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Pogody w sercach i za oknem,
jasnych i ciepłych myśli,
odwagi,
pamięci o przyjaciołach

Kartka świąteczna wykonana przez młodzież z Ośrodka
Samopomocy Społecznej przy ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i na Nowy 2010 Rok
wszystkim mieszkańcom
Podkowy Leśnej
najlepsze życzenia
składa
burmistrz Andrzej Kościelny

Rozmowa z burmistrzem
Andrzejem Kościelnym:

JAKI BYŁ MIJAJĄCY ROK ?

Drodzy podkowianie,
Urząd Miasta Podkowy
Leśnej zwraca się z prośbą
o zrezygnowanie z pokazów
pirotechnicznych w święta
Bożego
Narodzenia
i
w
Noc
Sylwestrową na terenie całej Podkowy
Leśnej.
Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia i Nowym
Rokiem apelujemy: uszanujmy wyjątkowe miejsce, w którym
żyjemy i spokój jego mieszkańców - ludzi i naszych braci mniejszych.
Zrezygnujmy z wystrzeliwania świątecznych petard i pokazów
fajerwerków.
Niech święta oznaczają dla wszystkich radość, a nie łzy po
stracie przerażonych, zaginionych psów i kotów. Ptaki i wiewiórki też będą nam wdzięczne.
Apel popierają: Stowarzyszenie Związek Podkowian
i Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

Ważny, trudny, dobry.
Właśnie w takiej kolejności? Dlaczego zatem ważny?
Rok 2009 uważam za szczególnie ważny, bo podjęliśmy wiele
działań, które zmienią jakość życia mieszkańców Podkowy Leśnej.
Rozpoczęliśmy, na stosunkowo dużą skalę, modernizację ulic
i remonty nawierzchni oraz nasadzenia roślin, a także wymianę części lamp ulicznych. Dzięki temu centrum miasta wyraźnie zmienia
wygląd i mam nadzieję, że coraz bardziej będzie przypominało miasto ogród.
Podjęliśmy też decyzję o rozbudowie szkoły samorządowej
i budowie sali sportowej, na którą będziemy musieli przeznaczać
w najbliższych latach spore środki, ale za to nasza młodzież będzie
korzystała z nowoczesnej i dobrze wyposażonej placówki. Chcielibyśmy, by ta nowa, przyjazna szkoła tętniła życiem przez cały dzień
i dawała dzieciom i młodzieży możliwość rozwijania różnorodnych
zainteresowań.
Postanowiliśmy także zbudować dom komunalny; ta inwestycja
powinna rozwiązać najtrudniejsze problemy mieszkaniowe, między
innymi mieszkańców willi przy ul. Parkowej 19.
Sprawdził się pomysł na działalność Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich; w bardzo krótkim czasie stało się ono ważną placówką kulturalną, proponując różnym pokoleniom mieszkańców
Podkowy Leśnej - i nie tylko - bogatą i ambitną ofertę muzyczną
i plastyczną.
Wspomniał pan o kosztach rozbudowy szkoły. Czy nie mamy
szans na budowę ze środków zewnętrznych?
Wnioski o dofinansowanie budowy sali sportowej i rozbudowy
szkoły oczywiście zostały złożone, ale Podkowa Leśna charakteryzuje się wysokim współczynnikiem dochodów mieszkańców
i w wyścigu o dotacje ma mniejsze szanse, niż miejscowości
o niskich dochodach mieszkańców, wysokim bezrobociu, znajdujące się na terenach słabiej rozwiniętych, czy rolniczych. Wszystkie
nasze wnioski pozytywnie przechodzą ocenę formalną i merytoryczną, ale przegrywają z wnioskami, które otrzymują dodatkowe
ciąg dalszy na str. 3
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WYSTAWA "O WOLNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ. PODKOWA LEŚNA 1976 - 1991"
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listopada 2009 r., w przeddzień Święta Niepodległości i w
dwadzieścia lat po jej ponownym odzyskaniu otwarliśmy w
kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej wystawę pokazującą zaangażowanie mieszkańców naszego miasta w niezależne działania polityczne, kulturalne i naukowe od drugiej połowy lat 70. po rok 1991.
Przypomnieliśmy w ten sposób niezwykle ważny w dziejach Polski okres, prowadzący do ogromnych przemian w życiu naszego
kraju. W Podkowie Leśnej skupiały się w tamtych latach działania
wszelkiego rodzaju - głęboko zakonspirowane, a także półlegalne i
niechętnie tolerowane przez władze. Wiele z nich, zwłaszcza po
wprowadzeniu w Polsce w 1981 r. stanu wojennego koncentrowało
się w parafii św. Krzysztofa. Dzięki postawie ówczesnego księdza
proboszcza Leona Kantorskiego w podkowiańskim kościele miały
miejsce wydarzenia o znaczeniu i skali nie tylko ponadlokalnej, ale i
międzynarodowej, żeby wspomnieć o mszy świętej w intencji pojednania polsko-ukraińskiego, czy o kontaktach z opozycją czechosłowacką i węgierską.
Organizatorem wystawy było Towarzystwo Przyjaciół MiastaOgrodu Podkowy Leśnej, a jej autorem Oskar Koszutski. Prezentowane dokumenty i pamiątki pochodzą z prywatnych archiwów podkowian oraz ze zbiorów Towarzystwa, a imponujący dorobek podkowiańskiej społeczności przez wiele lat utrwalał na zdjęciach Henryk Bazydło.
Uroczyste zamknięcie wystawy odbyło się 13 grudnia 2009 r.

Otwarcie wystawy. Fot. Tomasz Potkański

HERB
We środę, 9 grudnia, zainstalowano u stóp kościelnej dzwonnicy
herb Podkowy Leśnej i cytat z Psalmu 91: "Aniołom swoim nakazał,
aby cię strzegli na twoich drogach".
Metalowy herb miasta wykonali Piotr i Wojciech Kacprzakowie
z Otrębus.

INFORMACJE RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Podczas ostatnich czterech sesji Rada Miasta przyjęła następujące uchwały:
 135/XXX/2009 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Milanówek, Brwinów - porozumienie dotyczy przygotowania i realizacji projektu budowy szerokopasmowego dostępu do Internetu na
terenie Gmin Milanówek, Brwinów oraz Miasta Podkowa Leśna,
 136/XXXI/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok,
 137/XXXI/2009 w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc
w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej
(uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego ze względów formalnych. Radni będą nad nią ponownie procedować w późniejszym
terminie),
 138/XXXII/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok,
 139/XXXII/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 132/XXIX/2009
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta
Podkowa Leśna na lata 2009-2013,
 140/XXXII/2009 w sprawie zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12
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grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych
komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
141/XXXIII/2009 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnej miasta Podkowy Leśnej. Wygaśnięcie mandatu radnej
Anny Wrzosek nastąpiło w wyniku zrzeczenia się mandatu. Wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowy Leśnej w okręgu
wyborczym nr 5 odbędą się w terminie wskazanym przez Komisarza Wyborczego.
142/XXXIII/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta,
143/XXXIII/2009 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowy
Leśnej,
144/XXXIII/2009 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Podkowa
Leśna na lata 2010-2014".
145/XXXIII/2009 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2008 - 2011.

Treść uchwał dostępna jest na stronie www.bip.podkowalesna.pl
lub w Urzędzie Miasta, pokój nr 1.
Dyżury radnych odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 17.00
- 18.00 w Urzędzie Miasta przy ul. Akacjowej 39/41.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

ciąg dalszy ze str. 1
punkty z tytułu położenia na terenach zaniedbanych. Trzeba bowiem
pamiętać, że europejskie środki pomocowe są ukierunkowane na
przyspieszenie najsłabiej rozwiniętych krajów członkowskich i zapóźnionych regionów, a przecież trudno Podkowę zaliczyć do takiej kategorii. Stosunkowo największe szanse mamy zapewne na otrzymanie
środków na rewitalizację Leśnego Parku Miejskiego. Nasz projekt
przeszedł pozytywnie wszelkie szczeble oceny i znajduje się na 4
miejscu listy rezerwowej. A to oznacza, że w przypadku jakichś
oszczędności lub niewykonania programu przez innych grantobiorców, możemy liczyć na znaczące dofinansowanie. Nie da się też
wykluczyć, że za obniżeniem oceny tego projektu kryją się niektóre
wystąpienia z terenu Podkowy Leśnej, wysyłane do kolejnych decydentów.
Czy dlatego mijający rok był trudny?
Trochę tak, ale nie tylko. Istnieje ogromny rozziew między naszymi
możliwościami a potrzebami i oczekiwaniami, i to zarówno władz
samorządowych, jak i mieszkańców. Jesteśmy tak zwanym biednym
miastem bogatych ludzi, a dodałbym jeszcze, że także ludzi wymagających. I to nie może dziwić. Żyjemy w XXI wieku, jesteśmy dumni
z historii i tradycji naszego miasta ogrodu, a na co dzień borykamy się
z mniejszymi i większymi zapóźnieniami cywilizacyjnymi: złymi drogami, nierozwiązanym problemem mieszkań komunalnych, ciasnotą
szkoły, przerwami w dostawie energii elektrycznej; można by jeszcze
wiele wyliczać. Paradoksalnie zresztą rozpoczęcie remontów podkowiańskich dróg niektórych cieszy, ale zarazem irytuje tych, którzy
jeszcze muszą chodzić po wybojach i kałużach, i którzy - co rozumiem - podejmują interwencje. Niestety, nie da się wszędzie i szybko
zrobić nowych nawierzchni, oświetlenia, obsadzić kwiatami. To
będzie proces wieloletni i kosztowny, ale moim zdaniem niezbędny.
Jednakże jego realizacja (blisko 50 km ulic) jest uzależniona od możliwości zarówno finansowych, jak i przerobowych.
A obawiam się, że kolejne lata nie będą dobre finansowo: nie
mamy i nie będziemy mieli znaczących dochodów z działalności
gospodarczej i podatków lokalnych, a dochody z podatku PIT w
związku z wprowadzeniem dwu progów podatkowych ulegną obniżeniu i kolejne budżety miasta mogą być niższe niż tegoroczny.
Zdaję sobie sprawę, że będzie to trudne do przyjęcia dla mieszkańców, którzy porównują Podkowę choćby z sąsiednimi gminami.
Niestety, nie mamy ani jednego rolnika i nie mamy dostępu do możliwości, jakie otwierają się przed sąsiadami dysponującymi gruntami
rolnymi. Nie mamy też wolnych terenów na inwestycje, choćby takie,
jakich oczekuje nasza młodzież, czyli na boisko do piłki nożnej.
Staram się rozumieć i usprawiedliwiać emocje mieszkańców, którzy oczekują szybszych zmian, nie akceptuję jednak poczynań niektórych osób wykorzystujących takie sytuacje. Żałuję także, że nie
skorzystaliśmy z możliwości podwyższenia wkładu członkowskiego
gminy Podkowa Leśna w spółce WKD, bo w świetle bardzo realnych
planów rozwoju tej firmy wartość bezwzględna naszych udziałów
byłaby w ciągu kilku najbliższych lat kilkakrotnie wyższa, a nie była

