NR 1/33/ marzec 2009

NAGRODA FUNDACJI ROZWOJU
DEMOKRACJI LOKALNEJ DLA
INICJATYWY OBYWATELSKIEJ
OTWARTE OGRODY

F

undacja Rozwoju Demokracji Lokalnej po raz trzeci wręczyła
nagrody za dokonania, które przyczyniły się do budowania
społeczeństwa obywatelskiego.
Wyróżniono dziewięć samorządowych instytucji kultury oraz dziewięć organizacji pozarządowych i grup obywateli. Nagrodę główną
otrzymał Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu m.in. za popularyzację dorobku artystów lokalnych regionów. W kategorii organizacji
pozarządowych nagrodzono Koszalińskie Towarzystwo SpołecznoKulturalne oraz inicjatywę obywatelską Otwarte Ogrody.
Pomysł Magdaleny Prosińskiej i Łukasza Willmanna, aby przeszczepić ideę otwartych ogrodów do Polski zrealizowano dzięki
pomocy Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej pięć lat temu. I tak
od 2005 roku z roku na rok festiwal rozrasta się, obejmując coraz
więcej osób w Podkowie Leśnej i kolejne miasta-ogrody.
Nagroda FDRL, przyznawana dorocznie od 2004 roku ma na celu
zwrócenie uwagi na osiągnięcia, które w szczególny sposób przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Do obecnej edycji Nagrody FDRL poświęconej rozwojowi kultury
lokalnej zgłoszono 232 zespoły z całej Polski. Edycja FDRL 2008
została objęta patronatami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Joanna Snarska-Pasternak

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
PODKOWY LEŚNEJ
Informujemy, że dnia 1 grudnia
2008 r. Zarządzeniem Burmistrza
Miasta nr 53/2008 na stanowisko
zastępcy Burmistrza Miasta została
powołana Małgorzata Stępień Przygoda.
Małgorzata Stępień - Przygoda
posiada doświadczenie w pracy
administracyjnej. Od 2000 r. pracowała w Starostwie Powiatu Grodziskiego w referacie organizacyjnym,
w latach 2001 - 2004 jako prawnik w
Ośrodkach Pomocy Społecznej w
Halinowie i Piastowie.
W Urzędzie Miejskim w Podkowie
Leśnej jest zatrudniona od 6 lat.
Pracę rozpoczynała na stanowisku specjalisty ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi, funduszy strukturalnych i obsługi
prawnej. Od 2006 r. zajmowała stanowisko kierownika Referatu Planowania i Rozwoju Miasta. W latach 2005 - 2007 współpracowała
jako ekspert w Departamencie Pożytku Publicznego w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej.
Uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach krajowych i
zagranicznych. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW.
Wraz z mężem Andrzejem wychowuje troje dzieci.
Karolina Tondera

W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
W

2009 R.

Z ZAKRESU KULTURY
I OCHRONY DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań
wynosi 90 000 zł.
Pisemne oferty na realizację zadań należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Burmistrza Miasta, Urząd Miejski w Podkowie Leśnej,
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
do dnia 30 marca 2009 r. do godz. 18:00.
Treść ogłoszenia o konkursie oraz wzór oferty
są umieszczone pod adresem internetowym:
www.podkowalesna.pl
w zakładce "Organizacje pozarządowe" oraz w BIP-ie.

PRZYCHODNIA ZDROWIA

W

związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zagospodarowania pomieszczeń wynajmowanych obecnie przez
Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej MEDICUS, uprzejmie wyjaśniam, że Urząd Miejski nie został poinformowany o terminie wypowiedzenia umowy najmu przez najemcę. Obowiązująca umowa
została zawarta do dnia 31 grudnia 2011 roku. Jednocześnie wyjaśniamy, że w akcie notarialnym z dnia 5 stycznia 2005 roku zawartym między Starostwem Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim a
Miastem Podkowa Leśna, zostały wyraźnie określone cele przeznaczenia budynku przychodni przy ulicy Błońskiej. Są nimi: realizacja
zadań własnych Gminy z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz inne zadania publiczne wykonywane przez miasto.
W związku z powyższym rozpowszechniane nieprawdziwe informacje niepotrzebnie budzą negatywne emocje wśród mieszkańców.
Małgorzata Stępień-Przygoda
Zastępca Burmistrza Miasta

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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grudnia 2008 roku na XXV sesji Rada Miasta przyjęła kilka
uchwał, w tym jednogłośnie głosowała nad uchwałami w
sprawie określenia wysokości stawek podatku obowiązujących na
terenie miasta Podkowy Leśnej w 2009 roku. I tak w § 1 pkt 1 uchwały Nr 107/XXV/2008 określono następujące stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,37 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 19,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,24 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,01 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 6,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (t.j.: Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze
zmianami).
Natomiast w uchwale Nr 108/XXV/2008 określone zostały wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok:
1) od samochodów ciężarowych w zależności od odpuszczalnej
masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 516,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 825,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.032,00 zł.
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.238,00 zł.
4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr
2 do uchwały.
5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.032,00 zł.
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 3 do
niniejszej uchwały.
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.238,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.651,00 zł.
Na XXV sesji poza uchwałami podatkowymi radni miasta przyjęli
jeszcze następujące uchwały:
 109/XXV/2008 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych
i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż
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jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne;
 110/XXV/2008 w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o
dokonanie wpisu i o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej;
 111/XXV/2008 w sprawie zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12
grudnia 2008 roku w sprawie powołania składów osobowych
komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
30 grudnia 2008 roku odbyła się XXVI sesja, która była poświęcona przede wszystkim uchwaleniu budżetu miasta na 2009 rok. Radni
stosunkiem głosów: 11 "za" i 4 "przeciw" uchwałą Nr 114/XXVI/2008
przyjęli budżet dla Podkowy Leśnej na 2009 rok o treści:
§1
1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości
19.850.463 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 407.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000 zł.
3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią
załącznik nr 1b i obejmują:
- dochody bieżące budżetu miasta w wysokości 19.849.463 zł,
- dochody majątkowe budżetu miasta w wysokości 1.000 zł.
§2
1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości
22.274.669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 407.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a,
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 60.000 zł i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000 zł.
§3
Deficyt budżetu miasta wynosi 2.424.206 zł i pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.
§4
Przychody i rozchody budżetu miasta stanowią załącznik nr 3.
§5
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł i rezerwę celową
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 20.000 zł.
§6
Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2009 w wysokości 5.136.000
zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§7
Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wysokości 1.470.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§8
Ustala się dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w wysokości 90.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§9
Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowowychowawczych w wysokości 1.156.524 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 10
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 11
Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 12
Ustala się plan wydatków na projekt finansowany ze środków funduszy unijnych w wysokości 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 13
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na
koniec 2009 roku i lata następne.
§ 14
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych
z realizacją Partnerskiego
Programu Szkół Sokrates - Comenius do wysokości 40.000 zł;
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego
w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do
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wysokości 500.000 zł;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
w innych bankach;
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
5. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami." [Uchwała Nr 114/XXVI/2008
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2009 rok].
Pozostałe uchwały, jakie przyjęto na XXVI sesji Rady Miasta to:
 112/XXVI/2008 w sprawie zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12

grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych
komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej;
 113/XXVI/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta
Treść wszystkich 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

