NR 6/32/ grudzień 2008

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć życzenia przeżywania ich w zdrowiu,
radości i ciepłej atmosferze,
kolejny zaś Rok 2009 niech będzie czasem pokoju
i realizacji wszystkich planów.

Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny
i pracownicy Urzędu Miejskiego
w Podkowie Leśnej

oraz

Przewodniczący Janusz Radziejowski
i Radni Rady Miasta Podkowy Leśnej

Kartki świąteczne zostały wykonane przez osoby niepełnosprawne Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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INFORMACJE RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

R

adni miasta obradując na XXIII sesji w dniu 22 października br.
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej przyjęli trzy uchwały:
 93/XXIII/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta - zdecydowano
m.in. o zwiększeniu planowanych wydatków budżetu miasta na
naprawę nawierzchni ulic Krasek, Krasińskiego, Mickiewicza,
Bluszczowej, Świerkowej, Sienkiewicza, Reymonta, Modrzewiowej,
 94/XXIII/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta - przyznano
dodatkowe środki na bieżące wydatki Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich,
 95/XXIII/2008 w sprawie zmiany uchwały nr 42/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 października 2007 r. w sprawie
zawarcia porozumienia pomiędzy Gminami: Błonie, Brwinów,
Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leśna.
27 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się XXIV posiedzenie Rady, na którym przyjęto następujące uchwały:
 96/XXIV/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla
Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,
 97/XXIV/2008 w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego
punktu w złotych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie
Leśnej,
 98/XXIV/2008 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
dot. programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,
 99/XXIV/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla
pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych
w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie
Leśnej,
 100/XXIV/2008 w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego
punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami
zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu
i MZEASZ w Podkowie Leśnej,

 101/XXIV/2008 w sprawie zmiany uchwały 86/XX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 24 lipca 2008 roku 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,
 102/XXIV/2008 w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy
Leśnej,
 103/XXIV/2008 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta
Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009",
 104/XXIV/2008 w sprawie honorowego obywatelstwa MiastaOgrodu Podkowa Leśna oraz zasad i trybu jego nadawania,
 105/XXIV/2008 w sprawie zmiany uchwały nr 25/VII/2003 Rady
Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Podkowa Leśna miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 106/XXIV/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta, gdzie zwiększono planowane wydatki budżetu miasta z przeznaczeniem na
dotację dla Podkowiańskiego Gimnazjum Nr 3.
Treść wszystkich uchwał dostępna jest 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.

Anna Lorens
Biuro Rady Miasta

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

23

października w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Andrzeja Kościelnego z przedstawicielami podkowiańskich organizacji pozarządowych,
radnymi, przedstawicielami jednostek samorządowych i mieszkańcami - organizatorami Festiwalu Otwarte Ogrody 2008. Spotkanie
otworzył Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny, dziękując organizatorom za ciekawy program i sprawną organizację Festiwalu. Burmistrz
poinformował zebranych, że koordynatorem przyszłorocznej edycji
festiwalu będzie Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.

Podczas spotkania zastanawiano się nad zmianą terminu festiwalu oraz nad zwiększeniem ilości dni festiwalowych na dwa weekendy
ze względu na bogactwo imprez.
Druga część spotkania była poświęcona konsultacjom projektów
uchwał: "w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna oraz zasad i trybu jego nadawania" oraz "w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2009".
Joanna Snarska-Pasternak

WARSZTATY W MAGDEBURGU

O

d 2 do 6 listopada br. odbyły się w Magdeburgu warsztaty
poświęcone rewitalizacji zabytkowych parków i ogrodów. Na
zaproszenie organizacji "Gartenträume" (Ogrody marzeń) z SaksoniiAnhalt w spotkaniu uczestniczyli goście z regionu Centre we Francji
oraz z Mazowsza.
"Gartenträume" to istniejąca od kilku lat sieć zabytkowych parków
zamkowych, pałacowych i miejskich, która stała się jedną z największych atrakcji turystycznych landu. Saksonia-Anhalt, przed zjednoczeniem Niemiec wchodząca w skład NRD, ma podobne do naszych
problemy związane z ratowaniem zabytków, ale zdobyła już spore
doświadczenie w odtwarzaniu założeń ogrodowych. Uczestnicy konferencji w Magdeburgu rozmawiali o możliwościach przygotowania
wspólnego, międzynarodowego projektu w tej dziedzinie. O Mazowszu i szansach stworzenia u nas sieci zabytkowych parków i ogrodów mówili przedstawiciele Jabłonny, Otwocka, Podkowy Leśnej
oraz Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego.
(ażm)

fot. A. Maziarska
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LEADER W PODKOWIE LEŚNEJ I BRWINOWIE

Z

bliżamy się do końca prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Podkowy Leśnej i Brwinowa, objętych
działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone
Sąsiedztwo". Cykl 6 otwartych, warsztatowych spotkań nad strategią
poprzedziło 5 spotkań informacyjnych oraz Zebranie Założycielskie
Stowarzyszenia. Proces konsultowania LSR miał charakter ciągły,
cyklicznie powtarzalny. Do najważniejszych elementów, takich jak
określenie wizji, misji, celów, wracaliśmy kilkakrotnie na różnych etapach powstawania dokumentu.
W warsztatach nad opracowaniem LSR każdorazowo uczestniczyło nie mniej niż 20 osób a najczęściej 30-35 osób, zarówno osoby
prawne jak i mieszkańcy obszaru LGD. Reprezentowali oni trzy sektory: publiczny, społeczny i prywatny. Wśród najaktywniejszych
uczestników spotkań znaleźli się członkowie i doświadczeni liderzy
lokalnych organizacji pozarządowych oraz kierownicy jednostek
samorządowych w roli tematycznych ekspertów. Taki skład grupy
pozwolił na zachowanie równowagi w określaniu zadań o charakterze publicznym, społecznym oraz prywatnym objętych strategią.
W trakcie zajęć dostrzegano różnorodność podejść i korzyści jakie
daje współpraca przedstawicieli wszystkich sektorów sąsiadujących
gmin. Ponadto uczestnicy warsztatów mieli możliwość wzajemnego
sprecyzowania oczekiwań wobec reprezentowanych sektorów,
a także określili możliwości współpracy międzysektorowej, ewentualnych partnerstw.
Gmina Brwinów i Miasto-Ogród Podkowa Leśna z uwagi na uwarunkowania geograficzne, historyczne czy kulturowe i pomimo
podziału administracyjnego (Podkowa Leśna należąca do powiatu
grodziskiego, a Gmina Brwinów do pruszkowskiego) tworzą spójną
całość. Na uwagę zasługuje także swego rodzaju ewenement - południowe obszary Gminy Brwinów (Owczarnia, Żółwin, Terenia) nie
mają bezpośredniej styczności z pozostałą częścią gminy - oddziela
je Miasto Podkowa Leśna. Mieszkańcy Brwinowa nazywają tereny
poza Podkową "zamorskimi". Społeczności i samorządy obu gmin
podejmowały różnego rodzaju partnerstwa, porozumienia, wspólnie
realizowane działania. Możliwość powołania stowarzyszenia, udziału
w LEADERZE, możliwość wyboru projektów do dofinansowania,
wreszcie decydowanie o podziale środków z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 w takim gronie stwarza realne możliwości rozwoju naszego obszaru, który dysponuje ogromnym
potencjałem w zakresie oferty kulturalnej i turystycznej oraz podmiotów działających w tych sferach. Stwierdzono, że wsparcie mogłoby
być skierowane na inicjatywy, które już mają miejsce, by podnieść
ich jakość i rangę, ale i sfinansować nowatorskie pomysły przedsiębiorców, organizacji, mieszkańców, które będą promowały nasz
region i w rezultacie doprowadzą do podniesienia jakości życia.
Zgodnie z wypracowaną zespołowo Misją i Wizją Stowarzyszenia
LGD "Zielone Sąsiedztwo" chcielibyśmy, aby za 10 lat Gmina Brwinów i Miasto-Ogród Podkowa Leśna stanowiły najbardziej znany na
Mazowszu zespół współpracujących społeczności lokalnych,
zapewniających wysoką jakość życia mieszkańcom i rozwijających
się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Treść Strategii jest efektem pracy ekspertów i uczestników procesu - mieszkańców terenu objętego działaniem LGD. Rozstrzygnięcia,
propozycje i ustalenia poczynione przez uczestników warsztatów
poszerzone o elementy budujące spójność, zaproponowane przez

