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BURMISTRZ I AMBASADORZY

W

koncercie chopinowskim w wykonaniu profesora Kazimierza
Gierżoda, który odbył się 31 sierpnia w cyklu "Chopin w
Kasynie", uczestniczyła rekordowa liczba słuchaczy. W Sali
Lustrzanej Pałacyku Kasyna zasiedli goście: Ambasador Australii
Ruth Pearce oraz Ambasador Japonii Ryuichi Tanabe z Małżonką.
Program niedzielnego koncertu fortepianowego wypełniły wyłącznie kompozycje Fryderyka Chopina takie jak: Polonez d-moll op. 71
nr 1 oraz Polonez As-dur op. 53, Fantaisie - Impromptu cis-moll op.
66, Scherzo b - moll op. 31, Nokturn cis - moll (Lento con gran
espessione), trzy Mazurki, dwa Walce z op. 64.
Po koncercie, który zakończył się kilkakrotnymi bisami wspaniałego pianisty, w Pałacyku Kasyno odbyło się spotkanie Burmistrza
Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej Andrzeja Kościelnego z szefami
misji dyplomatycznych Australii i Japonii. Uczestniczyli w nim również: prof. Kazimierz Gierżod, Alina Witkowska, dyrektor Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Zbigniew Musiałek - radny Miasta Podkowa Leśna oraz Mark C. Krawczyński, dyrektor wystawy
"Polska Przyszłość", wraz z rodziną.
Podczas spotkania Burmistrz Podkowy Leśnej przedstawił historię Miasta Ogrodu Podkowa Leśna i omówił aktualną sytuację społeczno-gospodarczą miasta.Obiektem szczególnego zainteresowania Gości był zrewitalizowany Pałacyk Kasyno, obecnie symbol
świetności Podkowy Leśnej, jeden z najciekawszych obiektów
architektonicznych, wpisujący się w historię miasta od momentu
jego powstania. Zgromadzeni rozmawiali o polityce rozwojowej
władz miasta, o ochronie dziedzictwa kulturowego Podkowy Leśnej,
a także o idei Festiwalu Otwartych Ogrodów. Wyrazili uznanie dla
osiągnięć kulturalnych oraz wielkiej gotowości Miasta Ogrodu do
podejmowania nowych wyzwań.
Ambasador Japonii Pan Ryuichi Tanabe podkreślił, że Pałacyk
Kasyno jest miejscem bardzo pięknym i unikatowym. Zwrócił się
do burmistrza Miasta Ogrodu Podkowa Leśna z propozycją nawiązania współpracy z japońskimi pianistami i zainteresowania ofertą
kulturalną CKiIO społeczności japońskiej w Warszawie.
"Panie Burmistrzu - napisała w Księdze Pamiątkowej Pałacyku
Kasyno Ruth Pearce, Ambasador Australii - dziękuję za niezapomnianą wizytę w Pana pięknym mieście i za wysoki poziom jego kultury" .
Magda Kantorowicz - Kwietniak

FESTIWAL OTWARTE OGRODY 2008
Drodzy Podkowianie,
Już po raz czwarty w Podkowie Leśnej w
ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbył
się Festiwal Otwarte Ogrody. Nasze MiastoOgród, które powstało po pierwszej wojnie
światowej, po odzyskaniu niepodległości i
po 150-latach obcych zaborów wspaniale
wpisało się w temat przewodni EDD: "Od
ojcowizny do Ojczyzny".
Festiwal Otwarte Ogrody podkreśla unikalny charakter MiastaOgrodu Podkowy Leśnej, jego potencjał, którym przede wszystkim
są ludzie pełni zaangażowania i dobrej energii. Ludzie, którzy otwierają się na świat, zapraszają do ciekawych, historycznych miejsc,
willi i ogrodów, idealnie wpisując się w program na rzecz ochrony,
promocji i zrównoważonego rozwoju miast-ogrodów, którego elementem jest festiwal. Otwarte Ogrody to ludzie wrośli w historyczne
miejsca Podkowy Leśnej przepełnione tradycją, legendą, duchem
czasów międzywojnia i społeczeństwa obywatelskiego. To dzięki
Państwu festiwal istnieje i rozwija się z roku na rok.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim, których wsparcie i zaangażowanie przyczyniły się do sukcesu tegorocznej edycji Festiwalu.
Andrzej Kościelny, Burmistrz Miasta

Uroczysta inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej,
Andrzej Kościelny, Burmistrz Miasta i Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze",
13 września 2008 , fot. T. Potkański

LEADER W PODKOWIE LEŚNEJ I BRWINOWIE
NOWE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
"ZIELONE SĄSIEDZTWO"

L

atem 2008r powstała inicjatywa zawiązania wspólnego stowarzyszenia, skupiającego mieszkańców, stowarzyszenia i instytucje obu naszych gmin. Odbyło się pięć otwartych spotkań informacyjnych. Wspólnie opracowaliśmy cele stowarzyszenia, omawialiśmy statut i wymyśliliśmy nazwę. Ogólny cel - poprawę jakości życia
mieszkańców w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju stowarzyszenie ma szansę realizować przy wsparciu środkami unijnymi
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.
W spotkaniu założycielskim, które odbyło się 13 października
2008 r. uczestniczyli zarówno przedstawiciele osób prawnych jak
i osoby fizyczne - w sumie 34 członków założycieli. Zgodnie
z uchwałami Rad Miasta wśród założycieli znaleźli się Burmistrz
Miasta Podkowy Leśnej Andrzej Kościelny i Burmistrz Miasta i Gminy
Brwinów Andrzej Guzik.
Powołane zostało stowarzyszenie, przyjęto statut i wybrano władze stowarzyszenia.
Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Anna Łukasiewicz- Prezes Zarządu (na mocy uchwały Walnego
Zgromadzenia)
Tomasz Latopolski - I Wiceprezes Zarządu
Adriana Skajewska - II Wiceprezes Zarządu
Andrzej Kubicki - Sekretarz
Jarosław Waliszewski - Skarbnik
W skład Komisji Rewizyjnej weszli; Piotr Skalski, Marek Olenderek,
Zbigniew Musiałek.
W kolejne poniedziałki października i listopada w Podkowie Leśnej
i Brwinowie będą odbywały się spotkania poświęcone opracowaniu
Lokalnej Strategii Rozwoju. Strategia jest obowiązkowym i bardzo
szczegółowym dokumentem wymaganym na etapie składania wniosku o fundusze z PROW-u. Więcej informacji w zakładkach LEADER
na stronach Podkowy Leśnej i Brwinowa.
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszamy
do aktywnego uczestnictwa w pracach nad wspólną Strategią.
Anna Łukasiewicz

