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ZIMA PIĘKNA, ALE ZŁA
Mróz uszkodził jedno z najstarszych
drzew w Podkowie
W najmroźniejszą noc tego roku ( 26 stycznia 2010) uszkodzona
została stara lipa, pomnik przyrody znajdujący się na terenie Ogrodu Matki i Dziecka. Wzdłuż całego pnia drzewa powstała szeroka
szczelina, a potężne i rozłożyste konary opuściły się na ok. 1,5 m
nad ziemię. W trakcie kontroli stanu zabytkowych drzew po ostatnich opadach śniegu ekspert dendrolog (zatrudniony z listy ekspertów Konserwatora Przyrody) uznał, że lipa wymaga natychmiastowego wycięcia, bowiem istnieje niebezpieczeństwo, że pień zostanie rozdarty i runie. Stwierdził także, że wewnątrz pnia tego liczącego 160 - 200 lat drzewa wytworzyła się nisza wypełniona próchnicą,
a zawarta w niej wilgoć pod wpływem mrozów rozsadziła pień od
wewnątrz, czemu sprzyjał ciężar wielu rozłożystych konarów, o długości blisko 10 m każdy. Kilka konarów wisiało bezpośrednio nad
urządzeniami placu zabaw dla dzieci, a część rozpadającego się
pnia mogła spaść na budynek użytkowany przez OPS i zakład fryzjerski, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla życia.
Wezwana natychmiast zawodowa straż pożarna z Grodziska
potwierdziła, że drzewo w tym stanie stanowi zagrożenie dla ludzi
i obcięła zewnętrzne konary. Po tym zabiegu naprężenia spowodowane ich ciężarem zmniejszyły się i szeroko rozwarta szczelina
zespoliła się, pozostawiając pęknięcie na korze wzdłuż całego pnia.
cd na str. 2
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CO WARTO WIEDZIEĆ O BUDŻECIE
MIASTA NA NAJBLIŻSZY ROK?
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grudnia 2009 r. Rada Miasta uchwaliła budżet Podkowy
Leśnej na 2010 rok. Podjęto tym samym najważniejszą
doroczną uchwałę, decydującą o inwestycjach miejskich i poziomie
usług publicznych w sferze edukacji, utrzymania miasta czy kultury.
Uczestnicząc w sesjach Rady Miasta, posiedzeniach komisji
i dyżurach radnych mieszkańcy mają możliwość sprawowania społecznej kontroli na wszystkich etapach tworzenia i realizacji budżetu. Zachęcając Państwa do szerszego korzystania z tego prawa
chciałbym przedstawić ogólny obraz dochodów i wydatków tegorocznego budżetu oraz główne wyzwania, przed którymi stoimy.

Dochody

fot. Wojciech Dębski

SPROSTOWANIE
Redakcja Biuletynu przeprasza autorów bożonarodzeniowych
kartek świątecznych - dzieci z Przedszkola Miejskiego w Podkowie
Leśnej - za błąd w podpisie kartki z życzeniami złożonymi przez
burmistrza Andrzeja Kościelnego.

