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LEADER W PODKOWIE LEŚNEJ I BRWINOWIE

W

ychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców i Radnych
obu gmin na naszym terenie powstał pomysł powołania
Lokalnej Grupy Działania. Dzięki inicjatywie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej i ścisłej życzliwej współpracy z Gminą Brwinów 23 lipca
br. w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
zebrało się kilkadziesiąt podmiotów z terenu obu gmin zainteresowanych inicjatywą zawiązania współpracy, powołania Stowarzyszenia i pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś IV Leader.
Środki te, w wysokości prawie 3 mln zł mogą być przeznaczone na
projekty realizowane na terenie obu naszych gmin. W spotkaniu
wziął udział Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej Andrzej Kościelny,
Maria Górska, sekretarz Podkowy Leśnej i Urszula Skolasińska,
sekretarz gminy Brwinów. Wśród przedstawicieli sektora społecznego znaleźli się zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych
działających na naszych terenach, jak i zainteresowani mieszkańcy.
Z głosem doradczym w spotkaniu informacyjnym uczestniczyli
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Kuliński i Szymon Sieniarski, którzy udzielali szczegółowych odpowiedzi na pytania z sali.
Inicjatywa jest nowatorska, gdyż zasadza się na współpracy podmiotów z trzech sektorów: publicznego (gminy i jednostki samorządowe), prywatnego (przedsiębiorcy, osoby fizyczne) i społecznego
(organizacje pozarządowe).
Możliwość wyboru projektów do dofinansowania, decydowanie o
podziale środków w takim gronie stwarza realne możliwości rozwoju
naszego obszaru, który dysponuje ogromnym potencjałem w zakresie oferty kulturalnej i turystycznej oraz osób działających w tej sferze. Dzięki pozyskanym funduszom wsparcie finansowe będzie
mogło być skierowane na inicjatywy, które już mają miejsce, by podnieść ich jakość i rangę, ale i sfinansować nowatorskie pomysły
przedsiębiorców i mieszkańców miasta, które będą promowały nasz
region.

Burmistrz Andrzej Kościelny oraz inni uczestnicy spotkania
Z formalnego punktu widzenia przed wszystkimi zainteresowanymi stronami stoi zadanie zbudowania i rejestracji w Sądzie Rejestrowym Stowarzyszenia, zgodnie z Ustawą o stowarzyszeniach. Radni
Podkowy Leśnej na sesji w dniu 31 lipca 2008 r. jednogłośnie przyjęli Uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013.
Bieżące informacje o przebiegu prac nad projektem są dostępne
na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.podkowalesna.pl)
w zakładce LEADER. Zapraszamy wszystkie chętne osoby i podmioty do współpracy.
Anna Łukasiewicz, Adriana Skajewska

OTWARTE OGRODY W PODKOWIE LEŚNEJ JUŻ PO RAZ CZWARTY

U

kryte przed światem za ogrodzeniem otulonym winoroślą, przesłonięte gałęziami,
skryte za stylowo rzeźbionymi furtkami - podkowiańskie ogrody. Już po raz czwarty możemy do
nich zajrzeć i zapomnieć się w zaczarowanym
świecie pełnym barw, muzyki, poezji, ludzkiego
ciepła i życzliwości. Prywatne wille i ogrody otwierają podwoje, mieszkańcy, artyści, organizacje
społeczne, ośrodki kultury w Podkowie Leśnej
i Urząd Miasta organizują szereg artystycznych,
kulturalnych i edukacyjnych wydarzeń.
Podkowa Leśna zaprasza na Festiwal Otwarte
Ogrody, który odbędzie się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w dniach 12-14 września
2008. Miasto-Ogród Podkowa Leśna, które
powstało po pierwszej wojnie światowej, po odzyskaniu niepodległości i po 150-latach obcych
zaborów wspaniale wpisuje się w ich temat przewodni: "Od ojcowizny do Ojczyzny".

Festiwalowym szlakiem
W tym roku w Podkowie Leśnej na gości czeka szereg atrakcji
i wiele historycznych, niekiedy zapomnianych miejsc. Ożyje wieża
legendarnego Pałacyku-Kasyno, z której popłynie hejnał skompono-

wany przez Tomasza Stańkę, wozami
zaprzężonymi w konie podążymy szlakiem pisarzy i poetów, poznamy architekturę i historię miasta-ogrodu, jego
mieszkańców i terenów, na których leży,
a także dzieje kolejki EKD/WKD. Odbędzie się dużo koncertów i wydarzeń
muzycznych, od koncertu pieśni dworskich, poprzez muzykę chóralną, jazzową, występ Zespołu "Mazowsze", aż po
szlagiery lat 20-tych ubiegłego wieku.
Oko cieszyć będą prace plastyczne,
malarskie i ceramiczne oraz fotografie
wykonane nie tylko przez podkowiańskich fotografików. Miłośnicy dwudziestolecia międzywojennego będą mogli
sfotografować się w stylu swojej ulubionej epoki oraz uczestniczyć w przeglądzie polskich filmów archiwalnych. To
tylko niektóre z proponowanych atrakcji.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem
w festiwalowym folderze i na stronie www.podkowalesna.pl.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Joanna Snarska-Pasternak
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RADA MIASTA

26

czerwca 2008 r. Rada Miasta Podkowy Leśnej obradowała
na XIX sesji, w której po raz pierwszy uczestniczyła, wybrana w wyborach uzupełniających, radna Dorota Obzejta-Żbikowska.
Na początku sesji radna odebrała z rąk Piotra Skalskiego - Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze do Rady Miasta Podkowy Leśnej oraz złożyła ślubowanie radnej
miasta. Radna Obzejta-Żbikowska została powołana do składu osobowego Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz
Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych. XIX sesja była również bardzo ważna ze względu na przyjęcie przez radnych miasta,
stosunkiem głosów 12 "za" oraz 1 głosem "wstrzymującym", Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna - uchwała nr 84/XIX/2008.

Treść wszystkich uchwał oraz protokołów z sesji Rady Miasta
dostępne są na stronie www.bip.podkowalesna.pl lub w Urzędzie
Miasta, pokój nr 1.
Radni Miasta zapraszają mieszkańców na swoje dyżury, które
odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00 do 18.00
w pokoju nr 5 Urzędu Miasta.

Uchwalono miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa
Uchwałą Rady Miasta Podkowy Leśnej nr 84/XIX/2008 z dnia 26
czerwca 2008 roku został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.
Powyższa uchwała wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podczas XX i XXI sesji, które odbyły się 24 i 31 lipca br. radni przyjęli następujące uchwały:
 85/XX/2008 w sprawie zmian w uchwale Nr 80/XVIII/2008 z dnia
24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej - przyjęto jednogłośnie,
 86/XX/2008 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich - 8 głosów "za", 4
głosy "wstrzymujące się",
 87/XX/2008 w sprawie powołania radnej miasta do składu osobowego komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej - przyjęto jednogłośnie,
 88/XX/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza
Miasta Podkowy Leśnej - przyjęto jednogłośnie,
 89/XXI/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta - przyjęto jednogłośnie,
 90/XXI/2008 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji
lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4
LEADER - przyjęto jednogłośnie.

Treść uchwały dostępna jest na stronie www.bip.podkowalesna.pl
lub w Urzędzie Miasta.
Anna Lorens
Biuro Rady Miasta

Komunikat
Na prośbę mieszkańców Urząd Miasta Podkowa Leśna wystąpił
do Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą o wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Brwinowskiej między ulicami
Szpaków i Ogrodową, ulicą prowadzącą do miejscowego cmentarza. Otrzymaliśmy odpowiedź negatywną, z której treścią i uzasadnieniem zainteresowani mogą zapoznać się w urzędzie pokój nr 14.
inż. Z. Pitułej, pełnomocnik burmistrza ds. budownictwa

