzymała się.
Rada wybrała również ze swojego grona
przedstawicielkę do Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II
w Grodzisku Mazowieckim. Jest nią radna
miasta Anna Dobrzyńska- Foss.
Innymi uchwałami, jakie Rada przyjęła
na V sesji są: uchwała nr 19/V/2011 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu
w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat,
uchwała nr 20/V/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego na okres powyżej
trzech lat w trybie przetargowym, uchwała
nr 21/V/2011 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Miastu Podkowa Leśna lub jego jednostkom
podległym, warunkom dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w któ-

rych ulga stanowić będzie pomoc publiczną
oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, uchwała
nr 22/V/2011 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie
usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, uchwała nr 23/V/2011
w sprawie wyłapywania bezdomnych
zwierząt na obszarze Miasta Podkowy Leśnej oraz uchwała nr 24/V/2011 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok
2011.
31 marca br. również w sali widowiskowo-kinowej podkowiańskiego Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich radni
miasta obradowali na VI sesji, przyjmując jednogłośnie następujące uchwały:
nr 25/VI/2011 w sprawie zmiany uchwały nr
210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie
przyjęcia rocznego „Programu współpracy
Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2011”, nr 26/VI/2011 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 2011 roku, nr 27/VI/2011 w sprawie
zawierania porozumień pomiędzy miastem
Podkowa Leśna a gminą Izabelin a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego, nr 28VI/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu
oraz siedmioma głosami „za”, 2 „przeciw”
i jednym głosem „wstrzymuję się” przyjęto
uchwałę nr 29VI/2011 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas
oznaczony do trzech lat.
Treść wyżej wymienionych uchwał
Rady Miasta dostępna jest na stronie
www.bip.podkowalesna.pl oraz w Urzędzie
Miasta, pokój nr 1.
Radni miasta zapraszają również mieszkańców na swoje dyżury, które odbywają
się w każdy poniedziałek w godzinach od
17.00 do 18.00 w Urzędzie Miasta Podkowy
Leśnej.
Do końca drugiego kwartału 2011 roku
zapraszają:
2 maja - Anna Dobrzyńska-Foss
9 maja - Zbigniew Jachimski
16 maja - Maciej Foks
23 maja - Adam Krupa
30 maja - Jacek Kubicki
6 czerwca - Agnieszka Świderska
13 czerwca - Helena Skowron
20 czerwca - Bogusław Jestadt
27 czerwca - Alina Stencka
Anna Lorens, Biuro Rady Miasta

Rowy – przekopać się przez problem
Po zakończeniu posiedzeń związanych
z uchwaleniem budżetu miasta Komisja
Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska przystąpiła do realizacji tematów zadaniowych, wynikających
z planu pracy na rok bieżący, z których
pierwszym jest – uciążliwy dla mieszkańców od lat – problem rowów odwadniających w Podkowie Leśnej.
Na posiedzeniu Komisji
21 marca
z udziałem Burmistrza Miasta, radnych i –
co bardzo istotne – mieszkańców, omawiano obecny stan infrastruktury.
Pracownik Urzędu Miasta odpowiedzialny za sprawy rowów przedstawił aktualną
sytuację, pokazując także zdjęcia newralgicznych miejsc. Prezentacja potwierdziła
konieczność systematycznego i bieżącego
czyszczenia rowów, wieloletnie zaniedbania
w tym zakresie oraz potrzebę przywrócenia
zasypanych nielegalnie przepustów.
Największym problemem w omawianym
zakresie wydaje się przepust pod drogą

719, na którego przebudowę musimy, niestety, poczekać do czasu zakończenia prac
związanych z modernizacją trasy. Niemniej
Komisja, widząc pilną potrzebę odprowadzenia wody z rowu RS-11/19, skierowała
do Burmistrza Miasta wniosek o interwencyjne przepompowanie wody.
W dyskusji zwrócono uwagę na sprawę rowu i przepustów przy ul. Wilczej,
a mieszkańcy ulicy Brzozowej przedstawili
szczegółowo istniejący od dawna problem
zasypanego przepustu pod torami kolejki
WKD.
Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie
wszystkie sytuacje kryzysowe dotyczące
zalewania piwnic i podtopień wiążą się
wyłącznie z niedrożnymi rowami, wynikają
one bowiem także ze struktury terenu, rodzaju gleby oraz poważnego podniesienia
się wód gruntowych.
Na spotkaniu poruszona została także
kwestia uregulowania stanu prawnego rowów na terenie prywatnych posesji. Zarów-
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no radni, jak i mieszkańcy zwracali uwagę
na konieczność pozyskiwania, na rozwiązywanie omawianych problemów, środków
z innych źródeł niż tylko budżet miasta.
Po wielogodzinnej debacie radni Komisji sformułowali pakiet wniosków, kierując
je do Burmistrza. Wnieśli między innymi o opracowanie i przedstawienie planu
prac związanych z udrażnianiem rowów,
dokonanie analizy kosztowej ze wskazaniem źródeł finansowania, podjęcie działań
w celu przywrócenia przepustu pod torami
kolejki WKD oraz wykonanie prac interwencyjnych przy ul. Wilczej.
Dziękujemy mieszkańcom za uczestnictwo, zapraszamy jednocześnie na kolejne
posiedzenia , a także na dyżury radnych,
które odbywają się w każdy poniedziałek
w godz. 17.00–18.00 w Urzędzie Miasta.
W imieniu Komisji Ładu Przestrzennego,
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Maciej Foks
Grzegorz Smoliński
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Miejska Biblioteka Publiczna
IV edycja konkursu LIBROS LEGE
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w konkursie głośnego
czytania w języku angielskim.
Nagrodą dla 5 laureatów jest 9-dniowy
wyjazd do Chicago, finansowany przez
Organizatora Konkursu LIBROS LEGE.
Zachęcamy do udziału także osoby spoza Podkowy Leśnej, nie będące naszymi
Czytelnikami, a które chętnie zaprosimy
do grona użytkowników Biblioteki podkowiańskiej. Podstawowe warunki to: data
urodzenia uczestnika, mianowicie możemy
zakwalifikować osobę urodzoną 3 marca
1995 r. (z tym dniem włącznie) lub wcześniej oraz znajomość języka angielskiego.
Regulamin, listę lektur, kartę zgłoszenia
znaleźć można na stronie internetowej Biblioteki www.mbp-podkowalesna.pl w zakładce „Wydarzenia”.
Osoby wyłonione w eliminacjach wstępnych przejdą do II etapu, który odbędzie
się 28 maja 2011 r. w Bibliotece Publicznej
m.st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego.
Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia
2011 r.
Eliminacje wstępne odbędą się 5 maja
br. o godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej, przy ul. Błońskiej 50.
Klubowicze DKK do klawiatur! Konkurs
na recenzję 2011
A właściwie dwa
konkursy:
osobny konkurs dla czytelników dorosłych,
osobny dla dzieci i młodzieży.
Zapraszamy do udziału w spotkaniach
dwóch sekcji Dyskusyjnego Klubu Książki
„Gildia Czytelników”. Na wszelkie pytania
związane z funkcjonowaniem Klubu odpowiadamy osobiście i telefonicznie (w godz.
otwarcia Biblioteki) oraz mailowo e-mail:
dkk@mbp-podkowalesna.pl
Zapisy odbywają się codziennie w godzinach otwarcia Biblioteki. Członkiem DKK
może zostać każdy Czytelnik Biblioteki.
DKK podkowiańskie składa się z dwóch
sekcji:
a) dla młodzieży w wieku 11-16 lat;
b) osób pełnoletnich - zmiana godz. (środa
17.30-19.00)
Będziemy wybierać najlepszą recenzję
nadesłaną w danym miesiącu kalendarzowym. A na koniec roku wybierzemy recenzję roku. Informacja o zwycięzcach będzie
ogłaszana w pierwszym tygodniu kolejnego
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miesiąca na stronie DKK. Informację o recenzji roku ogłosimy w styczniu 2012.
Nagrody
Za recenzję miesiąca – zestaw
nowości ufundowany przez jedno z wydawnictw, które wspierają nasz konkurs. Nagroda za
recenzję roku niech pozostanie
niecierpliwie wyczekiwaną niespodzianką.
nadsyłać
do
Recenzje
prosimy
20 dnia każdego miesiąca na adres
dkk@mbp-podkowalesna.pl z zaznaczeniem nazwiska autora oraz Klubu (DKK
przy MBP w Podkowie Leśnej), w jakim autor uczestniczy.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs trwa od dnia 1 marca do dnia
31 grudnia 2011 roku.
2. Recenzje, opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz nazwą DKK, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres
dkk@mbp-podkowalesna.pl do moderatora lokalnej biblioteki, a ten prześle je
do właściwego koordynatora wojewódzkiego, który następnie przesyła je do Instytutu Książki.
3. Laureatów – zarówno w przypadku recenzji miesiąca jak i recenzji roku wyłania jury złożone z pracowników Instytutu
Książki.
4. Laureatów konkursu z danego miesiąca
Instytut Książki ogłasza na stronie DKK
w ciągu pierwszego tygodnia kolejnego
miesiąca, laureata nagrody rocznej Instytut Książki ogłosi do dnia 15 stycznia
2012.
5. Nagrody Instytut Książki wysyła pocztą
na adres Klubu.