trenera, przyczyniły się do powstania spójnego dokumentu końcowego.
W pracach nad LSR przyjęto założenie, że z jednej strony dokument wynikowy ma sprostać wymaganiom określonym w rozporządzeniach i innych dokumentach odnoszących się do Osi 4 LEADER,
a z drugiej sprostać potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców terenów, na których działa LGD "Zielone Sąsiedztwo". Sam proces
powstawania LSR można określić jako sposób budowania partnerstwa zaangażowanych podmiotów, budowania więzi międzygminnych i pobudzania aktywności społeczności lokalnych. Należy docenić wartość dodaną, jaką stanowi nawiązanie nowych więzi społecznych, wypracowanie systemu konsultacji i negocjacji międzygminnych, bardzo potrzebnych w procesie budowania społeczeństwa
obywatelskiego. Dzięki wspólnej pracy nad LSR powstało nowe,
ponadlokalne środowisko opiniotwórcze mające strategiczne narzędzie jakim jest międzygminny program działania i realizacji, wspólnie
zdefiniowanych potrzeb i wizji mieszkańców.
Dziękując wszystkim partnerom lokalnym za zaangażowanie
i wkład merytoryczny w powstanie dokumentu, życzymy nam
wszystkim, aby osiągnięcie celów Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyniło się do podniesienia jakości życia naszych mieszkańców
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo
Anna Łukasiewicz - Prezes
Adriana Skajewska- II Wicepezes

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W NBP

P

onad stu uczestników walk o wolną Polskę w latach 1939-1989
- kombatantów i działaczy niepodległościowych w PRL - wzięło udział w uroczystej promocji monet i banknotu kolekcjonerskiego
wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski z okazji 90. rocznicy
odzyskania niepodległości. W spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek, 3 listopada w siedzibie NBP w Warszawie, uczestniczyli również: prezes NBP Sławomir Skrzypek, prezes IPN Janusz Kurtyka,
nuncjusz apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk oraz kurator działu
zbiorów głównych Muzeum Wojska Polskiego Roman Matuszewski.
Wśród osób wyróżnionych srebrnymi monetami znalazł się ks.
Leon Kantorski, obok ks. Jana Sikorskiego i ks. Stanisława Małkowskiego. Wśród działaczy Solidarności uhonorowani zostali m.in. Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Seweryn Jaworski, Tadeusz Mazowiecki oraz Zofia i Zbigniew Romaszewscy.
Ks. Leon Kantorski i Zofia Romaszewska.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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CENTRUM KULTURY I INICJATYW OBYWATELSKICH
"Siła - Światło - Niepodległość"
Sesja popularno-naukowa połączona z wystawą, wernisaż fotografii i instalacji, koncert elektroakustyczny - to trzy, zdawać by się
mogło odrębne wydarzenia, bardzo różne w charakterze. Wszystkie
odbyły się popołudniem i wieczorem 29 listopada w Pałacyku Kasynie po to, by w szczególny sposób uczcić 90. rocznicę odzyskania
niepodległości i 90. rocznicę powstania Spółki Akcyjnej "Siła i Światło".

"Energie" Zygmunta Rytki w Galerii
Kasyno

Za pomocą aparatu fotograficznego - narzędzia, które rejestruje
świat dzięki światłu, Zygmunt Rytka od 30 lat (?) bada i dokumentuje otoczenie z wyczuleniem na wartości i mechanizmy ponadczasowe. Prace i instalacje, które weszły w skład wystawy "Energie"
w Galerii Kasyno, w wizualny sposób ogniskują refleksje artysty na
temat otaczającej go rzeczywistości. Zachwyt, zaufanie, świadomość, łatwość zaczerpywania powietrza, ciągłe poszukiwanie, ciekawość. Natura, ta pierwotna, potężna, opiekuńcza i kreacyjna, jest
źródłem inspiracji Zygmunta Rytki, to jednocześnie najwłaściwsze
miejsce ekspozycji prac i instalacji twórcy.
Na wystawę "Energie" złożyły się prace i instalacje z kilku cykli,
które powstawały na przestrzeni wielu lat, w wyniku doświadczeń
życia artysty - człowieka. Rytka oscyluje wokół natury, powraca do
niej, pracuje poza historią, ponad czasem, poza barierą przestrzeni.
Wystawa "Energie" jest klarowna, to czyste źródło energii - wyciszające i kojące przez potężny ładunek mądrości i refleksji o monumentalnej sile i harmonii absolutu.
Wystawa Zygmunta Rytki "Energie" czynna do 20 grudnia w Galerii Kasyno.