DO WŁAŚCICIELI PSÓW
Pies ma prawa......, a pan obowiązki.
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej przypomina mieszkańcom o
podstawowych obowiązkach ciążących na właścicielach psów:
- Uzyskanie zezwolenia Burmistrza na trzymanie psa rasy uznanej za
agresywną.
- Poddanie psa obowiązkowemu szczepieniu.
- Psa należy prowadzić na smyczy w miejscach publicznych.
- Pies na uwięzi powinien mieć budę zabezpieczoną od wilgoci
/deszczu, ziemi itp.
- W okresie zimy budę należy zabezpieczyć materiałem izolacyjnym.
- Pies w lecie musi mieć cały czas dostęp do wody, a w czasie mrozu
powinien
otrzymywać 2 razy dziennie wodę o temperaturze
pokojowej.
- Pies powinien być dostatecznie karmiony.
- Pies powinien mieć możliwość poruszania się w obrębie przynajmniej 4 m (łańcuch 4-rometrowy) lub powinien posiadać odpowiednie ogrodzenie ( kojec).
- Pies chory lub okaleczony powinien być leczony.
- Psa należy codziennie zwalniać z łańcucha, aby użył swobody pod
nadzorem opiekuna.
- Wyczesywanie psa, zwalczanie pasożytów, dbanie o czystość psa
i jego pomieszczenia jest niezbędnym warunkiem utrzymania
psa.
Wiązanie psa bez wygodnej skórzanej obroży, na łańcuchu
pozbawionym obrotowego ogniwa, przy budzie nieszczelnej lub blaszanej beczce, jak również niedostateczne karmienie i pojenie zwierzęcia jest dręczeniem zwierzęcia i jako takie jest surowo karane w
myśl Art.62 § 1 KW
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
(Dz.U. Nr 77,poz.687 z dnia 8 maja 2003r)
Na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
ochronie zwierząt (Dz.U Nr111,poz.724,z późn.zmianami) zarządza
się co następuje:
§ 1. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:
1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.
§ 2. traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie wykazu ras uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymanie psa takiej rasy (Dz.U Nr 159,poz.1051).
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
można uzyskać w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miejskiego (pok. nr 11, tel.022 759- 21-25).
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną; rodowód.
Opłaty:
Opłata skarbowa od decyzji na utrzymanie psa razy agresywnej
wynosi 82zł.
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.(Dz. U. Nr.
225 poz. 1635 z późn. zm)
Miejsce załatwiania sprawy
Wniosek należy kierować do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w
Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41
Odbiór: Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji pok. 11
Termin składania dokumentów:
Poniedziałek 10.00-18.00, wtorek 8.00-16.00, czwartek - piątek
8.00–16.00
Środa -dzień pracy wewnętrznej bez obsługi interesantów
Termin rozpatrzenia sprawy:
Ustawowy termin załatwienia sprawy (rozpatrzenia wniosku): 30 dni.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35, w terminie 14
dni od daty otrzymania decyzji, wniesione za pośrednictwem właściwego do załatwienia sprawy Urzędu.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW O UŁATWIENIACH ZWIĄZANYCH
Z ZAŁOŻENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (s.dz.g. - ustawa z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o
s.dz.g. oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 141,
poz. 888) wprowadził min. instytucję zawieszenia działalności
gospodarczej na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 24
miesiące (art. 14a ust. 1 ustawy o s.dz.g.). Zawieszenie może być
dokonywane przez przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników, a jeśli przedsiębiorca jest wspólnikiem spółki cywilnej - zawieszenie działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem
zawieszenia działalności przez wszystkich wspólników spółki cywilnej (art. 14a ust. 2 ustawy o s.dz.g.). Zawieszenie wywiera skutki
prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca
dokonał zgłoszenia - do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca dokona zgłoszenia o wznowieniu działalności gospodar-
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czej (art. 36a ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z pózn. zm.)
II etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 23-45 ustawy o s.dz.g.) wchodzi w życie 31 marca 2009
r. i polegać będzie na wprowadzeniu zmian ułatwiających przedsiębiorcom dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Z dniem 1 kwietnia 2009 r. obowiązywać będzie zasada "jednego okienka" - przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą
będzie składał wniosek tylko w urzędzie miasta, bez konieczności
załatwiania spraw związanych z założeniem firmy w kilku instytucjach tj. tak jak dotychczas w urzędzie miasta, urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym oraz w ZUS.
Małgorzata Niewiadomska
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FESTIWAL "OTWARTE OGRODY" 2009 W PODKOWIE LEŚNEJ

V

edycja Festiwalu "Otwarte Ogrody" w Podkowie Leśnej odbędzie się w dniach 12-13 września 2009 r.
Tegoroczne obchody EDD w Polsce zaplanowane są w terminie 12-13
oraz 19-20 września. Uroczysta inauguracja EDD odbędzie się 18 września w Milanówku (tydzień po podkowiańskim Festiwalu "Otwarte Ogrody"), 19 września EDD obchodzone będą w Brwinowie, a ich uroczyste
zakończenie zaplanowane jest w Podkowie Leśnej na 20 września.
Koordynatorem tegorocznego Festiwalu "Otwarte Ogrody" w Podkowie Leśnej jest Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
Hasło tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, w ramach których odbędzie się Festiwal "Otwarte Ogrody" w Podkowie Leśnej,
brzmi: "Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz".
Temat ma stanowić zachętę do pogłębiania wiedzy historycznej i refleksji
nad burzliwymi dziejami naszego kraju oraz odnosić się do problematyki
rewitalizacji zabytków architektury obronnej, dziedzictwa militarnego oraz
wszelkich śladów wojen i walk, które odbyły się w przeszłości na obszarze
Polski. Nieprzypadkowo hasło "Zabytkom na odsiecz!" ma uświadomić znaczenie, jakie te zabytki mają dla nas i dla przyszłych pokoleń, a co za tym
idzie - spowodować rozumienie konieczności ich ochrony. Tegoroczne
obchody EDD mają niezwykłą wagę z jeszcze jednego powodu - przypadającą na wrzesień 2009 siedemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Tak dobrane hasło przewodnie pozwala przygotować wydarzenia kulturalne, które przyczyniając się do poszerzenia świadomości historycznej, mogą wzmocnić poczucie patriotyzmu. Z drugiej jednak strony może