Czyste zęby - zdrowy uśmiech
Począwszy od października 2010 r. dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Krasnala
Hałabały w Podkowie Leśnej uczestniczyły
w zorganizowanym przez Bibliotekę autorskim projekcie lekarza stomatologii p. Katarzyny Mosiej przeprowadzonym we współpracy z dietetykami – p. Iwoną Bondarczuk
i p. Anetą Książek pod nazwą Czyste zęby
- zdrowy uśmiech.
W trakcie spotkań z dziećmi, poprzez
zabawę, dostosowane do wieku dzieci - profesjonalne filmy edukacyjne, prezentację
właściwego
sposobów
czyszczenia zębów przeprowadzoną na modelach,
wiersze, piosenki, zagadki, burzę mózgów, zajęcia teatralne prowadzące
zwracały uwagę dzieci
na konieczność dbałości
o zęby oraz ich rolę. Mamy
nadzieję, że dzięki tym
spotkaniom udało się wykształcić nawyki
higieniczne i żywieniowe. Naszym celem
jest wdrożenie zasady - zdrowie zaczyna się
w jamie ustnej.
Dorota Skotnicka

Na spotkanie różnorodności biologicznej
Szkolne obserwacje drzew i ich faz
fenologicznych
7 marca 2011 r. mieliśmy zaszczyt gościć
doc. dr Annę Kalinowską, która przeprowadziła, poprzedzone wykładem, warsztaty
pod nazwą „Na spotkanie różnorodności
biologicznej. Szkolne obserwacje drzew
i ich faz fenologicznych”. Jest to jednocześnie tytuł Poradnika Nauczyciela autorstwa
doc. dr Anny Kalinowskiej i Anny Batorczak - kierownika międzynarodowego Projektu BEAGLE. Publikacja ta przygotowana w Uniwersyteckim Centrum Badań Nad
Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego została przekazana
uczestnikom.
Zachęcamy do zapoznania się ideą projektu BEAGLE i udziału.
Więcej informacji:
http://www.beagleproject.org/pl
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Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych oraz radości,
która budzi się wiosną
życzą
Dyrektor i Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej
w Podkowie Leśnej
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W Stawisku...
Ukazała się książka „Jarosław Iwaszkiewicz i Ukraina”, wydana przez Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów, zawierająca teksty w znacznej mierze dotąd niepublikowane,
wydobyte z archiwum pisarza. Ozdobą tomu jest młodzieńcze opowiadanie „Siciliana”, nieustępujące pod
względem artystycznym najlepszym utworom Iwaszkiewicza. Nie mniej interesujący
jest pierwszy napisany przez Iwaszkiewicza
dramat, w którym autor projektuje swoją
przyszłość. Kopalnię wiedzy o związkach
łączących poetę z Ukrainą stanowi jego

korespondencja z ukraińskimi pisarzami.
Wydawca książki żywi nadzieję, iż będzie
ona cenną pomocą w zrozumieniu zawiłej
polsko-ukraińskiej historii.
***
Od 26 września do 16 października w Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów trwać będzie XII Festiwal Literacko-Muzyczne Konfrontacje: Miłosz – Iwaszkiewicz.
***
17, 18 i 20 maja 2011 r. odbędzie się
XI edycja Konkursu Recytatorskiego im.
Jarosława Iwaszkiewicza organizowanego
przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów pod patronatem Starostwa Powiatu Grodziskiego.

Mottem XI edycji jest tytuł cyklu wierszy
Jarosława Iwaszkiewicza „Jeszcze jedna
podróż”.
Muzeum i Starostwo zapraszają do udziału w konkursie uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych, uczniów gimnazjów i liceów oraz szkół ponadgimnazjalnych wszelkich typów, a także zwracają się z prośbą do
nauczycieli języka polskiego oraz prowadzących koła recytatorskie, teatralne i żywego słowa o ukierunkowanie uczestników
w dokonywaniu przez nich wyboru utworów poetyckich, ich interpretacji i pomoc
w doskonaleniu sztuki recytacji. Więcej na
stronie www.stawisko.pl
A.M.-K.

Strategia Rozwoju CKiIO c.d.
Wychodząc z założenia,
że kształt, program i sposób
funkcjonowania naszej instytucji to nie tylko sprawa
pracowników i dyrekcji, ale
wszystkich mieszkańców, do
udziału w pracach nad strategią rozwoju
CKiIO zaprosiliśmy przedstawicieli podkowiańskich organizacji pozarządowych,
Rady i Urzędu Miasta, a także nauczycieli,
młodzież, nieformalnych liderów oraz innych mieszkańców chętnych do zaangażowania się na rzecz Centrum.
Tę drogę tworzenia strategii rozwoju poznaliśmy dzięki udziałowi w Programie Dom
Kultury+ Narodowego Centrum Kultury.
Jej podstawą jest zaproszenie społeczności
do wspólnej pracy nad programem, zebranie o niej wiedzy oraz podjęcie dialogu.
Na pierwszym spotkaniu poświęconym
strategii, zorganizowanym prze nas w listopadzie ubiegłego roku, zastanawialiśmy
się wspólnie nad specyfiką podkowiańskiej
społeczności. Stworzyliśmy mapę ważnych
miejsc oraz grup, które można spotkać
w okolicy. Zastanawialiśmy się również nad
tym, jakie obecnie jest CKIiO oraz jakie
mogłoby być. Wybraliśmy też grupy, które
wydawały się szczególnie ważne oraz poznaliśmy ich potrzeby i wartości (młodzież,

starsi, uchodźcy z Dębaka, osoby 30. i 40.letnie). Ich przedstawiciele okazali się najlepszymi ekspertami w kwestii własnych
potrzeb. Zebrane opinie i refleksje uczestników spotkania wykorzystaliśmy do opracowania analizy SWOT, jako narzędzia porządkującego naszą wiedzę i pozwalającego
zauważyć, co warto zmienić. W kolejnych
tygodniach pracownicy CKiIO pod opieką
socjologów z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę” przeprowadzili niewielkie badanie społeczne (tzw. diagnozę lokalną), dzięki
któremu dowiedzieliśmy się więcej o wybranych problemach. Na tej podstawie podjęliśmy również próbę sformułowania misji
i wizji CKIiO.
Na spotkaniu w styczniu br. w szerokim
gronie zastanawialiśmy się nad wartościami, które naszym zdaniem powinno ucieleśniać CKIiO. Dyskutowaliśmy również na
temat tego, czym jest misja instytucji, czy
jej sformułowanie w projekcie strategii jest
trafne i czy odpowiada specyfice społeczności. Byliśmy zgodni, że bez jasnej misji,
będącej trzonem i fundamentem każdej
instytucji, trudno ruszyć dalej. To ona nadaje kierunek działaniom instytucji. Osoby
uczestniczące w spotkaniu służyły swoją
wiedzą i pomysłowością, wnosząc własne
doświadczenia i punkty widzenia. Wspólne