Prace wchodzące w skład wystawy:
"Ciągłość nieskończoności" 1984
"Żywioły" 1997
"Wodaczas" 2005
Instalacje wchodzące w skład wystawy:
"Obiekty dynamiczne w Podkowie Leśnej" 2008
"Obiekty chwilowe 2008 PoLe" 2008
"Miejsca trwałe" 2008

Koncert "Wieczór Polski - "Siła i Światło"
Agata Zubel rozpoczęła koncert z pozoru niewinnie. W części
pierwszej w repertuarze znalazły się trzy lekkie i niezobowiązujące
pieśni Fryderyka Chopina: "Życzenie" (słowa Stefana Witwickiego),
"Śliczny Chłopiec" (słowa Bohdana Zaleskiego) oraz "Moja Pieszczotka" (słowa Adama Mickiewicza). Niewinność i lekkość wobec
mocy i niewiarygodnej czystości głosu artystki szybko okazały się
dramatycznie nieproporcjonalne.
"Prąd" dało się już odczuć w klasycznym wykonaniu pieśni Karola
Szymanowskiego. Agata Zubel wydobyła z pieśni sam rdzeń, uwydatniła i uczyniła oczywistym przyczynek ich powstania, jakby intencją twórcy było stworzenie ich właśnie dla tego głosu.
Nie ma takiej siły, aby nie ulec głosowi Agaty Zubel. Jest porywająco prawdziwy. Obcowanie z nim zbliża do istoty sztuki i ideału piękna.
W pierwszej części koncertu sopranistce po mistrzowsku akompaniował na fortepianie Marcin Grabosz.
W drugiej części Cezary Duchnowski połączył głos Agaty Zubel
z niekonwencjonalnym, w przypadku koncertów muzyki klasycznej,
instrumentem. Komputer, nie akompaniament, zbudował wręcz
odrębną jakość koncertu.
Dźwięki - porwane i płynne, ich modulacja, niuanse rytmu, odgłosy ulicy tj. ochrypły silnik samochodu, fale morskie, niepokojące
monosylaby sączące się z głośników. Pieśni Szymanowskiego,
zaśpiewane wcześniej w klasyczny sposób, zabrzmiały w awangardowej interpretacji.
Odtwórcze, znane, bezpieczne wykonania jaskrawo kontrastowały z całkowicie twórczą, nowatorską interpretacją pieśni, a następnie
ze śpiewem łamanym szorstką, niemelodyjną recytacją trzech wierszy Szymborskiej: "Utopią", "W rzece Heraklita" oraz "Niektórzy lubią
poezję".
Na sali ucichły salwy oklasków, które towarzyszyły tradycyjnemu
wykonaniu pieśni. Publiczność zastygła w ciszy skupienia, w pragnieniu zrozumienia, w ciekawości poznania. W konfrontacji z nieznanym. Nie było to spotkanie oczywiste i łatwe.
Agata Zubel i Cezary Duchnowski, twórcy projektu ElettroVoce,
stworzonego na zamówienie Instytutu Polskiego w Rzymie z respektem i zrozumieniem dla dzieł Karola Szymanowskiego oraz
twórczości Wisławy Szymborskiej, zdecydowali się przemawiać
językiem swojego pokolenia.
Niewątpliwie głos Agaty Zubel poraził publiczność, przeniknął
mury Pałacyku, rezonował jeszcze długo po zakończeniu wieczoru.
Analogicznie do energii elektrycznej, muzyka tego wieczora miała
jakby dwa bieguny - liryczny, znany, i ten drugi, nieprzenikniony,
trudny, intrygująco tajemniczy.

Magda Kantorowicz - Kwietniak

PODZIĘKOWANIE

Z

a wspólną wytężoną i owocną pracę w pierwszych miesiącach
działania Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich pragniemy
podziękować tym Wszystkim, którzy swoją postawą wspierali budowę wizerunku nowej podkowiańskiej instytucji kultury.
Szczególnie dziękujemy naszym partnerom w projektach kulturalnych: Stowarzyszeniu Związek Podkowian i Towarzystwu Przyjaciół
Miasta - Ogrodu. Dziękujemy Radzie Miasta i burmistrzowi MiastaOgrodu Podkowa Leśna - Andrzejowi Kościelnemu za wyrozumiałą
i przychylną postawę. Dziękujemy Mieszkańcom Podkowy za życzliwość i wiarę we wspólny cel, jakim jest podnoszenie jakości życia
kulturalnego w Podkowie Leśnej.

4

Dziękujemy Sponsorom i Dobroczyńcom za finansowe wsparcie
naszych przedsięwzięć w kwocie 16 750,00 zł, a Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za sfinansowanie w kwocie 12 000,00 zł
imprez artystycznych w ramach projektu "Siła, Światło, Niepodległość", zrealizowanego z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości i 90. rocznicy powstania Spółki Akcyjnej "Siła i światło".
Wszystkim życzymy Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych
radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Dyrektor i pracownicy
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

"SIŁA I ŚWIATŁO" HAPPENING NAUKOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W

niedzielę 30 listopada w happeningu naukowym poświęconym obchodom powstania Spółki Akcyjnej "Siła i Światło"
udział wzięły dzieci.
W Pałacyku Kasynie pojawili się dwaj młodzi naukowcy z Centrum
Naukowego Kopernik w Warszawie, którzy na oczach zgromadzonych rodzin przeprowadzali eksperymenty naukowe posługując się
generatorem Van de Graaffa - wielką metalową czaszą, która służyła do zademonstrowania jak wyprodukować w "domowych" warunkach pioruny. Ten sam generator "jeżył" włosy chętnym poświęceniu
się dla nauki.
Równie ciekawe okazały się doświadczenia przy użyciu ciekłego
azotu. Naukowcy udowodnili dzieciom, że azot w stanie ciekłym
(–196°C) wrze w temperaturze pokojowej, a temperatura komfortowa
dla człowieka, jest ukropem dla ciekłego azotu.
Naukowcy przekonali dzieci, że azot w temperaturze pokojowej
szybko zamienia się w gaz - wykorzystali do tego zwykły balonik,
który sam się napompował po wlaniu do niego kilku kropel lodowatej cieczy. Analogicznie pokazali zgromadzonym, że powietrze
w bardzo niskiej temperaturze, "wygodniej" dla azotu w stanie płynnym, zamienia się w ciecz.
Mieliśmy szanse zaobserwować płynne powietrze! Azot przechodzący w stan gazowy powodował spektakularne wybuchy, które
budziły wielki entuzjazm wśród młodej publiczności oraz salwy oklasków. Naukowcy pokazali dzieciom, że można "usmażyć" jajko
sadzone na ciekłym azocie, oraz "ugotować" zwykłego banana w ciekłym azocie, a owoc po tej kąpieli staje się twardy i kruchy jak szkło.

fot. O. Lewan
Zanim rozprysł się w drobny mak, zdołał wbić gwóźdź w drewniany
klocek.
Dzień z nauką i zabawą przyniósł wiele radości, zarówno młodej
publiczności, jak i organizatorom.
Magda Kantorowicz - Kwietniak