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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DZIAŁAJ LOKALNIE
PODWIECZOREK GRANTOWY 2008

25

września 2008 o godzinie 17.00 w Pałacyku Kasyno w Podkowie Leśnej odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznych czeków zwycięzcom konkursu w ramach programu "Działaj
Lokalnie". Osiem organizacji i instytucji z terenu powiatu grodziskiego i gminy Nasielsk odebrało symboliczne czeki na opracowane
przez siebie projekty. Przyznane dofinansowanie jest nieodzowną
pomocą w realizowaniu pomysłów na pobudzanie aktywności społeczności lokalnej.
W 2008 r. Stowarzyszenie Europa i My (Lokalna Organizacja
Grantowa) wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i partnerami ogłosiło już po raz trzeci w swojej historii lokalny konkurs
grantowy w ramach Programu "Działaj Lokalnie VI", finansowanego
przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W odpowiedzi na
konkurs wpłynęło 11 wniosków z terenu powiatu grodziskiego
i gminy Nasielsk, w tym 4 z Podkowy Leśnej.
Niezależna komisja grantowa oceniła, że 8 spośród 11 nadesłanych wniosków otrzyma dotacje. Nagrodzone projekty są realizowane od lipca 2008 do lutego 2009 roku.
- "Jest to ogromny sukces dla lokalnych środowisk, które w ten
sposób mogą nauczyć się skuteczniej pozyskiwać większe środki,
np. europejskie - mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My. - Poprzez przyznawanie dotacji w otwartym konkursie grantowym chcemy pomagać w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują własne problemy i starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki".
Komisja zdecydowała o przyznaniu 8 dotacji o ogólnej sumie
26 tys. zł (dotacje wynoszą od 800 zł do 5.700zł).
Podczas Podwieczorku Grantowego zaprezentowano zwycięskie
projekty (m.in. pokaz prac fotograficznych, film, inne). Spotkanie
uhonorowali reprezentanci organizacji odbierających czeki, goście
z partnerskich powiatów i gmin, sponsorzy oraz przedstawiciele
programu "Działaj Lokalnie" z Akademii Rozwoju Filantropii.
Informacje o laureatach na stronie
www.europaimy.org/dzialajlokalnie
Źródło: www.europaimy.org

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

PRACE DROGOWE
W PODKOWIE LEŚNEJ

U

rząd Miejski w Podkowie Leśnej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na "Ulepszenie nawierzchni gruntowej dróg w Podkowie Leśnej: destruktem asfaltowym na podbudowie z kruszywa betonowego oraz nawierzchnią z kruszywa granitowego na podbudowie z kruszywa betonowego" została zawarta
umowa. Zadanie powinno być zrealizowane do końca bieżącego
roku. Pracami mają być objęte następujące ulice: Sokola (od Gołębiej do Ptasiej), Orla (od rowu do Jaskółczej), Sępów, Jaskółcza,
Borsucza (od Głównej do Myśliwskiej), Błońska, Helenowska (od
Głównej do Myśliwskiej), Miejska (od Głównej do Myśliwskiej), Jeża
i Krecia (do Łosia), Głogów, Topolowa (od Modrzewiowej do Akacjowej), Akacjowa (od Wschodniej do Sosnowej), Sosnowa (od
Bukowej do Bukowej), Jodłowa (od Jana Pawła do Orzechowej).
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 263973-2008.
Ponadto w 2008 roku będzie przeprowadzona naprawa
nawierzchni ulic: Krasek, Krasińskiego, Mickiewicza, Bluszczowej,
Świerkowej, Sienkiewicza, Reymonta, Modrzewiowej.
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE
NA MAZOWSZU

8

października w Pałacyku Kasynie z inicjatywy Grzegorza
Kostrzewy-Zorbasa, prezesa i pomysłodawcy stowarzyszenia
"Ład na Mazowszu", radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, odbyło się spotkanie z panią Katarzyną Młodawską, Dyrektorem
Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Gospodarzem był Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny. Przedstawiciele miastogrodów, m.in. Komorowa i leśnego Kampinosu prezentowali problemy, z jakimi borykają się ich miejscowości. Podkowa Leśna
przedstawiła problemy związane z rewitalizacją Parku Miejskiego.
Joanna Snarska-Pasternak
Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury oraz
Samorządowa Szkoła w Podkowie Leśnej zapraszają gimnazjalistów i uczniów klas 4-6 szkół podstawowych powiatu grodziskiego i pruszkowskiego do udziału w konkursie

"Znani - nieznani"
Więcej na stronie www.mbp-podkowalesna.pl

20

września 2008 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 141 poz.
888) min. w sprawie zawieszenia działalności gospodarczej przez
przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników. Okres zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej może być nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 24 miesiące. Okres zawieszenia
prowadzenia działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia złożenia informacji o zawieszeniu i trwa do dnia złożenia informacji
o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wzór zgłoszenia wraz z obszerniejszą informacją o zawieszaniu prowadzenia
działalności gospodarczej znajduje się na stronie internetowej miasta w BIP: "jak załatwić sprawę" Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich.
Informację o zawieszeniu należy składać w Urzędzie Miejskim
w Referacie Organizacji i Spraw Obywatelskich (pok. 7).

INFORMACJE RADY MIASTA
PODKOWY LEŚNEJ

INAUGURACJA SEZONU
KULTURALNEGO MOK

T

egoroczna Inauguracja Sezonu Kulturalnego odbyła się w
sobotę 4-go października. Licznie przybyła publiczność zajęła
miejsca przy stolikach, gdzie przy lampce wina i serowych-krabowych koreczkach, wysłuchała recitalu znanego aktora - Emiliana
Kamińskiego. Na program artystyczny złożyły się skecze, scenki
kabaretowe oraz piosenki, zarówno nowe jak i te dawne, znane chociażby repertuaru "Teatru Domowego", działającego w okresie stanu
wojennego.
Po występie artysty, goście przeszli do Galerii A, gdzie czekały na
nich przygotowane przez pracowników MOK-u wiktuały. Suto zastawione stoły, pięknie udekorowane przez pracowników cieszyły nie
tylko walorami smakowymi, ale także wizualnymi.
Przy dźwiękach subtelnej muzyki, goście dzielili się wrażeniami
mijającego wieczoru.