to kwota znajdująca się poza naszymi możliwościami. No i mielibyśmy także inną sytuację w negocjacjach na temat budowy w Podkowie parkingu "park and ride".
Mimo to jednak rok był dobry?
Tak, oczywiście. Praktycznie miasto spłaciło kredyty, zaciągnięte
na inwestycje wodno-kanalizacyjne, co daje nam możliwość podjęcia kolejnych inwestycji z wykorzystaniem kredytów, jeśli nie otrzymamy dofinansowania z programów grantowych - mam na myśli rozbudowę szkoły samorządowej oraz budowę i remonty ulic.
Zrealizowaliśmy, znacznie ponad plan, remonty ulic na obszarze
całego miasta, co udało się dzięki obniżeniu kosztów niektórych
wykonywanych inwestycji. Wypróbowywane są różne techniki i
nawierzchnie drogowe, dostosowywane do wymogów poszczególnych ulic i ich charakteru. Trwają przygotowania do realizacji w przyszłym roku remontów kolejnych ulic, ale o wielkości programu zadecydują radni uchwalając budżet, dlatego o konkretach będzie można
mówić na początku przyszłego roku. Wykonano liczne prace remontowe budynków komunalnych, zarówno mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej - szkoły, przedszkola, przychodni, dawnego MOKu,
Urzędu Miasta.
Rozpoczęliśmy modernizację i porządkowanie podkowiańskiego
cmentarza, na którym powstało kolumbarium czyli miejsce na urny,
wyremontowana została kwatera wojskowa - groby powstańców
warszawskich, żołnierzy węgierskich i ofiar terroru hitlerowskiego wykonane zostały dojazdy i utwardzone miejsca postojowe.
Przygotowujemy dokumenty o charakterze strategicznym dla
funkcjonowania miasta: projekt organizacji ruchu drogowego, zagospodarowania centrum Podkowy, parkingu dla użytkowników WKD;
powstaje projekt budowlano-wykonawczy rewitalizacji parku.
Podczas festiwalu Otwartych Ogrodów odbyło się wiele wspaniałych imprez kulturalnych we wszystkich podkowiańskich placówkach
kultury i w kościele św. Krzysztofa, a także w prywatnych domach. Na
zewnątrz jesteśmy postrzegani jako miasto nisłychanie żywe, posiadające i niezwykłych mieszkańców, i wspaniałe warunki rozwoju. Mam
wielką nadzieję, że wspólnie utrzymamy żywy mit miasta ogrodu Podkowy Leśnej jako niezwykłego miejsca do dobrego życia i pracy.
Z burmistrzem Andrzejem Kościelnym rozmawiała Anna Foss
Fot. Paweł Jakubiak

ŚWIĄTECZNA POMOC
Podkowa uchodzi powszechnie za miasto bogate, ale mieszka w
nim też wcale niemała grupa osób niezamożnych lub niezaradnych,
wymagających wsparcia materialnego i socjalnego. Mogą one otrzymać ustawowe świadczenia ze środków państwowych i gminnych;
różnymi formami pomocy społecznej objętych jest u nas ponad 90
rodzin, czyli około 200 osób, co stanowi ok. 5,5 proc. ogółu mieszkańców.
Pomocy takiej udziela się w przypadku ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby,
przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych, a także w przypadkach zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. Jest ona obwarowana jednak szczegółowymi przepisami, dotyczącymi także wysokości dochodu na osobę
(zawsze poniżej 500 zł). Pomocą społeczną zajmuje się Ośrodek
Pomocy Społecznej, współpracujący z Polskim Komitetem Pomocy
Społecznej, Parafialnym Zespołem Caritas, Związkiem Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz szkołami, lekarzami i policją.
W Podkowie działania urzędowe uzupełniają przede wszystkim
dwie organizacje - "Caritas" i Polski Komitet Pomocy Społecznej.
Parafialny Zespół Caritas przy kościele pw. św. Krzysztofa udziela
pomocy 260 osobom mieszkającym w parafii, to jest w Podkowie,
Żółwinie i Owczarni. Jest to pomoc nie tylko materialna, ale także
prawna i medyczna, doraźna lub długofalowa.
 W ramach akcji "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom" i "Wielkanoc-

ne Dzieło Caritas", prowadzonych przez Caritas Archidiecezji
Warszawskiej, parafialny zespół w Podkowie rozprowadza świece
świąteczne, a środki pozyskane z ich sprzedaży przeznacza na
dofinansowanie kolonii i obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 Kilka razy w roku Caritas organizuje zbiórki datków na przygotowanie paczek świątecznych, zapomogi, zakup leków i opału na
zimę. Z zebranych ofiar pokrywa się także całoroczny koszt obiadów dla 1 ucznia oraz koszt stypendium.
 Od pięciu lat podkowiańska Caritas uczestniczy w Europejskim
Programie Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD), organizując transport i wydawanie żywności pochodzącej z rezerw Unii
Europejskiej.
Polski Komitet Pomocy Społecznej przygotowuje z okazji świąt
spotkanie choinkowe, a także kilkadziesiąt paczek dla rodzin i osób
samotnych. Przypomnijmy też, że od blisko 20 lat PKPS organizuje
półkolonie letnie dla dzieci i pośredniczy w przekazywaniu odzieży,
mebli i sprzętu AGD.
Obie organizacje działają całkowicie społecznie, korzystając z
ofiarności mieszkańców i pomocy licznych wolontariuszy, którym w
tej formie obie panie - Jadwiga Koszutska, przewodnicząca "Caritas"
i Maria Dalewska, prezes PKPS - serdecznie dziękują.
Dyżury:

"Caritas" - niedziela, w godz. 10.30 - 12.30 w kościelnym klubie Betania;
PKPS - sobota, w godz. 10.00-12.00 w baraku przy ul. Świerkowej 1.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

3

STRATEGIA ROZWOJU WKD
10 grudnia 2009 r. odbyło się w Podkowie Leśnej otwarte spotkanie z prezesem spółki WKD S.A. Grzegorzem Dymeckim. W spotkaniu pod hasłem "WKD - kolej samorządowa - wielka modernizacja"
uczestniczyli: poseł Alicja Olechowska, radny Sejmiku Województwa
Mazowieckiego Grzegorz Kostrzewa-Zorbas oraz Krzysztof Sankiewicz, radny powiatu grodziskiego.
Przedstawione przez prezesa WKD plany wyglądają niezwykle
optymistycznie: do końca 2012 roku przybędzie 14 nowoczesnych
zestawów pociągów, a 6 kolejnych - do końca 2013. Przebudowany
system zasilania w energię elektryczną (3000V) umożliwi przyspieszenie kursowania pociągów; nowy system światłowodów pozwoli
na monitorowanie stacji i przejazdów kolejki. Unowocześniony
zostanie system informowania pasażerów, pociągi będą kursowały
w godzinach szczytu co 5 minut po wyremontowanych torach i wiadukcie nad linią kolejową w Warszawie, zatrzymując się przy zmodernizowanych peronach. Koszty inwestycji zostaną pokryte ze środków Szwajcarsko-Polskiego Funduszu Współpracy i wyniosą 70 mln
zł, nie licząc kosztów zakupu zestawów pociągów.