ono sprawiać trudność realizacyjną uczestnikom Festiwalu "Otwarte
Ogrody" w Podkowie Leśnej, ze względu na stosunkowo krótką historię
miasta. Temat przewodni EDD potraktować można także metaforycznie, jako źródło inspiracji, a nie ograniczenie twórczych pomysłów.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Festiwalu, licząc że do
grupy "ogrodowiczów" z ubiegłych lat dołączą nowi, którzy zechcą
zaprezentować swój ogród, w sposób twórczy nawiązując do tematu przewodniego EDD.
Ostateczny termin zgłaszania udziału w tegorocznym Festiwalu
"Otwarte Ogrody" upływa 20 marca br. Prosimy o przesłanie zgłoszeń drogą mailową (info@ckiopodkowa.pl) lub dostarczenie go do
siedziby CKIO ul. Lilpopa 18, wraz z krótkim opisem projektu:
1.
Nazwa ogrodu
2.
Idea przewodnia, nawiązująca do Tematu EDD 2009
3.
Program artystyczny/ kulturalny
4.
Uczestnicy i wykonawcy
5.
Szacowany koszt
6.
Miejsce, termin, czas trwania
7.
Osoba odpowiedzialna - kontakt
Alina Witkowska
Dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
www.ckiopodkowa.pl
Tel: 22 729 13 84 Email: info@ckiopodkowa.pl

W STAWISKU...

W

ostatnich miesiącach ub. roku Stawisko świętowało 80.lecie
zamieszkania Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Domu
(dziś Muzeum), podarowanym córce przez Stanisława Wilhelma Lilpopa. Na spotkaniu zorganizowanym w Muzeum z tej okazji przypomniano wybrane teksty Obojga Iwaszkiewiczów, związane z Podkową Leśną i Stawiskiem - w interpretacji Andrzeja Ferenca. W koncertach wystąpili: Urszula Dudziak, Marek Drewnowski oraz kwartet
Prima Vista.
Nowy rok Stawisko rozpoczęło tradycyjnie od koncertu kolędowego, tym razem w wykonaniu kapeli góralskiej Szymona Chyca-Magdzina z Zakopanego.

ZOFIA KUCÓWNA I ANDRZEJ WAJDA
W STAWISKU
1 marca 2009 roku, w przeddzień 29. rocznicy śmierci Jarosława
Iwaszkiewicza, w Muzeum w Stawisku odbyło się spotkanie poświęcone jego pamięci. Wieczór rozpoczął recital chopinowski w wykonaniu Agnieszki Przemyk-Bryły, następnie Zofia Kucówna przeczytała wybrane wiersze dedykowane Pisarzowi. Gościem specjalnym
był Andrzej Wajda, który opowiedział o pracy nad swoim najnowszym filmem - "Tatarak". Jednym z punktów programu była też prezentacja książki "Zostanie po mnie…", poświęconej Jarosławowi
Iwaszkiewiczowi. Na zakończenie wieczoru, w stawiskiej galerii
odbył się wernisaż wystawy grafik Andrzeja M. Bartczaka ze zbiorów
Muzeum w Stawisku - artysta opowiedział o poetyckich inspiracjach
swojej twórczości. Wystawa będzie czynna do 15 kwietnia.
Małgorzata Zawadzka

Koncert kolęd w wykonaniu kapeli Świst z Zakopanego

Zofia Kucówna i Andrzej Wajda

UWAGA NAUKOWCY

S

Recital Urszuli Dudziak
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towarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk, działające od 15 lat przy
Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku planuje wydanie
publikacji informującej o osobach, zajmujących się różnymi dziedzinami nauki, związanych z Podkową Leśną. W związku z tym bardzo
prosimy profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów o kontakt
telefoniczny (0-502-790-487) lub e-mailowy (alicja.matracka@wp.pl)
w terminie do 20 kwietnia 2009.
Alicja Matracka-Kościelny
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CENTRUM KULTURY I INICJATYW OBYWATELSKICH
"Filharmonia Dziecięca
w Pałacyku Kasynie"
Nowy cykl spotkań muzycznych w Pałacyku Kasyno został stworzony z myślą o najmłodszych melomanach. Spotkanie inaugurujące cykl odbyło się 4 stycznia 2009 r., a jego zbiorowym bohaterem
była znakomita Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kask. Na powitanie
młodzi muzycy wykonali dwa utwory Wojciecha Kilara, prezentując
liczną rodzinę instrumentów dętych. Następnie muzycy kolejno
przedstawili publiczności swoje instrumenty. Prezentacje instrumentów przeplatały wykonania znanych melodii rozpisanych na orkiestrę
dętą.
18 stycznia odbyło się drugie spotkanie z cyklu "Filharmonii Dziecięcej". Tym razem przed publicznością odsłonięte zostały kulisy
świata opery. Gościem specjalnym spotkania była Teresa Krasnodębska, główny Inspicjent Teatru Wielkiego Opery i Baletu w Warszawie, która opowiedziała dzieciom anegdoty ze sceny operowej i
zdradziła tajniki i zasady, jakimi rządzi się ta dziedzina sztuki
muzycznej. Ciekawe opowieści pani inspicjent przeplatały występy
solowe studentów śpiewu operowego Uniwersytetu Muzycznego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
1 lutego spotkanie rozpoczęła gospodyni cyklu Jaśmina Strzelecka, która wyjaśniła dzieciom, co kryje się pod tajemniczym hasłem:
"Przeboje Mistrzów". Okazało się, że każdy ze znanych kompozytorów napisał własny "przebój", który przetrwał dziesiątki, bądź setki
lat, a my, współcześni, dziś go nucimy, z łatwością rozpoznając jego
melodię. Następnie pani Jaśmina przedstawiła dzieciom ogólną
zasadę budowy skrzypiec. Dzieci dowiedziały się z jakiego rodzaju
drewna buduje się front, a z jakiego tył instrumentu. Muzycy z zaproszonego na to spotkanie zespołu "Chopin Piano Quintet" po kolei
zaprezentowali swoje instrumenty smyczkowe - od najmniejszych
skrzypiec, przez altówkę i wiolonczelę. Każdy z muzyków zagrał na
swoim instrumencie zagadkę muzyczną - były to motywy znanych
dobranocek, a za właściwe rozwiązanie dzieci dostawały słodki upominek. Każdy z muzyków dał minikoncert, aby pokazać dzieciom
różne barwy dźwięków, podkreślić różnice i podobieństwa między
instrumentami smyczkowymi. Niespodzianką był występ kontrabasisty, który zagrał charakterystycznym dla tego instrumentu chrypiącym, niskim tonem fragment piosenki "Stary niedźwiedź mocno śpi".
Prezentacje instrumentów oraz konkursy przeplatały recytacje wierszy Wandy Chotomskiej w wykonaniu Danuty Szewczyk, debiutującej w roli autorki książki z wierszami dla dzieci pt. "Ptasie opowieści".
Na zakończenie kwintet z kontrabasem oraz solistką - Anną Marią
Staśkiewicz - zdobywczynią III nagrody na ostatnim międzynarodowym konkursie im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, rewelacyjnie
wykonali "Zimę" Vivaldiego.
Czwarte spotkanie 15 lutego miało charakter wręcz bajkowy, bo
jego kanwę stanowiła bajka pt. "Zaczarowany fortepian".
"To król instrumentów" - powiedziała o fortepianie pani Jaśmina.
Wyjaśniła dzieciom, co znaczą słowa "forte" i "piano", udowodniła, że
można rozróżnić brzmienie instrumentu na wesołe i smutne, przybliżyła pojęcia "molowy" i "durowy". Dzieci poznały Profesora Basa i
Panią Wiolinę, a także pewną dziewczynkę z miasteczka Symfonia,
która miała wiele przygód i licznych przyjaciół, i której muzyka towarzyszyła przez całe życie.