Budżet Podkowy Leśnej pod wieloma względami jest wyjątkowy.
Największy wpływ na jego wysokość mają dochody mieszkańców. 39
proc. z naszych PIT-ów urzędy skarbowe przekazują na rachunek
Urzędu Miasta. Przy 3850 mieszkańcach podatek ten płaci ok. 2800
osób (73 proc.). Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów
szacujemy, że z tego tytułu wpłynie w tym roku do kasy miasta ok. 10
mln zł, co stanowi ponad połowę dochodów w budżecie (53 proc.
obecnie, w ubiegłych latach ok. 60 proc.). W przeliczeniu statystycznym oznacza to, że każda osoba płacąca podatek PIT ( pracująca lub
otrzymująca emeryturę) wnosi do budżetu miasta ok. 3500 zł, co daje
średnio 2600 zł na jednego mieszkańca, niezależnie od wieku. Jest to
najwyższy wskaźnik w kraju. Dlatego też Podkowa Leśna postrzegana jest na zewnątrz jako miasto bogate. Niestety nie jest to prawdą.
Po pierwsze, ze względu na małą liczę mieszkańców podatek PIT
płaci, jak wspomniałem, tylko 2800 osób. Dochody do budżetu
z tego tytułu są więc o wiele niższe niż w sąsiednich gminach. Jednocześnie, wskutek likwidacji trzeciego progu podatkowego i obecnego kryzysu, kwota dochodów maleje. W tym roku wpłynie do kasy
miasta o ponad 2 mln zł (to aż 11 proc. budżetu) mniej niż w 2009 r.
Po drugie, wysokie dochody na 1 mieszkańca powodują, że musimy zwrócić do budżetu państwa 1,6 mln zł jako tzw. podatek "janosikowy", czyli wsparcie dla uboższych gmin w kraju. Dla nas oznacza to utratę ponad 8,5 proc. wszystkich dochodów budżetu.
Po trzecie, wspomniany wysoki wskaźnik dochodów na 1 mieszkańca zmniejsza szanse na uzyskanie dotacji z funduszy unijnych,
a czasem wręcz wyklucza nas z ubiegania się o nie.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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ZIMA PIĘKNA, ALE ZŁA
cd ze str. 1
Burmistrz Andrzej Kościelny stwierdził, że jeśli tylko będzie możliwe uratowanie tego wyjątkowego pomnika przyrody, a dzięki specjalistycznym zabiegom uda się wykluczyć zagrożenie dla życia
ludzkiego, Urząd Miasta będzie się starał w konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody i ekspertami znaleźć najlepsze
rozwiązanie.
Z uwagi na stan lipy i możliwość dalszych opadów śniegu prosimy mieszkańców, by zachowali ostrożność i omijali zasięg korony
ogrodzonego drzewa oraz zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci w tym rejonie.
Będziemy na bieżąco zawiadamiać mieszkańców o kolejnych
decyzjach, przy czym informujemy, że Urząd Konserwatora Przyrody, z którym kontaktowano się bezpośrednio w trakcie kontroli
i podczas obcinania konarów, potwierdził rekomendację i zaufanie
do opinii eksperta.
Dodajmy jeszcze, że tegoroczna zima jest bardzo kosztowna: na
oczyszczanie ulic i chodników ze śniegu wydano do końca stycznia
ponad 160 tys. złotych, a meteorolodzy przewidują dalsze opady.
Urząd Miasta

Z Opinii dendrologicznej dotyczącej stanu zdrowotnego
i technicznego drzewa - lipy drobnolistnej - pomnika przyrody
znajdującego się na działce nr 39 w Podkowie Leśnej
Wnioski i uwagi końcowe
Z przeprowadzonej szczegółowej oceny stanu zachowania drzewa wynika, co następuje:
4.1. Drzewo w chwili obecnej jest drzewem z tendencją do rozłamania się
4.2. Ze względu na silne osłabienie pnia oraz dużą masę korony
drzewo stwarza zagrożenie dla ludzi, mienia, infrastruktury technicznej oraz składników przyrody.
4.3. Ze względu na pokrój korony oraz rodzaj uszkodzenia brak jest
możliwości zastosowania natychmiastowych, bezinwazyjnych,
skutecznych metod zabezpieczenia drzewa przed rozerwaniem
czy rozłamaniem, wskazana jest redukcja masy korony oraz dalszy monitoring.
4.4. Ze względu na to drzewo jest w niezadowalającym stanie zdrowotnym i technicznym, a w wyniku uszkodzenia znacznej części
pnia (ok 30% obwodu), będzie ono ulegać dalszej degradacji
i z roku na rok będzie tracić swoje walory dekoracyjne i przyrodnicze oraz stanowić coraz większe zagrożenie dla otoczenia.
Zakres uszkodzeń wskazuje na to, iż drzewo nie jest w stanie
powrócić do optymalnego ze względu na bezpieczeństwo stanu,
bez ingerencji człowieka.
4.5. Należy uznać, że ze względu na wiek drzewa, zmniejszeniu uległy jego możliwości regeneracyjne co powoduje, że zmniejszeniu uległa naturalna wytrzymałość pnia i konarów, co oprócz
warunków atmosferycznych (silne mrozy) spowodowało zwiększenie się już istniejącego pęknięcia pnia.
4.6. Lokalizacja drzewa powoduje, że w wyniku jego rozerwania
może ono uszkodzić sąsiadujące obiekty oraz stwarzać zagrożenie dla przebywających tam osób
UWAGA
DRZEWO MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA LUDZI, MIENIA,
INFRASTRUKTURY I SKŁADNIKÓW PRZYRODY.