18

września br. radni miasta obradując w Miejskim Ośrodku
Kultury na XXII sesji przyjęli dwie uchwały:
 91/XXII/2008 w sprawie uchwalenia Program profilaktyki i opieki
nad dzieckiem i rodziną na lata 2008 - 2012 opracowany przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,
 92/XXII/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta.
Treść uchwał dostępna jest na stronie www.bip.podkowalesna.pl
lub 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 pokoju nr 5 Urzędu Miasta.
Biuro Rady Miasta
Anna Lorens

2

WERNISAŻ

W

sobotni wieczór 27 września w Galerii A odbyło się otwarcie
wystawy fotografii Zofii Zwierzchowskiej-Hajnosz. Zdjęcia
pani Zofii nie po raz pierwszy zdobią ściany naszej galerii. Tym
razem są to fotografie z pleneru w słowackim miasteczku - Bardejowie. Plener zorganizowany był przez Krynickie Towarzystwo Fotograficzne, z którym Zofia Zwierzchowska-Hajnosz od lat związała
swoją działalność artystyczną. Bardzo piękne zdjęcia wzbudziły
duże zainteresowanie licznie zgromadzonych na wernisażu gości.
Można było podziwiać ciekawą architekturę oraz pejzaż Bardejowa.
Szczególny klimat stworzył cykl czrno-białych fotografii.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

LISTY PISANE MUZYKĄ
"MUZYCZNY SALON PODKOWY"

BIBLIOTEKA
Promocja Przewodnika po Podkowie Leśnej
11 października 2008 r. mieliśmy przyjemność wysłuchać ciekawych, intrygujących, a czasem zabawnych opowieści związanych
powstaniem Przewodnika po Podkowie Leśnej autorstwa Anny
Żukowskiej-Maziarskiej, przełożonego na język angielski przez Philipa
Earla Steele'a i opatrzonego wspaniałymi fotografiami Jacka Maziarskiego. W trakcie spotkania prezentowany był pokaz slajdów ze zdjęciami charakterystycznych miejsc Miasta-Ogrodu. Ważnym elementem budującym niezwykły nastrój spotkania były wspaniale przybrane
stoły, których aranżacja została złożona w ręce Anny Foss i Amber
Steele. Jesienne akcenty w postaci owoców dzikiego bzu, liści dębu,
wrzosów i chryzantem doskonale harmonizowały z niezwykle zajmująco zaprezentowanym przez naszych uroczych gości tematem Podkowy Leśnej jako miejsca, w którym każdy spędzony dzień jest źródłem
wyjątkowych wrażeń, a otaczająca przyroda pozwala na chwile refleksji i zadumy. Spotkanie było wspólną inicjatywą Towarzystwa Przyjaciół Miasta - Ogrodu Podkowa Leśna i Biblioteki. Pięknie dziękujemy
wszystkim, bez których serdeczności i pomocy nie udałoby się zorganizować tego cennego, integrującego mieszkańców spotkania.

W

piątkowy wieczór 26 września, w Pałacyku Kasynie odbył
się kameralny spektakl muzyczny z udziałem dwojga znakomitych artystów: damy polskiej sceny teatralnej i filmowej - Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, która wcieliła się w rolę pianistki Clary
Schumann oraz wielkiej osobowości sceny muzycznej - Pawła
Kamasy, który zagrał kompozycje Johannesa Brahmsa.
Na listy Clary Schumann do Brahmsa, pięknie przeczytane przez
Teresę Budzisz-Krzyżanowską, odpowiadał, grając porywająco
utwory niemieckiego kompozytora, Paweł Kamasa. Dialog muzyki
ze słowem był wspaniałą metaforą szczególnej relacji łączącej tę
niezwykłą parę muzyków. Spektakl wywołał wielkie wrażenie na
przybyłych swoją subtelną fabułą i artystyczną wirtuozerią.
Trzecim bohaterem wieczoru był z pewnością …. fortepian marki
Fazioli - arcydzieło syntezy włoskiego artyzmu i technologii. Ten niezwykły instrument, o przepięknym brzmieniu i formie został przywieziony tylko na ten jedyny, otwierający cykl "Muzyczny Salon
Podkowy", koncert.
Magda Kantorowicz-Kwietniak

Poezja ma przyszłość
18 października 2008 r. odbyło się zorganizowane we współpracy z Podkowiańskim Magazynem Kulturalnym i TP Miasta-Ogrodu Podkowa
Leśna spotkanie z Markiem Czuku. Autorem ośmiu zbiorów poetyckich:
W naszym azylu. Przedświt, Warszawa 1989; Książę Albański. Biblioteka,
Łódź 1991; Jak kropla deszczu. Biblioteka, Łódź 1998; Ziemia otwarta do
połowy. Biblioteka, Łódź 2000; Przechodzimy do historii. 44 wiersze z lat
1998-1999. Biblioteka, Łódź 2001; Którego nie napiszę. Tygiel Kultury,
Łódź 2003; Ars poetica. Fronda, Warszawa 2006; Inny wybór wierszy.
Nowy Świat, Warszawa 2007 oraz arkusza Kwartet Literacki. Apis, Wrocław 1999. Moderatorem przedsięwzięcia była Beata Wróblewska.
Bajkowe spotkania
18 listopada 2008 r. o godzinie 10.00 zapraszamy na spotkanie z Wiolettą Piasecką - autorką bajek dla dzieci. Wspaniały talent narracyjny oraz
bajkowe stroje, w których wystąpi nasz gość sprawiają, że dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchają opowieści i aktywnie uczestniczą w spotkaniach. W Bibliotece są dostępne książeczki ze wspaniałymi, baśniowymi historiami pisarki, które po spotkaniu będzie także można nabyć.
Dyskusyjny Klub Książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Podkowie Leśnej
20 września 2008 r. podczas kolejnego spotkania Dyskusyjnego
Klubu Książki (sekcja dla młodzieży) mieliśmy przyjemność rozmawiać
o książce P. Vrede Konszachty ze smokami. Kolejne spotkanie odbędzie
się 25 października 2008 r. o godz. 14.00, w jego trakcie będziemy kontynuować naszą dyskusję oraz zajmiemy się kolejnym tytułem. Będzie to
Artemis Fowl - E. Colfera. W listopadzie i grudniu skupimy się na niezwykłych przygodach przedstawionych w książce Ch. Paoliniego - Eragon. Jest to pierwsza część cyklu Dziedzictwo. Akcja książki rozgrywa
się w krainie Alagaësii, w której mieszka piętnastoletni chłopiec o imieniu Eragon. Młody człowiek znajduje tajemniczy niebieski kamień w
Kośćcu, dzikich, niebezpiecznych górach blisko małej wioski Carvahall.
W Alagaësii, gdzie rządzi zły król Galbatorix, który był jednym z wielu
Smoczych Jeźdźców zanim jego smoka zabiły urgale. Gdy odmówiono
przyznania mu nowego smoka, popadł w obłęd i zamordował resztę
Jeźdźców. Po tym wydarzeniu objął on władzę w Alagaësii.
27 września 2008 r. odbyło się pierwsze spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki (sekcji dla dorosłych). Fascynujący wykład Józefa
Kolinka na temat życia i twórczości V. Nabokova - spowodowały, że
spotkanie upłynęło w niezwykle - w opinii klubowiczów - dobrej,
sprzyjającej dyskusji, a nawet pogłębionym rozważaniom atmosferze. Całości wrażenia dopełniła gorąca, aromatyczna herbata.
W trakcie rozmów ustalono, że spotkania odbywać się będą
w każdy czwartek o godz. 18.00. Jeden raz w miesiącu będą w nim
brać udział zaproszeni goście. Najbliższe spotkanie połączone
z zaproszeniem Henryka Boukołowskiego zaplanowane jest na 30
października godz. 18.30. Tematem będzie książka pt. "Polesie"
Antoniego F. Ossendowskiego.
Lista kolejnych lektur:
1. Październik 2008 r. - A. F. Ossendowski, Polesie.
2. Listopad 2008 r. - V. Nabokov, Nieprawe godło.
3. Grudzień 2008 r. - T.A. Pruszak, O ziemiańskim świętowaniu.
Zapraszam serdecznie
Dorota Skotnicka Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Program do końca roku 2008
 30 X 2008 r. (czwartek), godz. 20.00