ROWY ODWADNIAJĄCE W PODKOWIE LEŚNEJ - PROBLEM OTWARTY

S

ieć rowów odwadniających na terenie Podkowy Leśnej została
zaprojektowana na początku XX wieku z wykorzystaniem przebiegu naturalnych cieków wodnych. Służyły one do odprowadzania
wód powierzchniowych z leśnych terenów bagnistych. System ten
wraz z naturalnym ciekiem o nazwie "Niwka" (ujętym na mapie hydrograficznej okolic) przepływającym przez park miejski oraz zbiornik
wodny (staw), podobnie jak sieć dróg w mieście objęte są nadzorem
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Niezależnie od tego, a zgodnie z zapisami w Prawie Wodnym, do
obowiązków każdego właściciela na którego terenie, a także pod
którego własnością (drogi, tory kolejowe itp.) przepływa ciek należy
utrzymanie w należytym stanie koryt cieków wodnych, w tym również
rowów, w których woda płynie okresowo.
W jakim stanie znajdują się nasze rowy i jakie skutki z tego wynikają, szczególnie w okresie roztopów lub intensywnych opadów, najlepiej wiedzą Podkowianie, którzy mieszkają w pobliżu rowów napełnionych stojącą wodą (brak odpływu). Część rowów jest zasypana
i na tych miejscach posadowione są budynki (ul. Grabowa, ul.
Modrzewiowa). Pozostałe odcinki rowów, nie konserwowane od lat,
posiadają częściowo zasypane koryta, co uniemożliwia odpływ
wody. Również zaniedbana część terenu za szosą Warszawa-Grodzisk Mazowiecki powoduje podtopienia w okolicach cmentarza
miejskiego i wyżej w kierunku ul. Myśliwskiej.
W zaistniałej sytuacji coroczne, doraźne zabiegi zmierzające do
udrożnienia niektórych odcinków rowów nie przynoszą efektów.
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Problem odprowadzenia wód, w tym także z ulic, powinien być rozwiązany kompleksowo dla całej sieci rowów odwadniających, ponieważ w przypadku katastrofalnych opadów miasto zostanie podtopione. Miało to już miejsce dwukrotnie w ostatnim 60-cio leciu.
Opracowanie przez wyspecjalizowane biuro projektów dokumentacji technicznej opartej na wszystkich niezbędnych obliczeniach,
określającej spadki dna, wielkość przepustów, rodzaj umocnień
koryta i skarp winno stanowić podstawę zlecenia robót na poszczególnych odcinkach.
Ponieważ "Niwka" oraz rowy odwadniające przebiegają m.in. pod
torami, wzdłuż trasy WKD (koło stacji Podkowa Leśna Wsch. i stacji
Podkowa Leśna Zach.), pod ul. Brwinowską i Parkową (drogi powiatowe), pod drogą Warszawa-Grodzisk Mazowiecki (droga wojewódzka) oraz przez tereny prywatne za tą drogą aż do granicy miasta niezbędnym jest ścisła i stała współpraca między tymi jednostkami w tym tak istotnym dla miasta temacie (egzekwowanie obowiązków).
Renowację rowów należy wykonać na podstawie opracowanych
projektów technicznych, co skutkować będzie należytym ich udrożnieniem i umocnieniem. W innym wypadku ponoszone nakłady na
czyszczenie rowów (bez względu na wielkość tych nakładów) są
jedynie nieudolną próbą odcinkowego ich udrażniania, nie likwidującego zagrożenia kolejnego podtopienia miasta oraz cmentarza.
Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

LATO ARTYSTYCZNE "PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA"
W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W PODKOWIE LEŚNEJ

D

zieciom, które z różnych przyczyn nie mogły wyjechać na
wakacje poza Podkowę Leśną, Miejski Ośrodek Kultury zaproponował aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu w formie półkolonii, pod hasłem "Podróż dookoła Świata". Zajęcia trwały przez
pięć tygodni. Każdy tydzień spędzaliśmy na innym kontynencie :
pierwszy w Afryce, drugi w Azji, trzeci w Ameryce, czwarty w Europie, a ostatni piąty tydzień na wyspie marzeń Atlantydzie. Zajęcia
odbywały się na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie
Leśnej i okolicach. Akcja zorganizowana była wspólnie z Polskim
Komitetem Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej w terminie od 30
czerwca do 31 lipca. Uczestnikami były dzieci z Podkowy Leśnej
i okolic w wieku od 6 do 12 lat. Łącznie w półkoloniach udział wzięło około 100 dzieci. Zajęcia odbywały się w godz.9.00-15.30. Akcja
miała na celu zachęcenie dzieci do twórczego działania poprzez
udział w warsztatach artystycznych i odbioru sztuki poprzez oglądanie spektakli teatralnych i filmów. Część rekreacyjna półkolonii
umożliwiła uczestnikom miły i aktywny wypoczynek na wycieczkach,
basenie, zajęciach sportowych, grach terenowych itp.
Zajęcia artystyczne odbywały się każdego dnia, z wyjątkiem dni
kiedy wyjeżdżaliśmy na długie wycieczki. Codziennie odbywały się
różne warsztaty: teatralne, taneczne, karate, breakdance, szachy,
hip-hop, taniec nowoczesny, oraz plastyczne. Podczas zajęć dzieci
odkrywały nowe formy wyrazu. W zależności od typu warsztatów
uczyły się rozmaitych technik plastycznych, podstawowych form
aktorskich, kroków kilku tańców towarzyskich, poznawały podstawowe chwyty i ciosy karate, zasady gry w szachy, oraz nauczyły się
podstaw tańca breakdance i hip-hop. Podczas "Lata artystycznego"
dzieci miały kontakt ze sztuką, zarówno czynny, jak i bierny. Uczestnicy półkolonii obejrzeli wiele ciekawych filmów oraz przedstawień
teatralnych. Kiedy pogoda nam dopisywała dzieci cieszyły się częstymi wyjazdami na basen odkryty w Milanówku, gdzie oprócz kąpieli w brodziku lub basenie sportowym, mogły skorzystać z wypożyczalni sprzętu kąpielowego lub też pograć w inne gry na świeżym
powietrzu. W dni deszczowe dzieci odwiedziły kryty basen w Pruszkowie, gdzie mogły dowoli wyszaleć się w wodzie i korzystać z różnego rodzaju sprzętów wodnych, takich jak zjeżdżalnie rurowe,
masaże wodne czy jacuzi.
W czasie półkolonii odbyły się także wycieczki: w tygodniu Afrykańskim 3 lipca dzieci wraz z opiekunami zwiedzały Warszawskie
ZOO, w tygodniu Azjatyckim 10 lipca dzieci pojechały do Muzeum
Azji i Pacyfiku również w Warszawie, w tygodniu Amerykańskim 17
lipca pojechaliśmy na wspaniałą wycieczkę na "Ranczo" koło Mszczonowa. Na miejscu przewidziano wiele różnorodnych atrakcji dla

WYSTAWA RETROSPEKTYWNA
TWÓRCZOŚCI
HANNY I LESZKA NOWOSIELSKICH

W

czerwcu w Podkowie Leśnej mieszkańcy Podkowy Leśnej
i goście mogli przekroczyć gościnne progi domu przy
ulicy Helenowskiej i podziwiać wystawę retrospektywną twórczości Hanny i Leszka Nowosielskich prezentowaną po raz pierwszy
po prawie dziesięcioletniej nieobecności na scenie artystycznej.
Patronami tego wydarzenia byli Wojewoda Mazowiecki, Prezydent Miasta stołecznego Warszawy, Burmistrz Miasta Ogrodu
Podkowy Leśnej, Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków
oraz Ambasada Suwerennego Wojskowego Zakonu Maltańskiego w Polsce. Promotorem wystawy była córka Hanny Modrzewskiej Nowosielskiej, żona Ambasadora Włoch w latach 1988-1993,
teraźniejszego Ambasadora Suwerennego Zakonu Maltańskiego.
W zakamarkach ogrodu i domu państwa Nowosielskich przedstawiono dorobek artystyczny tych dwojga znanych i docenianych
artystów nieobecnych od lat na scenie artystycznej z powodu długoletniej choroby Hanny Nowosielskiej po śmierci jej męża Leszka Nowosielskiego.
Hanna i Leszek Nowosielscy stworzyli w ciągu kilkudziesięciu
lat pawilon wystawowy, galerię-ogród, gdzie w naturalnych
warunkach wystawowych istniały obok siebie ceramika i malarstwo. Wystawiali w wielu miejscach w Polsce i na świecie, otrzymali wiele nagród i medali. Sylwetki artystów i ich dorobek artystyczny prezentowaliśmy w czerwcu na stronie internetowej miasta.