Mgr inż. Wojciech Dębski

fot. Wojciech Dębski

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
W listopadzie 2009 r. radna Anna Wrzosek z okręgu wyborczego
nr 5 w Podkowie Leśnej zrzekła się swojego mandatu. W związku
z tym Rada Miasta uchwałą nr 141/XXXIII/2009 r. stwierdziła wygaśniecie mandatu radnej, co spowodowało konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory zostały zarządzone przez
Wojewodę Mazowieckiego na 14 marca 2010 r. Okręg nr 5 to ulice
Błońska 40 - 59, Helenowska 46-52, Ogrodowa, Słowicza 2 - 19,

Szpaków, Warszawska i Wróbla 1 - 15. Siedzibą lokalu wyborczego
w obwodzie 2 okręg 5 jest Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
przy ul. Świerkowej 1. Więcej bieżących informacji na temat wyborów uzupełniających znajdą Państwo na stronie internetowej miasta.
Maria Górska
Sekretarz Miasta Podkowy Leśnej

INFORMACJE RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Podczas ostatnich sesji Rada Miasta przyjęła następujące uchwały:
146/XXXIV/2009 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010",
147/XXXIV/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok,
148/XXXIV/2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr 9/IV/2006 z dnia
21 grudnia 2006 r. Rady Miasta Podkowy Leśnej,
149/XXXIV/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok,
150/XXXIV/2009 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty
targowej oraz zwolnień,
151/XXXIV/2009 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010
rok,
52/XXXV/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu,
153/XXXV/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr 151/XXXIV/2009
Rady Miasta Podkowy leśnej z dnia 17 grudnia 2009 r.,
154/XXXV/2010 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. "Otwarty umysł" oraz zabezpieczenia środków na jego reali-
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zację w budżecie gminy, 155/XXXV/2010 w sprawie ustalenia
zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu
komunalnym w Podkowie Leśnej,
156/XXXV/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście
Podkowa Leśna,
157/XXXV/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie
umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na
okres powyżej trzech lat,
158/XXXV/2010 w sprawie procedury rozpatrywania skarg przez
Radę Miasta Podkowy Leśnej,
159/XXXV/2010 w sprawie rozpatrzenia skarg Zarządu Oddziału
Ligi Ochrony Środowiska w Podkowie Leśnej na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
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, ul. Akacjowa 39/41.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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Po czwarte, ze względu na charakter zabudowy w Podkowie Leśnej
(budynki jednorodzinne, duże działki) i rozległość terenu, koszty
budowy infrastruktury, a następnie jej utrzymania, są bardzo wysokie.
Po piąte, leśny charakter większości działek, brak przemysłu
i obowiązujące stawki podatkowe powodują, że wpływy z podatku
od nieruchomości są niewielkie i wynoszą około 1 mln zł, co stanowi ok. 5,5 proc. budżetu (w większości rozwiniętych krajów z tego
podatku utrzymuje się infrastrukturę miejską).
Po szóste, brak przemysłu i siedzib firm powoduje, że wpływy
z podatku CIT są praktycznie zerowe.