Bajkę tę pięknie przeczytała, w przerwach pomiędzy częściami
muzycznymi, pani Danuta Szewczyk. Na fortepianie zagrali dla dzieci uczniowie szkół muzycznych z Grodziska Mazowieckiego, Pruszkowa i Żyrardowa. Jedynym dorosłym pianistą, który wystąpił na
zakończenie spotkania, był Krzysztof Stanienda.
Program spotkań z cyklu "Filharmonia Dziecięca w Pałacyku Kasynie" skonstruowany jest tak, aby utrzymać uwagę najmłodszych słuchaczy i przekazać im skondensowaną ilość przystępnie podanych
wiadomości o muzyce, budowie instrumentów, kulisach sceny
muzycznej.
Zapraszamy wszystkie Dzieci i Rodziców do uczestniczenia w niedzielnych spotkaniach z muzyką, które odbywać się będą dwa razy
w miesiącu do końca czerwca 2009 r.
Magda Kantorowicz - Kwietniak

Bal Karnawałowy dla dzieci
W niedzielę 8 lutego 2009 roku w CKiIO przy ul. Świerkowej 1 w
Podkowie Leśnej odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci. Zabawę prowadziły dwie wodzirejki w strojach Myszki Kleofasi i Kota Baltazara.
Bal zaczął się od wspólnego powitania i zapoznania. Następnie
Myszka i Kot poprowadziły dzieci w wężyku do tańca. Małym uczestnikom balu wyjątkowo podobała się piosenka, w której dzieci pokazywały w coraz szybszym tempie kolejno: głowę, ramiona, kolana,
pięty, uszy, oczy, usta, nos.
W przerwach między tanecznymi szaleństwami dzieci uczestniczyły w wielu konkursach i zabawach. Jednym z nich było szukanie
skarbów w woreczkach wypełnionych ziarnami kukurydzy. Do
wspólnej zabawy włączyli się również rodzice, w konkursie na przeciąganie liny jedna drużyna składała się z dzieci i mam, a druga z
samych tatusiów. Konkurencję wygrały dzieci, przy wsparciu mam.
Swoje piękne i pomysłowe stroje dzieci prezentowały podczas
specjalnego pokazu. Na zakończenie balu, przy przygaszonych
światłach, każdy mały uczestnik zabawy otrzymał świecące nagrody
z podziękowaniem za wspaniałą zabawę. Na dzieci czekał także
poczęstunek - owoce, łakocie oraz napoje - zorganizowany przez
Polski Komitet Pomocy Społecznej.
Szczególne podziękowania składamy pani Elżbiecie Kwiatkowskiej z PKPS za pomoc w organizacji balu dla dzieci.
Justyna Sędek

Dyplomy honorowe dla Mecenasów
Podkowiańskiej Kultury rozdane
W piątkowy wieczór 6 lutego 2009 r. w Pałacyku Kasyno wręczone zostały honorowe dyplomy Mecenasa Podkowiańskiej Kultury.
Otrzymali je wszyscy, którzy finansowo, bądź w innej formie wsparli
przedsięwzięcia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w pierwszym, trudnym roku jego działalności.
Dyplomy honorowe otrzymali również partnerzy Centrum w projektach kulturalnych: Stowarzyszenie Związek Podkowian i Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, we współpracy z
którymi zrealizowane zostały ciekawe przedsięwzięcia filmowe, a
także obchody 90 rocznicy powstania Spółki Akcyjnej "Siła i Światło".
Dyplomy otrzymali także ci wszyscy, którzy zareagowali na apel
dyrektora CKiIO o dobrowolne przekazanie unikatowych przedmio-
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tów, pamiątek, czy zdjęć związanych z miastem i jego historią. Darczyńców było wielu, podobnie jak licytujących w trakcie aukcji, która
odbyła się podczas listopadowego Balu Niepodległości. Środki
zgromadzone w ten sposób, Centrum przeznaczyło na działalność
statutową instytucji.
"Wola wsparcia działań Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
wśród podkowian była bardzo duża. Powstała pokaźna lista Mecenasów, z których pierwszym był wybitny muzyk jazzowy Tomasz
Stańko - kompozytor hejnału dla Pałacyku Kasyna. Takie gesty nie
mogą pozostać niedocenione. Dyplom Mecenasa Podkowiańskiej
Kultury jest wyrazem wdzięczności za zrozumienie potrzeb nowej
instytucji kultury i świadome włączenie się w budowę jego marki" powiedziała Alina Witkowska, dyrektor CKiIO.
Magda Kantorowicz - Kwietniak

Wernisaż Hanny i Leszka Nowosielskich
6 lutego 2009 r. w Galerii Kasyno odbył się wernisaż prac Hanny i
Leszka Nowosielskich.
Nazwiska wybitnych podkowiańskich artystów przyciągnęły wyjątkowo wielu gości do Galerii Kasyno. Wszyscy wspominali szczególną parę twórców, która wzajemnie się inspirowała i dopełniała. Dzielono się obrazami zachowanymi w pamięci, wyniesionymi z niezwykłego domu i ogrodu Nowosielskich przy ulicy Helenowskiej. Hanna
i Leszek Nowosielscy niewątpliwie zajmują szczególne miejsce w
świadomości mieszkańców Podkowy Leśnej. Wciąż funkcjonują w
zbiorowej pamięci, stanowiąc jej integralną część.
Na wystawie zaprezentowane zostały ceramiczne formy przestrzenne Hanny Nowosielskiej i abstrakcyjne obrazy na płótnie Lesz-