"SIŁA I ŚWIATŁO" WEDŁUG JERZEGO KALINY

W

piątek 5 grudnia całodzienną akcją artystyczną Jerzego Kaliny zakończyły się obchody 90. rocznicy odzyskania niepodległości i 90. rocznicy powstania legendarnej spółki elektryfikacyjnej "Siła i Światło". Akcja rozpoczęła się ok. godziny 10.00, kiedy
w kolejce WKD, jadącej z Podkowy Leśnej do Warszawy, pojawiły się
postaci przebrane za pasażerów z epoki międzywojennej. Aktorki
z zespołu teatralnego Uniwersytetu Otwartego Pokolenia w Podkowie Leśnej przez 5 godzin czytały "współczesnym" podróżnym literaturę pisarzy, w twórczości których występuje wspomnienie kolejki
elektrycznej, jako wyjątkowego środka lokomocji. Wśród dzieł znalazły się poezja i proza Jarosława Iwaszkiewicza, "Dzienniki" Marii
Dąbrowskiej oraz wiersze Jarosława Marka Rymkiewicza. Pasażerki
z "epoki" rozdawały towarzyszom podróży "Dziennik Pasażera kolejki WKD", graficznie stylizowany na lata międzywojenne. Od godz.
15.00 teksty wymienionych twórców, nawiązujące do historii kolejki WKD, rozbrzmiewały z megafonu dworcowego w Komorowie.
O godz. 20.00 na stacji kolejki Podkowa Leśna Główna zatrzymał
się zabytkowy skład kolejki EN 80, rozświetlony od wewnątrz, z którego wysiadł flecista grający marsza. Na sąsiedni peron wjechała
nowa kolejka - skład EN 95. W ten symboliczny sposób historia
WKD zatoczyła koło. Aktorki z uniwersytetu Otwartego Pokolenia
przy akompaniamencie fletu odczytały fragmenty literatury. Z odjeżdżającego w stronę Grodziska wagonika EKD trębacz odegrał hejnał

Pałacyku Kasyna, skomponowany przez Tomasza Stańkę. Odjeżdżający w stronę Grodziska wagonik żegnały salwy sztucznych
ogni, których fontanny rytmicznie strzelały na torach.
Na zakończenie akcji można było przejechać się zabytkową
kolejką EKD, a także rozgrzać się serwowanym na stacji grzanym
winem, bądź herbatą z malinami.
Wieczorne wydarzenie miało zarówno charakter artystyczny, jak
i integracyjny - w zamierzeniu łączący barwne lata dwudzieste
z chaotyczną współczesnością. Był to także wieczór spotkań. Mieszkańcy Podkowy, sąsiedzi, przyjaciele oraz goście rozmawiali przy
ciepłym blasku choinkowych światełek w miejscu, z którego
codziennie prawie od 90 lat odjeżdża kolejka do Warszawy, w miejscu w którym zaczęła się historia Podkowy Leśnej.
Akcja nie odbyłaby się bez pomocy naszych partnerów. Szczególne podziękowania składamy prezesowi WKD - Grzegorzowi
Dymeckiemu. Dziękujemy wójtowi Gminy Michałowice - panu Romanowi Lawrence za wsparcie akcji Jerzego Kaliny.
Specjalne podziękowania i słowa uznania za postawę twórczą
należą się Paniom z Uniwersytetu Otwartego Pokolenia, które wsparły swoim talentem akcję w kolejce WKD. Producentem wydarzenia
był syn mistrza, Igor Kalina.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Magda Kantorowicz - Kwietniak
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NA POCZĄTKU BYŁ PRĄD. O POWSTANIU PODKOWY INACZEJ
listopada w cyklu "90-lecie odzyskania niepodległości.
Rówieśnicy Polski" Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu
Podkowy Leśnej razem z CKiIO zaprosiło mieszkańców na spotkanie poświęcone 90 rocznicy założenia pierwszej w niepodległej Polsce spółki akcyjnej "Siła i Światło". Spółce tej, powstałej 5 grudnia
1918 r., Podkowa zawdzięcza swoje istnienie - "Siła i Światło" razem
ze Stanisławem Lilpopem oraz Bankiem Spółek Zarobkowych rozpoczęły w 1925 r. budowę miasta-ogrodu Podkowy Leśnej.
O dziejach i pracy polskich inżynierów w latach zaborów
i w początkach XX wieku w Europie i na świecie, a potem w niepodległej już Polsce opowiadał prof. Bolesław Orłowski, historyk techniki, autor wielu popularyzatorskich książek z tej dziedziny. Prof. Jerzy
Regulski, syn Janusza Regulskiego, dyrektora "Siły i Światła", jednego z założycieli Podkowy Leśnej, wspominał Podkowę swojej młodości; o działalności spółki mówił też Remigiusz Grodzicki, autor
pracy magisterskiej poświęconej historii "Siły i Światła".
Znakomitą ilustrację wszystkich trzech wystąpień stanowiła wystawa dokumentów i fotografii archiwalnych przygotowana przez Oskara Koszutskiego.
Spotkanie sfinansowane zostało ze środków uzyskanych przez
TPMOPL z Urzędu Miasta oraz z dotacji przyznanej przez Urząd
Marszałkowski.
(ażm)

29

fot. T. Potkański

AUKCJA CHARYTATYWNA PODCZAS BALU NIEPODLEGŁOŚCI

U

podstaw wydania Balu Niepodległości w Podkowie Leśnej
z pewnością znalazł się fakt przywrócenia do dawnej świetności Pałacyku Kasyna, ale ideę zorganizowania balu z aukcją charytatywną, której dochód zostałby przekazany na cele statutowe
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, a w szczególności na
zakup fortepianu, podniosła Anna Foss - Dobrzyńska z Towarzystwa
Przyjaciół Miasta - Ogrodu Podkowa Leśna.
O przekazywanie darów w postaci przedmiotów o wartości historycznej: pamiątek, starych fotografii związanych z Podkową Leśną,
książek o wartości antykwarycznej, dzieł sztuki, które mogłyby
zostać wykorzystane podczas aukcji, dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich - Alina Witkowska zwróciła się w formie apelu
do mieszkańców i sympatyków Podkowy Leśnej. Lista przedmiotów
okazała się pokaźna, a dochód uzyskany w wyniku przeprowadzenia
aukcji zamknął się kwotą 7560,00 zł. Na zakup fortepianu wprawdzie nie wystarczy ( koszt instrumentu to ok. 100 tysięcy złotych),
ale Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich podjęło starania o
pozyskanie brakującej kwoty, częściowo z dotacji Miasta, częściowo ze źródeł pozabudżetowych.
Aukcja przeprowadzona przez Oskara Koszutskiego miała dramatyczny przebieg i zaowocowała sprzedażą następujących przedmiotów. I tak:
- cenę 1100 zł osiągnął rysunek piórkiem Antoniego Uniechowskiego z cyklu "Narodziny Bogów"
- cenę 1100 zł osiągnęło wydanie "Śpiewów historycznych" Juliana
Niemcewicza - księga z 1876 roku, z osobistą dedykacją sygnowaną przez Leopolda Swirskiego z 1877 roku
- cenę 780 zł wylicytowano za reprint w ozdobnej ramie "Napoleon
Orda - Żelazowa Wola"
- cenę 620 zł osiągnął reprint z r. 1980 "Starożytności Warszawy"
Aleksandra Wejnerta 1858 r.
- cenę 550 zł wylicytowano za obraz pt. "Stary Dom" Martyny Paluchiewicz
- cenę 3 x 500 zł osiągnęły zdjęcia Tomasza Stańki autorstwa Czesława Czaplińskiego
- cenę 410 zł wylicytowano za fotografię pt. "Wschodnia. Poranek"
Moniki Szybka
- cenę 420 zł wylicytowano za fotografię 11 pułku Ułanów, jadącego
złożyć życzenia imieninowe Józefowi Piłsudskiemu (1928 rok)
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- cenę 350 zł osiągnął pastel "Pejzaż zimowy" Agnieszki Korban
- cenę 300 zł osiągnął komplet wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół
Miasta-Ogrodu zawierających podpisy autorów- Biblioteka Podkowiańska
- cenę 150 zł osiągnął naszyjnik z zielonych kamieni w brązowym
etui
- cenę 80 zł osiągnął komplet artystycznych kart pocztowych ze
starymi samochodami Piotra Kubasa
Poza aukcją zakupiono za cenę 200 zł dwa zdjęcia Joanny Paryskiej pt. "Tulipany" i "Irysy".
Ofiarodawcom i licytatorom należą się serdeczne podziękowania
za obywatelską postawę, a wszyscy oni zostaną uhonorowani przez
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dyplomem "Mecenasa
Podkowiańskiej Kultury".