W kolejnym etapie modernizacji zostanie zbudowany drugi tor na
trasie Podkowa Leśna Zachodnia - Grodzisk; w przyszłości możliwa
jest także budowa odgałęzienia do Nadarzyna, a nawet Janek, jeśli
zainteresowane gminy podejmą takie decyzje inwestycyjne i będą
uczestniczyły w kosztach. Przewiduje się budowę ścieżek rowerowych, miejscami biegnących wzdłuż torów kolejki; będą one finansowane ze środków unijnych z udziałem funduszy samorządowych.
Modernizacja kolejki WKD i budowa ścieżek rowerowych może znacząco podnieść walory turystyczne regionu.
Mieszkańcy Podkowy Leśnej i sąsiednich miejscowości zadawali
wiele pytań (parkingi "park and ride", wspólne bilety WKD i ZTM,
obwodnica Milanówka, baraki w Podkowie), na które odpowiadał
dyr. Grzegorz Dymecki i jego współpracownicy: Marian Drozdowski,
naczelnik Wydziału Infrastruktury i Grzegorz Burzyński, naczelnik
Wydziału Napraw i Utrzymania Taboru.
Organizatorem spotkania było koło Platformy Obywatelskiej RP
w Podkowie Leśnej, reprezentowane przez Dorotę Obzejtę-Żbikowską, radną Podkowy Leśnej.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielone Sąsiedztwo"
powstało w 2008 r. jako wspólna inicjatywa Podkowy Leśnej i Brwinowa. Jego celem jest realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 w ramach programu LIDER.
Na lata 2009-2015 dla naszego obszaru LGD zarezerwowano
3 mln zł na dofinansowanie projektów zgodnych z Lokalną Strategią
Rozwoju, realizowanych przez podmioty zlokalizowane na terenie
obu gmin i działające na rzecz zrównoważonego rozwoju tego
obszaru (samorządy i jednostki gminne, organizacje pozarządowe,
osoby prywatne).
W połowie stycznia 2010 ogłoszony zostanie - poprzedzony
szkoleniami - nabór na pierwsze tzw. Małe projekty. Za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo potencjalni
beneficjenci z obszaru objętego LSR mogą składać wnioski w
ramach działania 4.1. PROW na sumę 105 000 zł. Preferowane
będą projekty działań kulturalnych, edukacyjnych, integrujących
i aktywizujących społeczności lokalne. Koszty projektów nie
mogą przekroczyć 15 000 zł. Refundacji podlega nie więcej niż
70% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta.
Więcej aktualnych informacji na stronie WWW.zielonesasiedztwo.org.pl oraz w biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy
ul. Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej.
W kolejnych latach przewiduje się ogłaszanie naboru dwa razy
do roku (w pierwszym i trzecim kwartale).
Budżet na poszczególne operacje w roku 2010 wynosi:
Nazwa operacji:
Kwota
Ilość operacji
Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej
100 000,00
2
Tworzenie i rozwój
300 000,00
5
Odnowa i rozwój wsi
500 000,00
4
Małe projekty
273 560,00
17
RAZEM:
1 173 560 zł

"ZIELONE SĄSIEDZTWO"

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” uzyskało dodatkowe
środki zewnętrzne na cztery projekty realizowane na terenie trzech
gmin - Brwinowa, Podkowy Leśnej i Milanówka. Są to:
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI obejmująca
gminę Brwinów, Milanówek i Podkowę Leśną. Realizacja projektu
wspieranego finansowo przez Samorząd Województwa Mazowieckiego trwała pół roku; jego koordynatorem jest Barbara Potkańska.
Strategia powstała w wyniku dobrej współpracy z organizacjami,
przedstawicielami samorządów lokalnych, przedsiębiorcami i mieszkańcami.
10 grudnia 2009 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia przyjęło
strategię rozwoju turystyki jako jeden z elementów koncepcji
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.
AKADEMIA DLA NGO ma na celu wzmocnienie instytucjonalnych
zdolności Stowarzyszenia LGD "Zielone Sąsiedztwo". Jedenastomiesięczny projekt szkoleniowy, dofinansowany w ramach Funduszu dla
organizacji pozarządowych (komponent "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie" z tzw. Funduszu Norweskiego) będzie realizowany w okresie od września 2009 do lipca 2010 r. Koordynatorem
projektu jest Adriana Skajewska.
RADOŚĆ TWORZENIA - WARSZTATY TECHNIK DAWNYCH to
tygodniowe, międzynarodowe warsztaty promujące miejscowych
artystów i rzemieślników wiernych tradycyjnym technikom. Projekt
zaakceptowany został do realizacji w ramach nowej akcji warsztatów
Grundtviga - programu "Uczenie się przez całe życie". Realizowany
będzie w kwietniu 2010., a jego koordynatorem jest Anna Wrzosek.
ARTYSTYCZNE FERIE Z MAZOWSZEM to projekt na rzecz integracji społecznej i aktywizacji osób gorzej sobie radzących w życiu,
skierowany do dzieci i młodzieży z Brwinowa i Podkowy Leśnej
(grupa 40 osób). Finansowany będzie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (fundusze UE) priorytet 7.3 - Promocja integracji społecznej. Planowany termin realizacji projektu: wakacje 2010.
Prezes LGD "Zielone Sąsiedztwo" Anna Łukasiewicz

JAN KCIUK
15 listopada, z inicjatywy Społecznego Komitetu
Upamiętniania Zasłużonych dla Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej odsłonięto na budynku liceum przy ul.
Wiewiórek tablicę poświęconą pamięci Jana Kciuka,
zapomnianego społecznika, przy tym postaci o ciekawym życiorysie. Urodził się jeszcze w XIX wieku, po
rewolucji 1905 r. jako członek PPS uciekł z zaboru
rosyjskiego do Galicji, potem do Czech, ale i z AustroWęgier musiał wyjechać i ostatecznie znalazł się w
USA. Pracował tam jako narzędziowiec, był też członkiem Stowarzyszenia Mechaników Polskich w USA,
które postawiło sobie za zadanie stworzenie zakładu
mechanicznego w Polsce. W 1920 r. z inicjatywy SMP
powstały w Pruszkowie Zakłady Przemysłowe Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki (po 1948 r.
- Zakłady "1 Maja"). Produkowano tam m.in. na licen-
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cji Boforsa armatę przeciwpancerną wz.36, bardzo
skuteczną w walkach 1939 r.
W 1954 r. Jan Kciuk wrócił do Polski i zamieszkał
w Podkowie Leśnej. Został radnym, wspomagał
różne instytucje i - prywatnie - wielu mieszkańców.
Tadeusz Baniewicz zaprosił go do komitetu budowy
szkoły. Jan Kciuk wspierał finansowo budowę
szkoły i boiska, pokrył koszty ogrodzenia terenu,
wyposażenia szkolnych pracowni, zakupu książek
dla biblioteki, płacił nawet za strojenie fortepianu.
Kupił też dom przy Wiewiórek 2/4 i przekazał go
miastu. Początkowo mieścił się tam dom kultury; kilkanaście lat temu dom wydzierżawiono Podkowiańskiemu Liceum Ogólnokształcącemu nr 60. I tam
właśnie zawisła tablica upamiętniająca podkowiańskiego filantropa.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

EUROPEJSKI TYDZIEŃ
DEMOKRACJI LOKALNEJ
Po raz pierwszy w Polsce dwie miejscowości - Katowice i Podkowa Leśna uczestniczyły w Europejskim Tygodniu Demokracji Lokalnej, obchodzonym w rocznicę uchwalenia Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.
Nasze obchody zdominowały wydarzenia o charakterze edukacyjnym. W Zespole Szkół Samorządowych przeprowadzono wybory młodzieżowej Rady Miasta i burmistrza; wzięło w nich udział blisko czterdzieścioro młodych podkowian z szóstej klasy szkoły podstawowej i z gimnazjum. Do Rady weszli: Sharaz Tahir (przewodniczący, kl. IIIc), Grażyna Niwińska (IIa), Ola Kozłowska (6b), Robert
Mizieliński (IIIa), Aleksandra Łukasik (Ib), Grzegorz Turek (6b), Piotr
Sawic (6a), Jakub Potyrała (IIIa ), Magdalena Krzywdzińska (6a),
Konrad Dymecki (IIIb), Piotr Wichrowski (III a), Piotr Siedlecki (IIb),
Magda Czepkowska (IIb), Aleksandra Wojsz (6a), Radosław Openchowski (6a).
Wybory na stanowisko burmistrza wygrał Daniel Potkański, pokonując aż sześciu kontrkandydatów. Młodzi ludzie samodzielnie
przygotowali kampanię wyborczą i ostro walczyli o głosy wyborców,
a potem bardzo aktywnie uczestniczyli w debacie na temat promocji Podkowy Leśnej. Spotkanie prowadził radny Zbigniew Musiałek,
który razem z burmistrzem Andrzejem Kościelnym i zastępcą burmistrza Małgorzatą Stępień-Przygodą wyjaśniał zasady funkcjonowania Rady Miasta i rozmawiał z młodzieżą o stworzeniu miasta bardziej przyjaznego młodym.
W dniach 12 - 18 października odbyły się lekcje poświęcone funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.
Obchody ETDL w szkole samorządowej zakończył konkurs pt.
"Gdybym był radnym", w którym nagrodzono prace: Daniela Potkańskiego i Roberta Mizielińskiego (I miejsce), Jakuba Potyrały
(II miejsce), Piotra Siedleckiego i Grzegorza Marosa-Turka (III miejsce) oraz Grzegorza Wilka (IV miejsce). Nagrody ufundowali: Rada
Miasta, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
oraz Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej.
Uczniowie Gimnazjum św. Hieronima przygotowali natomiast
gazetkę "Demokraciak", w której zamieścili ilustrowane zdjęciami
wywiady z pracownikami Urzędu Miejskiego.
W obchodach uczestniczyli też słuchacze Uniwersytetu Otwartego "Pokolenia". W ramach zajęć Uniwersytetu Barbara Imiołczyk,
prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, wygłosiła wykład
"Problemy demokracji lokalnej". Wysłuchali go także młodzi radni ze
swoim burmistrzem.
W sobotę 17 października każdy mieszkaniec Podkowy mógł
odwiedzić Urząd Miasta i porozmawiać z pracownikami o tym, co
interesuje obie strony. Przygotowano też ulotkę przedstawiającą
cele Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej oraz organy
samorządu gminnego i zakres ich działania - nadal dostępną
w Urzędzie Miasta.
Wybory młodzieżowej rady miasta i burmistrza nie były jednorazową akcją, a zainteresowanie sprawami miasta i zapał młodych
ludzi chcą wykorzystać władze miasta, dyrekcja i nauczyciele szkół
oraz TPMOPL.
Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej w Podkowie Leśnej
został zorganizowany z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta
Ogrodu Podkowy Leśnej z udziałem burmistrza i Urzędu Miasta
oraz wsparciem Rady Miasta i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych. (AW).