Mecenasi Podkowiańskiej Kultury, 6 lutego 2009 r.
fot. O. Lewan, "Gazeta WPR"
ka Nowosielskiego. Wyboru prac, które można oglądać w Galerii
Kasyno dokonała Elżbieta Manno, córka Hanny Nowosielskiej.
"Nowosielscy uczynili swoją wieloletnią twórczą aktywnością specyficzną enklawę. Nie tylko w rozumieniu miejsca eksponowania
sztuki, bo wystawiali przecież w wielu miejscach na świecie. W cichej
pracowni w Podkowie Leśnej powstawała sztuka bez artystycznych
manifestów, jednak wynikająca z samej potrzeby tworzenia, stawiania coraz to nowych wyzwań sposobowi widzenia świata i przekładaniu go na język materii."
Małgorzata Devosges Cuber

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
KLUB POD MĄDRYM SMOKIEM
2 marca obchodziliśmy pierwszą rocznicę działalności Klubu Pod
Mądrym Smokiem. Zgodnie z ustalonymi i zaakceptowanymi przez
Państwa terminami we wtorki i soboty w godzinach 1100 - 1200
zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 0 do 4 lat do
udziału w spotkaniach KLUBU POD MĄDRYM SMOKIEM. Głośne
czytanie maluchom jest prowadzone w ramach ogólnopolskiej akcji
Fundacji ABCXXI "Cała Polska Czyta Dzieciom".

SPOTKANIA
Relacje
7 lutego 2009 r. odbyło się spotkanie promujące książkę pt. Połykając
chmury: rzecz o chińskim języku i podniebieniu w tajniki kultury chińskiej i
sztuki kaligrafii wprowadziła nas sinolog Agnieszka Putkiewicz. Fragmenty
książki czytał aktor Teatru Polskiego w
Warszawie Sławomir Głazek. Wieczór
urozmaicił pokaz kaligrafii chińskiej, a
emocji dostarczyły ciasteczka z wróżbą.
Serdecznie dziękujemy Paniom Magdalenie Koteckiej i Małgorzacie Wittels za wypożyczenie pamiątek z podróży, wspaniale podkreślających nastrój spotkania.

nia otrzymała niedawno nagrodę Pióra Fredry. Biblioteka w maju
2008. miała zaszczyt gościć Panią Joannę Wiszniewicz podczas
spotkania promującego 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. Zakładka lista nowości książkowych udostępni
Państwu informację na temat nowości zakupionych w minionym
2008 r. oraz kolejnych miesiącach 2009 r.

KSIĄŻKA MÓWIONA

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Zapraszamy na kolejną NOC W BIBLIOTECE, która odbędzie się
w piątek 27 marca 2009 r. Zaczynamy o godz. 20.00 Niezwykle
pasjonująca tematyka, mianowicie kultura i obyczaje Chin, prezentowane w niebywale atrakcyjny sposób przez zaproszonego sinologa,
staną się dla wszystkich Państwa źródłem niezapomnianych przeżyć.
Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa w sobotę 14 marca
2009 r. o godz. 16.00 Tego dnia odbędzie się promocja najnowszego tomu poetyckiego Andrzeja Dąbrówki zatytułowanego "I karkołomnie". Wspaniały kształt edytorski publikacji zawdzięczamy
Wydawnictwu AULA.

Pożegnanie
Z ogromnym żalem rozstajemy się ze zmarłą 31 stycznia 2009 r.
Joanną Wiszniewicz. Od lat prowadziła unikatowe badania tożsamości i losów powojennych pokoleń Żydów polskich. Plonem tych prac
były między innymi książki Z Polski do Izraela: rozmowy z pokoleniem "68", A jednak czasem miewam sny, Życie przecięte. Ta ostat-
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Zachęcamy do korzystania z udostępnianych przez Bibliotekę
książek mówionych. Oferta jest skierowana głównie do osób z wadami wzroku, ale ze zbiorów mogą korzystać wszyscy zarejestrowani
czytelnicy. Ważne jest to, iż możecie Państwo sami decydować o
strukturze udostępnianej kolekcji, poprzez zgłaszanie wykazu proponowanych tytułów. W celu ułatwienia pracy nad zestawieniami na
oficjalnej stronie internetowej Biblioteki, w zakładce książka mówiona podajemy link do katalogu Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, z której zbiorów pochodzą udostępniane przez nas
pozycje oraz obecnie dostępnej kolekcji książek mówionych.
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Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW

Po

raz trzeci z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej Urząd Miasta sfinansował zakup budek
lęgowych dla ptaków. W tym roku na posesje mieszkańców miasta
trafiło ponad osiemdziesiąt nowych budek - w sumie, po trzech
latach jest ich już w Podkowie ponad trzysta.
Jak co roku, o tym, co się dzieje w budkach niezwykle ciekawie
opowiadał Adam Tarłowski z Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian".
Krzysztof Kolenda, nauczyciel z samorządowej szkoły podkowiańskiej mówił o wyjazdach z młodzieżą na akcję obrączkowania ptaków, a Gerard Sawicki, telewizyjny ptakolub, zachęcał do obserwo-

wania ptaków nie tylko na dalekich wycieczkach, ale też na spacerach i w ogrodach.
Opowieściom i prezentacjom towarzyszyły dwie wystawy fotograficzne. Jedna z nich to efekt wyjazdów podkowiańskich gimnazjalistów, druga to wystawa prac nagrodzonych w tegorocznym konkursie redakcji "Lasu Polskiego" - można ją do końca miesiąca oglądać
w Pałacyku-Kasynie.
Po spotkaniu mieszkańcy Podkowy na miejscu odbierali budki dla
szpaków i sikorek. Można je jeszcze otrzymać w Urzędzie Miasta. Zapraszamy! W połowie marca zaczynają się już okresy lęgowe ptaków.
Anna Żukowska-Maziarska

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

Jasełka w szkole
19 grudnia w naszej szkole odbyły się jasełka i wigilie klasowe. W
atmosferę świąt Bożego Narodzenia wprowadziła nas klasa 3a, która
wraz z nauczycielką Ewą Grabowską przygotowała jasełka. Młodzi
aktorzy w piękny sposób przypomnieli klasom 1-4 historię Bożego
Narodzenia. Wspólnie z nimi śpiewaliśmy kolędy.
Odbyły się również jasełka dla klas 5-6 i gimnazjum. Przygotowali
je uczniowie klas 4-6 z nauczycielkami Anną Kępińską i Ewą Rogowską. Przedstawienie odbyło się w języku angielskim i było uwspółcześnioną wersją Bożego Narodzenia. Tak więc mogliśmy zobaczyć
jak Trzej Królowie podjeżdżają z darami na hulajnogach, czy pasterzy tańczących freestyle.
Po jasełkach poszczególne klasy spotkały się ze swoimi wychowawcami przy wigilijnym stole.