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

STAWISKO
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listopada w dawnej kawiarni Nowy Świat w Warszawie wspominano związki Jarosława i Anny Iwaszkiewiczów z poetami
spod znaku Pikadora i Skamandra. Muzeum w Stawisku prezentowało mieszkańcom stolicy swoją działalność. Honorowym Gościem
spotkania była pani Maria Iwaszkiewicz. Frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów przedsięwzięcia (Urząd Miasta
St. Warszawy - Biuro Promocji Miasta), odbywającego się w ramach
imprez pt. "Salon Niepodległości".
Wydarzenia w Muzeum to imprezy związane z "Rokiem Zbigniewa
Herberta":
 dyskusja Tomasza Burka i Marka Nowakowskiego "Porozmawiajmy o Herbercie",

 spektakl teatralny "Dwa pokoje", oparty na tekstach Z. Herberta, zrealizowany przez Scenę Off Teatru Konsekwentnego w Warszawie.
Ponadto:
 wieczór poetycko-muzyczny poświęcony J. Iwaszkiewiczowi,
zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Kultury Europejskiej - SEC; udział wzięli m. in. Wojciech Siemion, skrzypek
Piotr Janowski (zwycięzca Międzynarodowego Konkursu im.
H. Wieniawskiego 1967) i pianistka Joanna Maklakiewicz
 recital Adama Makowicza - wielkiej osobowości polskiego jazzu
(artysty mieszkającego od 1977 r. w Stanach Zjednoczonych).
Alicja Matracka-Kościelny

16.11.2008 Stawisko n/z Marek Nowakowski pisarz i Tomasz
Burek krytyk , fot. Tomasz Wierzejski/FOTONOVA

16.11.2008 Stawisko Koncert Adama Makowicza n/z Adam Makowicz , fot. Tomasz Wierzejski/FOTONOVA

16.11.2008 Stawisko n/z Marek Nowakowski pisarz i Tomasz
Burek krytyk , fot. Tomasz Wierzejski/FOTONOVA

16.11.2008 Stawisko Koncert Adama Makowicza n/z Adam Makowicz, fot. Tomasz Wierzejski/FOTONOVA

PODKOWIAŃSKI
MAGAZYN KULTURALNY

J

esienno-zimowy numer przypomina ważne jubileusze: 90-lecie
odzyskania Niepodległości (w dziennikach i wspomnieniach),
80-lecie kolejki EKD. Ponadto teksty związane z kulturą hiszpańską,
Europejskimi Dniami Dziedzictwa i Małymi Ojczyznami Michała
Anioła. Można przeczytać jeszcze o sztuce w zmieniającym się
świecie, a w cyklu "Albym z Podkową" - Willa "Promienna".
16.11.2008 Stawisko Koncert Adama Makowicza n/z Adam Makowicz z zona , fot. Tomasz Wierzejski/FOTONOVA

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

red.
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BIBLIOTEKA
Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia oraz
radosną perspektywą Nowego Roku zechciejcie proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych, spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze świąt oraz wszelkiej pomyślności i zadowolenia
z każdego dnia w nadchodzącym roku.
Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sukces Piotra Müldnera-Nieckowskiego
15 listopada 2008 r. o godzinie 16.00 mieliśmy przyjemność
gościć Piotra Müldner-Nieckowskiego, osobę o iście renesansowych
zainteresowaniach, osiągającego sukcesy na wszystkich polach,
które zechciał obdarzyć swoją uwagą.

Bajkowe spotkania
18 listopada 2008 r. o godzinie 10.00 odbyło się spotkanie z Wiolettą Piasecką - autorką bajek dla dzieci. Wspaniały talent narracyjny
oraz bajkowe stroje, w których wystąpił nasz gość sprawiły, że dzieci
z ogromnym zainteresowaniem słuchały opowieści. W Bibliotece są
dostępne książeczki ze wspaniałymi, baśniowymi historiami pisarki.

Wieczór promocyjny z okazji wydania
książki Andrzeja Dobosza
Ogrody i śmietniki
W piątek 12 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Podkowie
Leśnej odbył się wieczór promocyjny z okazji wydania książki
Andrzeja Dobosza Ogrody i śmietniki, na który zapraszali Dyrektor
Wydawnictwa "WIĘŹ" Paweł Kądziela i Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Podkowie Leśnej Dorota Skotnicka. O książce mówił
Tomasz Burek, fragmenty przeczytał Autor.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
W ramach spotkań DKK 7 listopada 2008 r. odbyła się pierwsza
NOC W BIBLIOTECE. Spotkanie rozpoczęło się o dziewiątej wieczór
i trwało do północy. Motywem przewodnim była 90. Rocznica Odzyskania Niepodległości, a gościem honorowym Henryk Boukołowski,
którym sprawił, że naszym udziałem było wspaniałe przeżycie związane z możliwością wysłuchania mistrzowskiej interpretacji tekstów
związanych z doniosłą rocznicą. Kolejna NOC w styczniu 2009 r. więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo po Nowym Roku na
stronie Biblioteki www.mbp-podkowalesna.pl

WYDARZENIA
Konkurs "Znani nieznani - Adam Mickiewicz
17 listopada 2008 r. odbył się Konkurs recytatorski pod nazwą
"Znani - nieznani Adam Mickiewicz" zorganizowany przez Bibliotekę
we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Podkowie Leśnej.
W Konkursie udział wzięło 58. recytatorów ze szkół podstawowych i
25. ze szkół gimnazjalnych powiatów grodziskiego i pruszkowskiego.
Drugim wydarzeniem jakie miało miejsce w ramach ogłoszonego
konkursu był przegląd teatralny, zorganizowany również we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Podkowie Leśnej, który odbył
się 19 listopada 2008 r.