dzieci w każdym wieku. Szczególną popularnością cieszyły się kowbojskie zabawy: strzelanie z łuku, rzucanie podkową do celu, przejażdżki konne, wozem, ciuchcią, zakuwanie w dyby, zwiedzanie kowbojskiego miasteczka w tym więzienia, banku, poczty. Na zakończenie zorganizowano prawdziwą kowbojską zabawę w bardzo ciekawie urządzonym saloonie. Na koniec dnia dzieci posiliły się kiełbaskami upieczonymi na grillu.
W tygodniu Europejskim pojechaliśmy na wycieczkę do Warszawy, gdzie płynęliśmy Tramwajem Wodnym po Wiśle, w ostatnim
tygodniu na Atlantydzie pojechaliśmy do Muzeum Techniki i Planetarium w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Na zakończenie półkolonii odbyła się dyskoteka z poczęstunkiem
dla wszystkich dzieci.
Tradycją półkolonii organizowanych przez MOK jest ich zakończenie w formie zabaw i konkursów dla wszystkich uczestników.
Aby tradycji stało się zadość 31 lipca, po posiłku, dzieci zostały
zaproszone na salę, gdzie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.
Codziennie w półkoloniach brało udział około 40-45 osób. Dziećmi zajmowali się zaangażowani opiekunowie, których wspierało kilku
oddanych wolontariuszy. Uczestnicy półkolonii zachęceni ciekawymi
zajęciami proponowanymi w czasie wakacji będzie uczęszczało
na zajęcia do MOK-u od września.
Beata Bierońska-Lach

KOMUNIKAT
STYPENDIUM SZKOLNE - POMOC
MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Do 15 września 2008 roku można składać wnioski o przyznanie
stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 351 zł.
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Sekretariacie
Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41.
Do wniosku należy załączyć:
a) zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu sierpniu 2008,
b) odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie
wniosku,
c) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej
pomocy materialnej,
d) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.),
e) stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym
dochodzie z innych źródeł niż w pkt a - d w miesiącu sierpniu
2008 roku.
Druki wniosków dostępne są na stronie www.podkowalesna.pl, w
Katalogu Usług Świadczonych przez Urząd - Referat Organizacji i Spraw
Obywatelskich karta OSO-15, a także w Sekretariacie Urzędu Miasta.
Regulamin udzielania pomocy materialnej (uchwała nr
144/XXXVI/2005) znajduje się na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Miasta Podkowy Leśnej lub w Urzędzie Miasta pok. Nr 1.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
LIPIEC-SIERPIEŃ 2008
www.szkolakik.strona.pl

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
W poprzednim biuletynie informowaliśmy o wynikach sprawdzianu
uczniów szkoły podstawowej. W połowie czerwca poznaliśmy wyniki egzaminu gimnazjalnego. Egzamin składał się z dwóch części:
humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej. W każdej z nich
uczeń mógł zdobyć maksymalnie 50 punktów. Średnia naszych gimnazjalistów wyniosła 41,00 p. z części humanistycznej i 40,83 p.
z części matematyczno-przyrodniczej. Indywidualnie najwyższe
wyniki w części humanistycznej uzyskali Maria Dzieduszycka (47 p.)
i Maria Kłeczek (46 p.), natomiast w części matematyczno-przyrodniczej Wojciech Skowron (50 p.) i Maria Kłeczek (49 p.), natomiast
najwyższy wynik sumaryczny otrzymała Maria Kłeczek (95 p.)
Ogólnopolska baza wyników sprawdzianu i egzaminu w całej Polsce znajduje się pod internetowym adresem www.wynikiegzaminow.pl

PIÓRO ŚW. HIERONIMA 2008
W tym roku wyróżnienie - Pióro św. Hieronima, fundowane przez
Burmistrza Podkowy Leśnej, otrzyma Wojciech Skowron, który uzyskał maksymalną liczbę punktów na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej. Będzie on czwartym uczniem
w historii Gimnazjum św. Hieronima, który otrzyma tę nagrodę. Uroczyste wręczenie pióra odbędzie się przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY
W INSCENIZACJI POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO
Rekonstrukcja historyczna to odtwarzanie fragmentów historii,
zazwyczaj bitwy, traktowane często jako hobby i odtwarzane przez
grupy historyczne. Do jednej z nich - Grupy Historycznej "Zgrupowanie Radosław" - należę od roku. "Radosław" odtwarza historię
Polskiego Państwa Podziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem
Powstania Warszawskiego. Liczy około trzydziestu członków. Grupa
czynnie bierze udział w obchodach rocznic, mszach, jak również w
kwestowaniu na rzecz odnowy kwater powstańców. Ukoronowaniem
naszej pracy była inscenizacja walk na Mokotowie, która odbyła się
9 sierpnia przy Pałacyku Szustra. Przygotowywaliśmy się do niej od
dawna, lecz intensywne próby trwały od prawie dwóch miesięcy.
Zawierała w sobie sceny z całego Powstania na Mokotowie: od ukazania życia cywilów, przez przysięgę żołnierską, walki, pogrzeb poległego aż do klęski i ucieczki kanałami.
Działanie grup rekonstrukcyjnych to bardzo pozytywne zjawisko
kulturalne i historyczne. Pozwala lepiej zrozumieć historię, bo przedstawia ją na żywo, wzrokowo i namacalnie, a nie sucho, teoretycznie
i podręcznikowo.
Kuba Świderski

KLUB MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII CZĘŚCIOWE ZAĆMIENIE
1 sierpnia Klub Miłośników Astronomii pod przewodnictwem Kuby
Skowrona, naszego absolwenta, a dziś studenta fizyki, zaprosił
mieszkańców Podkowy do oglądania częściowego zaćmienia Słońca. Pogoda dopisała i widowisko udało się. W ciągu 3 godzin odwiedziło nas ok. 80 osób. Zawitała do nas też pani redaktor Telewizyjnego Kuriera Mazowieckiego; krótką migawkę można było obejrzeć
w wieczornym wydaniu. Tego dnia o zjawisku opowiadał na antenie
Radia Bogoria dyrektor naszej szkoły Grzegorz Dąbrowski. 16 sierpnia planowaliśmy powtórzyć pokaz przy okazji zaćmienia Księżyca,
ale tym razem pogoda nie dopisała i musieliśmy zrezygnować ze
wspólnego oglądania.
Iwona Zubka-Krawczyk

Wręczenie legitymacji AK dla Kuby przez najstarszego stopniem,
żyjącego powstańca z Mokotowa

DZIEŃ SPORTU 2008

J

ak co roku w dniu 3.06.2008 o godz. 8:30 , w Zespole Szkół
Samorządowych w Podkowie Leśnej, UKS "Rzut podkową" zorganizował "Dzień sportu" Licznie uczestniczące dzieci i młodzież
mogła wystartować w wielu konkurencjach. Były to : Rzut podkową,
Biegi na 60 i 40m, Skok w dal, Skok wzwyż, Turniej piłkarski, Turniej
ping-ponga.
Każdy z członków zarządu UKS opiekował się jedną z konkurencji. Podczas trwania imprezy odbyły się również konkurencje pokazowe. Z najważniejszych były to pokazy gry w siatkówkę, łucznictwo,
tenis oraz skok wzwyż. Zaprosiliśmy również Policję i Straż Pożarną
do zademonstrowania najnowszego sprzętu, wozów bojowych,
motocykli. Zaproszony ambulans Pogotowia Ratunkowego niestety
nie dotarł na swój pokaz, ponieważ był zajęty przy poważnych
wypadkach. Może na następny rok uda się pokazać dzieciom ich
sprzęt.
Rozegrano mecze systemem pucharowym i wręczono puchar tym
razem silnej reprezentacji szkoły samorządowej. Ubiegłoroczni zwycięzcy (absolwenci) obiecali stawić się na następnych zawodach by
odbić puchar z rąk uczniów.
Zostały rozdane liczne nagrody i dyplomy, a pierwszoklasiści
dostali koszulki z logo UKS i herbem Podkowy Leśnej. Była wata
cukrowa za darmochę i grill zorganizowany przez Ia - klasę naszego
Gimnazjum.
Kontakt z UKS "Rzut podkową" na stronie Zespołu Szkół Samorządowych najlepiej za pomocą linku na stronie Podkowy Leśnej lub
drogą mailową: uks.rzut.podkowa@gmail.com.
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Chcieliśmy ta drogą podziękować Wszystkim, którzy przyczynili
się do zorganizowania " Dnia Sportu"- 2008 oraz zaprosić tych, którzy chcą pomóc w krzewieniu kultury fizycznej w Podkowie Leśnej.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Zbigniew Musiałek, Zarząd UKS

64. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

64. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,
cmentarz w Podkowie Leśnej