pomysły, które wprowadzimy w życie, dotyczyły przede wszystkim narzędzi promocji
i komunikacji oraz konkretnych programów edukacyjnych i animacyjnych.
Spotkanie marcowe służyło skonsultowaniu z partnerami zmodyfikowanych
priorytetowych kierunków rozwoju, celów
strategicznych i operacyjnych. W spotkaniu
uczestniczyła pani Grażyna Gnatowska, coach NCK, przedstawicielka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie,
która omówiła rozpowszechniony w Polsce
model CAL, nawiązujący do tradycji przedwojennych domów społecznych. Model ten
zainspirował nas do tworzenia programu
CKIiO wspólnie z mieszkańcami.
Prace nad strategią rozwoju CKiIO na
najbliższe pięć lat dobiegają końca. Dokument zostanie
przekazany w ostatnich
dniach miesiąca do akceptacji Narodowemu
Centrum Kultury, pod kierunkiem którego
powstawał, a następnie do zatwierdzenia
Radzie Miasta Podkowa Leśna.
Wspólna praca nad strategią rozwoju to
w istocie pogłębione konsultacje społeczne.
W przyszłości na pytanie, dlaczego program
CKiIO wygląda tak, a nie inaczej, możemy
śmiało odpowiedzieć, że wybrane kierunki
rozwoju zostały uzgodnione z mieszkańcami.
Alina Witkowska dyrektor CKiIO

Odszedł Bohdan Pociej
W czwartek 3 marca 2011 roku odszedł
Bohdan Pociej, muzykolog, krytyk muzyczny, eseista, członek założyciel Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk, autor Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego, na łamach
którego od 1995 roku publikował leksykon
„Muzyka w sferze myśli” oraz eseje z cyklu „Sylwetki geniuszy”. Bohdan Pociej
pisał także dla „Przeglądu Kulturalnego”,
„Ruchu Muzycznego”, „Tygodnika Po-

wszechnego”, „Więzi”, „Znaku”, na antenie
Polskiego Radia przedstawiał serie audycji
muzycznych.
Był członkiem Związku Kompozytorów
Polskich i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
W 1989 roku otrzymał Nagrodę im. Alfreda Jurzykowskiego, w 2004 roku Nagrodę
Ministra Kultury za całokształt twórczości.
jsp

www.podkowalesna.pl

Bohdan Pociej (zdjęcie pochodzi ze strony
Wikipedii Wolnej Encyklopedii)
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Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Gary Guthman podczas marcowego koncertu w Kasynie, rys. T. Wirchanowski
Włodek Pawlik zaprasza –
Jazz w Kasynie
Początek kwietnia był w CKiIO czasem
istnej ofensywy kulturalnej. W pierwszy
weekend miesiąca zaprosiliśmy wszystkich
miłośników jazzu na kolejny koncert z cyklu Włodek Pawlik Zaprasza – Jazz w Kasynie. To cykl, nad którym – jak sama nazwa
wskazuje – patronat artystyczny objął sam
mistrz, czołowy polski jazzman, znakomity
pianista i kompozytor Włodek Pawlik. Tym
razem u boku doskonałego trio (poza autorem cyklu, także perkusista Cezary Konrad
oraz Zbigniew Wegehaupt na kontrabasie)
wystąpił wokalista i performer Marek Bałata. Standing ovation, sala pękała w szwach,
podobnie jak podczas poprzednich koncertów, choćby tego marcowego, podczas
którego obok niezastąpionego trio wystąpił
amerykański showman, jazzowy wokalista
i wirtuoz trąbki – Gary Guthman. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy na
kolejną odsłonę cyklu, która odbędzie się
w sobotę 7 maja o godz. 19.00.
Podkowiańskie treści z dobrą formą w tle
Zanim trio Włodka Pawlika nastroiło instrumenty, a pan Bałata na dobre się rozśpiewał, w sobotnie przedpołudnie (2 kwietnia), wspólnie z klubem sportowym Tennis
Life i Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół Brwinów”, zaprosiliśmy brwinowian
i podkowian na rowerowy rajd pod hasłem
„Pomysły rowerowe na Brwinów i Podkowę”. Nie było to jedyne wydarzenie o sportowym charakterze, w którym w ostatnim
czasie maczaliśmy palce. Tydzień później
– z okazji i przy okazji Dnia Miasta-Ogrodu
Podkowy Leśnej – odbyła się wspaniała rodzinno-towarzyska zabawa, czyli terenowa
gra miejska „Podkowa w dobrym towarzystwie”, podczas której uczestnicy biegnąc,

10

idąc lub spacerując po Podkowie zbierali
w wyznaczonych punktach informacje na
temat jej treści – historii i wybitnych związanych z nią postaci. Odwiedzili m.in. willę Aidę, willę Krychów, czy tzw. „Szklany
Dom” Ireny Krzywickiej. Wygrywał ten,
kto odwiedził najwięcej punktów w najkrótszym czasie, a potem na mecie prawidłowo
odpowiedział na zestaw pytań weryfikujących jego wiedzę zebraną na trasie. Po
ustaleniu zwycięzców odbyło się wręczenie
nagród oraz wspólne ognisko, które muzyką na żywo opatrzyła Katarzyna Szurman
(związana niegdyś z kapelą Czarne Motyle)
i zaprzyjaźnieni muzycy. Patronat nad terenową grą miejską objęła Burmistrz Miasta
– Ogrodu Podkowa Leśna – pani Małgorzata Stępień-Przygoda.
Światło na Młodych
Przyszła wiosna, a więc otwieramy się na
młodość! Otwieramy się na całego! 9 kwietnia odbyła się już druga odsłona cyklu mającego na celu wyłowienie i wypromowanie
młodych podkowiańskich talentów. Przypomnijmy, że podczas pierwszej odsłony
cyklu, w styczniu br. zaprezentowali się
debiutanci i młodzi twórcy w następujących dziedzinach: reżyseria filmowa (Agata
Wojcierowska), scenografia (Emilia Cwieczkowska), architektura (Franciszek Ryczer),
rysunek (Lucjan Pakulski), fotografia (Anna
Zagrodzka) oraz muzyka (Maja Olenderek).
Tym razem było równie ciekawie i spektakularnie. Postawiliśmy w dużej mierze
na muzykę. Podczas koncertu, który poprowadził Mateusz „Skajsdelimit” Wilkoń,
zaprezentowały się dwa młode, ale w pełni
profesjonalne i dosyć doświadczone już zespoły muzyczne z Podkowy i okolic: Grupa
Caraboo – grająca mieszankę muzyki folkowej, etno i reggae oraz rockowy Followers
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of Light. W Galerii A można było obejrzeć
malarstwo (wykonane temperą i gwaszem)
oraz rysunki (ołówek, piórko, technika
monotypii) młodego podkowianina Piotra
Gago. Co ciekawe – jak przyznaje twórca –
inspiracją do powstania wielu z nich były
fragmenty filmów oraz zdjęć. A skoro już jesteśmy przy zdjęciach – interesującą wystawę zaprezentowała studentka fotografii na
ASP we Wrocławiu i absolwentka podkowiańskiego liceum Paulina Gedymin. Z kolei Franciszek Ledóchowski zaproponował
przybyłym pokazy autorskiego videoartu
oraz bardziej klasyczne w formie pokazy filmowe. Kolejna odsłona cyklu zaplanowana
jest na dzień zakończenia roku szkolnego,
tj. środę 22 czerwca. Zamierzamy wprowadzić specjalne innowacje i atrakcje – zorganizujemy pierwszy w Podkowie Leśnej
slam poetycki!
Podkowa (coraz bardziej) teatrem stoi
19 marca z okazji Międzynarodowego
Dnia Teatru (przypadającego 27 marca)
wystawiliśmy monodram pt. „Nieobecna”
w znakomitym wykonaniu Joanny Cichoń,
aktorki Teatru Praga. Sztuka Rubi Birden
jest opowieścią o kobiecie stającej przed
koniecznością przewartościowania swojego życia. Bohaterka, która właśnie przeszła na emeryturę, odkrywa, że musi zmagać się z nieuleczalną chorobą. Pomysł na
pierwszy rzut oka banalny, ale debiutująca
jako autorka Birden potrafi z tych banałów
złożyć całość, a Joanna Cichoń uwiarygodnić je wykonaniem i poruszyć emocjami
widzów. Do Podkowy zawitał jednak nie
tylko teatr klasyczny, ale też koncepcyjny,
autorski i – można powiedzieć – undergroundowy. W pierwszą kwietniową niedzielę
w Pałacyku Kasyno można było obejrzeć
performance – „Tryptyk Erywański” w reżyserii Janusza Lewonia. Seria jednoaktówek („Sasza”, „Inga” i „Hasmik”) stanowi
podsumuwanie egzystencjalne doświadczenia autora zebrane podczas jego pobytu
w Armenii, gdzie wykładał kulturę języka
polskiego na Państwowym Uniwersytecie
w Erywaniu.
28 maja zapraszamy Państwa z kolei na
spektakl o kobiecości, macierzyństwie i porodzie. „Uziemione” to próba opowiedzenia
o doświadczeniu porodu za pomocą języka
ciała, poprzez ruch, dźwięk, obraz. Spektakl Joanny Sarneckiej-Drużyckiej i Agi
Papis ma być opowieścią uniwersalną. Autorki w swoich poszukiwaniach starają się
dotknąć głębokich, egzystencjalnych treści,
które – jako matki – odnalazły w porodzie
i wypowiedzieć je na nowo tak, by stały się
czytelne i ważne dla każdego uczestnika -
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widza. Inspirację do powstania tej sztuki
stanowiły teksty antropologiczne, filozoficzne oraz literackie, ale nade wszystko osobiste doświadczenia kobiet uczestniczących
w przedsięwzięciu. W przypadku „Uziemionych” niezwykle istotne – być może ważniejsze nawet od samego spektaklu, finału
przedsięwzięcia – jest uczestnictwo kobiet,
ochotniczek z Podkowy i okolic, które częściowo jako aktorki-amatorki, częściowo
jako postaci rzeczywiste, podzielą się doświadczeniami z widzem. Uczestniczki
wezmą udział w warsztatach tańca Butoh,
przygotowanych przez Aleksandrę Capigę,
będą również pracować nad emisją głosu
podczas warsztatów śpiewu „białym głosem” prowadzonych przez Monikę Sadkowską i Agatę Harz. Forma spektaklu będzie
połączeniem elementów tańca Butoh, contact improvisation, śpiewu i tekstu.