Wydatki
Największą pozycję w budżecie stanowią wydatki na inwestycje. Trzy
najważniejsze w tym roku to: rozbudowa szkoły samorządowej, budowa sali sportowej oraz termomodernizacja istniejących budynków
szkoły, przebudowa i remonty dróg, budowa domu komunalnego.
Rozbudowa szkoły samorządowej i budowa sali sportowej to największa inwestycja budowlana w Podkowie Leśnej od lat 60. ubiegłego stulecia. Przewidziana jest na dwa lata (2010-2011) i pochłonie około 10,5 mln zł. Musimy mieć świadomość, że budowa ta,
oczekiwana przez mieszkańców i wsparta przez Radę Miasta, znacząco wpłynie na zmniejszenie możliwości inwestowania w innych
dziedzinach. Konieczność objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci
sześcioletnich oraz dostosowanie warunków nauczania dzieci
w Zespole Szkół do współczesnych wymagań, to dwie podstawowe
przesłanki podjęcia decyzji o rozbudowie.
Na przebudowę i remonty dróg Rada Miasta zgodziła się przeznaczyć 2,8 mln zł. Patrząc na rzeczywiste potrzeby w tym zakresie
można powiedzieć, że jest to kwota niewystarczająca.

Pilnym zadaniem, wynikającym ze zobowiązań ustawowych, jest
budowa domu komunalnego. Inwestycję tę zamierzamy zrealizować
w tym roku. Przeznaczyliśmy na nią w budżecie 700 tys. zł.
Biorąc pod uwagę stan finansów miasta (praktycznie na koniec
2009 r. spłacone zostało zadłużenie z tytułu inwestycji wodno-kanalizacyjnych) na mój wniosek Rada Miasta zadecydowała o zaciągnięciu kredytu na rozbudowę szkoły i przebudowę dróg. W roku
2010 zadłużenie z tego tytułu wzrośnie do 35 proc. wartości dochodów miasta, mieszcząc się jednakże w granicach bezpieczeństwa
i przepisów ustawowych (60 proc. dochodów). Staramy się jednocześnie o dotacje unijne na rozbudowę szkoły i sali gimnastycznej,
kolejny raz składamy też wnioski o środki na remonty ulic. Szansa na
ich otrzymanie nie jest duża z przyczyn, o których już pisałem. Uzyskanie ewentualnych dotacji unijnych lub z Totalizatora Sportowego
na budowę sali sportowej spowoduje polepszenie sytuacji finansowej i być może - aprobatę Rady Miasta dla jednoczesnego zintensyfikowania programu poprawy stanu dróg naszego miasta.
Z przedstawionych powyżej informacji wypływają dosyć istotne
wnioski. Musimy zdać sobie sprawę, że środki, którymi dysponujemy,
nie pozwalają na zaspokojenie wszystkich potrzeb i oczekiwań mieszkańców. W tym roku nastąpił trwały spadek dochodów do budżetu.
Podane 2 mln zł jest kwotą przewidywaną. Rzeczywista strata może
okazać się jeszcze większa. Jednocześnie nasz budżet został obciążony podwyżkami dla nauczycieli (około 500 tys. zł) oraz kosztami pielęgnacji 291 znajdujących się na naszym terenie pomników przyrody.
Dotychczas obowiązek ten spoczywał na konserwatorze przyrody.
W porównaniu z rokiem ubiegłym będziemy mieli w tym roku o co najmniej 3 mln zł mniej na inwestycje. Zrekompensowanie poniesionych
strat na pewno bardzo trudne. To zadanie na następne lata.
Andrzej Kościelny

INFORMACJA ZARZĄDU WKD
Zarząd Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. informuje, że
w dniu 29 stycznia 2010 roku upłynął termin na wniesienie środków
ochrony prawnej na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
przetargowym, dotyczącym zakupu taboru dla WKD.
Zamawiający do 29 stycznia 2010 roku (do godz. 24:00) nie otrzymał protestu na wybór najkorzystniejszej oferty ani na żadną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, dokonane po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Termin związania ofertą upływa w dniu 12 kwietnia br., jednak
z uwagi na zapisy zawarte we "Wzorze Umowy"- Załącznik nr 3 do