J

ak co roku przychodzimy na cmentarz podkowiański, aby
przeżyć tę jedyną chwilę w roku, godzinę "W", godzinę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wracają w mojej pamięci tamte dni
grozy i nadziei. Patrząc na pamiątkową płytę, na wieńce i płonące
znicze widzę blade sylwetki gruźliczych dzieci z ewakuowanego
Szpitala Wolskiego położone w lustrzanej sali Kasyna. Pochylam się
nad straszliwie poranionymi powstańcami z naszego szpitala w willi
pana Baniewicza. Nad Warszawą gorzała wtedy w dzień i w noc
straszna łuna pożarów. Wspominam moich poległych przyjaciół i
mogłabym jak Zbyszek z "Popiołu i Diamentu" liczyć gasnące płomienie… Ela, Andrzej, Władek, Wacek…
Mówią o nas Pokolenie Kolumbów i dodają tragiczne, stracone
pokolenie. A jednak po tylu latach powstało Muzeum Powstania
Warszawskiego. Wspaniały Walijczyk Norman Davies napisał całą
prawdę i świat się dowiedział, że było Powstanie Warszawskie. I że
był to jedyny na tę skalę zryw ku niepodległości w drugiej wojnie
światowej. I że Armia Krajowa była najliczniejszą i najlepiej zorganizowaną armią podziemną Europy.
Gloria Victis!
Kalina Szydłowska-Pawłowicz

Groby powstańcze na cmentarzu w Podkowie Leśnej

W

piątek 1 sierpnia 2008 r. przy grobach powstańczych na cmentarzu
w Podkowie spotkali się mieszkańcy miasta - wśród nich grupa kombatantów,
przedstawiciele Rady i Urzędu Miasta,
a także instytucji oraz organizacji społecznych. O godz. 17.00 zebrani chwilą ciszy
uczcili pamięć uczestników Powstania i złożyli kwiaty pod tablicą
z napisem: Zmarłym warszawiakom z Powstania Warszawskiego.
ażm

Powstańcy warszawscy, pacjenci oddziału chirurgicznego Szpitala
Wolskiego zorganizowanego w willi Tadeusza Baniewicza
przy ul. Kwiatowej w Podkowie Leśnej; po lewej stronie
z warkoczem Kalina Szydłowska-Pawłowicz,
pseudonim "Miła", sanitariuszka
(fotografia ze zbioru Kaliny Pawłowicz)

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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CENTRUM KULTURY I INICJATYW OBYWATELSKICH JUŻ OTWARTE!

U

roczyste otwarcie Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w
Podkowie Leśnej odbyło się 21 czerwca 2008 roku.
Impreza rozpoczęła się w sobotę przed południem zabawami i
grami plenerowymi, o atrakcyjność których zadbał podkowiański
UKS. Pod okiem doświadczonych instruktorów można było rzucić
podkową do celu i zdobyć koszulkę z logo CKiIO lub sprawdzić
swoje możliwości w biegu przełajowym wokół pałacyku. Plenerowe
konkurencje sportowe nawiązywały do tradycji Pałacyku-Kasyna,
kiedy w czasach jego świetności podkowianie grywali w tenisa, jeździli na sankach, aktywnie wypoczywali.
W południe, w alei parkowej Lilpopa Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich przeprowadziło pokaz władania lancą i szablą podczas
brawurowej jazdy konnej. Jeźdźcy w efektownych XIX-wiecznych
mundurach z impetem rozłupywali szablami głowy kapusty i rozpruwali pękate worki z mąką.
Wielkim zainteresowaniem dzieci i dorosłych cieszyła się konkurencja strzelania z łuku zorganizowana przez pasjonata dawnych
epok Tomasza Pękalę.
Na łące przed pałacykiem artyści Teatru Mimo intrygowali publiczność akcjami pantomimicznymi przewrotnie zatytułowanymi "Aniołowo". "Anioły" zawieszono w przestrzeni, jakby w poczekalni do…
Nieba. Na tle scenografii, przywodzącej na myśl klimat pożółkłych
fotografii, pięciu mimów "bawiło się" rekwizytami podróży, formowało i burzyło stos ze starych waliz.
Przed pałacykiem artystki Magazynu Sztuk zamieniały dzieci w
leśne zwierzaki, wspólnie z najmłodszymi tworzyły makramy, biżuterię, plotły wianki.
Przez cały dzień można było oglądać dwie wystawy - dokumentującą historię pałacyku oraz projekt rewitalizacji Parku Miejskiego.
Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizował plenerową galerię
plastyczną oraz kiermasz prac. Na górnym tarasie można było zwiedzić wystawę twórczości Słuchaczy Uniwersytetu Otwartego Pokolenia, natomiast w alkierzu Sali Lustrzanej odbył się przegląd filmów
dokumentalnych - Videoteka Podkowiańska Stowarzyszenia Związek Podkowian. W Sali Integracyjnej Towarzystwo Przyjaciół Miasta
- Ogrodu zaprezentowało własne bogate publikacje o Podkowie
Leśnej.
Rewelacyjnie zaprezentowali się polscy rewelersi, czyli Voice
Band. Repertuar zespołu oscyluje wokół przedwojennych, znanych
piosenek, przypominanych w odświeżonej, nieco kabaretowej aranżacji. Występ chóru męskiego z akompaniamentem akordeonu,
nawiązujący do czasów świetności kameralnych zespołów męskich,

wzbudził entuzjazm publiczności. Uwagę widzów przykuwały też
ekstrawaganckie czerwone buty rewelersów.
Podczas uroczystości otwarcia, burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Andrzej Kościelny i dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich Alina Witkowska przywitali gości i mieszkańców Podkowy.
- Wierzę, że w każdym z nas tkwią ogromne pokłady pozytywnych
wartości i moc do wprowadzania ich w życie, że w każdym z nas bez
względu na wiek drzemie chęć uczestniczenia w różnych dziedzinach kultury, rozwijania swoich zainteresowań i zaspokajania duszy.
Chciałabym, aby to miejsce stwarzało ku temu przyjazną przestrzeń
- powiedziała dyrektor CKiIO.
Burmistrz Podkowy Leśnej Andrzej Kościelny podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do przywrócenia pałacykowi jego pierwotnej funkcji.
- Myślę, że remont Pałacyku jest naszym wspólnym sukcesem powiedział burmistrz do zgromadzonych gości.
O burzliwej historii powrotu pałacyku do społeczności podkowiańskiej i roli organizacji społecznych przypomnieli: Ewa Domaradzka,
przewodnicząca Stowarzyszenia Związek Podkowian i Jacek Wojnarowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa
Leśna.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, w Galerii Kasyno
otwarto wernisaż rysunków Antoniego Chodrorowskiego "Komentarze". Wojciech Kwiatek, dziennikarz i publicysta, przypomniał sylwetkę przyjaciela - wybitnego rysownika i karykaturzysty, a równocześnie człowieka niezwykle dowcipnego i serdecznego.
Dzięki uprzejmości dyrektor Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w
Stawisku Alicji Matrackiej - Kościelny, wernisaż w Galerii Kasyno
uświetniła ikona autorstwa Antoniego Chodorowskiego, którą artysta podarował Jarosławowi Iwaszkiewiczowi z okazji 80-lecia rodzin.
Na zakończenie wieczoru zagrała orkiestra Sinfonia Viva pod batutą Tomasza Radziwonowicza. Koncert pt. "Muzyka i Ekran" znakomicie poprowadził Paweł Sztompke, dziennikarz programu I Polskiego Radia, wytrawny znawca muzyki filmowej. W programie znalazły
się m.in. takie niezapomniane melodie jak walc z filmu "Trędowata" Wojciecha Kilara, walc z filmu "Noce i dnie" Waldemara Kazaneckiego, muzyka z filmu "Dziecko Rosemary" Krzysztofa Komedy,
czy muzyka z filmu "Vabank II" Henryka Kuźniaka.
Chcielibyśmy szczególnie podziękować Uczniowskiemu Klubowi
Sportowemu za pomoc w organizacji gier i zabaw plenerowych.