Dziecko w Podkowie…
…ma co robić, gdzie chodzić, czego się
uczyć i na co popatrzeć. Jeśli nie ma – niech
jak najszybciej (ze swoimi rodzicami) odwiedzi CKiIO! W niedzielę 8 maja kolejna
odsłona cyklu „Filharmonia Dziecięca w
Pałacyku”. Zapraszamy więc na spotkanie
pod hasłem Karol Szymanowski – Program
multimedialny. Wystąpi Maciej Pinkart,
kustosz Muzeum Karola Szymanowskiego
„Atma” w Zakopanem. W maju odbędą się
jeszcze dwa koncerty. 22 maja zapraszamy
na koncert wokalny Stanisław Moniuszko
– Cztery pory roku w wykonaniu studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina w Warszawie z klasy prof. Jadwigi
Rappé. Z kolei 29 maja odbędzie się Koncert Piosenki na Dzień Dziecka. Wystąpią
uczniowie Wydziału Piosenki Średniej
Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina

Uniwersytet Otwarty
POKOLENIA pod
(nowymi) skrzydłami
CKiIO

PROGRAM SEMESTRU XI
(wiosennego) 2011

Uniwersytet Otwarty POKOLENIA to
jedna z podkowiańskich inicjatyw, z których możemy być dumni. Powstała z autentycznej potrzeby, wytworzyła swój własny
charakter i styl, zyskała grono wiernych
słuchaczy. W lutym 2011 to chciane i wychuchane dziecko zostało przekazane pod
skrzydła Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Dziękujemy za zaufanie, jakim
nas obdarzyli twórcy i słuchacze Unwersytetu, w tym Banda Czworga w osobie Ewy
Domaradzkiej, Anny Foss, Beaty Tarłowskiej i prof. Andrzeja Tyszki. Postaramy się,
aby Uniwersytet nadal kwitł i rósł w siłę
oraz był miejscem wielu inicjatyw.
Ważne miejsce w strukurze Uniwersytetu
zajmuja Rada Programowa i Rada Słuchaczy. Wszystkie decyzje i pomysły są konsultowane, aby nadal było to miejsce przyjazne
i odpowiadające na potrzeby słuchaczy.
W marcu byliśmy na ciekawej wystawie
w Muzeum Narodowym: „Chcemy byc nowocześni”. W kwietniu mamy w planach
wycieczkę do Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej. W weekend majowy udamy się
na Podlasie, aby poznać uroki Tykocina,
Supraśla, Bohonik, Białegostoku...
Co dalej? To zależy od Państwa – słuchaczy Uniwersytetu. Liczy się każdy pomysł,
każda inicjatywa.
Barbara Potkańska, koordynator
uniwersytet@ckiopodkowa.pl
tel. 22 758 13 84

w Warszawie, pod kierunkiem prof. Małgorzaty Kustosz-Piętosy.
Wcześniej, 27 marca, odbyło się spotkanie
z aktorami Teatru Wielkie Koło z Będzina.
Dzieci obejrzały spektakl z wykorzystaniem
lalek, masek i instrumentów akustycznych.
Miały okazję do przywdziania maski i utożsamienia się z jedną z bajkowych postaci,
które na to przedstawienie przybyły nader
licznie. Scenę okupowały czarownice, olbrzymy i smoki. Było dużo śmiechu i dobrej
zabawy.
W sobotę 16 kwietnia najmłodsi wzięli
udział w warsztatach teatralno-muzycznoruchowych „Teatr Cieni” prowadzonych
przez Agę Papis, a dzień później obejrzeli
ciekawy spektakl w wykonaniu Agaty Harz,
Joanny Sarneckiej i Remigiusza Hanaja –
„Bajki o zwierzętach” Siergieja Kozłowa
w ramach cyklu „Dziecko w teatrze”.
Zespół CKiIO

Data

Wykładowca

Tytuł

20 kwietnia
środa g.11.00

Małgorzata SobieszczakMarciniak
(wykład wyjazdowy)

Historia utworzenia Nagrody Nobla
i kulisy nagrody Nobla dla Marii
Skłodowskiej-Curie.

27 kwietnia
środa g.11.00

dr Zofia ZwierzchowskaHajnosz

Historia Fotografii cd.
(okres międzywojenny).

4 maja
środa g.11.00

prof. Paweł Stępień

Wobec tajemnicy zła. O poezji Czesława Miłosza i jej związkach z tradycją.

11 maja
środa g.11.00

prof. Mieszko Tałasiewicz

Nauka a wiara
– konflikt czy współpraca.

17 maja
wtorek g.17.30

KLUB PODRÓŻNIKA
Małgorzata i Mariusz
Pietraszewscy

Parki narodowe USA.

18 maja
środa g.11.00

Józef Kolinek
Elżbieta Karaś- Krasztel

Liszt, Chopin, Zarębski.

25 maja
środa g.11.00

dr Marek Cichocki

Polska prezydencja
w Unii Europejskiej.

1 czerwca
środa g.11.00

Ewa Gruda

Lektury naszych wnuków.
Wykład wyjazdowy do Muzeum
Książki Dziecięcej.

7czerwca
wtorek g.17.30

KLUB PODRÓŻNIKA
Magdalena i Marek Engliszowie

Martynika

8 czerwca
środa g.11.00

dr Dorota Muszytowska

Inspiracje biblijne
w kulturze europejskiej.