I miejsce w konkursie na opowiadanie
baśni, legend
styczeń 2009
I miejsce w konkursie na opowiadanie baśni, legend zajęła Joanna Bartonowicz z klasy 5b. Konkurs zorganizowała, już po raz czternasty, Biblioteka Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim. Wzięli w
nim udział uczniowie ze szkół m.in. Grodziska, Adamowizny, Międzyborowa.
Joasia opowiadała napisaną przez siebie historię "Dlaczego kruki
są smutne?"
Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów
w kolejnych edycjach konkursu

Zimowe ferie 2009
Podczas zimowych ferii zaprosiliśmy uczniów na zajęcia sportowe,
plastyczne oraz gry strategiczne. Cieszyły się dużym zainteresowaniem, a opiekunowie Krzysztof Kolenda, Sławomir Sowiński oraz
Janina Kmita-Juczkowicz dokładali starań, aby ich podopieczni nie
nudzili się. Jedną z atrakcji była wycieczka do trójwymiarowego kina
na film o delfinach i wielorybach.

Remonty i inwestycje w szkole
Oddano już do użytku dwie wyremontowane łazienki na parterze
oraz wymieniono drzwi. Pomalowano korytarz, zakupiono nowe
meble i sprzęt audiowizualny.

Dzień Babci i Dziadka
5.02.09 klasa IVA z nauczycielką Agnieszką Rebzdą przygotowała
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Licznie zgromadzeni
goście obejrzeli część artystyczną, wzięli udział w konkursach oraz
wpisali się do księgi pamiątkowej. Dziękujemy za obecność, szczególnie tym, którzy przyjechali do nas z Ciechocinka, Krakowa i Wrocławia.

Program "Comenius - na styku kultur"
W dniach 4-11 maja grupa uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół
w Podkowie Leśnej odwiedzi szkołę podstawową w Hiszpanii (Villarcayo). Będzie to już ostatnie spotkanie i zakończenie trwającego 3
lata projektu Pt. "Crosssroads - na styku kultur". W trakcie spotkania
zostanie zaprezentowany produkt końcowy projektu - karty do gry
edukacyjnej pt. "Crossroads". Wszystkie szkoły partnerskie wezmą

udział w przedstawieniu teatralnym pt. "European tales and legends".
Koordynatorem programu jest Katarzyna Kawecka-Sikora.

Warsztaty dla rodziców
Dzięki uzyskaniu akceptacji Urzędu Miasta wznowiony zostanie
cykl spotkań dla rodziców, poświęcony wspieraniu dzieci w rozwoju
zdolności, komunikacji z dzieckiem i pomaganiu w pokonywaniu
trudności. Wykłady prowadzić będzie Agnieszka Pisula z Centrum
Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Zapraszamy
rodziców ze wszystkich podkowiańskich szkół. Terminy spotkań
umieścimy na stronie internetowej szkoły.

Programy edukacyjne
W najbliższym czasie szkoła rozpocznie działania w nowych programach edukacyjnych: Filmoteka Szkolna oraz Edukacja Globalna.
Pierwszy z nich opiera się na prowadzeniu zajęć w oparciu o cykl filmów przekazanych nam przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Treści edukacji globalnej będą realizowane w szkole w
oparciu o program Centrum Edukacji Obywatelskiej. Opiekunem
programu będzie Sławomir Sowiński - nauczyciel historii.
Janina Kmita-Juczkowicz

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO

Do

15
kwietnia
2009
roku
Przedszkole Miejskie im.
Krasnala Hałabały w
Podkowie Leśnej prowadzi zapisy dzieci w wieku
od 3 do 6 lat. Kartę zgłoszeniową można otrzymać w placówce lub
pobrać na stronie internetowej przedszkola.
Przedszkole Miejskie w
Podkowie Leśnej przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności. Szczegółowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkola uwzględniają przepisy w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół
publicznych. W oparciu o decyzje komisji kwalifikacyjnej, powołanej
przez dyrektora placówki, w pierwszej kolejności do przedszkola
przyjmowane są dzieci zamieszkujące (posiadające meldunek ) na
terenie miasta Podkowy Leśnej a w szczególności:
 dzieci sześcioletnie,
 dzieci rodziców samotnie wychowujących dzieci, dzieci z rodzin
zastępczych,
 dzieci rodziców pracujących zawodowo,
 dzieci kontynuujące edukację przedszkolną,
 dzieci z rodzin o najniższych dochodach,
 dzieci z rodzin wielodzietnych
[Źródło: Statut Miejskiego Przedszkola im. Krasnala Hałabały
w Podkowie Leśnej].

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
STYCZEŃ - LUTY 2009
www.szkolakik.strona.pl

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIA
19 grudnia 2008, w ostatnim dniu nauki przed świętami Bożego
Narodzenia, cała szkoła podstawowa i gimnazjum uczestniczyły w spotkaniu jasełkowym oraz klasowych opłatkach. Na ten dzień przedstawienie jasełkowe przygotowała klasa szósta pod opieką katechetki, siostry Joanny. Uczniowie wystawili sztukę "Opowieść wigilijna" na podstawie opowiadania Karola Dickensa pod tym samym tytułem. Inscenizacja była bardzo ciekawa pod względem scenografii i kostiumów,
świetna okazała się także gra młodych aktorów. Interesującym i
dobrym zabiegiem było także spolszczenie imion bohaterów, w tym
pierwszoplanowego Scrooge'a, który tutaj został Skąpcem. Dzięki temu
historia stała się bliższa dzisiejszemu, zwłaszcza młodemu odbiorcy.
Drugim przedstawieniem, jakie tego dnia mogliśmy obejrzeć, był
spektakl o tematyce bożonarodzeniowej na motywach "Ulicy Sezamkowej", przygotowany przez uczestników kółka teatralnego Teatr z
piwnicy. Scenariusz pisali uczniowie pod kierunkiem pani Justyny
Głuszko, która spektakl wyreżyserowała.
Na kilka dni przed świętami mogliśmy też posłuchać kolęd, które grały
na fletach i śpiewały poszczególne klasy. Były znane i mniej znane kolędy i pastorałki polskie w aranżacji pana Michała Białeckiego, nauczyciela muzyki, była także kolęda francuska w wykonaniu dwóch uczennic z
gimnazjum, Uty Sienkiewicz (klasa II) i Agaty Filipp (klasa III). Na koniec
jeszcze - jak przez kilka ostatnich lat - kolędę zaśpiewali wszyscy
nauczyciele. Była to współczesna pastorałka "W grudniowe noce".
Wcześniej jednak odbyły się w klasach spotkania opłatkowe uczniów
razem z wychowawcami i innymi nauczycielami. Tradycyjnie, każda
klasa przygotowywała potrawy wigilijne, domowe ciasta i owoce.