SIWZ, zawarcie umowy po dniu 1 kwietnia 2010 r. będzie skutkować
koniecznością wydłużenia harmonogramu dostawy (zapis &3 Wzoru
Umowy), stąd najbardziej korzystne będzie zawarcie umowy przed
dniem 1 kwietnia 2010 r.
Dostawę taboru w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego realizować będzie Wykonawca Pojazdy Szynowe PESA
Bydgoszcz, a koszt realizacji zamówienia wyniesie 281 820 000,00
PLN brutto ( cena za 14 EZT).
Prezes Zarządu WKD Sp. z o.o.
Grzegorz Dymecki

KWIATY W KOŚCIELE

CO TO SĄ "POMNIKI HISTORII"

W niedzielę, 14 lutego, odbyło się w podkowiańskim kościele spotkanie z o. Hieronimem
St. Kreissem OSP, autorem podręcznika Kwiaty
w kościele - tajemnica układania, który przez kilkanaście lat stosował ikebanę do oprawy liturgii
w kościele opactwa benedyktynów w Tyńcu.
W trakcie krótkiej prelekcji ilustrowanej fotografiami kompozycji ołtarza i krzyża o. Hieronim
objaśniał tajemnice układania kwiatów w kościele, wychodząc z założenia, że mają one przekazywać Boże Orędzie, a nie tylko zdobić wnętrze
kościoła. Oszczędna forma przyjęta z japońskiej ikebany pokazuje
"jak", a treść dyktuje czytanie liturgiczne i tajemnice poszczególnych
okresów katolickiego roku liturgicznego.
Piękne w swej prostocie kompozycje z gałązek, traw, kwiatów,
kamieni, piasku i świec, umieszczane w prostych naczyniach, stanowią przekład orędzia na język kwiatów i światła, wzbogacają
przeżywanie zarówno świąt, jak i codziennej liturgii, pozwalają na
osobiste medytacje biblijne.
Na nadchodzące dni Wielkiego Postu, kiedy w kościele nie używa
się żywych kwiatów, ojciec Hieronim proponuje kompozycje gałązek głogu z kamieniem - symbolem trudu pielgrzymowania przez
życie.
Także w naszym kościele możemy zachwycać się pięknymi układami kwiatów, które cieszą oczy i sprawiają, że z głębi serca dziękujemy Stwórcy Świata.
Teresa Milles

Tytuł "pomnika historii" posiada obecnie w Polsce 36 obiektów.
Nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a otrzymały go
m.in. rezerwat archeologiczny w Biskupinie, zespół klasztoru paulinów w Częstochowie, krajobraz kulturowo-przyrodniczy Góra św.
Anny, park krajobrazowy w Łęknicy, Kazimierz Dolny, zamek krzyżacki w Malborku, teren historycznej bitwy racławickiej, kopalnia soli
w Wieliczce czy wrocławska Hala Stulecia.
Inicjatywa wystąpienia o nadanie Podkowie Leśnej takiego statusu została wniesiona przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu
Podkowy Leśnej w 2005 r., w trakcie prac nad strategią zrównoważonego rozwoju miasta i zapisana w "Wizji rozwoju miasta-ogrodu
w perspektywie 10 lat".
Uznanie Podkowy Leśnej za pomnik historii byłoby szczególną formą
podkreślenia historycznych, kulturalnych i turystycznych walorów
naszego miasta, stanowiąc o jego wyjątkowej pozycji wśród już istniejących i powstających polskich miast ogrodów. Spełniamy regulaminowe warunki, określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz.1568 z późn. zmianami), jak również zasługujemy na uzyskanie takiego tytułu jako unikalna w Polsce, w pełni zachowana realizacja idei Ebenezera Howarda.
Dlatego Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej
zwróciło się do Rady Miasta z wnioskiem o podjęcie uchwały intencyjnej w tej sprawie i rozpoczęcie stosownych procedur, mając
przekonanie, że pozyskanie tytułu pomnika historii w 85 rocznicę
powstania Podkowy Leśnej jest korzystne dla miasta i w pełni realne.
Anna Foss