15 czerwca
środa, g.11.00

Uroczyste zakończenie

Program może ulec zmianie
Rekomendowane zajęcia dla słuchaczy: basen (gimnastyka rehabilitacyjna), Klub Ogrodowy, Nordic Walking, warsztaty teatralno-muzyczne, zajecia komputerowe, warsztaty filmowe, Tańce w kręgu, Spotkania przy piosence, zajecia wokalne, gimnastyka dla seniorów,
pilaste, tai chi, warsztaty malarskie.
Więcej informacji: 22 758 94 41, 22 729 13 84 uniwersytet@podkowalesna.pl,
www.ckiopodkowa.pl
Czesne semestralne: 60 zł, wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł, bilet jednorazowy na wykład 8 zł.

www.podkowalesna.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W POKOWIE LEŚNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY, PUBLICZNE GIMNAZJUM

www.podkowa-szkola.pl
Ogólnopolski Konkurs Języka
Angielskiego „Fox”
1 marca
1 marca 2011 r. w naszej szkole odbył się
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego
„Fox”. Jego organizatorem jest Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek”
i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku - Białej. Konkurs przebiega pod patronatem naukowym
Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W naszej szkole
konkurs odbył się
w dwóch kategoriach wiekowych: Duks –
I i II klasa gimnazjum oraz Lions – III klasa gimnazjum, łącznie wzięło w nim udział
18 osób. Szkolnym Opiekunem konkursu
jest p. Anna Kępińska.
Poprzez taki konkurs uczniowie weryfikują nie tylko swoją wiedzę i umiejętności, ale też mają szansę zdobyć atrakcyjne
nagrody. Laureaci krajowi wezmą udział
w obozach językowych lub wycieczkach zagranicznych. Najlepsi uczniowie w szkole
otrzymają nagrody książkowe i upominki.
Organizatorzy prześlą wyniki do szkoły
w ciągu dwóch miesięcy od przeprowadzenia konkursu. Czekamy z niecierpliwością
i trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki.
Dyskusyjny Klub Książki w szkole
Od listopada ubiegłego roku w naszej
szkole działa Dyskusyjny Klub Książki.
Spotkania odbywają się raz miesiącu w bibliotece szkolnej. Uczęszcza na nie sześć
osób z klas 5. i 6. Do tej pory spotkaliśmy
się pięć razy. Dyskutowaliśmy o książkach:
„Momo” M. Ende, „Opowieść Wigilijna” Ch.
Dickensa, „Ania” B. Ciwoniuk, „Artemis
Fol” E. Colfera, „Konszachty ze smokami”
P.Wrede. Książki te są przyczynkiem do rozmów na takie tematy jak: przyjaźń, tolerancja, rodzina, stosunki międzyludzkie, czas.
Książki do klubu otrzymujemy, dzięki
współpracy z Biblioteką Publiczną w Podkowie Leśnej, z Instytutu Książki.
Efektem końcowym spotkań klubowych
są recenzje pisane przez uczniów (umieszczone są na tablicy ogłoszeń przed biblioteką szkolną oraz na stronie Instytutu Książki). Zapraszam do lektury.
Projekt „Otwarty Umysł”
Od września 2010 r. w szkole jest realizowany projekt „Otwarty umysł” (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Celem projektu jest wyrównanie
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szans edukacyjnych i rozwijanie umiejętności kluczowych.
W projekcie uczestniczy 239 uczniów ze
szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzieci
uczestniczą w zajęciach z informatyki, języka angielskiego, historyczno - filozoficznych, astronomicznych, chemicznych i matematycznych.
Projekt będzie trwał do końca maja. Jego
szkolnym koordynatorem jest p. Justyna
Pieńkowska.
Konkurs na ilustratora bajek
W szkole przeprowadzono konkurs
na ilustratora baśni kaukaskich. Wzięła
w nim udział klasa 3b z wychowawczynią
p. Elżbietą Dudaref oraz pięcioro uczniów
uchodźców z nauczycielką p. Janiną Juczkowicz – Kmitą.
Do udziału w konkursie zaprosiła szkołę Fundacja Kaukaz.net. Dzieci wspólnie
z nauczycielkami przeczytały wiele ciekawych baśni narodów Kaukazu Północnego i Południowego: czeczeńsko-inguskich,
gruzińskich, azerskich, dagestańskich, ormiańskich i innych. Następnie uczniowie
wykonali ilustracje do wybranych utworów.
Dzięki temu mieli okazję poznać nieznane kultury, obudzić wrażliwość i tolerancję wobec kolegów uchodźców. Uczniowie
uchodźcy przekonali się, że ich kultura jest
bardzo interesująca i atrakcyjna dla polskich kolegów, co niewątpliwie podniosło
ich poczucie własnej wartości.
Uczestnicy zostali nagrodzeni, a ich wyróżnione prace można oglądać w Internecie
na stronie: www.bajki.kaukaz.net.
Przedstawienie „Śpiąca królewna”
11 marca
11 marca odbyła się prapremiera „Śpiącej
królewny” w wykonaniu klas 2. gimnazjum.
Przedstawienie reżyserowała p. Katarzyna
Kotowska (napisała również scenariusze
przedstawień). Zostało ono wystawione
w ramach projektu „Szkolny Teatr w Podkowie Leśnej” realizowanego przez Fundację Otwarty Teatr.
Na przedstawienie przybyli zaproszeni
goście z podkowiańskich instytucji, burmistrz Podkowy Leśnej p. Małgorzata Stępień – Przygoda, rodzice, nauczyciele.
Spektakl jest współczesną wersją baśni
Charles’a Perrault. Królewna została osadzona we współczesnych realiach, w których często rządzą: pieniądze, pogoń za
gadżetami, nowinkami, idole urastają do
rangi Boga, gdzie często następuje „odczło-

www.podkowalesna.pl

wieczenie” człowieka. W wersji klasy 2a,
która jest też współautorem scenariusza,
lekarstwem na te problemy są bliscy ludzie,
którzy nie pozostawiają królewny samej sobie i podają jej pomocną dłoń.
W przedstawieniu klasy 2b mieliśmy
przykład samotności w tłumie, co więcej
samotności w rodzinie. Problemów królewny nie dostrzegają nawet rodzice, którzy
pochłonięci są kłótniami i wypominaniem
sobie grzechów młodości. A skutki takiej
ślepoty mogą być tragiczne.
Obie wersje baśni kończą się optymistycznie. Są świetną diagnozą współczesności i jej problemów. Aktorom i reżyserowi gratulujemy pomysłu i wykonania.
Wyrazy uznania należą się również wychowawcom obu klas, p. Karolinie Sobieszczuk
i p. Krzysztofowi Kolendzie, którzy zagrali
w przedstawieniu.
Konkurs „Logia”
„Logia” to konkurs informatyczny dla
uczniów gimnazjum organizowany przez
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie.
Z naszej szkoły do II etapu konkursu,
który odbył się 8 marca, zakwalifikowała
się trójka uczniów: Ania Wiązecka, Natalia
Zagrajek i Grzegorz Maros- Turek. Spośród
nich Ania Wiązecka weźmie udział w zawodach III etapu, które odbędą się 30 marca.
Gratulujemy i trzymamy kciuki.
Grupę do konkursu przygotowywała
p. Beata Onyszko.
Język chiński w szkole
Ciekawą ofertą w szkole jest język chiński. Organizatorem zajęć jest Akademia Języka Chińskiego HENHAO. Lekcje cieszą
się dużym zainteresowaniem i w związku
z tym od II semestru zaczęła działać druga
grupa. W czasie takich spotkań dzieci uczą
się nie tylko języka chińskiego, ale poznają
również chińską kulturę, kaligrafię. Jest to
dla nich ciekawa przygoda.
Kolejna edycja projektu Comenius
W imieniu Zespołu Szkół w Podkowie
Leśnej pani Katarzyna Kawecka – Sikora
złożyła aplikację do kolejnej edycji programu Comenius - Projekty Partnerskie. Tym
razem tematem projektu są formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
w krajach uczestniczących w projekcie.
Tytuł projektu: „TeamMates- have fun&learn”. Nasza szkoła odpowiedzialna będzie
za zadanie dotyczące zajęć sportowych,
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gier i zabaw dla uczniów. Na przełomie
maja i czerwca poznamy decyzję Narodowej Agencji Programu Comenius w Warsza-

wie o wynikach selekcji projektu i ocenie
aplikacji.
Krajami partnerskimi w naszym projekcie będą szkoły z: Włoch, Słowacji, Hisz-

panii, Walii i Turcji. Rozpoczęcie projektu:
wrzesień 2011. Szkolnym koordynatorem
projektu jest p. Katarzyna Kawecka-Sikora
Iwona Grabowska - Gralak