ZBIÓRKA ODPADÓW

Od

1 czerwca 2009 na terenie Podkowy Leśnej realizowana
jest zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
(chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, urządzenia kuchenne,
piece elektryczne, odkurzacze, żelazka, miksery, frytkownice,
suszarki, komputery, drukarki, laptopy, monitory, klawiatury, procesory, myszy, kalkulatory, faksy, telefony, radia i telewizory).
Wymieniony sprzęt jest odbierany przez firmę EKO-MYST
w każdy pierwszy piątek miesiąca bezpośrednio od mieszkańców
z posesji.
Zgłoszenie o zużytym sprzęcie należy kierować do Urzędu Miejskiego w godzinach pracy, tel. 22-759-21-21, dodatkowych informacji udziela Paweł Jakubiak.

PTASI SPACER
W sobotę, 28 listopada grupa ptakolubów odbyła jesienny spacer
z podglądaniem, słuchaniem i fotografowaniem ptaków. Chodziliśmy po Parowie Sójek inaczej niż zwykle, bo z głowami zadartymi
do góry. Naszym przewodnikiem był, podobnie jak podczas
wycieczki wiosennej, Gerard Sawicki, który później, w Pałacyku,
przy herbacie i ciasteczkach mówił o tym, jak przywabić do ogrodów ptaki i co robić, by znalazły u nas schronienie i pożywienie na
zimę i bezpieczne miejsca lęgowe wiosną.
Na kolejne ptasie spotkanie zapraszamy zimą, po Nowym Roku.
Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

Fot. Anna Żukowska-Maziarska

Młodzi samorządowcy. Od lewej: Piotr Wielgus, przewodniczący
komisji ekspertów, Sharaz Tahir, przewodniczący młodzieżowej
Rady Miasta i burmistrz Daniel Potkański. Fot. Oskar Koszutski

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Szkolna debata. fot. Sławomir Sowiński
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OBYWATELSKIE ARCHIWUM
PODKOWY LEŚNEJ

SZKOŁA SAMORZĄDOWA

W październiku br. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu
Podkowy Leśnej podjął uchwałę w sprawie utworzenia Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej, którego celem jest:
- gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie dokumentów,
druków, fotografii i innych
archiwaliów dotyczących historii i rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej i jego mieszkańców oraz
regionu,
- prowadzenie działalności badawczej i dokumentacyjnej,
- prowadzenie działalności informacyjnej i wystawienniczej w tym
zakresie,
- udostępnianie posiadanych zbiorów.
Tradycja gromadzenia archiwaliów podkowiańskich jest tak
długa, jak istnienie samego Towarzystwa i sięga początku lat 30.
ubiegłego wieku. Z przedwojnia zachowało się kilkanaście teczek
dokumentów - jest to cenny zbiór informacji o początkach naszego
miasta i życiu jego mieszkańców. Od reaktywacji Towarzystwa
w roku 1990 zasoby archiwalne znacznie się wzbogaciły: prof. Jerzy
Regulski udostępnił nam przedwojenne zdjęcia związane z Podkową Leśną i EKD, ks. Leon Kantorski przekazał druki i wydawnictwa
z okresu stanu wojennego, Oskar Koszutski przeprowadził kwerendę w archiwach Grodziska, Poznania i Warszawy, zgromadzono
lokalną prasę i dokumentację działalności kulturalnej z lat 19831999, pozyskano kilka zbiorów dokumentacji rodzinnych. Zebrane
dokumenty i fotografie stanowią podstawę opracowań naukowych,
publikacji i wystaw poświęconych Podkowie Leśnej, a w miarę możliwości będą przenoszone na nośniki cyfrowe.
Archiwum mieści się w lokalu Towarzystwa przy ul. Świerkowej 1
(d. MOK), a jego prowadzenie powierzono Oskarowi Koszutskiemu,
historykowi i archiwiście .
Wszystkie osoby zainteresowane działalnością archiwum, w tym
także udostępnieniem posiadanych dokumentów i fotografii serdecznie zapraszamy (tel. 0 514 169 640).
(OK)

W Zespole Szkół Samorządowych wznowiono cykl spotkań
poświęconych wspieraniu dzieci w rozwoju zdolności, komunikacji
z dzieckiem i pokonywaniu trudności. Dotychczas odbyły się trzy
wykłady: "Rywalizacja a deficyt zachowań społecznych. Dlaczego
dzieci się nie lubią i nie chcą współpracować np. w ramach klasy",
"Pieniądz a wychowanie" (rodzina, szkoła, wpływ na przyjaźnie) oraz
"Komputer i sieć, czyli zagrożenie uzależnieniami".
Wykłady prowadziła Anna Resler-Maj, mgr psychologii, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, zatrudniona w Klinice
Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.
W pierwszej połowie 2010 r. odbędzie się jeszcze siedem spotkań, a ich tematy zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na
stronach internetowych szkoły i miasta.
Wykładowcami będą terapeuci z Centrum Terapii Behawioralnej
w Warszawie. Program jest współfinansowany przez Urząd Miasta
Podkowa Leśna.

MOJA AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANSĄ
W listopadzie b.r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie
Leśnej zakończył realizację projektu "Moja aktywność - moją szansą" skierowanego do osób pozostających bez pracy, korzystających ze wsparcia OPS. Przeprowadzono szkolenia: "Aktywna integracja", "Stymulowanie własnego rozwoju", "Dojrzała asertywna
komunikacja społeczna", "Aktywne poszukiwanie pracy", "Komputer
od podstaw".
Projekt "Moja aktywność - moją szansą" organizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII.
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wykłady dla rodziców

Dzień gruziński
23 listopada, z okazji narodowego święta Gruzji, zorganizowano
w szkole Dzień gruziński, jako wyraz przyjaźni dla mieszkańców tego
fascynującego i pięknego kraju. Od września tego roku w naszej szkole uczą się także uchodźcy gruzińscy, którzy od razu zyskali naszą
sympatię. Uczniowie i nauczyciele z dużym oddaniem i entuzjazmem
przygotowali się na ten dzień, organizując konkursy i zabawy.
Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 4-6) obejmował
trzy kategorie: plakat, prezentację i wystawę artystyczną. Uczniowie
gimnazjum startowali w czterech kategoriach: wiedzy, plakatu, prezentacji i wystawy artystycznej.
Oto zwycięzcy konkursu:
szkoła podstawowa: 1 miejsce - kl.6a; 2 miejsce - kl.5a,
gimnazjum: 1 miejsce - kl.IIIb; 2 miejsce - kl.IIa.
Natomiast dzieci z klas 1-3, które nie startowały w konkursie,
wykonały piękne ilustracje do gruzińskich baśni i odtworzyły
w swych pracach krajobrazy Gruzji.
Uczniowie z Gruzji przygotowali prace plastyczne pod hasłem
"Moja polska szkoła", uczyli polskich kolegów gruzińskich piosenek
i wierszy, a niektórzy wspólnie z nimi wystąpili.
Specjalnym gościem uroczystości była pani Lila Zawadzka z fundacji Ocalenie, wspierającej cudzoziemców w Polsce. Niezwykle
ciekawie i wzruszająco opowiadała o Gruzji, jej mieszkańcach,
historii i tradycji oraz o polsko-gruzińskich związkach w przeszłości
i obecnie; sama zresztą pochodzi z polsko-gruzińskiej rodziny.
Dzień gruziński to kontynuacja naszej tradycji przybliżania młodzieży kultury, języka, historii i tradycji krajów, z których pochodzą
uczniowie chodzący do naszej szkoły.