CHOPIN W KASYNIE

C

entrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na cykl niedzielnych recitali fortepianowych pt.: "Chopin w Kasynie",
zorganizowanych we współpracy z Towarzystwem im. Fryderyka
Chopina w Warszawie.
W lipcu i sierpniu w Pałacyku Kasynie zagrali pianiści: Joanna
Ławrynowicz, Anna Maria Stańczyk, Bronisława Kawalla i Kazimierz
Gierżod. Spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
zarówno dorosłych, jak i dzieci. Publiczność w skupieniu wysłuchała fantazji, walców, nokturnów, polonezów i mazurków skomponowanych przez Fryderyka Chopina. W programie recitalu Anny
Marii Stańczyk znalazły się utwory Edwarda Griega , takie jak
"Wesele w Troldhaugen" czy "Poranek" i "W grocie Króla Gór" ze
suity "Peer Gynt" , jak również "Koncert Warszawski" Richarda
Addinsella. Swój występ wspaniała pianistka zakończyła porywającą "Etiudą Rewolucyjną" Fryderyka Chopina.
Zapraszamy na kolejne spotkanie z muzyką fortepianową w urokliwej scenerii Pałacyku Kasyna.
W kolejne niedzielne popołudnia o godzinie 16.00 wystąpią:
21 września - Paweł Filek
5 października - Anna Filipczuk
19 października - Monika Rosca
9 listopada - Katarzyna Kraszewska
23 listopada - Jerzy Romaniuk
7 grudnia - Jerzy Maciejewski
21 grudnia - zapraszamy na Koncert Kolęd
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Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

WARSZTATY "PODKOWA - OTWIERANIE PRZESTRZENI"

W

dniach 7 - 13 września 2008 r. w Podkowie Leśnej odbędą się
warsztaty malarskie. Zajęcia poprowadzi artysta plastyk
Jakub Cwieczkowski.
Do udziału w plenerze zapraszamy wszystkich młodych twórców,
którzy planują studia artystyczne, są studentami wydziałów plastycznych, a także artystów, którzy chcieliby wzbogacić swoje doświadczenia związane ze sztuką.
Podkowa posiada tradycję artystyczną, ma szczególny klimat i niepowtarzalną architekturę. W planach warsztatów są zajęcia plenerowe, atelierowe oraz inne działania artystyczne mające na celu zainteresowanie uczestników pleneru zarówno obiektami zabytkowymi,
jak i miejscami zaniedbanymi w Podkowie Leśnej.
"Otwieranie przestrzeni" to tytuł nawiązujący do otwarcia Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, oswojenia
miejsca i włączenia społeczności lokalnej w działania kulturalno artystyczne instytucji.

Wystawę poplenerową będzie można oglądać podczas Festiwalu
Otwartych Ogrodów w Pałacyku Kasyno.
Każdy uczestnik przekaże jedną pracę na własność Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Prace te będą eksponowane na
wystawie poplenerowej podczas Festiwalu Otwartych Ogrodów 2008
tworząc docelowo Galerię Podkowiańską Młodych.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie oraz materiały.
Zgłoszenia zawierające portfolio i życiorys należy wysyłać na
adres: magda.kantorowicz@palacykkasyno.pl
Więcej informacji: /0 22/ 729 13 84
Organizatorzy pleneru: Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
oraz Stowarzyszenie Związek Podkowian
Projekt współfinansowany przez Stowarzyszenie "Europa i MY" w
ramach programu "Działaj Lokalnie V" ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności

57. NUMER PODKOWIAŃSKIEGO MAGAZYNU KULTURALNEGO

U

kazuje się od 1 kwietnia 1993 roku w rytmie pór roku z zawsze
dominującym tematem. Poprzednie wydania kwartalne
poświęcone były m.in. kulturze niemieckiej, czeskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, muzułmańskiej. W obecnym, 57. numerze czasopisma piszą
autorzy o kulturze żydowskiej. I jak zawsze - podkoviana, czyli o ważnych wydarzeniach i wydaniach. O problemach małych miast histo-

rycznych, konserwacji obrazu w kościele św. Krzysztofa, filozofii
bycia Gustawa Holoubka. Wywiady, wiersze, wspomnienia, czarnobiałe i kolorowe fotografie. Kontynuacja "Podkowińskiego Słownika
Biograficznego". Ciekawy dodatek pt. "Deszcz".
Grażyna Zabłocka

BIBLIOTEKA
Tysięczny Czytelnik
Z radością informujemy, że 18 lipca 2008 r. mieliśmy przyjemność
powitać w gronie osób zapisanych do Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej kolejnego Czytelnika,
którego karta została opatrzona numerem 1000. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkańcom Podkowy Leśnej i
miejscowości sąsiednich za wspaniałą ocenę naszych poczynań,
która manifestuje się częstymi odwiedzinami. Czytelnikiem naszej
Biblioteki może zostać każda osoba, bez względu na miejsce
zamieszkania i zameldowania. Ze zbiorów Biblioteki podkowiańskiej
korzystają także osoby czasowo przebywające w Podkowie Leśnej.

Dyskusyjny Klub Książki
Serdecznie zapraszamy na spotkania
Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbędą się:
- w sobotę 27 września 2008 r. o godzinie 14-tej (sekcja dla dorosłych),
- sobotę 20 września 2008 r. o godzinie
14-tej (sekcja dla dzieci i młodzieży).
Będzie nam niezmiernie miło, jeśli
zechcecie Państwo przyjąć zaproszenie
do rozmowy o ważnych, intrygujących,
czasem zabawnych książkach przy filiżance pysznej zielonej herbaty Dagny Przybyszewskiej. Zgodnie z umacniającą się w Galicji
angielską modą pani profesorowa Helena Rydlowa od 1880 roku
zwykła w każdy piątek o siedemnastej w swym salonie przy ulicy
Garncarskiej podejmować tą herbatą "świat krakowskiego kulturalnego mieszczaństwa". Herbata była świetna, dyskusje pasjonujące,
towarzystwo zebrane na każdym podwieczorku wyśmienite. Mamy
nadzieję, że zaszczycicie nas Państwo swoją obecnością.
Klub Pod Mądrym Smokiem
Składamy serdeczne podziękowania wolontariuszkom - Teresie
Miller i Danucie Szewczyk -prowadzącym zajęcia w Klubie Pod
Mądrym Smokiem. To dzięki ich pomocy w czasie wakacji nieprzerwanie odbywały się spotkania, na które nadal zapraszamy wszystkie podkowiańskie maluchy. We wtorki i soboty w godzinach 11.00
- 12.00 czytamy głośno baśnie, bajki, wierszyki. W sierpniu odwiedzała nas także grupa przedszkolaków, które w skupieniu słuchały
strasznych historii o Czerwonym Kapturku, Smoku Wawelskim i
innych przedziwnych bajkowych stworach.
Zapraszam serdecznie
Dorota Skotnicka, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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WAKACYJNY DYŻUR W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM

P

odczas tegorocznych wakacji nie zapomniano również o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta. W dniach od 11 do
29 sierpnia dyrekcja i nauczyciele Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały zorganizowali wakacyjny dyżur opieki dla kilkanaściorga podkowiańskich przedszkolaków. Podczas dyżuru dzieci
uczestniczyły w wielu ciekawych i interesujących zajęciach, wykonywały różne prace plastyczne, odwiedziły Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich, Klub Pod Mądrym Smokiem w Miejskiej Bibliotece
Publicznej oraz co sił w nóżkach hasały po placu zabaw. W imieniu
rodziców dziękujemy całej kadrze przedszkola za wakacyjną opiekę.
Natomiast w ostatnich dniach sierpnia odbyły się tygodniowe zajęcia adaptacyjne z rodzicami dla dzieci po raz pierwszy przychodzących do przedszkola. Najmłodszym przedszkolakom życzymy
powodzenia i odwagi.
Anna Lorens