Mistrzowie Kameralistyki
Kwartet Wilanów
W.A. Mozart Kwartet B-dur KV 458 "Polowanie"
Władysław Słowiński "Jesienna Opowieść" na kwartet smyczkowy
Antonin Dworzak Kwartet F-dur op.96 "Amerykański"
 29 XI 2008 r. (sobota), godz. 20.00

Wieczór Polski
"Siła i Światło"
Agata Zubel śpiew
Marcin Grabosz fortepian
Cezary Duchnowski fortepian, komputer
Fryderyk Chopin Pieśni z op. 74
Karol Szymanowski Pieśni Kurpiowskie op. 58
ElettroVoce (Agata Zubel/Cezary Duchnowski) Szymanki Kurpianowskie,
Szymborskie Improwizacje
 20 XII 2008 r. (sobota), godz. 20.00

Rodziny Muzyczne
Jan Stanienda skrzypce
Krzysztof Stanienda fortepian
Agnieszka Urbańczyk skrzypce
Magdalena Dąbek-Kaniuga skrzypce
Marzena Hodyr altówka
Monika Cekała wiolonczela
César Franck Kwintet fortepianowy f-moll op.14 (1879)
Felix Mendelssohn-Bartholdy Koncert podwójny d-moll na skrzypce,
fortepian i smyczki (1823)
Ceny biletów : 20 i 10 PLN, rezerwacje i sprzedaż biletów przed
koncertem w CKiIO, Tel: 22 729 13 84 wew. 34

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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W STAWISKU

P

aździernik był - już po raz dziewiąty na Stawisku - miesiącem
Festiwalu Muzyczne Konfrontacje, organizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk. Tegoroczne spotkania festiwalowe odbywały się pod hasłem Na pograniczu kultur polskiej i ukraińskiej. Różnorodne gatunki, style, wzajemne związki
kultur polskiej i ukraińskiej prezentowali Marta Boberska, Natalia
Rewakowicz, Karol Radziwonowicz, Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej pod dyrekcją ks. Jerzego Szurbaka, Zespół Huculski Czarnohora, Olena Leonenko, Marek Walawender, młodzi artyści malarze ze
Lwowa i Krzemieńca, a także historycy literatury, kulturoznawcy
i poeci "kresowi" (m.in. Nina Taylor-Terlecka, Switłana UkrainiecMichałek, Marek Olbromski, Krzysztof Kołtun).
Tuż przed Festiwalem zakończyły się na Stawisku intensywne
prace inwentaryzacyjne, remontowe i inwestycyjne, rozpoczęte
w 2007 r. Były one niezbędne dla zapewnienia właściwej ochrony

Stawisko, fot. Małgorzata Zawadzka

i bezpieczeństwa cennych muzealnych zbiorów, niestety w ostatnich
latach uszczuplonych, m. in. na skutek groźnych włamań i kradzieży. Przede wszystkim przeprowadzono inwentaryzację zbiorów
muzealnych, eliminując tym samym wieloletnie zaniedbania w tym
zakresie. Zakres inwestycji i remontów obejmował: zainstalowanie
elektronicznego systemu dostępu do pomieszczeń, systemu sygnalizacji pożaru, systemu monitorowania, odgrzybianie piwnic (miejsca
przechowywania części zabytkowego księgozbioru). Wykonano
ponadto remont obu tarasów i podbitki dachowej. Na realizację
większości tych przedsięwzięć pozyskano dotacje z Departamentu
Strategii Kultury i Funduszy Europejskich MKiDN.
Alicja Matracka-Kościelny

Koncert pieśni polskich i ukraińskich,
Marta Boberska - sopran i Natalia Rewakowicz - fortepian,
fot. Waldemar Zbyszyński