Fot. Marta Stypuła (kl. IIIA gimnazjum samorządowego)

Kiermasz świąteczny

Zakończenie szkolenia.
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5 grudnia 2009 r. odbył się w szkole coroczny kiermasz świąteczny. Pieniądze zebrane ze sprzedaży ciast w kawiarence przeznaczono na akcję: "Lżejszy plecak". Każda klasa własnoręcznie przygotowała świąteczne upominki i drobiazgi, które sprzedawała na
stoiskach w sali gimnastycznej i na korytarzu. Dochód ze sprzedaży zasilił konta klas i został przeznaczony na cele charytatywne.
W tym roku swój stolik z upominkami przygotowali również
nauczyciele, a dochód przeznaczyli na pomoc dzieciom w trudnej
sytuacji materialnej oraz dzieciom uchodźców.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

W STAWISKU
X Festiwal Muzyczne Konfrontacje zainaugurował obchody dwóch
rocznic na Stawisku: 25-lecia Muzeum oraz 15-lecia Stowarzyszenia
Ogród Sztuk i Nauk. Temat Festiwalu - "Dzieło Chopina i jego literackie rezonanse" znalazł szczególne uzasadnienie w domu Jarosława Iwaszkiewicza, poety - muzyka, w twórczości którego dzieła Chopina odegrały niezwykle ważną, inspirującą rolę. Do udziału w jubileuszowym festiwalu przyjęli zaproszenie najwybitniejsi polscy artyści muzycy i aktorzy. Dla większości z nich (m. in. Krzysztofa Jabłońskiego, Urszuli Kryger, Adama Makowicza, Tomasza Strahla, Henryka Boukołowskiego, Daniela Olbrychskiego, Jerzego Radziwiłowicza) nie był to pierwszy, ale z pewnością przy tej okazji, szczególny
występ na Stawisku. Muzyka Chopina w sposób wyjątkowy współbrzmiała z utworami poetyckimi Gospodarza domu, a także wierszami Norwida, Gałczyńskiego, Hessego czy księdza Twardowskiego.
Festiwalowi towarzyszyła wystawa prac prof. Andrzeja Strumiłły.
Prezentacja książki Andrzeja Bobkowskiego Tobie zapisuje Europę - Listy do Jarosława Iwaszkiewicza, wydanej w "Bibliotece Więzi"
oraz występ zespołu "Trebunie Tutki" stanowiły kolejne wydarzenia
tej jesieni na Stawisku.
Tego samego wieczoru odbyła się także promocja książki Ludzie
nauki - Podkowa Leśna - Stawisko 2009.
Podkowa Leśna to miejsce, które upodobali sobie artyści: pisarze,
muzycy, malarze. O nich wspomina się i pisze stosunkowo często.
Ale to szczególne miasto-ogród przyciąga i skupia także ludzi nauki,
nierzadko o wybitnych osiągnięciach i bogatym dorobku. O nich
mówi się i pisze o wiele rzadziej. A przecież oni także współtworzą
historię Podkowy Leśnej. Spośród tych, którzy zapisali jej najznakomitsze karty, należy wspomnieć m.in.: profesorów Kazimierza Michałowskiego - archeologa, Stanisława Leśniewskiego - logika, Leona
Petrażyckiego - prawnika, socjologa i filozofa, historyków - Ludwika
Kolankowskiego i Macieja Masłowskiego, znanych inżynierów Witolda Sagiałłę, Alfonsa W. Kühna, architektów - Antoniego Jawornickiego i Brunona Zborowskiego, lekarzy - Stefanię Hertzową
(pierwszą kobietę - absolwentkę Akademii Medycznej w Petersburgu), Wacława Lilpopa, Ludwika i Bronisława Knasterów. W domu
tego ostatniego (nie tylko lekarza, ale i utalentowanego matematyka)
bywali w latach trzydziestych znani w świecie twórcy polskiej szkoły
matematycznej: Stefan Banach, Kazimierz Kuratowski, Wacław Sierpiński. Takich miejsc, skupiających elitę intelektualną Podkowy
Leśnej i okolic, było znacznie więcej.
Jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, pozostaje do
dziś dom Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów na Stawisku. Bywali tu za
życia Gospodarzy zarówno artyści, a wśród nich Słonimski, Szymanowski, Miłosz, Lutosławski, jak i wybitni ludzie nauki, m. in. profe-

Gra Adam Makowicz fot. Ewa Traczyk
sorowie: Władysław Tatarkiewicz, Ludwik Wertenstein, Stanisław
Lorentz, Marceli Handelsman czy Alicja Iwańska. Od 1994 roku
w Muzeum na Stawisku regularnie odbywają się, organizowane we
współpracy ze "Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk", cykle spotkań z "Nauką i Muzyką", "Akademia Myśli i Dźwięku", których tematem są problemy różnych dziedzin współczesnej nauki.
Nie jest zatem dziełem przypadku, że właśnie w Stawisku zrodził
się pomysł opracowania niniejszej publikacji. Jej celem jest zebranie
informacji o potencjale naukowym Podkowy Leśnej, a także
o ludziach nauki, którzy wprawdzie w Podkowie Leśnej nie mieszkają, ale są z nią - zwłaszcza przez Stawisko - szczególnie związani
(regularnie tu bywają, są członkami "Stowarzyszenia Ogród Sztuk
i Nauk"). Niektórych z nich od niedawna, niestety nie ma wśród nas.
Także dla uczczenia ich pamięci (prof. prof. Bogusława Żernickiego,
Janusza Kasperkiewicza i Jana P. Nassalskiego) powstała ta publikacja.
Zdajemy sobie sprawę z faktu, że książka nie zawiera pełnej listy
nazwisk, które powinny się tu znaleźć. Jest to pierwsza próba wydania takiej dokumentacji, opracowanej we współpracy z Biblioteką im.
Poli Gojawiczyńskiej. Serdecznie dziękujemy przy tej okazji wszystkim, którzy zechcieli odpowiedzieć na nasz apel (zamieszczony m.in.
w podkowiańskim biuletynie) i przesłali swoje noty biograficzne.
Alicja Matracka-Kościelny

Występ zespołu Trebunie Tutki

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

fot. Tomasz Wierzejski
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SZKOŁA ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
Wiadomości z placu budowy

Klub Miłośników Astronomii

Mija trzeci miesiąc budowy sali gimnastycznej przy naszej szkole.
Wyłania się już bryła budynku. Według planu na przełomie roku sala
będzie zadaszona. Zakończenie budowy przewidziane jest na
koniec maja 2010.

Klub Miłośników Astronomii, działający przy Gimnazjum św. Hieronima nawiązał w czasie wakacji współpracę z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. W lipcu odbyły się trzy spotkania dotyczące
lądowania człowieka na Księżycu. W ramach Otwartych Ogrodów
w sobotę 12 września prezes Klubu Jakub Skowron opowiadał
o Drodze Mlecznej. Od października spotkania przyjęły formę tzw.
Małej Akademii Astronomii, w ramach której 13 grudnia przedstawiono tajemnice Gwiazdy Betlejemskiej.
Następne spotkanie Klubu planowane jest na sobotę, 16 stycznia
2010 o godz. 19.00.

Sukcesy Teatru z Piwnicy
Mały Teatr z Piwnicy, czyli grupa teatralna z naszej szkoły podstawowej przygotowała na koniec roku przedstawienie pt. "Smok Kuba",
powstałe na podstawie słuchowiska Teatru A z Gliwic.
Spektakl opowiada historię pewnego bardzo grzecznego smoka,
który lubił zbierać kwiatki, puszczać latawce i bawić się z baranami.
Nie podobało się to jego rodzicom oraz mieszkańcom królestwa.
Księżniczki postanowiły przeprowadzić dla smoka kurs straszenia,
ale ostatecznie nic z tego wyszło - bohater nie przestraszyłby nawet
muchy. Pojawienie się potwora Brum Bruma przyniosło zupełnie nieoczekiwane zakończenie tej opowieści.
19 listopada Mały Teatr z Piwnicy wziął udział w Powiatowym Przeglądzie Przedstawień Szkolnych i Przedszkolnych, w którym zdobył
główną nagrodę. Grupa dostała się również do finału Warszawskiego Festiwalu Teatralnego Młodych, organizowanego przez Stołeczne Centrum Kultury Edukacyjnej. 24 listopada dzieci zagrały na
deskach Starej Prochowni. Dwa dni później ogłoszono wyniki. Mały
Teatr z Piwnicy otrzymał Srebrnego Ikara oraz bardzo wartościową
nagrodę rzeczową - mikrofon bezprzewodowy.
W przedstawieniu udział wzięli uczniowie kl. 5 i 6: Jakub Witaszek,
Elżbieta Gaworska. Antoni Arendarski, Klaudia Bukato, Joanna
Święcka, Michał Mróz, Rafał Studziński, Aleksandra Jarzyna, Magdalena Metrycka, Marta Pietraszewska, Martyna Semkło, Zofia Włodarczyk, Ignacy Majewski, Kacper Motrenko, Tymoteusz Haman,
Dominika Bołbot oraz Jan Łusakowski.

Mikołajki dla Konrada
Już po raz piąty przeprowadzamy w dniu św. Mikołaja akcję charytatywną. Tym razem chcemy pomóc 9-letniemu Konradowi, choremu i niepełnosprawnemu mieszkańcowi Otrębus. W niedzielę
6 grudnia przed południem uczniowie wraz z rodzicami zorganizowali mały kiermasz mikołajkowy przed kościołem. Wieczorem odbył
się koncert "Musicale i nie tylko" w wykonaniu solistki Aleksandry
Troczyńskiej i chóru Sonante, którego dyrygentem jest Michał Białecki - nauczyciel muzyki w naszej szkole. Koncert uświetnił także
zespół BĘBNY NIE-DZIELĄ, działający na Bemowie przy szkole bębnów KLICK&DRUM, który zaprezentował utwory perkusyjne inspirowane muzyką etniczną Afryki i Ameryki Południowej. Na fortepianie
akompaniowała Iwona Zakościelna. W poniedziałek 7 grudnia odbyły się przedstawienia teatralne przygotowane przez klasę I - Byczek
Fernando, klasę IV - Ostatnia lekcja i szkolny teatr "Z piwnicy" - Baśń
o smoku Kubie. Wieczorem II klasa gimnazjum wystąpiła z koncertem piosenek "Miłość niejedno ma imię".
Wszystkim zaangażowanym w mikołajkową akcję pomocy dla
Konrada serdecznie dziękujemy.