ZŁOTA CZWÓRKA WIOŚLARSKA W
NASZEJ SZKOLE
Przedświąteczny piątek był pełen niespodzianek. Po spotkaniach
opłatkowych i jasełkach gościliśmy mistrzów olimpijskich w wioślarstwie z igrzysk w Pekinie. Polska czwórka podwójna bez sternika w
składzie: Konrad Wasielewski, Marek Kolbowicz, Michał Jeliński i Adam
Korol - odwiedziła naszą szkołę na zaproszenie jednego z rodziców.
Po krótkiej prezentacji każdego z panów, goście odpowiadali na
pytania, przygotowane i zadawane przez uczniów uczęszczających na
kółko dziennikarskie. Bardzo życzliwie udzielali odpowiedzi, a także
niezwykle barwnie opowiadali o swojej pasji, jaką jest wioślarstwo.
Największe emocje wzbudził film, przypominający olimpijski finał,
kiedy to nasza czwórka wywalczyła złoty medal z czasem 5:41:18.
Widzieliśmy, jak już po pierwszych pięciuset metrach Polacy prowadzili. Mieli niecałe pół sekundy przewagi nad drugimi Włochami.
Na półmetku polscy zawodnicy prowadzili już niemal trzema
czwartymi długości łodzi. Biało-czerwoni na końcowym pół kilometra
przed metą mieli dwie sekundy przewagi i samotnie płynęli do mety.
Zwyciężyli z przewagą ponad jednej długości łodzi. Drudzy na mecie
zjawili się Włosi, a trzeci - Francuzi.
Oglądając ten film, mogliśmy dostrzec wysiłek sportowców i ich
skoordynowaną pracę. Podczas spotkania wciąż podkreślali, jak
ważne w tej dyscyplinie jest wzajemne zaufanie i to, żeby wszyscy
byli uczciwi, wkładali równy wysiłek w to co robią. Bez tego nie
można odnieść zwycięstwa.
Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze nie tylko za sprawą
samych gości, ale także dzięki niespodziance, którą przygotowali dla
gospodarzy. Można było bowiem na żywo zobaczyć, a nawet
dotknąć złotego medalu zdobytego 17 sierpnia 2008 roku w Pekinie.
Wspólne zdjęcia i olimpijskie pamiątki, które otrzymali uczniowie,
zakończyły to niecodzienne wydarzenie.

ZIMOWISKO SZKOLNE

Medaliści
zimowe słońce. Gimnazjaliści szusowali na stokach Małego Cichego
pod okiem instruktorów ze szkoły narciarskiej Fun Ski, młodsi natomiast na stoku przy domu oraz na Dziadkówce.
Dobre warunki pogodowe, intensywna jazda na nartach (po 4-5 godzin
dziennie) sprawiły, że osiem dni upłynęło bardzo szybko i trzeba było wracać. Szczęścia dopełnił kulig i zakupy na Krupówkach. Początkowo planowaliśmy odwiedzić nowootwarty basen termalny w Bukowinie Tatrzańskiej, ale ostatecznie miłość do białego szaleństwa zwyciężyła.

POWIATOWE ZAWODY PŁYWACKIE
W czwartek, 12 lutego, odbył się Powiatowy Finał Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu. Zawody organizowane przez Szkolny Związek Sportowy przeprowadzone były na pływalni Wodnik 2000 w Grodzisku
Mazowieckim. Zgłoszonych zostało pięć szkół: trzy z Grodziska, jedna
z Milanówka, Podkowę reprezentowała nasza szkoła. Żeby w ogóle
liczyć się w klasyfikacji, musieliśmy skompletować cały skład do startów indywidualnych oraz sztafety 6 x 25m. Z każdej klasy udział wzięło
czworo gimnazjalistów. Ania Szufa, Ania Drążkowiak, Aleksander Leczkowski, Alek Rajkiewicz z kl. I, Uta Sienkiewicz, Julia Chibowska, Adam
Pepliński i Henryk Borzymowski z kl. II oraz Karolina Drążkowiak, Ola
Brzeczkowska, Krzysiek Ochędalski i Maciek Pniewski z kl. III. O wyniku szkoły decydowała suma czasów wszystkich startów indywidualnych oraz sztafety. Chłopcy i dziewczęta klasyfikowani byli oddzielnie.
Żeńska reprezentacja naszego gimnazjum, po bardzo zaciętej
walce uplasowała się na trzecim miejscu, natomiast męska część
naszej reprezentacji dopłynęła na miejscu piątym. Szkoły z Grodziska
mocno wspomagane były przez zawodników Sparta Grodzisk, systematycznie trenujących pływanie, tym większego wymiaru nabiera
brązowy medal dziewcząt z naszego gimnazjum. Gratulujemy!
Artur Błażejak, nauczyciel WF-u

BAL DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I
PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
Od czterech lat Rada Rodziców organizuje bal karnawałowy dla
rodziców, nauczycieli i przyjaciół szkoły. W tym roku odbył się 14
lutego, w przedostatnią sobotę karnawału, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej. Ponad 80 osób połączyło przyjemne z pożytecznym. Bawiliśmy się świetnie,
a zebrane fundusze z balu, loterii i licytacji zasiliły konto Komitetu
Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum
św. Hieronima.
Iwona Zubka-Krawczyk

Już po raz 17. zaraz na początku stycznia wyjechaliśmy na zimowisko szkolne do miejscowości Stołowe koło Bukowiny Tatrzańskiej.
Razem z opiekunami było nas blisko 150 osób. Zajmowaliśmy cztery domy. Pogoda była piękna: lekki mróz i przez kilka dni wspaniałe
Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum
św. Hieronima w Podkowie Leśnej
jest organizacją pożytku publicznego, nr KRS 0000137287.
Zachęcamy do wpłat 1% podatku na nasze stowarzyszenie,
którego głównym celem jest budowa nowej siedziby szkoły
z salą gimnastyczną.
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Pierwsze próby narciarskie