LEARN HOW TO LIVE WITH PASSION - PROGRAM GRUNDTVIG

S

towarzyszenie Związek Podkowian i Uniwersytet Otwarty
POKOLENIA w Podkowie Leśnej w dniach 2-8 października
gościły przedstawicieli partnerskich instytucji i stowarzyszeń z Turcji, Hiszpanii, Litwy i Łotwy. Pierwsze spotkanie, inaugurujące projekt
międzynarodowej współpracy zostało zaplanowane w Podkowie
Leśnej - bo strona polska jest pomysłodawcą i koordynatorem całości projektu "Ucz się jak żyć z pasją" programu "Uczenie się przez
całe życie" Grundtvig - projekty partnerskie .
Nasi partnerzy zajmują się nieformalną edukacją dorosłych i realizują w swoich krajach kreacyjne działania z dojrzałymi słuchaczami,
szczególnie poprzez szeroko rozumianą sztukę. Celem projektu
i spotkań europejskich jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
pomiędzy organizatorami oraz nawiązanie dialogu międzykulturowego pomiędzy słuchaczami.
W Podkowie Leśnej omówiliśmy planowane działania. W inauguracyjnym spotkaniu w CKiIO wziął udział Burmistrz Andrzej Kościelny oraz zainteresowani mieszkańcy miasta. Nasi goście opowiedzieli o swoich instytucjach, realizowanej działalności, miejscach, w któ-

rych pracują i mieszkają. Językiem projektu jest angielski, ale roboczo posługujemy się także rosyjskim. W kolejnych dniach odbyliśmy
ze słuchaczami uniwersytetu wycieczkę do Petrykoz, w Podkowie
zwiedzaliśmy Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, wysłuchaliśmy koncertów w Stawisku i CKiIO, w Warszawie odwiedziliśmy
Muzeum Powstania Warszawskiego i zabytki na trasie Traktu Królewskiego. W ramach warsztatów artystycznych powstawały witraże
i obrazy olejne. Z dużym zainteresowaniem goście zapoznali się
z osiągnięciami siostrzanego projektu Comeniusa realizowanego
w Zespole Szkół Samorządowych. Jako szczególnie miłe oceniali
nieformalne, wieczorne spotkanie w prywatnym domu naszej słuchaczki - Danusi Szewczyk- która przyjęła wszystkich z prawdziwie
polska, tradycyjną gościnnością.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym
w realizację projektu i przy organizacji udanego pobytu naszych
europejskich gości w Mieście - Ogrodzie.
Z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Związek Podkowian
Anna Łukasiewicz - koordynator projektu

PROGRAM "COMENIUS"- PROJEKT "CROSSROADS - NA STYKU KULTUR"

W

dniach 3.11.08-10.11.08 w Zespole Szkół w Podkowie
Leśnej odbędzie się kolejne spotkanie wszystkich szkół partnerskich uczestniczących w projekcie "Crossroads - Na styku kultur". Już drugi raz będziemy gościć w naszej szkole uczniów oraz
nauczycieli z Piedimonte San Germano(Włochy), Altenburga(Niemcy), Villarcayo(Hiszpania), którzy wezmą udział w spotkaniu roboczym. Program spotkania przewiduje m.in. wycieczki do Muzeum w
Stawisku, warsztaty plastyczne w Fundacji InSitu oraz w Milanówku,
zwiedzanie Warszawy oraz udział w lekcjach na terenie Zespołu
Szkół w Podkowie Leśnej. Motywem przewodnim spotkania są gry
i zabawy europejskie.
Będzie to już przedostatnie spotkanie w ramach projektu, którego
zakończenie planowane jest na czerwiec 2009 w Hiszpanii.
Katarzyna Kawecka-Sikora
Koordynator projektu

4

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

PO PLENERZE

Z

akończył się plener "Podkowa - Otwieranie Przestrzeni" pod
opieką artystyczną Jakuba Cwieczkowskiego
W tygodniu poprzedzającym Festiwal Otwarte Ogrody 2008 w Mieście-Ogrodzie odbył się plener malarski, którego celem było twórcze
spojrzenie na przestrzeń miejską, wpisaną w kształt podkowy.
Temat wymagał ujęcia tego, co znane i zwyczajne, ale nie tylko,
także tego, co nieodkryte i niezwykłe w Podkowie Leśnej . "Otwieranie " to określenie twórczej interpretacji przestrzeni miejskiej i pomysłowego ujęcia jej w formę plastyczną.
W ramach działań twórczych artyści obserwowali obiekty architektoniczne, zielone otoczenie, miejsca w Podkowie Leśnej i szukali
możliwości wyrazu, próbowali przełożyć swoje spostrzeżenia i uwagi
na płótno, na papier światłoczuły.

Plener był czasem bardzo intensywnej pracy twórczej. Wieczorem,
po wysiłku malarskim, wszyscy gromadzili się w pracowni Jakuba
Cwieczkowskiego. Pokazywali zgromadzonym wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne. Wieczory obfitowały w dyskusje
i cenną wymianę doświadczeń.
Do uczestnictwa w plenerze Jakub Cwieczkowski zaprosił młodych twórców z Podkowy Leśnej, ale także z takich kolebek artystycznych jak Łódź i Katowice oraz innych rejonów Polski. Obecność
uczestników z Polski i z Podkowy Leśnej oraz jej okolic gwarantowała konfrontację różnych środowisk twórczych. "Jestem bardzo
zadowolony z grupy, i z efektów pracy" - mówi Jakub Cwieczkowski.
Wszyscy uczestnicy przed końcem pleneru zdeklarowali się, że
powrócą w przyszłym roku.
Magda Kantorowicz-Kwietniak