Zespół BĘBNY NIE-DZIELĄ. Fot. Grzegorz Dąbrowski

Mały Teatr z Piwnicy. Fot. Grzegorz Dąbrowski

MAPPING - STWÓRZ WŁASNĄ MAPĘ
PODKOWY LEŚNEJ
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
wspólnie ze Związkiem Podkowian realizuje
projekt „Szlakiem młodej Podkowy”. Efektem
końcowym projektu będzie alternatywna
mapa Podkowy Leśnej, na której mieszkańcy
oraz osoby związane z naszym miastem
umieszczą szczególne, znaczące dla nich
miejsca. Powstająca mapa to efekt współpracy wielu osób z różnych generacji. Autorkami
i koordynatorkami projektu są animatorki
z CKiIO. Wszystkich, którzy chcieliby umieścić na mapie swoje punkty, zapraszamy do
kontaktu e-mailowego: mlodapodkowa@gmail.com. Zgłoszenia
przyjmowane są do 25 stycznia 2010. Projekt jest finansowany
z programu Działaj Lokalnie VI. Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, współorganizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My.
(bd)
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Mikołajkowy kiermasz. Fot. Agata Gmaj

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
KSIĄŻKA MÓWIONA
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 mogą Państwo sami decydować o strukturze udostępnianej kolekcji przez zgłaszanie 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.
KLUB POD MĄDRYM SMOKIEM
Zgodnie z ustalonymi i zaakceptowanymi przez Państwa terminami we wtorki i soboty w godzinach 1100 - 1200 zapraszamy dzieci
w wieku od 0 do 4 lat (wraz z rodzicami i opiekunami) do udziału
w spotkaniach KLUBU POD MĄDRYM SMOKIEM. Głośne czytanie
maluchom jest prowadzone w ramach ogólnopolskiej akcji Fundacji
ABCXXI "Cała Polska czyta dzieciom".
Spotkania DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI odbywają się
w każdy czwartek, począwszy od godziny 18.30 do zakończenia
dyskusji.
W sobotę 12 grudnia 2009 r. o godzinie 17.00 odbyło się SPOTKANIE "O DUCHU HERBATY", którego mottem były słowa wypowiedziane przez Soshitsu Sen: "Co jest najwspanialszą rzeczą dla
ludzi, którzy tak jak ja, podążają drogą herbaty? Moja odpowiedź
brzmi: jest nią wspólnota między gospodarzem a gościem, łącząca
obydwa serca. Przy wspólnej filiżance herbaty [...] odczuwasz jedność z przyrodą i odnajdujesz spokój."
W programie spotkania prowadzonego przez sinologa Agnieszkę
Putkiewicz znalazły się nie tylko zagadnienia teoretyczne dotyczące
tła kulturowego i obyczajowego herbaty oraz jej związków z literaturą, ale również pokaz parzenia herbaty i degustacja herbat tradycyjnych i egzotycznych.
W kolejną sobotę 19 grudnia 2009 r. o godzinie 17.30 spotkaliśmy
się z Magdaleną Zawadzką. Jako wstęp do PROMOCJI KSIĄŻKI
GUSTAWA HOLOUBKA "WSPOMNIENIA Z NIEPAMIĘCI" słuchacze Uniwersytetu Otwartego Pokolenia zaprezentowali Opowieści

profesora Tutki oparte na tekstach
Jerzego Szaniawskiego; następnie
wystąpiła Madgalena Zawadzka, która
po spotkaniu podpisywała książkę
Gustawa Holoubka. Po zakończeniu
spotkania książkę można było nabyć
bezpośrednio od Wydawcy (Wydawnictwo Marginesy).
"W tej niezwykłej książce Gustaw
Holoubek wskrzesza czasy swego
dzieciństwa i młodości w rodzinnym
Krakowie. Opowiada o rodzinie, przyjaciołach, kolegach i nauczycielach.
Prowadzi nas ulicami, którymi chodził
codziennie, daje nam odczuć klimat,
koloryt i magię tego miasta, odtwarza
atmosferę lat przedwojennych, czasu
okupacji i pierwszych lat po wojnie.
[...]" (z noty Wydawcy).

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
i czasopisma polskie (kwartalniki i miesięczniki) udostępniliśmy
pełne (prasa zagraniczna) i dostępne często tylko w wersji skróconej
(prasa polska) teksty bieżących wydań ponad stu trzydziestu tytułów
prasy polskiej i zagranicznej. Zakładka „Lista nowości książkowych”
udostępni Państwu informacje na temat nowości zakupionych
w minionym 2008 r. oraz kolejnych miesiącach 2009 r. W zakładce
EDD dwa filmy. Jeden będący zapisem tegorocznych otwartych
ogrodów w Bibliotece, drugi to film dokumentalny pt. István Elek.
Dorota Skotnicka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej
godziny otwarcia
Dni
tygodnia

Wypożyczalnia
dla dorosłych
dzieci i młodzieży

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

10.30 - 18.20
Dzień pracy wewnętrznej
10.30 - 18.20
10.30 - 18.20
10.30 - 19.20
11.00 - 14.00

Dyskusyjny
Klub Książki

18.30 - ....

Indywidualne
konsultacje
komputerowe
"Nie tylko dla młodych"
Po wcześniejszym
uzgodnieniu
terminów

Klub
Pod Mądrym
Smokiem

11.00 - 12.00

11.00 - 12.00
www.mbp-podkowalesna.pl

OBRAZY I RYSUNKI ZOFII BRONIEK W GALERII KASYNO
21 listopada w Galerii Kasyno odbył się wernisaż wystawy obrazów i rysunków Zofii Broniek, mieszkanki Podkowy Leśnej, wybitnej malarki i graficzki, a także redaktor
naczelnej "Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego".
Zofia Broniek była jedną z najzdolniejszych dyplomantek w pracowni prof. Adama Marczyńskiego krakowskiej
ASP, co otworzyło jej drogę do legendarnych grup artystycznych i galerii drugiej połowy lat 60. i 70. Jej praca
twórcza skupiła się wokół motywu "przestrzeni dynamicznej" - kompozycji drobnych elementów materii, układanych z pietyzmem i ogromną cierpliwością. Artystka sukcesywnie odchodziła od malarstwa i tworzenia form półprzestrzennych na rzecz prostych i czystych rysunków,
szkiców i kollaży.
Nie jest to sztuka, która w pewnym momencie wyczerpuje się czy powtarza. Tworzenie zdaje się być sprzymierzeńcem artystki, która wciąż rozwija się i czerpie motywy
z życia; zmieniając formy wyrazu wciąż opowiada nowe
historie.

Prace Zofii Broniek były wystawiane na dwudziestu
indywidualnych wystawach w Polsce i ponad stu wystawach zbiorowych na świecie, a w Podkowie Leśnej
zostały pokazane po raz trzeci; można je oglądać w
Galerii Kasyno do końca 2009 roku. Tym razem eksponowane są prace stanowiące jej własny wkład w język
sztuki - to nowa forma przypominająca ruchome, średniowieczne ołtarze, zachwycająca sztuka ulotnej gry
refleksów, światła, które mieni się, pojawia i znika
z płaszczyzn giętego i ponacinanego kartonu.
Z okazji ekspozycji pani Zofia otrzymała wiele gratulacji i wyrazów najwyższego uznania ze strony licznie przybyłych gości.
Kurator wystawy - Anna Baranowa. Wykorzystano
prace z cykli: "Obiekty odległe", "Z notatnika", "Pochwała chwili", "Światło i mrok", "Widoki zatarte", "Poszukiwanie horyzontu".

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Fot. Oskar Koszutski
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UNIWERSYTET OTWARTY POKOLENIA
W PODKOWIE LEŚNEJ
30 września 2009 r. Uniwersytet Otwarty POKOLENIA rozpoczął
ósmy semestr działalności. Wykład inauguracyjny wygłosił Akos
Engelmayer, który - w związku z 60. rocznicą wybuchu II wojny światowej - przypomniał związki Polski i Węgier w tym okresie i ogromną
pomoc, jakiej Węgrzy udzielili polskim uchodźcom w 1939 r.
Szczególną atrakcją tego semestru był październikowy wyjazd 20osobowej grupy słuchaczy do Wilna, na zaproszenie Vilnius Adult
Education Centre (VAEC), w ramach międzynarodowego projektu
"Ucz się jak żyć z pasją".
Rozpoczęcie nowego semestru zostało zaplanowane na środę, 17 lutego 2010 r. o godz. 11.00. Zapisy - w poprzedzający poniedziałek i wtorek.