NOWY DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W PODKOWIE LEŚNEJ

W

raz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2008/09 funkcję
dyrektora podkowiańskiego Zespołu Szkół Samorządowych
obejmie na pięć lat, dobrze podkowianom znana, Elżbieta Mieszkowska - doświadczony pedagog oraz wieloletni wicedyrektor Szkoły Samorządowej, której w wyniku konkursu i po uzyskaniu pozytywnej oceny Mazowieckiego Kuratora Oświaty Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej powierzył to stanowisko.
Pani dyrektor ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu, kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą, podyplomowe studium pomocy rodzinie- ISNS na
Uniwersytecie Warszawskim oraz kurs kwalifikacyjny Kształcenie
Obywatelskie w Szkole Samorządowej.
Pracę w Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej podjęła najpierw
w charakterze nauczycielki prowadzącej zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, a po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji prowadziła
zajęcia KOSS. Od 2001 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora
Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej.
Podczas kwietniowego posiedzenia komisji konkursowej pani
Mieszkowska pytana o jej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły odpowiadała: "Zadbam o to, aby podkowiańska szkoła była bezpieczna i przyjazna dla uczniów, rozpoznająca i rozwijająca talenty,
wspomagająca uczniów w rozwoju, zarówno tych uzdolnionych, jak
i tych ze szczególnymi wymaganiami edukacyjnymi. Szkoła powinna
być także miejscem nabywania ważnych umiejętności społecznych,
takich jak poprawne komunikowanie się, poszanowanie innych,
umiejętność współpracy. Charakter miejscowości skłania do podejmowania działań w zakresie edukacji ekologicznej, a także związanej
z poznawaniem swojej małej ojczyzny".
W odpowiedzi na pytania o współpracę z rodzicami wyjaśniała:
"Szkoła wspierana działaniami Rady Rodziców i Rady Szkoły może
być placówką, która szybciej i sprawniej poradzi sobie z trudnościami. Rada Rodziców działająca w tej szkole jest autorem kilku bardzo
cennych inicjatyw, które wpłynęły na poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych. Chciałabym, aby szkoła mogła pełnić dla rodziców funkcję twórczego i przyjaznego forum, służącego wymianie poglądów i
podejmowaniem działań wspierających działalność placówki".
O kadrze szkolnej w pani dyrektor mówiła: "Pracujący w tej szkole
nauczyciele poza wysokimi kwalifikacjami stanowią zintegrowany,
wzajemnie wspierający się zespół ludzi. Dobre stosunki między pracownikami sprzyjają działaniom budowanym bardziej na współpracy, niż rywalizacji. Uważam to za mocną stronę tej szkoły".
Na pytania dotyczące współpracy z innymi instytucjami oraz możliwości wykorzystania szans, jakie daje nam Unia Europejska pani
Mieszkowska wyjaśniała: "Na terenie miasta działa prężnie kilka
instytucji pozarządowych oraz instytucje kultury. Współpraca z nimi
od dawna układa się dobrze, będę się starała ją rozwijać, angażując
szkolną społeczność w działania środowiskowe i zapraszając do
współpracy w szkolnych działaniach członków środowiska lokalnego. Natomiast możliwość korzystania ze środków Unii Europejskiej
stawia przed nami, jako placówką, szansę pozyskania ich na działania, które mogą wzbogacić zarówno ofertę edukacyjną szkoły, jak i
jej wyposażenie. Nauczyciele i uczniowie uczestniczą w programach
europejskich: Comenius i programie e-learningowym współpracy ze
szkołą w Grecji. Będę wspierała działania zmierzające do wymiany
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doświadczeń ze szkołami w Europie i wykorzystywania funduszy
europejskich".
Natomiast o trudnościach, z jakimi boryka się szkoła, pani dyrektor mówi tak: "Źródłem trudności w pracy szkoły, wymagającym ciągle jeszcze wypracowania sposobów radzenia sobie z nimi, jest
praca z dziećmi uchodźców. Z jednej strony to okazja do wprowadzenia w szkole zajęć z obszaru wielokulturowości, uczenia tolerancji i szanowania praw ludzi odmiennych kulturowo, ale z drugiej strony sytuacja ta stwarza też szereg trudności natury edukacyjnej i
wychowawczej. Mam świadomość problemów, jakie w związku z
tym spotyka funkcjonowanie szkoły i będę się starała je rozwiązywać.
Sprawą również niezwykle ważną, ale trudną do zrealizowania ze
względu na duże nakłady finansowe jest niewystarczająca baza lokalowa szkoły. Brakuje sal lekcyjnych, aby nauczanie mogło odbywać
się w systemie jednozmianowym, pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Istnieje zatem wielka potrzeba powiększenia pomieszczeń szkolnych dla zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu uczących się dzieci. Przedstawione potrzeby szkoły uzyskały zrozumienie władz miasta".
Życzymy pani dyrektor Mieszkowskiej powodzenia, spełnienia
wszystkich założeń dotyczących funkcjonowania szkoły oraz wielu
nowych i interesujących pomysłów dla podkowiańskiego Zespołu
Szkół i jej uczniów.
Anna Lorens

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

DNI PODKOWY LEŚNEJ W ZAKOPANEM?
KORESPONDENT U.O.POKOLENIA DONOSI Z WAKACJI

P

ani Yaśmina Strzelecka napomknęła mi wiosną, że przygotowuje drugą edycję swej książki o Helenie Rojównie; spotkanie
promocyjne, być może połączone , z uwagi na planowane miejsce
promocji, z jej koncertem- miało się odbyć w lipcu w willi ATMA,
muzeum biograficznym Karola Szymanowskiego.
Pani Yaśmina z upodobaniem , o którym wiem nie od dziś , gra
utwory Szymanowskiego; o jej związkach rodzinnych z Podhalem
jak również bohaterką książki wiedziałam już z lektury pierwszej edycji opowieści o Helenie .
Wreszcie - spotkanie tych trzech elementów w ATMIE. Nie mogłam
tego przegapić ! Więc w drogę !
22 lipca miejsca siedzące w Muzeum zająć trzeba było dużo
wcześniej; o godz. 19tej chyba podwójny wianuszek tych, którzy nie
zmieścili się w środku, przysłuchiwał się wydarzeniom tego wieczoru przez otwarte okna. Z okazji tego spotkania w Muzeum Biograficznym Karola Szymanowskiego przygotowano wystawę rodzinnych fotografii Heleny Roj-Kozłowskiej, plakatów z koncertów i
przedstawień napisanych, przygotowanych, tańczonych i wyreżyserowanych przez Rojównę. A jeszcze niezwykła okazja: portret
bohaterki pędzla Rafała Malczewskiego wypożyczony specjalnie na
tę okazję od Rodziny.
I popłynęła opowieść o tej niezwykłej, wszechstronnie utalentowanej kobiecie, muzie przedwojennej bohemy artystycznej Zakopanego i o fascynacjach i inspiracjach muzycznych Szymanowskiego.
Prowadzący ten piękny wieczór pan Maciej Pinkwart, kustosz
Muzeum , dialogując z panią Yaśminą i granymi przez nią utworami
Chopina i Szymanowskiego, w sugestywny i wzruszający dla wielu
obecnych na sali sposób przedstawił proces i wartość wchłaniania
przez twórców 'akademickich' kultury ludowej; powstawanie nowej
muzyki.
Wieczór zakończono w jedyny możliwy sposób: złożeniem kwiatów na mogile Rojówny na znajdującym się nieopodal starym
cmentarzu tj. na Pęksowym Brzysku.
Przez następne dwa dni Podhale ledwo było widoczne pod zwałami chmur i ulewy. Ale przecież nie po to jestem w Zakopanem na
wakacjach aby siedzieć w pensjonacie. A więc studiujemy program
wydarzeń kulturalnych i wszelakich innych, przygotowanych przez
mieszkańców dla turystów.
I cóż się okazało? Ano tylko tyle, że lipiec 2008 w Zakopanem
można by obwołać D n i a m i
Podkowy Leśnej
po
d Rysami.
W Galerii Hasiora przy ul Jagiellońskiej - czynna była wystawa
rysunków pani Zofii Broniek i pani Magdaleny Kraszewskiej. Ekspozycja prac pani Broniek zawierała rysunki z cyklu Światło i Mrok
oraz kolaże z cyklu Wstęga. Intrygują mnie abstrakcje, choć z pewnością nie zawsze , a może nawet - nigdy ? , mój odbiór dzieła abstrakcyjnego nie zbliża się do zamysłu jego twórcy. Bowiem wycinki
rzeczywistości w odbiorze artysty i przez niego przetworzone dają

Jaśmina Strzelecka obok portretu Heleny Rojówny pędzla Rafała
Malczewskiego, fot. Z. Jachimski
odbiorcy ogromne pole dla interpretacji. Więc jakaż swoboda dla
widza ! Bo przecież każdy gość wyjdzie z salonu z innymi doznaniami.
A za to w Galerii w domu Pani Kraszewskiej można kupić bieżące i archiwalne numery podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego .
Jak w domu.
Na tym nie koniec - bo lipiec w Zakopanem, proszę Państwa, to
dla melomanów prawdziwa uczta.
Festiwal DNI MUZYKI zorganizowany, jak co roku, przez Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego splótł się w tym
gorącym, choć deszczowym, lipcowym tygodniu z koncertami organizowanymi przez krakowską Agencję Artystyczną 'Orfeusz'. Występy zaproszonych wielu znakomitych instrumentalistów i wokalistów
ukoronowane zostały, w ostatnim dniu festiwalu, koncertem w Galerii Orskiego na Antałówce znanego i bliskiego sercom podkowian
kwartetu smyczkowego PRIMA VISTA. A w programie - Jose Crisostomo Ariaga, ulubiony przez członków zespołu i promowany przez
nich na polskim rynku muzycznym, oraz piękny kwartet Es-dur duńczyka, Carla Nielsena. Festiwal zamknął II kwartet Karola Szymanowskiego.
Czyż nie jest, więc, uzasadniony powyższy wniosek ? Dni Podkowy Leśnej w Zakopanem ?
Beata Tarłowska