SZYMBORSKA W ODBIORZE UCZNIÓW

N

a widowni w Pałacyku Kasynie 17 września o godzinie 11.00
zasiedli licealiści ze Szkoły Społecznej nr 60, uczniowie Gimnazjum nr 2 im. św. Hieronima Szkoły Klubu Inteligencji Katolickiej
oraz gimnazjaliści podkowiańskiego Zespołu Szkół im. Bohaterów
Warszawy. Uczniowie obejrzeli spektakl poetycko-muzyczny pt.:
„Spotkanie z poezją Wiesławy Szymborskiej”, stworzony przez słuchaczki Uniwersytetu Otwartego Pokolenia. W spektaklu wystąpiły:
Hanna Wróblowa, Jadwiga Mączyńska, Zofia Wiśniewska, Elżbieta
Kwiatkowska, Danuta Szewczyk, Teresa Miller, Beata Tarłowska. Katarzyna Szmania-Rasz dokonała wyboru tekstów, Marzenna Grzymała
dokonała oprawy muzycznej, Beata Bierońska-Lach pracowała ze słuchaczkami nad interpretacją wierszy.
Uczniowie pani Beaty Wróblewskiej z Liceum Społecznego nr 60
spisali opinie i spostrzeżenia na temat programu artystycznego
poświęconego noblistce.
Program, poza tytułami tomików poezji, czy szczegółami takimi jak
informacja o miejscu urodzenia poetki, zawierał wiele anegdotek z
życia autorki. Dowiedzieliśmy się na przykład, że artystka dla żartów,
w trakcie obiadu, wystawiła na stół porcelanową wazę, wypełnioną
wrzątkiem, a do tego talerz pełen zupek w proszku. (…)
Mieliśmy niepowtarzalną okazję zobaczyć na własne oczy, że kiedy
przekroczymy próg 60, 70 czy 80 lat, nie będziemy skazani na siedzenie fotelu i robienie na drutach przed telewizorem. Spektakl pokazał,
że niezależnie od wieku możemy czynnie działać w dyscyplinach,
które sprawiają nam przyjemność. Bo cóż innego było widać na twarzach tych kobiet, kiedy recytowały wiersze i śpiewały pieśni? Wydaje
mi się, że poza poezją każdy z nas powinien dojrzeć bardziej psychologiczny aspekt takich projektów. I wydaje mi się, że ja go dojrzałam.
Agnieszka Kaczmarek II LO
Spektakl miał formę recytatorskiej prezentacji liryków Wisławy
Szymborskiej, przeplatanej muzyczną interpretacją tychże.
Program "Spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej" był realizowany bez zbędnego rozmachu i z zachowaniem proporcji, adekwatnych
do przedstawionej poezji. (…) Pozwolił on na chwilę zadumy i refleksji. Warto zwrócić uwagę, że twórczynie i aktorki biorące udział w
spektaklu - są nimi słuchaczki Uniwersytetu Otwartego Pokolenia i
robią to z potrzeby własnej.
Jacek Podwysocki III LO

Przedstawienie odbyło się w Sali Lustrzanej Pałacyku. Klimat w niej
panujący doskonale odnosił się do przedstawienia. Każda z Pań
odczytała wiersze, między innymi: "Radość pisania", "Notatka",
"Rozmowa z kamieniem", "Głos w sprawie pornografii", "Miłość szczęśliwa", "Prospekt", "Schyłek wieku". Panie odczytywały teksty z uczuciem i zrozumieniem, dzięki czemu można było doskonale odebrać
przekaz wierszy Szymborskiej.
Daniel Pągowski III LO
Autorkami spektaklu były członkinie Uniwersytetu Otwartego Pokolenia. Panie wielce się zaangażowały w przedsięwzięcie. Wiersze
Wisławy Szymborskiej odczytywały z wielką pasją. Wykończeniem
spektaklu była oprawa muzyczna, kompozycje pani Marzeny Grzymały zrobiły na mnie szczególne wrażenie. Myślę, że bardzo dobrze, iż
takie inicjatywy istnieją i ludzie w każdym wieku obcują z poezją oraz
mogą ciągle się rozwijać.
Katarzyna Żebrowska

WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTÓW
I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008

W

iosną bieżącego roku w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w całym kraju odbyły się sprawdziany wiedzy uczniów.
8 kwietnia sprawdzian pisali szóstoklasiści szkół podstawowych,
a uczniowie kończący naukę w gimnazjum zdawali swój egzamin
22 kwietnia z części humanistycznej i 23 kwietnia z części matematyczno-przyrodniczej.
Dla podkowiańskich szkół wyniki egzaminów przedstawiały się
następująco: średnia szkół podstawowych ze sprawdzianu po 6 klasie wyniosła 30,54 punktów na 40 możliwych i była lepsza od średniej powiatu grodziskiego o 3,37 punkty.

Podkowińscy gimnazjaliści po 3 klasie uzyskali z przedmiotów
humanistycznych średnio 36,54 punktów na 50 możliwych, osiągając tym samym wynik lepszy o 4,16 punkty od średniej naszego
powiatu oraz 37,49 punkty (max. 50) z części matematycznej, co
dało przewagę nad średnią powiatową o 7,65 punktów.
Warto zaznaczyć, że podkowiańscy uczniowie zasługują na gratulacje, gdyż ich średnie wyniki na tle rozkładu wyników z całego kraju
mieszczą się w najwyższych przedziałach punktowych.

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

POŻEGNANIE
W nocy z 22 na 23 września w wieku 85 lat zmarła Pani Izabela
Borosiewicz, dobroczyńca naszej szkoły. W październiku 2003 roku
Pani Izabela podarowała naszej szkole dużą sumę pieniędzy, która
pokryła znaczną część kosztów zakupu działki pod budowę nowej
szkoły. Na znak wdzięczności całej społeczności szkolnej dla Pani
Izabeli, jej męża Karola i teścia Artura Borosiewiczów, w czerwcu
2005 r. została poświęcona szklana tablica pamiątkowa na ścianie
budynku przy ul. Lipowej. W marcu 2006 roku Komitet Budowy
Szkoły postanowił nadać jej honorowe członkostwo naszego Stowarzyszenia. Pogrzeb odbył się 25 września w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Łąkach w Grodzisku Mazowieckim. Zmarła
została pochowana w rodzinnym grobie na cmentarzu w Grodzisku.
W uroczystości wzięła udział delegacja szkolna.
Pani Izabela Borosiewicz, z domu Bączyńska, ur. w 1923 roku,
choć mieszkała w Grodzisku Mazowieckim, od wielu lat była związana z Podkową Leśną i kościołem św. Krzysztofa. Razem z mężem
Karolem śpiewała w chórze parafialnym, prowadzonym przez prof.
Kazimierza Gierżoda. Przed kilku laty po śmierci męża postanowiła
wesprzeć dzieło budowy katolickiej szkoły w Podkowie Leśnej.
Pozostałe dobra postanowiła również przeznaczyć na inne cele edukacyjne. Do końca swoich dni żywo interesowała się tymi dziełami.
Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek wielkiego serca. Jak
wspomina jej rodzina, "przez całe życie ciężko pracowała zajmując
się głównie hodowlą zwierząt i równocześnie przez wiele lat chorą
matką. Była osobą skromną, niezwykle uczciwą, kierującą się surowymi zasadami moralnymi, nie ulegająca żadnym nałogom i tego
samego również oczekiwała od innych. (...) Odeszła od nas na
zawsze, ale jej duch pozostanie wśród tych, którzy są życzliwi jej
pamięci."