Wszystkim słuchaczom, sympatykom oraz sponsorom naszego
uniwersytetu składamy najcieplejsze życzenia świąteczne.
Dodatkowe informacje można uzyskać: tel. 0 512 42 57 77, 0 502
37 37 62, e-mail; uniwersytet@podkowalesna.pl
Czesne za wykłady w semestrze jesienno-zimowym 2009/2010
wynosi 50 zł., wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł .
Jednorazowy bilet wstępu - 8 zł
Program Uniwersytetu jest dofinansowywany z budżetu Miasta
Podkowa Leśna.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

PROGRAM
"KOMU WIERSZ, KOMU PIOSENKĘ"
19 listopada odbył się pierwszy w semestrze jesiennym spektakl
poetycko-muzyczny O zielony Konstanty, o srebrna Natalio… zrealizowany na podstawie scenariusza Katarzyny Jakucewicz; była to
siódma premiera uniwersyteckiego programu "Komu wiersz, komu
piosenkę".
Uniwersytecki zespół teatralno-wokalny przypomniał twórczość
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego - liryka, satyryka i autora znanych i lubianych Listów z fiołkiem i "Teatrzyku Zielona Gęś".
W spektaklu wziął udział niemal cały zespół, o stronę muzyczną
zadbała Marzenna Grzymała, a inscenizację i scenografię opracowała Katarzyna Jakucewicz. Opiekę artystyczną sprawował Michał
Bogusławski, który także przygotował zespół do występu.
W rolach Natalii i Konstantego wystąpili Elżbieta Kwiatkowska
i Andrzej Glegolski, a w "Teatrzyku Zielona Gęś" zadebiutował Wojciech Olejniczak. (bt)

Opowieści profesora Tutki Fot. Yaśmina Strzelecka
W przedstawieniu bierze udział cały zespół: Marzenna Grzymała,
Danuta Jocz, Elżbieta Kwiatkowska, Jadwiga Mączyńska, Teresa Miller, Danuta Szewczyk i Zofia Wiśniewska oraz Andrzej Glegolski
i Wojciech Olejniczak, a także Anna Foss, która sięgnęła do staropolskich tekstów i pod opieką Joanny Dąbrowskiej-Cichoń przygotowała spektakl.
Nasz uniwersytecki zespół osiąga kolejne sukcesy - w listopadzie
2009 r. na XII Regionalnym Przeglądzie Działalności Artystycznej
Seniorów w Pruszkowie otrzymał dyplom uznania za Satyry Henryka
Kwiatkowskiego z programu "Szuflada".
Przedstawienia poprzedza na ogół wykład poświęcony danemu
autorowi lub gatunkowi literackiemu. Tak było również i w tym semestrze. Prof. Stanisław Falkowski pytał, czy profesor Tutka wierzy w
Boga, prof. Ewa Paczoska opowiadała o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim, a prof. Andrzej Dąbrówka objaśniał tajemnice zawarte
w literaturze staropolskiej. (af i bt)

O zielony Konstanty, o srebrna Natalio…Fot. Yaśmina Strzelecka
22 października odbyła się następna premiera - spektakl Opowieści profesora Tutki przygotowany i zrealizowany przez Beatę Tarłowską pod opieką artystyczną Michała Bogusławskiego.
W postać profesora Tutki wcielali się kolejno: Krzysztof Cichowski,
Andrzej Glegolski, Zbigniew Jachimski, Stefan Molęda i Andrzej
Tyszka. W kolejne opowiadania wprowadzała słuchaczy Danuta
Jocz jako narrator spektaklu. Gościem wieczoru była wiolonczelistka
Nadia Bojadżijew. W jej wykonaniu słuchaliśmy między innymi ballady skomponowanej przez jej ojca, Panajota Bojadżijewa. (bt)
Przed Świętami, 17 grudnia, obejrzeliśmy kolejną premierę - pastorałki Dialog na Narodzenie Chrystusa z 1651 r., z towarzyszeniem mało
znanych, ludowych kolęd znalezionych w "Kantyczce" z 1910 r.

Program zajęć do końca semestru
29 grudnia 2009
Magdalena Sancewicz
wtorek, godz. 11.00
6 stycznia 2010
Prof. Jerzy Łusakowski
środa, godz.11.00
7 stycznia 2010
Małgorzata Skowron
czwartek, godz. 17.30
Wyprawa w góry Ałtaj
8 stycznia 2010
Beata Wróblewska
piątek, godz. 17.00
13 stycznia 2010
Dr Małgorzata Rozbicka
środa, godz. 11.00
15 stycznia 2010
Prof. Michał Bogusławski
piątek, godz.17.00
20 stycznia 2010
Prof. Marek Łasisz
środa, godz. 11.00
27 stycznia 2010
Zespół w Składzie
środa, godz. 11.00
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Dialog o narodzeniu Chrystusa. Fot. Oskar Koszutski

Wykład: Visage - jak być piękną
Wykład: Węgiel - nieznany pierwiastek
KLUB PODRÓŻNIKA
KLUB FILMU FABULARNEGO
Wykład: Architektura
przedwojennej Warszawy
KLUB FILMU DOKUMENTALNEGO
Wykład z cyklu: "Dawne kultury"
Wikingowie
Uroczyste zakończenie
VIII semestru (oraz) totalna niespodzianka

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

CENTRUM KULTURY
I INICJATYW OBYWATELSKICH
Konkurs recytacji własnego wiersza
28 listopada 2009 r. w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
odbył się finał X. edycji konkursu recytacji własnego wiersza. Konkurs składał się z dwóch etapów. Do pierwszego nadesłano 73 wiersze, z których jury w składzie: Magda Teresa Wójcik - aktorka, Joanna Sarnecka - krytyk literacki, Alina Witkowska - pedagog, dyrektor
CKiIO oraz dr hab. Andrzej Dąbrówka - poeta, pracownik naukowy
Instytutu Badań Literackich PAN, wybrało 46 utworów. Zakwalifikowani do drugiego etapu autorzy wierszy zaprezentowali je przed licznie zgromadzoną publicznością.
W grupie uczestników wieku od 7 do 10 lat III miejsce i nagrodę
zdobyła Marta Murawska z Zespołu Szkół Samorządowych im.
Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej za wiersz Ogród zgody.
W kategorii wiekowej od 11 do 13 lat wyróżnienia otrzymali m.in. Ewa
Biegańska za Pierścionek i Jarek Sawic za Godło - oboje z Zespołu
Szkół Samorządowych im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej.
W najstarszej grupie - od 14 do 19 lat - I miejsce i nagroda główna
przypadły Adamowi Biedulskiemu z Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej za wiersz List Romea. Wyróżnienia otrzymały: Zosia
Rawa za wiersz Warszawa, wrzesień2009, ulica Chmielna i Karolina
Śniegowska za wiersz Pod jasnym księżycem, obie z Zespołu Szkół
Samorządowych im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej.
Barbara Domaradzka

Przedstawiamy sekcje
i instruktorów Centrum
Zajęcia plastyczne
Anna Luiza Juśkiewicz - malarka, animatorka, filmowiec. Mieszkanka Brwinowa. Zaprasza dzieci na tworzenie szopek, kartek świątecznych, a po Nowym Roku na wszystkie możliwe zabawy plastyczne.
Zajęcia: środa 15.00-17.30, sobota 11.00-12.30. Opłata: 20 zł/miesiąc.
Nowe formy sztuki
Maja Piotrowska - artystka, projektantka, mama nastolatka. Linoryt, vlepka, collage, komiks - te formy sztuki nie mają dla niej tajemnic. Cierpliwie tłumaczy i pomaga, a rezultaty prac bywają zaskakujące. Zajęcia: czwartek 17.00-20.00. Opłata: 40 zł/miesiąc
Warsztaty Ciało-Głos
Monika Sadkowska - aktorka; instruktor teatralny. Lubi śpiew tradycyjny. W pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystuje różne środki
wyrazu, chętnie eksperymentuje. Zaprasza osoby wrażliwe i kreatywne. Zajęcia: poniedziałek 16.30-18.00. Opłata: 40 zł/miesiąc
Hodowla Szczeżuchy
Marta Uszyńska - polonistka i teatrolog. Z dziećmi i młodzieżą
przygotowała spektakl Kot w butach, na którym widzowie i aktorzy
tańczyli w rytm melodii Beatlesów. Co wyhoduje Szczeżucha w 2010
roku? Przyjdź, sprawdź, dołącz do zespołu. Zajęcia: sobota 17.0019.00. Opłata: 40 zł/miesiąc
Teatr Altanka
Joanna Cichoń-Dąbrowska - polonistka, aktorka, reżyserka.
Współpracuje z teatrami Na Woli, Dramatycznym, Rozmaitości
i Adekwatnym. Ceni myślenie zespołowe, tak ważne w pracy nad
spektaklem. W 2009 r. zespół przygotował spektakl Kraksa. Czym
dziewczyny zaskoczą nas w nowym roku? Zajęcia: piątek, 16.3018.00. Opłata: 40 zł/miesiąc
Rytmika - Od koła do koła
Grzegorz Ajdacki - instruktor tańców ludowych, przede wszystkim
polskich, ale nie tylko. Folklor jest dla niego czymś żywym, co może
dawać radość wspólnego sięgania do korzeni. Dołącz z dzieckiem
do Koła, bawmy się razem przy dźwiękach harmonii. Zajęcia: środa
17.00-18.00. Opłata: 20 zł/miesiąc
Taniec nowoczesny
Ania Zbrożek - pedagog, pasjonatka tańca. Lubi każdy taniec, ale taniec
nowoczesny jest jej najbliższy. To najlepsza forma relaksu - przekonaj się
i dołącz do grupy. Zajęcia: piątek 18.00-19.30. Opłata: 40 zł/miesiąc
Hip-Hop
Ewa Iwon - studentka ekonomii, pasjonatka hip-hopu. Uczestniczyła w szkoleniach u hip-hopowych sław m.in. w USA, Japonii
i Francji. Zaprasza dzieci na wyczerpujące, energetyczne zajęcia we
wtorki, 16.30-18.00. Opłata: 40 zł/miesiąc
Szachy
Jarosław Kowalewski - historyk filozofii z wykształcenia, propagator
szachów z zamiłowania. Mieszka w Grodzisku. Uważa, że szachy to

najtrudniejsza z gier umysłowych i z pasją uczy, jak zostać mistrzem
szachownicy. Wszystkich, którzy lubią gimnastykować nie tylko ciało,
ale i umysł zaprasza w piątki 15.45-17.15. Opłata: 40 zł/miesiąc
Wszystkie zajęcia odbywają się na ul. Świerkowej 1 (d. MOK) .
Poza tym zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia karate i językowe, a dorosłych na tai-chi, jogę i taniec towarzyski. Więcej informacji
na www.ckiopodkowa.pl.