UNIWERSYTET OTWARTY POKOLENIA
W PODKOWIE LEŚNEJ
"Anna i Jarosław" w Aidzie i w Stawisku
Grupa poetycka Uniwersytetu Otwartego "Pokolenia" przygotowała popołudnie poetycko-muzyczne "Anna i Jarosław", poświęcone
Annie i Jarosławowi Iwaszkiewiczom. W październiku spektakl odbył
się w niezwykłym, rzadko dostępnym miejscu - w autentycznym
wnętrzu willi "Aida", przy świecach, w blasku płonącego ognia w
kominku, na tle muzyki Karola Szymanowskiego, będącego częstym
gościem i tego domu, i Stawiska. "Aida" - dom myśliwski Stanisława
Lilpopa i pierwsze siedlisko Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów - stał
się tego wieczoru miejscem magicznym, a czytane tu wiersze nabierały szczególnego znaczenia. Na spektakl złożyły się fragmenty
dzienników i listów Anny i Jarosława, wiersze Iwaszkiewicza oraz
zaprzyjaźnionych poetów, ukazujące nie tylko dawną Podkowę
Leśną, ale także dzieje rodziny i przyjaźni.
Program zostanie powtórzony 12 marca w Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, także w oryginalnej scenerii
domu poety, a weźmie w nim udział cały zespół: panie Elżbieta
Kwiatkowska, Jadwiga Mączyńska, Teresa Miller, Zofia Wiśniewska,
Anna Wróblowa, Danuta Szewczyk oraz Katarzyna Szmania-Rasz, a
także Marzena Grzymała, która specjalnie - dla tego programu przygotowała kilka kompozycji oraz Anna Foss, która spektakl przygotowała.
Wyrazy szczególnego podziękowania należą się państwu Wiesławie i Jerzemu Klatom, którzy w październiku udostępnili swój dom i
pani Alicji Matackiej-Kościelny, która w marcu udziela gościny naszemu zespołowi.
Anna Foss

SZUFLADA
I znów bylismy świadkami fantastycznego wieczoru słuchaczy Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA w Podkowie Leśnej.
Po niezwykle udanych "Listach Anny do Jarosława Iwaszkiewiczów", których mogliśmy wysłuchać we wnętrzu podkowiańskiej willi
"Aida" (gdzie, jak wiadomo Anna i Jarosław pomieszkiwali); po "Panu
Tadeuszu" przygotowanym z wielkim pietyzmem (Wybór tekstów!
Scenografia! Programy!) - 22 stycznia w Pałacyku-Kasynie odbyło
się kolejne spotkanie poetycko-muzyczne z cyklu "Komu wiersz,
komu piosenkę".
Wieczór zrealizowany został w oparciu o teksty własne (tak!) słuchaczy Uniwersytetu. Pisane niegdyś "do szuflady" - dziś zostały
przedstawione tłumnie przybyłej publiczności.
Usłyszelismy prozę Katarzyny Jakucewicz dowcipnie przedstawiającą pobyty autorki w Poroninie. Danuta Szewczyk czytała swoje
śliczne wiersze z cyklu "Pory roku".
Słuchaliśmy przezabawnej filozofii Baltazara K. w interpretacji
Andrzeja Tyszki, autora książki o Tymże.
I na koniec - wiersze o Podkowie Henryka Kwiatkowskiego.
"Starzy podkowianie" z łezką w oku słuchali o mydlarni, knajpie
"Pod sosnami" i innych miejscach naszego miasta, które już nie istnieją... Wiersze te czytane były przez interpretatorów siedzących
pośród publiczności, co sprawiało wrażenie uczestniczenia w spektaklu całej sali. Świetny pomysł.
Scenogafia reżyserki wieczoru, Anny Foss (stara sekretera - oczywiście z półotwartą szufladą, z której wysypywały sie zapisane pożółkłe kartki papieru!) i muzyka kompozycji Marzeny Grzymały dopełniały atmosferę tego niezwykłego spotkania.
Kiedy następne?
Yasmina Strzelecka

Filharmonia Dziecięca
W niedzielę, 4stycznia C.K.i.I.O. otworzyło nowy cykl programowy
z elementami edukacyjnymi: Filharmonia Dziecięca.
Nazwa cyklu wskazywałaby na adresowanie programu do młodego melomana. I tak właśnie jest, chociaż obserwując zainteresowanie malujące się na twarzach przybyłych na pierwszy koncert dorosłych słuchaczy trudno oprzeć się wrażeniu, że i dorosłym melomanom przyda się on w równym stopniu, co dzieciakom.
Przygotowania i poprowadzenia cyklu podjęła się Jaśmina Strzelecka, pianistka i pedagog o ogromnym doświadczeniu w pracy z
młodzieżą, wieloletni nauczyciel klasy fortepianu w Średniej Szkole
Muzycznej im. Fr.Chopina w Warszawie.

Cykl zaplanowany jest w formie koncertów połączonych z prelekcją, w których pani Jasmina przedstawia słuchaczom nie tylko wykonawców i utwory, które mają zabrzmieć, ale również opowiada o
muzyce, instrumentach, zespołach muzycznych, przedstawia formy
muzyczne, gatunki muzyki i…….
Nie uprzedzajmy jednak faktów i pozwólmy sobie i naszym pociechom na udanie się wraz z panią Jaśminą jako przewodnikiem w
zaczarowany świat muzyki.
A pierwszy koncert - to była prawdziwa bomba! Przeszło 40
osobowa orkiestra dęta z Kask - a więc nie tak daleko od nas. Zespół
składa się przede wszystkim z młodych wykonawców: najmłodszy,
myślę że 9 letni, Grześ - grał na trójkącie. A zaledwie kilku dorosłych
muzyków w orkiestrze to Ci, którzy dmą w saksofony, waltornie i
tuby. A więc instrumenty wymagające od muzyka ogromnego
potencjału w płucach. Zespołem dowodzi kapelmistrz, Edward Miller, który jest dla swoich podopiecznych również nauczycielem. A
dowodem wysokiego kunsztu kapelmistrza niech będzie fakt, że
sam dokonał adaptacji na orkiestrę dętą utworów skomponowanych
np. na kwintet smyczkowy:
Repertuar orkiestry - zróżnicowany - od Mozarta (to ta adaptacja
!) do przebojów …zespołu ABBA !
Panie i Panowie : chapeaux bas dla orkiestry i kapelmistrza! A
także dla pomysłodawców i realizatorów programu.
Sala była wypełniona szczelnie - alkierze przepełnione, a chętni
słuchali koncertu stojąc na schodach. Na dworze tym razem się nie
dało. Za zimno!
Ambicją twórców programu jest w równej mierze przekazanie w
przystępny sposób wiedzy o muzyce, co promocja młodych muzyków, z najbliższych nam miejscowości, ale również z warszawskich
szkół muzycznych.
Gratuluję zespołowi C.K.iI.O. i pani Jaśminie udanego startu i trzymam kciuki za powodzenia całości. Bo warto.
Beata Tarłowska

Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów
Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk
zapraszają
w niedzielę, 22 marca, o godzinie 17
na spotkanie cyklu

"Akademia Myśli i Dźwięku"
W programie:
PIOSENKI FRANCUSKIE
m. in. z repertuaru E. Piaf śpiewać będzie Anna Sroka
przy fortepianie Urszula Borkowska
O KSIĄŻCE
"Korespondencja Jarosław Iwaszkiewicz
- Teresa Jeleńska i Konstanty A. Jeleński"
(wyd. Biblioteka "Więzi")
rozmawiać będą Paweł Kądziela i Radosław Romaniuk

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

9

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