KOMU WIERSZ, KOMU PIOSENKĘ

J

uż po raz trzeci Stowarzyszenie Związek Podkowian wzięło
udział z lokalnym konkursie grantowym 'Działaj Lokalnie VI'
organizowanym przez Stowarzyszenie Europa i My (z siedzibą w Pułtusku).
W tym roku otrzymaliśmy dwie dotacje: na projekt realizowany
z wspólnie z podkowiańskim Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich pt: "OTWIERANIE PRZESTRZENI", warsztaty plastyczne oraz
na projekt realizowany przez słuchaczy Uniwersytetu Otwartego
POKOLENIA pt.: "KOMU WIERSZ KOMU PIOSENKĘ".
Pomysł projektu "Komu wiersz, komu piosenkę" narodził się
w wyniku obserwacji sposobu w jaki słuchacze podkowiańskiego
UTW podchodzą do swojego uczestnictwa w zajęciach uniwersyteckich. Ogromne czynne zaangażowanie wielu słuchaczy, chęć śpiewania i deklamowania poezji, jak również prezentowania ważnych
dzieł prozatorskich, gotowość dzielenia się z innymi własną twórczością, często przez całe lata chowaną do szuflady, przybiera
postać spektakli poetycko-muzycznych.
Na
potrzeby
prezentowanych
spektakli
słuchacze
U.O.POKOLENIA, twórcy i wykonawcy, wykorzystują zarówno
znane już pieśni do tekstów prezentowanych autorów jak również
nowe, specjalnie skomponowane na potrzeby widowiska .

W ramach projektu KOMU WIERSZ, KOMU PIOSENKĘ planujemy
przygotowanie na warsztatach muzycznych i teatralnych czterech
takich programów poetycko- muzycznych. Ich powstawanie, realizacja i rejestracja w części sfinansowana zostanie z przyznanej
z programu 'Działaj Lokalnie VI' dotacji. Warsztaty zaczynają się 18
sierpnia w C.K.i I.O. w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18.
Najbliższy spektakl na który w imieniu Stowarzyszenia Związek
Podkowian i słuchaczy U.O.POKOLENIA wszystkich serdecznie
zapraszamy będzie miał miejsce w C.K.i I.O. w dniu 17 września o
godz. 11.00. Treścią tego programu będą WIERSZE WISŁAWY
SZYMBORSKIEJ. Następne planowane są październiku, w listopadzie i grudniu.
Program dofinansowano ze środków Stowarzyszenia Europa
i My w ramach Programu "Działaj Lokalnie VI" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce.

Beata Tarłowska, koordynator U.O.POKOLENIA
i koordynator projektu, tel. 0 512 425 777

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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21 PODKOWIAŃSKA PIELGRZYMKA PIESZA DO ROKITNA

W

niedzielę 14 września odbędzie się 21
Podkowiańska Pielgrzymka Piesza do
Rokitna k. Błonia. Pielgrzymka odbywa się
zawsze w drugą niedzielę września. Do przejścia ok. 9 km trasą przez Brwinów.
Po raz pierwszy pielgrzymka odbyła się w
1988 roku z inicjatywy Stanisława Kobosko i
za zgodą ówczesnego proboszcza ks. Leona
Kantorskiego. W Rokitnie czczony jest
cudowny obraz Matki Bożej Rokitniańskiej
Prymasowskiej Wspomożycielki i obchodzony jest odpust z okazji święta Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny.
Centralnym punktem pielgrzymki będzie
msza święta w Rokitnie o godz. 11.30. Zbiórka uczestników o godz. 7.50 przed kościołem
św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Powrót
autokarem ok. godz. 13.00 .
Organizatorzy pielgrzymki zapraszają dzieci, młodzież, ministrantów, harcerzy i rodziny
do udziału w pielgrzymce u progu nowego
roku szkolnego.
ks. proboszcz Wojciech Osial

Pierwsza Pielgrzymka w 1988 roku, fot. M. Klajnowski

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PODKOWIE LEŚNEJ
Z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, panią
Marią Katarzyną Matuszewską (K.M.) rozmawia Stanisław
Kobosko (S.K.)
S.K.: Pani Kasiu (jak wiem, używa Pani imienia Katarzyna), jak usytuowany jest Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w strukturze organizacyjnej naszego miasta?
K.M.: OPS jest samodzielną jednostką organizacyjną miasta (taką
jak MOK czy Biblioteka) i nie wchodzi w skład Urzędu Miasta. To
powoduje, że prowadzi własną księgowość i kasę.
S.K.: Kto zatrudniony jest w OPS?
K.M.: OPS zatrudnia 5-ciu pracowników: kierownika OPS (tel. 75921-33), pracownika socjalnego Małgorzatę Szram (tel. 759-21-11)
opiekującego się podopiecznymi mieszkającymi na północ od torów
linii WKD, pracownika socjalnego Danutę Orkowską (tel. 759-21-11)
opiekującego się podopiecznymi mieszkającymi na południe od
torów linii WKD, księgową i kasjerkę.
S.K.: Komu przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej?
K.M.: Prawo do świadczeń przysługuje osobom posiadającym
obywatelstwo polskie i zamieszkującym w naszym mieście. Cudzoziemcom pod określonymi ustawą warunkami i obywatelom Unii
Europejskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt w Polsce.
S.K.: Jakie są kryteria dochodowe uzyskania pomocy z OPS?
K.M.: Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477zł miesięcznie oraz osobie w rodzinie w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351zł miesięcznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy,
zasiłek okresowy lub pomoc rzeczowa.
S.K.: Kto może wnioskować o przyznanie pomocy?
K.M.: O przyznanie pomocy może wnioskować osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna
może być też udzielana z urzędu.
S.K.: Jaki jest tryb przyznawania pomocy przez OPS?
K.M.: Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w
formie decyzji administracyjnej, którą wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza
się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny bierze pod uwagę indywidualne
cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby
lub rodziny mogącej mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im
pomocy. Na podstawie wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej
wynikające stanowiące podstawę planowania pomocy.
S.K.: Jakie świadczenia rodzinne realizuje OPS?
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K.M.: Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z
rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wyżej wymienionym, jeżeli
dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504zł.
S.K.: Ilu osobom (rodzinom) w Podkowie Leśnej udziela pomocy
OPS?
K.M.: W I półroczu 2008roku ze świadczeń pomocy społecznej
niezależnie od jej rodzaju skorzystały 73 rodziny, to jest 159 osób, co
stanowi ok. 4,26% ogółu ludności Podkowy Leśnej (nie są liczone
rodziny otrzymujące świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną).
S.K.: Jakie środki przeznacza OPS na pomoc w formie zasiłków
celowych (opał, leki)?
K.M.: W I półroczu 2008 roku wydano 59.864zł na zasiłki celowe i
okresowe na pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej, gazu,
leków, leczenia, wydatki bieżące. Z pieniędzy tych skorzystało 58
rodzin - 128 osób. Dwie osoby przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Za ich pobyt OPS ponosi w części odpłatność.
S.K.: Jakie wydatki poniósł OPS na zasiłki rodzinne w I półroczu
tego roku?
K.M.: Wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia opiekuńcze. Skorzystały 104 rodziny,
wypłacono 1041 świadczeń na kwotę 110.651zł.
S.K.: W jakich rozmiarach świadczone są przez OPS usługi opiekuńcze?
K.M.: W I półroczu tego roku osoby samotne, chore, wymagające
opieki osób drugich zapewnioną miały pomoc w formie usług opiekuńczych. Skorzystało z nich 14 osób.
S.K.: W jakim stopniu wydatki OPS są finansowane z budżetu państwa, a w jakim z budżetu miasta?
K.M.: W I półroczu 2008 roku z ogółu wydatków OPS poniesionych na pomoc społeczną 47% stanowiły wydatki finansowane z
budżetu państwa, a 53% finansowane z budżetu miasta.
S.K.: Dziękuję bardzo za rozmowę.