Aktualności ze Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima
styczeń 2011
Bale dla rodziców i uczniów
Już po raz szósty udało się zorganizować
Bal dla Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół
szkoły. W sobotę, 5 lutego bawiliśmy się
w nowej sali gimnastycznej. Pomysł sprzed
roku, by był to bal kostiumowy, ponownie się
sprawdził. Hasło balu - W jedną noc dookoła
świata - zainspirowało większość z ponad 50
par do przygotowania bardzo efektownych
przebrań.
Natomiast w czwartek, 10 lutego, po raz
pierwszy w nowej sali gimnastycznej (tej
mniejszej), odbyły się bale karnawałowe dla
uczniów naszych szkół.
Przed południem bawili się najmłodsi.
Wszystkie dzieci były wspaniale przebrane:
były damy dworu, nie brakowało księżniczek, byli rycerze, ale również współcześni
wojownicy, były postacie z bajek. Nawet niektóre panie nauczycielki były nie do poznania w balowym przebraniu.
Po południu bawili się starsi. Karnawałowych kostiumów było nieco mniej, ale
atmosfera była jak zwykle wyśmienita.
Kiedy około 21.30 pan dyrektor zamierzał
zakończyć zabawę, uczniowie tradycyjnie
poprosili o przedłużenie. Młodzi wychodzili
zadowoleni z dobrej zabawy, dorośli – z radosną refleksją, że oto doczekaliśmy zabaw
„u siebie”.
Spotkanie międzyszkolnej
redakcji Filozofika
We wtorek, 8 lutego br., w murach naszej
nowej sali gimnastycznej gościliśmy dzieci
i młodzież z warszawskich szkół zaangażowanych w tworzenie gazety filozoficznej.
Trzy grupy wiekowe z pięciu szkolnych
redakcji ze szkół społecznych: Mokotowa,
Śródmieścia, Bemowa i Ursynowa oraz
przedstawiciele naszej szkoły podstawowej
i gimnazjum wybierali i tworzyli materiały
do VII numeru Filozofika.
Gazeta ta jest kontynuacją Międzynarodowej Gazety Filozoficznej 100, stawiającej
sobie za cel, wspieranie, docenianie i wymienianie dziecięcych myśli na wybrane
tematy.
Poprzednie numery poświęcono takim
tematom jak: Sport, Tolerancja, Śmierć, Miłość, Moda, Kultura i Koniec świata. Przygotowywany numer ma tytuł „Uczucia”.
Podczas pracy redakcji, w której brali
udział przedstawiciele klas szkoły podsta-

wowej i licznie zgromadzeni uczniowie gimnazjum, dyskutowano nad wpływem uczuć
na odbiór świata, nad relacją między emocjami, uczuciem i doświadczeniem (gim.),
nad prostotą mechanizmu uczuć (kl. 4-6),
nad możliwością wyrażania uczuć bez słów
(kl. 1-3).
Specyfiką, tej ukazującej się raz do roku,
gazety jest to, iż materiały w niej zamieszczane są tworzone, a następnie wybierane
przez dzieci i młodzież. Jej celem nie jest
zebranie dostępnych informacji na dany
temat i przekazanie go w zrozumiałej formie, lecz dostrzeżenie interesujących problemów i próba osobistego ustosunkowania
się do nich, propozycja ciekawej, często pogłębionej, dzięki wspólnemu dociekaniu refleksji, zaproszenie do myślenia. Rolą dorosłych jest inspiracja i pomoc w pogłębieniu
problemu oraz technicznym sfinalizowaniu
w postaci Gazety.
Spotkanie redakcji (odbywające się co
roku w innej szkole) jest poprzedzone pracą na lekcjach lub kółkach zainteresowań,
podczas których dzieci i młodzież (począwszy od najmłodszych klas) zgłaszają interesujące pytania, przeprowadzają dyskusje,
których celem nie jest udowodnienie czyjejś
racji, czy grzeczny kompromis, ale próba
zbliżenia się do prawdziwego rozwiązania,
zrozumienia, dostrzeżenie czegoś nowego.
Powstają również wiersze, prace plastyczne, metafory, wszystko jako wyraz zadziwienia nieoczywistością tego, co nas otacza.
Gazeta jest organem Stowarzyszenia
Edukacji Filozoficznej Phronesis zrzeszającego filozofów i nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem metod pracy z dziećmi
opartych na wspólnym dociekaniu.
Nasza szkoła brała dotąd aktywny udział
w przygotowaniu pięciu ostatnich numerów
Filozofika. Wybrano demokratycznie temat
następnego numeru - Pieniądze.
Relikwie bł. ks. Jerzego
W Środę Popielcową, 9 marca rozpoczęliśmy w wyjątkowy sposób okres Wielkiego
Postu. Tego dnia przyjmowaliśmy Relikwie
Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Na początku Relikwie wędrowały
przez kolejne klasy. Uczniowie powierzali
za wstawiennictwem Błogosławionego indywidualne intencje i odmawiali dziesiątek
różańca z rozważaniami Księdza Jerzego.
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fot. Dorota Koprowska
Wędrówkę po klasach zakończyliśmy spotkaniem wszystkich uczniów na małej sali
gimnastycznej. Tam prosiliśmy o błogosławieństwo dla całej społeczności szkolnej.
Wysłuchaliśmy też wywiadu z mamą ks. Jerzego Panią Marianną Popiełuszko. Niezwykle zabrzmiały słowa sędziwej matki, gdy na
pytanie dziennikarza - Co oznacza być matką błogosławionego? – odpowiedziała - Czuję się szczęśliwa. My też czuliśmy się szczęśliwi, że gościł u nas Błogosławiony Ksiądz
Jerzy Popiełuszko.

fot. Dorota Koprowska

Uczniowski Klub Sportowy Dwójka
W sobotę, 15 stycznia 2011 r. został zawiązany Uczniowski Klub Sportowy Dwójka
Podkowa Leśna działający przy naszej szkole w formie stowarzyszenia. Głównym celem jego funkcjonowania będzie integracja
środowiska szkolnego wokół dodatkowych
zajęć sportowych. W pierwszej kolejności
będziemy realizować zajęcia z gier zespołowych na hali sportowej – będzie to koszykówka i siatkówka realizowane w dwóch
grupach, tj. dla klas 3-6 szkoły podstawowej
oraz dla klas 1-3 gimnazjum. Systematyczne zajęcia rozpoczęły się jeszcze w tygodniu
przed feriami.
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Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60
Piraci opanowali liceum na Wiewiórek –
czyli wielki piracki bal
Piraci pojawili się w szkole na Wiewiórek
już w lutym. Z okazji studniówki pierwsze
piętro zamieniło się w pokład pirackiego
statku, a po schodach szło się wśród morskich fal. Potem jeszcze prawie dwa tygodnie uczyliśmy się wśród okrętowych żagli,
lin, skrzyń ze skarbami i złotych rybek, aż
wreszcie piątego marca cała szkoła została
opanowana przez piratów. W klasach na
dole powstały bezludna wyspa, zbrojownia
i sala klejnotów, a wieczorem rozpoczął się
wielki piracki bal, na który przyszli goście
z Podkowy Leśnej i okolic. Byli nasi absolwenci, przyjaciele, znajomi i rodzice obecnych uczniów. Można było się wytańczyć,
dobrze najeść, zamówić piosenkę dla miłej sercu osoby, wziąć udział w konkursie
i wygrać szkatułkę klejnotów, nabyć na aukcji dzieło sztuki stworzone przez naszych