Kino w CKiIO w 2010 r.
W 2010 r. Kino Projekt znacznie rozszerzy
swój repertuar.
W każdy pierwszy weekend miesiąca będziemy wyświetlać filmy aktualnie goszczące na
ekranach (również rozrywkowe), starannie
dobierane według kryterium interesującego
tematu i poziomu artystycznego.
Raz w miesiącu zaprezentujemy - we współpracy ze Stowarzyszeniem "Parassol" - cieszący
się dużym powodzeniem cykl "Noc animacji
w Podkowie", czyli najlepsze filmy animowane
z całego świata. Spotkania będą promować
młodych twórców filmu animowanego i zachęcać publiczność do
dyskusji i wymiany opinii.
Nowością będzie z kolei "Projektornia" - cykl popularyzujący wartościowe zjawiska i treści filmowe, o charakterze klubu dyskusyjnego,
skierowany do miłośników kina ambitnego i zaangażowanego.
W każdy ostatni weekend miesiąca będą wyświetlane dwa tematycznie, geograficznie, bądź formalnie powiązane filmy - fabularne lub
dokumentalne. Projekcję poprzedzi fachowa prelekcja, zaś po seansie
chętni będą mieli okazję dyskutować, a także spotkać się na żywo
z twórcami filmowymi, teoretykami, krytykami, ekspertami i gwiazdami
kina. Cykl inaugurujemy 30 stycznia 2010 r., a prowadzić go będzie
Lila Majchrzycka, na stałe związana z kinem Muranów w Warszawie.
(MK)

Styczeń w Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
 CKiIO i Stowarzyszenie "PARASSOL"
9 stycznia 2010 (sobota), godz. 20.00
"Noc animacji w Podkowie"
Mariusz Wilczyński ze studentami
CKiIO, ul. Świerkowa 1
 10 stycznia 2010 (niedziela), godz. 12.30
Filharmonia Dziecięca w Pałacyku
"Górale, górale, góralska muzyka..." prezentacja muzyki, śpiewu, tańca i strojów Podhala.
Wystąpi zespół góralski z Poronina.
Prowadzenie - Yaśmina Strzelecka
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18
 16 - 17 stycznia 2010 (sobota - niedziela)
"Magiczne Drzewo" reż. Andrzej Maleszka
(sob.) godz. 16.00, (nd.) godz. 12.30
Kino PROJEKT, ul. Świerkowa 1
 16 stycznia 2010 (sobota), godz. 20.00
SKiBA czyli Scena Kabaretu i Ballady Autorskiej
Gospodarz cyklu: Marek Majewski
CKiIO, ul. Świerkowa 1
 17 stycznia 2010 (niedziela), godz. 17.00
Koncert arii operowych i operetkowych "Solo i w duecie"
w wykonaniu Marii Sarny (sopran), Ryszarda Cieśli (baryton), Ewy
Seroki (fortepian)
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18
 30 - 31 stycznia 2010 (sobota - niedziela) "PROJEKTORNIA", kino
dyskusyjne
CKiIO, ul. Świerkowa 1
Prowadzenie: Lila Majchrzycka
Sobota, godz. 18.00
Yes-Meni naprawiają świat (YES MEN FIX THE WORLD),
reż. Andy Bichlbaum, Mike Bonanno, dokument 2009
Niedziela, godz. 17.00
Graficiarze (WHOLETRAIN), reż. Florian Gaag, dokument 2006
Zapraszamy na: www.ckiopodkowa.pl

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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WAŻNE TELEFONY I ADRESY
Radni Małgorzata Janus i Zbigniew Bojanowicz nie mają
adresów internetowych. Korespondencję e-mailową można kierować do nich na adres: radamiasta@podkowalesna.pl

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
Poniedziałek - 10 - 18
Wtorek - Piątek - 8 - 16
Środa - bez przyjęć interesantów
Sekretariat
tel. (022) 759 21 01, fax 758 90 03, pokój nr 6
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny
e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Z-ca Burmistrza Małgorzata Stępień- Przygoda
Sekretarz Miasta Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta Maria Ostrowska
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 działalności gospodarczej
tel. 759 21 16, pokój nr 7
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Referat Finansowy
tel. (022) 759 21 07
Kasa
tel. (022) 759 21 08
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 10-18
wtorek - 10 - 14
czwartek, piątek- 9 - 15
środa - kasa nieczynna
codziennie przerwa 13 - 13.30
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
tel. (022) 759 21 21, -25, pokój nr 11, 12
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
tel. (022) 759 21 17, 759 21 19, pokój nr 16, 17
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. (022) 759 21 11

Ważne telefony:
Pogotowie Ratunkowe: Grodzisk Mazowiecki 999; 022 755-30-30
Policja: 022 758-91-10: 022 758-91-05; 600 997 508
Komenda Powiatowa Policji: 997; 022 755-60-10 do 14
NZOZ "Basis" 022 758-92-65
NZOZ "Medicus" 022 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki
inf. Medyczna 022 755-90-00
Apteka Podkowiańska 022 729-19-16
Apteka "Pod Aniołem" 022 758-97-60
Apteka Główna 022 729-10-86
Biblioteka Publiczna: ul Błońska 50 : tel. 022 758 96 48
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
ul. Lilpopa 18 tel. 022 729 13 84 oraz ul. Świerkowa 1 tel. 022 758 94 41
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
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej
Kancelaria parafialna: czynna w dni powszednie
w godz: 9-10.00 oraz 16.30-17.30
tel 22 758 92 22
Urząd Pocztowy
tel. 022 758 93 28

INFORMACJE
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

czynny: poniedziałek - 10- 18
wtorek 8 -15, środa - piątek: 8 -16

"Jedno okienko"

Rada Miasta Podkowy Leśnej
tel. (022) 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
Adresy internetowe radnych:
1 Mirosław Borkowski - miroslaw.borkowski@podkowalesna.pl
2 Małgorzata Choroś - malgorzata.choros@podkowalesna.pl
3 Jarosław Chrzanowski - jarosław.chrzanowski@podkowalesna.pl

Od 31 marca 2009 r. wszelkie działania dotyczące działalności
gospodarczej (wpis, zmiana wpisu, informacja o zawieszeniu, wznowieniu i zaprzestaniu działalności) są bezpłatne.
Informacje dotyczące procedury zgłaszania działalności gospodarczej, tzw. jednego okienka znajdują się na stronie internetowej
miasta w BIP pod hasłem "Jak załatwić sprawę" (Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich - katalog wpis do działalności gospodarczej-informacja dla przedsiębiorców).

PKD 2007

4 Kazimierz Głowacki - kazimierz.glowacki@podkowalesna.pl
5 Anna Łukasiewicz - anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl
6 Jolanta Mironiuk - jolanta.mironiuk@podkowalesna.pl
7 Dariusz Murawski - dariusz.murawski@podkowalesna.pl
8 Zbigniew Musiałek - zbigniew.musialek@podkowalesna.pl
9 Dorota Obzejta-Żbikowska
- dorota.obzejtazbikowska@podkowalesna.pl
10 Janusz Radziejowski - janusz.radziejowski@podkowalesna.pl
11 Joanna Trzeciak-Walc - joanna.walc@podkowalesna.pl
12 Anna Żukowska-Maziarska - anna.maziarska@podkowalesna.pl
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Urząd Miasta w Podkowie Leśnej przypomina przedsiębiorcom
z terenu gminy o obowiązku aktualizacji kodów podmiotów gospodarczych, zgodnie z nową Polską Klasyfikacją Działalności (PKD
2007). Nowa klasyfikacja obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.; operacja zmiany kodów podmiotów gospodarczych powinna nastąpić do
końca 2009 r. Zmiana klasyfikacji została przyjęta rozporządzeniem
Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w związku z dostosowywaniem
statystyki europejskiej do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, a także z rozwojem dziedzin związanych z usługami, technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi.
Jak wynika z analizy ankiet aktualizacyjnych rejestru REGON,
zmiany klasyfikacji dokonała tylko część przedsiębiorców.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