dzieży podkowiańskiej i równiańskiej wydawały się nam tak odmienne, że tym ciekawsze mogły okazać się ich spotkania i próby wzajemnego dzielenia się. Przeczucia nas nie zawiodły i po dwóch
wizytach naszych gości na Mazowszu, a naszych w górach - można
uznać całe doświadczenie za udane, choć wymaga, oczywiście,
zaangażowania od dyrekcji obu szkól, wychowawców, nauczycieli,
rodziców i samych uczniów również.
Goście z Bieszczad zwiedzają wraz z nami Warszawę, Podkowę
Leśną i Stawisko, odwiedzają kino IMAX, Wilanów, rozgrywają towarzyskie mecze, uczestniczą w Pikniku u Świętej Teresy, słuchają
muzyki Chopina, ale przede wszystkim SĄ wśród swych rówieśników. Integracja młodzieży z obu środowisk przebiega doskonale,
wcale nie potrzebuje ona zachęt dorosłych. Podczas ostatniej
wyprawy w Bieszczady (16-20 września 2008) wszyscy musieli wykazać się hartem ducha i determinacją, bo pogoda spłatała figla
i deszcz prześladował nas nie tylko w Cisnej… 5 dni padało bez
przerwy, ale udało nam się zwiedzić muzeum i skansen w Sanoku,
nawiedzić kilka cerkwi, poznać wiele tajemnic ikon i ikonostasów,
zajrzeć do nietypowej galerii sztuki w Cisnej - miejscowości, gdzie
"zagęszczenie artystów na metr kwadratowy" jest największe w Polsce - przespacerować się po koronie zapory wodnej w Solinie i zobaczyć tam pierwsze płatki śniegu w tym sezonie (połowa września!).
To chyba niezły wynik! Tym bardziej, że po drodze zwiedziliśmy jeszcze Łańcut, kolegiatę w Opatowie i ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe oray Sandomierz.
Mamy nadzieję, że następnym razem pogoda będzie bardziej
łaskawa.
Kinga Gaworska, nauczycielka historii

KLASA III GIMNAZJUM NA FORUM
MŁODZIEŻY SZKÓŁ KATOLICKICH
Tegoroczne forum połączone było z wycieczką klasy III gimnazjum
do Łodzi. Wyprawa miała na celu zwiedzanie fabrycznego miasta
oraz poznawanie technik łatwego zapamiętywania i uczenia się oraz
szybkiego czytania. Uczniowie przez trzy dni byli w Łodzi, a w czwartek po południu wyruszyli pociągiem do Częstochowy. O godz.
21.00 uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim. Właściwy dzień forum
(piątek, 19 września) opisuje jeden z uczestników: "Już o godz. 9.00
rozpoczęły się spotkania Forum Młodzieży Szkół Katolickich. Po
dwóch wykładach o miłości i po debacie został wyświetlony film
"Duśka", opowiadający o Wandzie Półtawskiej. Następnie arcybiskup
Henryk Tomasik poprowadził adorację Najświętszego Sakramentu
oraz celebrował Eucharystię w kaplicy Matki Bożej. Po darmowym
obiedzie udaliśmy się w drogę powrotną do Warszawy, przez co nie
mogliśmy - niestety - uczestniczyć w drugiej części forum.
Jan Traczyk, kl. III gimnazjum

Pani Izabela Borosiewicz na spotkaniu z papieżem Janem
Pawłem II, Rzym, maj 1987 r.

WSPÓŁPRACA Z BIESZCZADAMI
Dwa lata temu znalazłam się dość przypadkowo w Równi, pod
Ustrzykami Dolnymi, podczas obchodów święta patrona tamtejszej
szkoły podstawowej. Szkoła im. Jana Staszla, polskiego alpinisty,
jest pod opieką Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która
pomaga w koniecznych remontach. Uczy się tam ok. 60 dzieci
z Równi i okolicznych wsi. Warunki życia mają "bieszczadzkie",
z wszelkimi tego plusami i minusami: ciężkie zimy, pomoc przy
gospodarstwie, najczęściej brak wyjazdów wakacyjnych, ale za to:
góry tuż, tuż, narty w ramach zajęć WF, sarny i jelenie podchodzące
pod dom, a nawet możliwość spotkania… młodych niedźwiadków
kąpanych przez swą mamę w pobliskim stawie.
Zespół nauczycieli tamtejszych jest bardzo interesujący, najczęściej są to ludzie, którzy uciekli w Bieszczady z innych miejsc w Polsce, są otwarci i oddani dzieciom. Właśnie w czasie pierwszego
naszego spotkania powstał projekt, by spróbować wymiany międzyszkolnej: Równia - Podkowa Leśna. Doświadczenia życiowe mło-
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Klasa III gimnazjum z wychowawczynią przed wejściem
na Jasną Górę

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Zjazdy młodzieży na Jasnej Górze gromadzą zwykle ponad 1000
osób i są okazją do wymiany doświadczeń. Ważną częścią są debaty i możliwość zadawania pytań gościom prowadzącym wykłady,
z czego młodzież bardzo chętnie korzysta. W tym roku wykładowcami byli m.in. ks. Marek Dziewiecki - psycholog i dr Jacek Pulikowski, zajmujący się terapią rodzinną.