Podkowiańscy piraci poszukują skarbu,
fot. A. Jarco

uczniów i nauczycieli, pośpiewać szanty
i zjeść kawałek pirackiego tortu – z czaszką
i skrzyżowanymi piszczelami wysypanymi
wiórkami kokosowymi. Zabawa była bardzo
żywiołowa, a ostatni goście zeszli z pokładu
o drugiej w nocy. Byliśmy miło zaskoczeni,
że tyle osób, przychodząc na nasz bal, okazało nam życzliwość. A w poniedziałek nie
było śladu po rybkach, kolorowych ptakach
i wodorostach. Nasi uczniowie tylko wzdychali z żalem, patrząc na ogołocone ściany.
Wszystko jednak musi się kiedyś skończyć,
nawet piracki karnawał. Mamy nadzieję, że
w przyszły roku będziemy równie dobrze
się bawić z naszymi gośćmi.
Nowa wystawa w liceum na Wiewiórek
Pierwszy dzień wiosny tradycyjnie zwany dniem wagarowicza decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od tego roku stał
się świętem talentów. Z tej okazji odbył się
w szkolnej galerii Jaśminarium wernisaż prac naszych dwóch uczennic. MOJA
WIZJA, MOJA KRESKA – tak zatytułowały swoją wystawę Małgorzata Castelli
i Agnieszka Pietrzykowska. Czerń i biel
łączą prezentowane prace. Wszystko inne
dzieli – tematy, technika, kreska. Prace
Małgorzaty opowiadają o świecie zewnętrznym, pokazują miękko wyrysowaną węglem
żabę, stopy widziane z góry, kawałki twarzy,
oczy w zbliżeniu. Przedmioty, ludzie i zwie-

Środowiskowy Dom Samopomocy
Zakończyliśmy już karnawał, mija czas
Wielkiego Postu, ale my uczestnicy i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy KSN AW w Podkowie Leśnej mamy
co wspominać. W czasie karnawału spędziliśmy bowiem radosne i wesołe chwile,
bawiąc się i tańcząc na dwóch balach. Obydwa odbyły się w Milanowskim Centrum
Kultury. Pierwszy, 14 lutego był oczywiście
balem walentynkowym. Zaproszenie na
niego dostaliśmy od Warsztatów Terapii Zajęciowej w Milanówku. Organizatorzy zapewnili romantyczny wystrój sal, smaczny
poczęstunek oraz ciekawą oprawę muzyczną. Podopieczni z naszego ośrodka bawili
się dobrze, o czym świadczyły uśmiechy
i zaczerwienione od tańca policzki. Imprezę
opuściliśmy z dobrymi humorami i dwoma
nagrodami zdobytymi podczas konkursów.
Minął nieco ponad tydzień i w środę
23 lutego podopieczni z maskami karnawałowymi na twarzach (dzień wcześniej własnoręcznie przystrajanymi) znowu zawitali
do Milanówka. Tym razem na balu spotkali
wszystkich swoich znajomych uczęszczających do placówek naszego Stowarzysze-
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nia. Zjechali się uczestnicy i pracownicy
WTZ z Warszawy, Zalesia, Milanówka oraz
mieszkańcy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego z Milanówka. Nie zabrakło również księdza dyrektora, którego wszyscy
podopieczni witali z uśmiechem i radością.
Pełna integracja nastąpiła podczas tańców,
były emocje w trakcie konkursu karaoke,
a także wielka radość, gdy nasz uczestnik
Piotrek został królem balu. Był przebrany
za kobietę z różowym „afro” na głowie. Wyglądał bardzo zabawnie, a nagroda przepełniła go dumą. Razem z królową balu, przebraną za bobasa, zatańczyli wspólny taniec
i to, że oboje jeżdżą na wózkach inwalidzkich nie było dla nich przeszkodą.
Będziemy dobrze wspominać te miło spędzone chwile, a w razie potrzeby możemy
do nich wrócić oglądając zdjęcia na naszej
stronie internetowej. Do tego zachęcam
również wszystkich mieszkańców Podkowy
Leśnej, chcących poznać swoich sąsiadów
z ulicy Błońskiej (www.sds.ksnaw.pl).
Anna Krauze, terapeutka ŚDS

www.podkowalesna.pl

Moja wizja, moja kreska
wernisaż,wystawy prac Małgorzaty Castelli
i Agnieszki Pietrzykowskiej
rzęta traktowani są tu z czułością i uwagą.
Małgosia nie unika również uzewnętrzniania własnych przeżyć. Prace Agnieszki to
przede wszystkim zapis życia wewnętrznego, bardzo dynamiczne, ekspresyjne rysunki, tajemnicze, niekiedy pełne grozy sceny
jak z powieści gotyckiej, mrocznej baśni czy
filmu grozy. Autorka podejmuje grę z motywami obecnymi w kulturze masowej, czasami traktuje je poważnie, niekiedy chyba
z dystansem, ironicznie. Dwie wrażliwości,
dwie wyobraźnie, całkowicie różne światy,
które jednak znakomicie się uzupełniają.
Wszystkich zapraszamy do naszej galerii ,
można obejrzeć wystawę w godzinach pracy szkoły.
Beata Wróblewska

Stowarzyszenie LGD
Zielone Sąsiedztwo
W dniach od 21 marca do 8 kwietnia
2011r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” po raz kolejny
zaprosiło mieszkańców Podkowy Leśnej
i Brwinowa do korzystania za jego pośrednictwem ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Osi
4 LEADER.
W tegorocznym wiosennym naborze
przeznaczono do rozdysponowania na
działania w ramach Małych Projektów, Mikroprzedsiębiorstw i Odnowy Wsi w sumie
850 000,00zł. Pomoc ma charakter refundacji od 50 do 80% kosztów kwalifikowanych
i jest przeznaczona na inicjatywy lokalne podnoszące jakość życia realizowane
w zgodzie z zasadami zrównoważonego
rozwoju naszego obszaru oraz w zgodzie z
zasadami określonymi w Lokalnej Strategii
Rozwoju. Kolejny nabór zaplanowany jest
na październik.
Zapraszamy serdecznie do odwiedzania
naszej strony: ww.zielonesasiedztwo.org.pl
Zarząd Stowarzyszenia LGD
„Zielone Sąsiedztwo”

Życie w mieście

Uroczyste powitanie wiosny w Klubie Malucha „Leśne skrzaty”
Do podkowiańskiego Klubu Malucha
„Leśne Skrzaty” zawitała już wiosna. Inauguracja pierwszego dnia wiosny odbyła się w poniedziałek 21 marca. Dzieci do
tego niezwykle barwnego i wesołego święta
przygotowywały się już od kilku dni, robiąc
wiosenne porządki, sadząc cebulki tulipanów, rzeżuchę i fasolę w przedszkolnym
kąciku przyrody. W czasie spacerów odnalazły nawet pierwsze oznaki wiosny, której
zwiastunem były przebiśniegi oraz krokusy
w pobliskich ogrodach.
Tradycyjnie już piosenkami i wierszykami przygotowanymi specjalnie na tę okazję,
dzieci pożegnały zimę poznając najstarsze
polskie obyczaje. Z dużym zaangażowaniem
pomogły więc przystroić Marzannę, która
wraz z zimą została pożegnana i wysłana za
morze. W atmosferze zabawy małe skrzaty
poznały rośliny, które jako pierwsze witają
wiosenną aurę, ptaki wracające do nas wiosną z ciepłych krajów i zwierzęta budzące

Wernisaż wystawy
obrazów prof. Andrzeja
Tyszki
Piątego marca mieliśmy przyjemność
uczestniczyć w wernisażu wystawy obrazów prof. Andrzeja Tyszki. Wystawę można
było oglądać do 31 marca w domu państwa
Anny i Piotra Łukasiewiczów, którzy przygotowali ją we współpracy ze Stowarzyszeniem Związek Podkowian. Andrzej Tyszka,
socjolog kultury przedstawił 21 obrazów,
które powstały w latach 1976 – 2011. Są
one, jak sam mówi, uzupełnieniem jego
twórczości naukowej i literackiej. Stanowią osobisty, emocjonalny komentarz do
wydarzeń i zjawisk społecznych, ludzkich
zachowań i motywacji. Żywa reakcja licznie zgromadzonych gości jest świadectwem
porozumienia jakie nawiązało się między
twórcą a publicznością. Dzięki wysiłkowi
i gościnności gospodarzy, Podkowa Leśna
wzbogaciła się o kolejne, żywe miejsce na
swej kulturalnej mapie.
Marek Englisz

się z zimowego snu. Wspólnie z wychowawczynią panią Joasią zawiesiły także budkę
lęgową dla ptaków w pobliżu pełnego zieleni placu zabaw.
„Chcemy przyczynić się do harmonijnego
i wszechstronnego rozwoju naszych małych
skrzatów i świadomie rozbudzić ich pasję
poznawczą i badawczą poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą” – przyznaje wychowawczyni pani Ewa.
Dzieci pełne radości przywitały się z Panią Wiosną, która w podzięce za tak miłe
przyjęcie obdarowała każdego malucha
prezentem – kwiatowym medalem, mówiąc: „Kto ten kwiatek pięknie pokoloruje
od razu w sercu wiosnę poczuje…”.
W najbliższym czasie klub malucha „Leśne Skrzaty” organizuje dla dzieci w wieku
przedszkolnym i ich rodziców dni otwarte,
podczas których będzie możliwość uczestniczenia m.in. w zajęciach, które na co
dzień prowadzone są w placówce. Zaplano-

fot. E. Popiel
wane są liczne zabawy np. ruchowe według
scenariusza „Skrzaty szukają wiosny” oraz
przygotowywanie wiosennych dekoracji
przy wykorzystaniu rozmaitych technik
plastycznych. Spotkania odbędą się w soboty, w dniach 30 kwietnia i 14 maja 2011
w godz.10-13.00. Szereg atrakcji już czeka.
Więcej informacji pod numerem telefonu 698-096-612 lub na stronie internetowej
www.lesneskrzaty.pl.

Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały
Przedszkole jest po to, aby stworzyć
wszystkim dzieciom warunki wychowawcze
i edukacyjne, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
W roku szkolnym 2011/2012 w godzinach
800-1300 zrealizujemy podstawę programową. W pozostałym czasie zadeklarowanym
przez rodziców w karcie zgłoszeniowej do
przedszkola, odbywać się będą: język angielski, zajęcia szachowe, taniec towarzyski, zajęcia plastyczno-techniczne z wykorzystaniem różnorodnych technik, zajęcia
teatralne, zajęcia sportowe z elementami
rywalizacji i przeciwdziałającymi wadom
postawy dzieci, zajęcia wyciszające yoga,
„gimnastyka mózgu” Paola Dennisona, zabawy ćwiczące pamięć – PUS, LOGIKO,
puzzle, loteryjki; zabawy badawcze z wykorzystaniem metody projektów. Rozwija-

nie aktywności własnej każdego dziecka to
czynne uczestnictwo w zabawach badawczych, poznawczych, ruchowych dydaktycznych. Kierując się naturalną potrzebą
ciekawości dziecka pokażemy mu otaczający go świat. Zapraszamy!
Bożena Tomaszek

Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały

Rowerosacrum i Autosacrum 2011
Tradycyjnie, jak co roku, w kościele pod
wezwaniem św. Krzysztofa, patrona podróżujących, 3 maja odbędzie się jedna
z najstarszych imprez samochodowych –
AUTOSACRUM - uroczystość poświęcenia
pojazdów, która rozpocznie się mszą św.
o godz. 11:00. Podczas Autosacrum przy
stacji WKD Podkowa Leśna Główna będzie
otwarty punkt krwiodawstwa.
Swój dzień będą mieli także cykliści, którzy 2 maja przybędą na ROWEROSACRUM
– uroczystość poświęcenia rowerów (msza
św. o godz. 11:00). Po mszy św. odbędzie się
rajd rowerowy.
jsp

www.podkowalesna.pl
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Dobry miejski adres

Wsłuchaj się w sprawy Podkowy

Urząd Miejski na Facebook’u

Na jednej stronie znajdziesz wszystkie
najważniejsze informacje miejskie, kalendarz podkowiańskich wydarzeń, galerie
fotograficzne, a także wiele innych ciekawych artykułów. Poza tym sprawdzisz u nas
pogodę i rozkład jazdy kolejki WKD. Ustaw
www.podkowalesna.pl jako stronę startową!

Każdy czwarty wtorek miesiąca to dzień
Podkowy Leśnej na antenie Radia Bogoria.
Goście w wywiadach na żywo rozmawiają
z redaktorem o godz. 9:30, 10:30 i 11:30.
Na stronie internetowej miasta (MiastoOgród, Podkowa na antenie) można odsłuchać zrealizowane dotychczas audycje.

Odwiedź stronę urzędu na Facebook’u
(Urząd Miejski w Podkowie Leśnej), polub
nas, czytaj i polecaj. Na profilu można znaleźć
zapowiedzi nadchodzących kulturalnych i samorządowych wydarzeń, galerie podkowiańskich zdjęć oraz inne informacje ważne dla
mieszkańców. Zapraszamy!

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. (0-22) 759-21-00 fax: (0-22) 758-90-03,
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Godziny pracy Urzędu: pon. w godz. 10.00
- 18.00, wt. w godz. 8.00 - 16.00, śr. (dzień wewnętrzny), czw., pt. w godz. 8.00 - 16.00
Godziny pracy kasy Urzędu: pon. 10.00 –
18.00, wt. 10.00 – 14.00, śr. - kasa nieczynna,
czw. 9.00 – 15.00, pt. 9.00 – 15.00
Przerwa w pracy kasy - codziennie 13.0013.30

Maria Konopka-Wichrowska
maria.konopka-wichrowska@podkowalesna.pl
Helena Skowron
helena.skowron@podkowalesna.pl
Adam Krupa
adam.krupa@podkowalesna.pl
Bogusław Jestadt
boguslaw.jestadt@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Maciej Foks
maciej.foks@podkowalesna.pl
j
p
Agnieszka Świderska
agnieszka.swiderska@podkowalesna.pl
Anna Łukasiewicz
anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Zbigniew Jachimski
zbigniew.jachimski@podkowalesna.pl
Alina Stencka
alina.stencka@podkowalesna.pl

Rozdzielna gazu:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 792 03 60
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis” tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus” tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska tel. 22 729 19 16
Apteka „Pod Aniołem” tel. 22 758 97 60
Apteka Główna tel. 22 729 10 86
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci kanalizacyjnej:
GEA-NOVA, biuro tel. 22 733 01 41
w dni powszednie w godz. pracy
tel. 695 380 695, 607 206 820
alarmowy (po godzinach pracy, nocą, w dni
wolne) tel. 697 229 002
Konserwacja sieci wodociągowej:
HYDROMONT SP. J.
tel. 661 955 201, 661 955 200
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 15 70
Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82
czynny: poniedziałek - piątek 8-16
Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 20 61
Biblioteka Publiczna:
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa
p p 18,, tel. 22 729 13 84,,
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Urząd Pocztowy:
tel. 22 758 93 28
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie w godz.: 9-10.00
oraz 16.30-17.30

Burmistrz Miasta:
Małgorzata Stępień-Przygoda
e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Sekretarz Miasta:
Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta:
Maria Ostrowska
Sekretariat (pokój nr 6)
tel. 22 759 21 01, fax. 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste
(pokój nr 7) tel. 22 729 10 62, 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Ewidencja ludności i działalności gospodarczej (pokój nr 7) tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Referat Finansowy:
Podatki: tel. 22 759 21 07
Księgowość: tel. 22 759 21 09
Kasa: tel. 22 759 21 08
Referat Gospodarki Miejskiej (pokój nr 11,
12) tel. 22 759 21 21, 22 759 21 25, e-mail:
gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
Referat Inwestycji (pokój nr 15)
tel. 22 759 21 23
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
Referat Planowania i Rozwoju Miasta (pokój nr 16, 17) tel. 22 759 21 17, 22 759 21 19
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, promocja miasta, strona internetowa:
tel. 22 759 21 06
e-mail: wspolpraca-ngo@podkowalesna.pl
Rada Miasta Podkowy Leśnej:
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
Adresy e-mailowe radnych:
Paweł Siedlecki
pawel.siedlecki@podkowalesna.pl
Anna Dobrzyńska-Foss
anna.foss@podkowalesna.pl
Jarosław Chrzanowski
jaroslaw.chrzanowski@podkowalesna.pl
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Radny Zbigniew Bojanowicz nie posiada
adresu internetowego. Korespondencję
e-mailową do radnego można kierować na
adres: radamiasta@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30,
Policja:
tel. 22 758 9110, 22 758 9105, 609 969 929
Komenda Powiatowa Policji:
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14
Straż Pożarna:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998, 22 755 52 37,
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 20, 22 738 24 51
Posterunek energetyczny Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992, 22 628 45 87
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