Ogłoszenie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej zatrudni
na umowę zlecenie opiekunki do osób starszych i chorych.
Zgłoszenia do naszego ośrodka lub telefoniczne na numery
(22) 759-21-11 i (22) 759-21-33.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

KLAPS - FILMOWA PODKOWA

P

rojekt stowarzyszenia Związek Podkowian "KLAPS - Filmowa
Podkowa" znalazł się w wąskim gronie laureatów konkursu
"Seniorzy w akcji" organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych "ę" oraz Polsko Amerykańską Fundację Wolności. Partnerem w projekcie jest Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w
Podkowie Leśnej. Jest to kontynuacja zakończonego w czerwcu
bieżącego roku projektu "Etiudy filmowe" zrealizowanego w ramach
Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA.
Projekt jest ośmiomiesięczny, zamknięty klamrą dwu wydarzeń
kulturalnych zaplanowanych w dniach szczególnych dla społeczności Miasta- Ogrodu.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy w niedzielę 14
września na plenerową projekcję filmów dokumentalnych z autorskiego cyklu "Małych Ojczyzn" Krystyny i Michała Bogusławskich. Na
widowni zasiądą zaproszeni goście, w tym uczniowie Profesora z
różnych roczników, bohaterowie i współautorzy filmów. Jest to grono
szczególne - mogące być symbolem działań i aktywności obywatel-

skiej na rzecz Małych Ojczyzn rozsianych po całej Polsce, utrwalonych dzięki ponadczasowemu przekazowi filmowemu. W Parku
przed Pałacykiem Kasyno będziecie mieli Państwo okazję współuczestniczyć w panelu dyskusyjnym.
Przez kolejne miesiące proponujemy edukacyjne cykle spotkań z
filmem dla młodzieży i seniorów. Program opracowała Beata Wróblewska. Uczestnicy równoległych warsztatów filmowo-fotograficznych poznają tajniki sztuki filmowej w praktyce. Liderem podejmowanych działań jest Michał Bogusławski. Realizacja jest możliwa
dzięki ścisłej współpracy z CKiIO w Podkowie Leśnej.
Planujemy zakończenie projektu w kwietniu, w dniu Urodzin Miasta- wtedy uczestnicy warsztatów zaprezentują Państwu materialne
efekty KLAPSA. Organizatorzy i twórcy pomysłu wierzą, że zarówno
panel dyskusyjny jak i cykle spotkań staną się stymulatorem do rozwijania postaw i zachowań kulturotwórczych i obywatelskich.
Anna Łukasiewicz, Koordynator projektu

APEL TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MIASTA - OGRODU PODKOWA LEŚNA

T

owarzystwo Przyjaciół Miasta - Ogrodu Podkowa
Leśna zwraca się do wszystkich obecnych i dawnych
mieszkańców w ważnej naszym zdaniem sprawie.
Przeszłość naszego Miasta - Ogrodu możemy odtwarzać i utrwalać wyłącznie na podstawie pamiątek i dokumentów oraz z relacji bezpośrednich tyci co tą przeszłość
jeszcze pamiętają.. Staramy się te relacje pozyskiwać, ale
tych którzy mogą ich udzielić jest niestety, z każdym
dniem, coraz mniej. Przegrywamy z nieuchronnie przepływającym
czasem.
Zadając sobie sprawę z wagi problemu Towarzystwo nasze pozyskało w ostatnim czasie i przystosowało społecznym wysiłkiem do
wykorzystania - dodatkowe pomieszczenie z przeznaczeniem na
przechowywanie i gromadzenie już posiadanych świadectw przeszłości i tych które chcielibyśmy w najbliższym czasie pozyskać.
Interesują nas wszystkie materiały: dokumenty osobiste, pisma urzędowe wydawane przez podkowiańskie władze instytucje i urzędy,
dokumentacje architektoniczne, dawne księgi meldunkowe, świadectwa szkolne i zawodowe , dokumentacja działalności samorzą-

dowej i społecznej - organizacyjnej i prowadzonej w
ramach tzw. czynów społecznych ( od początków istnienia
naszego Miasta do 1989 r ), życia codziennego i uroczystości państwowych i kościelnych wreszcie wszelkie fotografie wykonane w Podkowie Leśnej i na jej tle. Zdajemy
sobie sprawę z tego, że często w/w materiały stanowią dla
wielu z nas bardzo cenne i osobiste pamiątki, których nie
chcemy, w każdym razie dziś, się pozbywać. I tu istnieje
możliwość- mamy na to możliwości techniczne- by materiały te
zostały zinwentaryzowane np. w Waszych domach, opisane, skopiowane czy przefotografowane, z pozostawieniem oryginałów w zbiorach ich właścicieli.
Prosimy więc o wszelkie informacje i kontakt z Oskarem
Koszutskim, członkiem Zarządu TPPM-O odpowiedzialnym za
sprawy dokumentacyjno- archiwalne. Telefon : 0-22- 7589199,
kom 0-514 169 644, e-mail oskar.koszutski@neostrada.pl oraz
w siedzibie Towarzystwa Podkowa Leśna ul. Swierkowa 1 (barak
po lewej stronie od bramy) w każdy czwartek w godz. 11 - 13

"UCZ SIĘ JAK ŻYĆ Z PASJĄ" - PROGRAM GRUNDTVIG
W PODKOWIE LEŚNEJ

M

iędzynarodowy projekt partnerski "Ucz się jak żyć z pasją""Learn how to Live with Passion- LLP" będzie od września
2008 roku realizowany w Podkowie Leśnej. Projekt zaplanowany jest
na dwa lata a językiem roboczym jest angielski. Pomysłodawcą i
koordynatorem całości międzynarodowego projektu jest stowarzyszenie Związek Podkowian. Przy akceptacji Burmistrza Andrzeja
Kościelnego partnerem stowarzyszonym jest Urząd Miasta Podkowa
Leśna.
Naszymi partnerami są;
- Adult Education Center OLMEDO z Hiszpanii,
- Halk Egitim Markezi ve ASO Mudurlugu z Turcji,
-Vilnius Adult Education Centre z Litwy,
- Biedriba MUSMAJAS z Łotwy.
Wszystkie organizacje i instytucje partnerskie są typu non-profit
I zajmują sie nieformalną edukacją dorosłych, w szczególności

seniorów. Zgodnie z priorytetowym celem Komisji Europejskiej na
lata 2008-2010 projekt odpowiada na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się społeczeństwa w Europie. W ramach wymiany
dobrych praktyk zaplanowaliśmy zarówno kreacyjne działania edukacyjne w poszczególnych krajach skierowane do słuchaczy partnerskich organizacji, jak i wymianę doświadczeń poprzez edukacyjne wyjazdy dla osób czynnie zaangażowanych w bieżące działania
stowarzyszenia.
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez
całe życie".
Anna Łukasiewicz, Koordynator projektu
z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Związek Podkowian

UNIWERSYTET OTWARTY POKOLENIA
W PODKOWIE LEŚNEJ
Uniwersytet Otwarty POKOLENIA zaprasza stałych słuchaczy i
wszystkich chętnych, którzy chcieliby nimi zostać do C.K.i.I.O.
w Pałacyku, ul Lilpopa 18 w dniach 22, 24, 25 i 29 września w godzinach 10.00 - 13.00. W tym czasie organizatorzy i przedstawiciele
Rady Słuchaczy będą przyjmowali zgłoszenia uczestnictwa na VI
semestr.
Czesne za VI semestr ustalone zostało na 50 PLN/osobę; zajęcia
fakultatywne oraz wycieczki płatne są przez uczestników oddzielnie
wg kosztu rzeczywistego.

Nowi słuchacze wnoszą również jednorazowa opłatę 'wpisowe'
w wys. 20.00 PLN.
Inauguracja przewidziana jest na 1 października , środa , godz.
11.00 w C.K.i I.O. w Pałacyku. Semestr będzie trwał do 28 stycznia
2009.
ZAPRASZAMY
Beata Tarłowska, Koordynator U.O.POKOLENIA
tel 0 512 425 777

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIEJSKIEGO
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek - 10 - 18
wtorek - 800 - 1600
środa - 800 - 1600 (dzień wewnętrznej pracy bez przyjęć interesantów)
czwartek - 800 - 1600
piątek - 800 - 1600
00

00

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. 1200 - 1800
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
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 Głowacki Kazimierz - kazimierz.glowacki@podkowalesna.pl
5 Łukasiewicz Anna - anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl
6 Mironiuk Jolanta - jolanta.mironiuk@podkowalesna.pl
7 Murawski Dariusz - dariusz.murawski@podkowalesna.pl
8 Musiałek Zbigniew - zbigniew.musialek@podkowalesna.pl
9 Radziejowski Janusz - janusz.radziejowski@podkowalesna.pl
10 Trzeciak-Walc Joanna - joanna.walc@podkowalesna.pl
11 Wrzosek Anna - anna.wrzosek@podkowalesna.pl
12 Żukowska-Maziarska Anna - anna.maziarska@podkowalesna.pl
Radni Małgorzata Janus i Zbigniew Bojanowicz nie posiadają
adresów internetowych. Korespondencję e-mailową można kierować do nich na adres: radamiasta@podkowalesna.pl

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

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