20 listopada 2008 r. odbył się Konkurs wiedzy o ... pod nazwą "Znani
- nieznani Adam Mickiewicz zorganizowany przez Bibliotekę we współpracy z Zespołem Szkół w Podkowie Leśnej. W Konkursie udział wzięło 70. uczniów ze szkół gimnazjalnych powiatów grodziskiego i pruszkowskiego. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród
miało miejsce 1 grudnia 2008 r. o godz. 13.00 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20. Uczestnicy zaprezentowali
wysoki poziom wiedzy o ... Adamie Mickiewiczu, co zaowocowało
przyznaniem wielu nagród, które mogły zostać ufundowane dzięki hojności Starosty Pruszkowskiego Elżbiety Smolińskiej.

Pióro Fredry dla Joanny Wiszniewicz
Podczas tegorocznych Wrocławskich Promocji Dobrych Książek
ogłoszono laureatów konkursu "O Pióro Fredry". W tym roku wręczono pięć równorzędnych Piór. W gronie laureatów znaleźli się:
Biuro Literackie za "Maść przeciw poezji. Przekłady z poezji czeskiej"
Leszka Engelkinga, Wydawnictwo Czarne za "Życie przecięte. Opowieści pokolenia marca" Joanny Wiszniewicz, Korporacja Ha! art za
"Nieszczęsnych" B. S. Johnsona, Kolegium Europy Wschodniej za
"Nie chyliłem czoła przed mocą. Antologia poezji białoruskiej od XV
do XX wieku" oraz W.A.B. za "Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich
hasłach" Małgorzaty Szpakowskiej. pw źródło: "Gazeta Wyborcza"
(Wrocław)
Z radością przypominamy, że Biblioteka w maju br. miała zaszczyt
gościć Panią Joannę Wiszniewicz podczas spotkania promującego
właśnie tę publikację.

WAŻNE
Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Biblioteki
www.mbp-podkowalesna.pl. Kliknięcie na podzakładkę Biblioteki
Cyfrowe w zakładce LINKI umożliwi Państwu dostęp do pełnotekstowych zasobów cyfrowych ponad 50. adresów tychże bibliotek.
W tej samej zakładce w podzakładce czasopisma zagraniczne online udostępniliśmy pełne teksty bieżących wydań ponad dwudziestu
tytułów prasy zagranicznej.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
IX Konkurs Recytacji Własnego Wiersza ogłoszony przez MOK w
październiku na terenie powiatów pruszkowskiego, grodziskiego,
żyrardowskiego adresowany był do wszystkich, którzy piszą wiersze
i pragną zaprezentować je szerszemu gronu miłośników poezji.
Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 180 wierszy.
Członkowie jury: Magda Teresa Wójcik - aktorka, reżyserka, Henryk Boukołowski - aktor, reżyser, Piotr Müldner-Nieckowski - poeta,
wydawca, lekarz, Joanna Cichoń - aktorka na listopadowym posiedzeniu omówili nadesłane utwory, biorąc pod uwagę poprawność
literacką, walor osobistej wypowiedzi, oryginalność myśli, umiejętność kompozycji wiersza. Do finału zakwalifikowały się 64 osoby w
czterech kategoriach wiekowych. 28 listopada odbył się II etap konkursu, podczas którego autorzy wierszy zakwalifikowanych przez
jury recytowali swoje utwory.
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Pierwsze miejsca zajęli:
 w kategorii wiekowej do 10 lat (I-III kl. SP) - Bartłomiej Siwek kl. III
ze Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie za wiersz "Tobie",
 w kategorii wiekowej od 10 do 13 lat (IV-VI kl. SP) dwie równorzędne nagrody otrzymali: Jakub Jeleński kl.V ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim za wiersz "Mój komputer"
i Filip Stojanowski kl.IV ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku
Mazowieckim za wiersz "Motyl i mucha",
 w kategorii wiekowej od 13 do 16 lat (gimnazjum) - Edyta Krauze
kl.III z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie za wiersz
"Tajemnica",
 w kategorii wiekowej powyżej 16 lat (LO) - Dominika Broda kl. II
z Zespołu Szkół w Milanówku za wiersz "Loteria".

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODKOWIE LEŚNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOHATERÓW WARSZAWY, PUBLICZNE GIMNAZJUM
WWW.PODKOWA-SZKOLA.PL

I miejsce w konkursie
"Jesienne nastroje"

Kiermasz świąteczny
6 grudnia

Zuzia Iwanejko z klasy 3b zajęła I miejsce w konkursie plastycznym "Jesienne nastroje" zorganizowanym przez Nową Prywatną
Szkołę Podstawową w Milanówku. Wyróżnienie w swojej kategorii
wiekowej otrzymała również Carla Habierska z klasy 2b.
W uroczystości rozdania nagród, która odbyła się 26 listopada
2008 r., wzięły udział nagrodzone uczennice wraz z rodzicami. Po
zakończeniu części oficjalnej pod okiem artysty plastyka odbyły się
warsztaty plastyczne dla dzieci, które nadesłały swoje prace. Wykonały samodzielnie prace plastyczne i dowiedziały się wielu ciekawych informacji na temat powstawania fresków i wielkoformatowych
dzieł sztuki.

6 grudnia 2008 r. w naszej szkole odbył się kiermasz świąteczny.
Każda klasa wzięła w nim aktywny udział i wystawiła swoje rękodzieła. Mogliśmy zakupić śliczne ozdoby na choinkę, ale nie tylko.
Swoje stoisko miała także świetlica - znaleźliśmy tu przepiękne kartki, aniołki, prace z masy solnej.
Klasa 6b z p. Anną Paszko prowadziła warsztaty. Tutaj mogliśmy
nauczyć się jak zrobić ciekawe dekoracje świąteczne. Miłośników
słodyczy można było odnaleźć w kawiarence. Był tu spory ruch, bo
wybór duży, a ciasta jak zwykle smaczne. Mieliśmy też okazję wysłuchać kolęd w wykonaniu naszych uczniów. Koncert poprowadziła
Anna Popek.
Nie zabrakło miejsca dla zainteresowanych strzelaniem z łuku, którzy mogli sprawdzać swoje możliwości pod okiem p. Pękali. Na
zakończenie odbyła się aukcja świąteczna, z której dochód będzie
przeznaczony na cele szkolne.
Cały kiermasz upłynął nam w miłej i świątecznej atmosferze.

Spotkania dla rodziców szkół
podkowiańskich
26 listopada odbył się w naszej szkole wykład "Jak skutecznie
motywować dziecko do nauki". Było to pierwsze z cyklu spotkań
adresowanych do rodziców dzieci szkół podkowiańskich, poświęconych wspieraniu dzieci w rozwoju zdolności, komunikacji z dzieckiem, pomocy w pokonywaniu trudności. Spotkania prowadzone
przez pracowników Centrum Terapii Behawioralnej w Warszawie
cieszą się dobrą opinią rodziców. Tematem grudniowego spotkania
będzie "Poczucie własnej wartości dziecka: sposoby wzmacniania
i budowania samooceny". Partnerem organizacji spotkań jest Miasto
Podkowa Leśna.