ŚWIĘTO SZKOŁY - 10 PAŹDZIERNIKA
W tym roku postanowiliśmy połączyć Święto Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum i zorganizować je w jednym dniu. Tematem pracy
uczniów gimnazjum na ten dzień była postać świętego Pawła ewangelizatora, podróżnika, mówcy i autora listów. Na podstawie
różnych źródeł gimnazjaliści przygotowywali o świętym notatkę biograficzną, tworzyli mapy podróży, odbywanych przez Apostoła oraz
przemowy na wzór mów ewangelizacyjnych. Elementem łączącym
program gimnazjalny z zajęciami szkoły podstawowej było pisanie
listów. Starsze klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści obejrzeli film o św. Pawle. Gimnazjaliści spotkali się wieczorem na prezentacji postaci św. Hieronima, patrona szkoły (przygotowanej
przez klasę III gimnazjum) oraz na Mszy świętej połączonej ze ślubowaniem uczniów klasy I, a potem udali się na poczęstunek przygotowany przez uczniów i Rodziców klasy I.
Szczególny przebieg - jak zwykle bardzo uroczysty - miały obchody święta szkoły dla klasy 1 Szkoły Podstawowej. Zaczęły się już 28
września, o czym pisze wychowawczyni, pani Urszula Reszka: "Niedziela, 28 września, była piękna. Wreszcie przestał padać deszcz,
wyjrzało słońce i wiał lekki wiatr. Tego właśnie dnia poszliśmy z
rodzicami na Mszę św. Potem siostry terezjanki zaprosiły nas do
swojego domu. Czekał tam na nas Pan Dyrektor, który opowiedział
o patronce szkoły - św. Teresie (Małej Teresce, jak się mówi o niej,
w odróżnieniu od drugiej świętej o tym samym imieniu). Oglądaliśmy też nieliczne, zachowane zdjęcia św. Tereski. Później Pan
Dyrektor opowiedział przypowieść o ołówku, a ksiądz Leon Kantorski, który także był obecny, wręczył każdemu na pamiątkę kubek z
wizerunkiem patronki oraz sześć ołówków. Następnie przeszliśmy
do kaplicy i modliliśmy się przed Relikwiami św. Teresy.
Po niewielkim poczęstunku, posileni, przeszliśmy na łąkę w Żółwinie i tam zakończyliśmy nasze spotkanie puszczaniem latawców."
Druga część, ważna dla Pierwszaków, odbyła się z udziałem całej
Szkoły Podstawowej 10 października o 9.00 w kościele została
odprawiona Msza św. Potem uczniowie przeszli do MOK-u, gdzie
odbyło się przedstawienie w wykonaniu klasy 1 (trochę na poważnie, trochę na wesoło), które - według wychowawczyni - było udane.
Potem nastąpiło ślubowanie Pierwszaków i pasowanie ich na
uczniów. Po części oficjalnej odbył się krótki poczęstunek w klasie
z Rodzicami, a w dalszej części dnia - świętowanie w gronie rodzinnym.

BIEGI PRZEŁAJOWE
W etapie powiatowym Międzypowiatowych Indywidualnych Biegów Przełajowych Kamion 2008, które odbyły się 9 października w
Międzyborowie, z naszych szkół wystartowało 19 osób, a zawodnicy, którzy przeszli do "międzypowiatu", znaleźli się na następujących pozycjach: Aniela Machowska z klasy 5 - 1 miejsce; Jan Retelewski (kl. 5) - 5 miejsce; Natalia Walewska (kl. 3, ale startowała ze
starszymi o rok) - 6 miejsce, Karolina Drążkowiak (kl III gimn.) - 11
miejsce.
Zawodnicy ci reprezentowali naszą szkołę w kolejnym etapie,
który odbył się 16 października.
Aniela Machowska zdobyła srebrny medal i zakwalifikowała się
do finału mazowieckiego. Natalia Walewska zajęła miejsce 19,
Janek Retelewski- miejsce 21, a Karolina Drążkowiak - miejsce 33.
Warto zaznaczyć, że w tych zawodach startowali uczniowie z pięciu
powiatów, a na każdym poziomie wiekowym było około 60 zawodników.

KLUB MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
ZAPRASZA
Klub Miłośników Astronomii zaprasza na oglądanie na żywo zjawiska zakrycia Wenus przez tarczę Księżyca. To niecodzienne
wydarzenie będzie można zobaczyć w poniedziałek, 1 grudnia
od godz. 17.00 na placu przed szkołą (przy ul. Modrzewiowej 41).
Red. Iwona Zubka-Krawczyk

Od września 2008 r. do kwietnia 2009 r.
w Podkowie Leśnej
będzie realizowany projekt stowarzyszenia
Związek Podkowian i Uniwersytetu Otwartego
POKOLENIA

"KLAPS - Filmowa Podkowa"
Partnerem w projekcie jest Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie Leśnej.
Od października zapraszamy do CKiIO

na WARSZTATY FILMU DOKUMENTALNEGO
prowadzone przez prof. Michała Bogusławskiego
na piątkowe
spotkania KLUBU FILMU DOKUMENTALNEGO
i na spotkania z filmem prowadzone
przez Beatę Wróblewską.
Terminy spotkań znajdziecie Państwo w Programie VI
semestru Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA
na tablicy ogłoszeń w CKiIO.
Pierwsze spotkanie odbyło się

17 października 2008r o godz 15 w CKiIO
w Podkowie Leśnej.
Projekt "KLAPS - filmowa Podkowa" będzie realizowany we
współpracy międzypokoleniowej. Będzie polegał nie tylko na
oglądaniu wybranych filmów i dyskusji ale w ramach projektu
zapraszamy na warsztaty tworzenie krótkich filmów oraz ich montaż. Umożliwienie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu,
rozwijanie i pogłębianie zainteresowań, kształcenie nowych umiejętności, dzielenie się doświadczeniem, znajdowanie wspólnych
punktów zainteresowań i próba nowego spojrzenia na otaczającą
rzeczywistość - to wyzwania projektu. Język twórczości - w tym
wypadku filmu jest językiem uniwersalnym, ponad barierami
wieku i wykształcenia. Dzięki wsparciu autorytetu, lidera jakim jest
prof. Michał Bogusławski -doświadczony pedagog, działania projektowe mają szansę na wysoką jakość i formę atrakcyjną dla
wymagających odbiorców. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności odbioru, świadomych wyborów dotyczących sztuki filmowej,
wreszcie umiejętności zdobywane podczas warsztatów montażu
filmów /przy użyciu najnowszych programów komputerowych/
otworzą przed uczestnikami nowe możliwości. Zespołowa praca,
budująca więzi i zrozumienie międzypokoleniowe, nastawienie w
projekcie na proces a nie tylko efekt końcowy - to jego wartość.
Nieprzemijający autorytet Profesora, budujący nowe wartości,
otwarty na kolejne wyzwania może być wzorem twórczego spędzania czasu zarówno dla seniorów jak i dla pokolenia młodych.
Projekt dofinansowano ze środków konkurs "Seniorzy w akcji"
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "e", wspierającego działania osób starszych na
rzecz otoczenia i promującego współpracę międzypokoleniową.

Anna Łukasiewicz
Koordynator projektu "KLAPS - Filmowa Podkowa"

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
tel. (022) 759 21 23
 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 Obzejta-Żbikowska Dorota - dorota.obzejtazbikowska@podkowalesna.pl
10 Radziejowski Janusz - janusz.radziejowski@podkowalesna.pl
11 Trzeciak-Walc Joanna - joanna.walc@podkowalesna.pl
12 Wrzosek Anna - anna.wrzosek@podkowalesna.pl
13 Żukowska-Maziarska Anna - anna.maziarska@podkowalesna.pl
Radni Małgorzata 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; 0-692 469-767
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
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