Oni walczyli o Niepodległość
W V Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów i Muzeum Niepodległości w Warszawie naszą szkołę reprezentowało troje uczniów: Roch Rybak (Vb),
Szymon Czupryński (IIIa) i Paula Margas (IIIa), która zdobyła wyróżnienie. Gratulujemy uczestnikom!
Iwona Grabowska - Gralak

SPOTKANIE ROBOCZE W PODKOWIE LEŚNEJ- PROGRAM "COMENIUS".

W

dniach 3-9 listopada 2008 w Zespole Szkół w Podkowie
Leśnej po raz kolejny gościliśmy uczniów oraz nauczycieli
zaangażowanych w projekcie "Crossroads - Na Styku Kultur". Tematem przewodnim spotkania były gry i zabawy europejskie oraz praca
nad produktem końcowym projektu tj. kartami do gry. Nasi goście
uczestniczyli w warsztatach plastycznych: malowali na jedwabiu
w Milanówku oraz wykonali swoje pierwsze witraże w pracowni pani
Anny Łukasiewicz w Podkowie Leśnej. Uczniowie ze szkół partnerskich z Villarcayo, Piedimonte San Germano oraz Altenburga wzięli
udział w zajęciach przygotowanych przez harcerzy z Hufca ZHP Grodzisk Mazowiecki pod kierunkiem pani J. Pieńkowskiej. Odwiedziliśmy Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
W programie wizyty nie zabrakło również zwiedzania Warszawy,
tym razem nasi goście odwiedzili Zamek Królewski oraz poznali
legendy warszawskie. Wspólny pobyt zakończyła uroczysta kolacja
z udziałem wszystkich uczestników spotkania oraz Burmistrza Podkowy Leśnej i rodziców z rodzin goszczących uczniów ze szkół partnerskich.
Następne, a zarazem ostatnie spotkanie w ramach projektu "Crossroads" przewidziane jest na maj 2009 w Villarcayo (Hiszpania),
gdzie nastąpi prezentacja produktu końcowego oraz podsumowanie
i zakończenie projektu.
Katarzyna Kawecka-Sikora Koordynator projektu

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

Mikołajki dla Filipa
"Mikołajki dla..." to nazwa akcji charytatywnych prowadzonych
przez uczniów naszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum od grudnia
2005 roku. Rezygnując z tradycyjnego losowania w klasach i wzajemnego kupowania prezentów postanowiliśmy zrobić wspólnie coś
dobrego dla osób znajdujących się w szczególnej potrzebie. W tym
roku postanowiliśmy pomóc choremu na białaczkę Filipowi, który
spędził w naszych szkołach (podstawowej i gimnazjum) 10 lat. Dziś
jest już naszym absolwentem, a od września uczniem LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie. Od marca tego roku Filip jest poddawany leczeniu szpitalnemu. Teraz potrzebne są fundusze na dalszą
terapię, na leki, które mogą być podawane w warunkach domowych.

Spotkanie z Jankiem Melą
5 grudnia 2008
W trakcie kilku dni odbyło się wiele imprez, które miały na celu
zebranie pieniędzy dla Filipa, ale także integrację środowiska lokalnego i całej społeczności szkolnej. Nasze mikołajki rozpoczęliśmy
w piątek, 5 grudnia spotkaniem z Jankiem Melą, niepełnosprawnym
zdobywcą obydwu biegunów Ziemi oraz najwyższego szczytu Afryki, Kilimandżaro. Najpierw okazję do zadawania pytań gościowi mieli
młodsi uczniowie, którzy przybyli na spotkanie w pierwszej turze.
Mogli także obejrzeć film i zdjęcia z wypraw, na których był Janek.
Drugą grupę stanowili szóstoklasiści i gimnazjaliści, którzy z dużym
zainteresowaniem wysłuchali opowieści dziewiętnastoletniego dziś
podróżnika i studenta psychologii. Gość wzbudził podziw wszystkich
obecnych swoim optymizmem, życzliwością, energią i brakiem skrępowania w opowiadaniu o wypadku, któremu uległ kilka lat temu
oraz wynikającej z niego niepełnosprawności. Najważniejsze chyba
słowa, jakie można było usłyszeć, to te, że nie żyjemy sami dla siebie i każdy może zrobić coś dla innych. Obydwa spotkania poprowadzili uczestnicy zajęć kółka dziennikarskiego.

zowe, samba i zagadka muzyczna związana z muzyką filmową.
Wspaniały poziom muzyków i profesjonalne prezentacje w wykonaniu Dyrygenta stworzyły niezwykłą atmosferę spotkania, które miało
na celu zgromadzenie środków na pomoc finansową dla Filipa.
W przerwach pomiędzy kolejnymi częściami koncertu zostały odczytane fragmenty Jego pamiętnika - wzruszające i bardzo mądre świadectwo przyspieszonego dojrzewania szesnastolatka borykającego
się z cierpieniem, lękiem i świadomością powagi sytuacji, w jakiej się
znalazł. Honorowymi gośćmi wieczoru byli: Mama Filipa, Doktor
Janina Pacholska, która jest lekarzem prowadzącym Filipa, przedstawiciele władz samorządowych z Brwinowa (ofiarodawcy cennych
darów na aukcję) i Piotr Kurkus- zdobywca złotego medalu w tegorocznym Pucharze Świata Taekwon-do w Riva del Garda we Włoszech, który swoje trofeum przekazał na licytację. Hucznymi oklaskami licznie zgromadzona publiczność nagrodziła decyzję hojnego
uczestnika aukcji, który wylicytowany medal przekazał Filipowi,
mówiąc, że to on jest prawdziwym wojownikiem.

Pomysły szkolne i klasowe
8 grudnia 2008
Poniedziałek, 8 grudnia, był czasem dla inicjatyw klasowych.
Wśród kawiarenek, gdzie można się było posilić, były też stoiska
z biżuterią, kartkami świątecznymi, upominkami - oczywiście własnoręcznie wykonanymi przez dzieci i młodzież. Rano w MOK-u
można było obejrzeć przedstawienie „O Szewczyku Dratewce”
w wykonaniu klasy 1 szkoły podstawowej i spektakl przygotowany
przez kółko teatralne. Wielu uczniów (solistów i zespołów stworzonych na potrzeby tego dnia) wzięło udział w Koncercie Młodych
Talentów. W tym dniu można było także wygrać atrakcyjne fanty,
kupując uprzednio losy na loterii, a także wylicytować wiele ciekawych i cennych przedmiotów na aukcji przedpołudniowej i wieczornej.
Ten obfity w wydarzenia dzień zwieńczył koncert piosenek Anny
Jantar w wykonaniu gimnazjalistek z klasy I i III i według ich pomysłu. Koncert i późniejsza aukcja zgromadziły bardzo liczną publiczność, która dość hojnie otwierała portfele, chcąc zdobyć licytowane
dary. Wśród nich znalazła się m.in. piłka siatkowa z podpisami
zawodniczek z narodowej drużyny siatkarskiej, czyli popularnych
Złotek.
Wszystkim, którzy wzięli czynny udział w Mikołajkach dla Filipa,
podarowali przedmioty na aukcję i loterię, instytucjom i urzędom,
mieszkańcom Podkowy i okolic - serdecznie dziękujemy!

Konkurs na wykonanie hymnu o miłości
30 listopada 2008

Janek Mela

Koncert Orkiestry Dętej OSP
z Nadarzyna w Podkowie Leśnej
7 grudnia 2008
W niedzielę, 7 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna pod
dyrekcją Mirosława Chilmanowicza. Orkiestra jest laureatem 1.
Nagrody Koncertowej w Mistrzostwach Europy Orkiestr Dętych '2008
w Rastede (Niemcy) i mieliśmy okazję się przekonać, że jest to tytuł
w pełni zasłużony. W programie znalazły się utwory klasyczne, jaz-
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Duet: Marianna Walewska i Zuzanna Szafranowska (kl. I gimnazjum) oraz zespół wokalny złożony z kilkorga gimnazjalistów w składzie: Paulina Szulejewska, Marianna Walewska, Maria Łusakowska,
Kamila Brzeczkowska, Lolita Prokopowicz, Filip Gawryś oraz Olaf Piotrowski otrzymali dwie pierwsze równorzędne nagrody w konkursie
na wykonanie Hymnu o miłości z Listu św. Pawła do Koryntian. Wykonawcy zaśpiewali Hymn w różnych aranżacjach: duet w wersji Antoniny Krzysztoń, a zespół w wykonaniu chóralnym, w którym zwrotki
jako solistki śpiewały Paulina i Marianna. Kamil Bukato z klasy III gimnazjum zdobył trzecią nagrodę za recytację.
Około dziesięciu wykonawców indywidualnych i grup z Podkowy
Leśnej i okolic recytowało i śpiewało jeden z najbardziej znanych tekstów z Pisma Świętego. Jedno z wykonań było w języku angielskim,
stąd konsultantką w jury była p. Aneta Pleskot, nauczycielka języka
angielskiego. Konkurs zorganizowany został przez proboszcza Parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej ks. Wojciecha Osiala, a odbył się
w ostatnią niedzielę listopada w kawiarence Betania pod kościołem.

ZAKRYCIE WENUS
1 grudnia 2008
Niestety warunki pogodowe nie pozwoliły na obserwację zjawiska
zakrycia Wenus przez tarczę Księżyca. Kilkoro fanów astronomii
mogło się jedynie zadowolić obejrzeniem prezentacji o planecie
przygotowanej przez Janka Traczyka i Mateusza Marzocha uczniów
kl. 3 gim. Następne takie zjawisko będzie za 36 lat, 1 kwietnia 2044.
Iwona Zubka-Krawczyk

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

UNIWERSYTET OTWARTY POKOLENIA
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listopada w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich słuchacze U.O.POKOLENIA zaprezentowali kolejne, trzecie już
w tym semestrze popołudnie poetycko-muzyczne pt. „Bo Cóż Warte
Jest Życie bez Miłości…” Autorka scenariusza i wyboru poezji pani
Katarzyna Szmania-Rasz przedstawiła w swoim spektaklu proces
dojrzewania Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej jako artystki: poetki,
dramatopisarki, malarki.
O życiu Marii mówiła Anna Foss - jako narrator-siostra poetki Magdalena Samozwaniec.
Wszystkie członkinie Zespołu KOMU WIERSZ KOMU PIOSENKĘ
po kolei brały na siebie ciężar opowieści o kobiecym przeżywaniu
świata, wcielając się w postać Marii na kolejnych etapach jej życia.
Do zespołu pań deklamujących poezję dołączył - po raz pierwszy
- przedstawiciel płci odmiennej. Witamy więc rozszerzony zespół
i mamy nadzieję, że od tej chwili jego skład będzie już zawsze mieszany.
Zespół zadbał również o detale - w pięknych stylowych pomieszczeniach Pałacyku pojawiły się panie w sukniach i ozdobach właściwych przywoływanej we wspomnieniach epoce - jakże pięknych i
sprzyjających kobiecej urodzie.
Oprawę muzyczną zapewniła Marzenna Grzymała, która wykonała własne pieśni do tekstów Pawlikowskiej.
Opieką artystyczną otoczył zespół uniwersytecki prof. Michał
A. Bogusławski.

NA

ZAMKU, WE DWORZE, W ZAŚCIANKU to tytuł przygotowywanego następnego spotkania słuchaczy U.O.Pokolenia z poezją.
Program semestru jesienno-zimowego 2008/2009 poświęcony
jest w głównej mierze dwudziestoleciu międzywojennemu - stąd

Gratulujemy kolejnego udanego przedsięwzięcia i czekamy niecierpliwie na następne.
Beata Tarłowska

również mamy już za sobą dwa spotkania słuchaczy z poezją międzywojnia: październikowe 'Anna i Jarosław' oraz listopadowe 'Bo
cóż warte jest życie bez miłości'.
Pochylając się z uznaniem nad dokonaniami narodu polskiego
odbudowującego państwowość po blisko 150 latach niebytu politycznego nie można nie dostrzec wysiłku i wkładu wszystkich Polaków w dzieło trwania tożsamości narodowej, kultury ….
W okresie rozbiorów powstały dzieła literackie, muzyczne, malarskie - tworzone zarówno tęsknotą za krajem lat dziecinnych jak
i pisane 'ku pokrzepieniu serc'. Ale rzeczywistym ogniskiem polskości były nasze domy i serca.
Oddając hołd tym, dzięki którym zachowaliśmy Ojczyznę z kultury
i tradycji Uniwersytet Otwarty POKOLENIA na ostatnim w tym roku
spotkaniu zaprezentuje fragmenty poematu PAN TADEUSZ.
Zapraszamy 18 grudnia, czwartek, o godz 17.30 do C.K.i I.O.
w Pałacyku.
Beata Tarłowska
Zapowiadany program uniwersytetu jest dofinansowywany przez Gminę
Podkowa Leśna oraz ze środków Stowarzyszenia Europa i MY - w ramach programu Działaj Lokalnie VI Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, tradycyjnej Wigilii oraz Nowego Roku 2009
składamy życzenia radości, spokoju, ciepła, dobrych myśli i uczuć wszystkim Uczestnikom
Podkowiańskiego Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA, jego, Wykładowcom Sympatykom i Gościom, Radzie Programowej,
oraz Współpracownikom.
Na zakończenie trzeciego roku istnienia i na koniec VI semestru działalności, składamy serdeczne podziękowania Sponsorom,
Protektorom i Darczyńcom - zwłaszcza Panu Burmistrzowi Miasta - Ogrodu, Radzie Miasta, Dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich - za wsparcie naszych działań dla wspólnego dobra wspólnoty lokalnej.
Zespół Założycielski
- Anna Foss, Ewa Domaradzka, Beata Tarłowska, Andrzej Tyszka
Podkowa Leśna, grudzień 2008

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

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