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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FILHARMONIA DZIECIĘCA
Filharmonia Dziecięca stworzona i prowadzona przez pianistkę
i profesor muzyki, panią Yaśminę Strzelecką zakończyła właśnie 10
stycznia 2010 r. rok swej działalności. Przed podsumowaniem tegorocznego programu trzeba jasno powiedzieć: nie byłaby możliwa
ani Filharmonia, ani kilka innych wydarzeń - bez istnienia Centrum
Kultury "przez duże C". Oraz Centrum Inicjatyw Obywatelskich. A istnienie jego stało się możliwe tylko dlatego, że zagospodarowaliśmy
Pałacyk Kasyno w tej formule, w której funkcjonuje i promieniuje na
środowisko od niemal dwóch lat.
Taki też jest główny cel naszej Filharmonii dla dzieci - promieniować różnorodnością gatunków muzyki i sztuki dźwięku. Być rozsadnikiem kultury muzycznej wśród naszego najmłodszego pokolenia - w przyszłości potencjalnych uczestników życia kulturalnego.
Ale nie tylko oddziałując na dzieci, także na ich rodziców i dziadków,
którzy razem uczestniczą w spotkaniach z Muzyką i panią Yaśminą.
Sala Pałacyku za każdym razem jest pełna, a niekiedy - przepełniona. A wiec ta impreza jest także katalizatorem życia zbiorowego
i integracji w Mieście - Ogrodzie.
Ocena repertuaru i stylu spotkań w Filharmonii dziecięcej wypada
bardzo korzystnie. Ich różnorodność, wielobarwność, poziom wykonania i myśl przewodnią całego cyklu trzeba oszacować wysoko bez żadnej taryfy ulgowej. A jednocześnie cechuje go komunikatywność, tajemniczy "prąd porozumienia" z dziećmi, nastroju współodczuwania muzycznych klimatów i muzycznych treści. To należy
do tajemnicy, którą posiadła Autorka - tajemnicy komunikacji przez
utwór muzyczny ze słuchaczem jeszcze nie gotowym, dopiero
odbierającym pierwsze wrażenia koncertowe. Odpowiedzią sali
dziecięcej są różowe z emocji policzki, klaszczące dłonie, tańczące
nogi, gesty dyrygowania wykonywane w powietrzu. Język opowieści o muzyce, o instrumentach, sposób prezentacji wykonawców,
bajka wplatana pomiędzy melodie - to wszystko czyni każde spotkanie pociągającym przeżyciem. Bajki muzyczne często recytuje
pani Danuta Szewczyk.
Trzeba więc wyrazić wielkie uznanie pani Yaśminie Strzeleckiej
i za koncepcję Filharmonii, i za jej wykonanie. A dyrekcji za wspieranie i włączenie tej imprezy do programu Centrum. Prawdę
mówiąc daleko poza Podkową można by doszukiwać się i odnaleźć
podobną imprezę muzyczną. Dzięki niej powstało w naszym małym
Mieście Ogrodzie coś unikalnego i wybitnego.
Nie tylko jako uczestnik wielu spotkań Filharmonii Dziecięcej
mam osobistą satysfakcję. Dziesięć lat temu napisałem, wygłosiłem, a potem opublikowałem takie zdanie: "Podkowa Leśna dała już
niejednokrotnie próbkę swych możliwości kulturotwórczych. […]
Widzimy liczne przykłady imprez, które były możliwe tylko przy bardzo wysokim poziomie twórców i organizatorów życia kulturalnego. I takich właśnie w Podkowie mamy […] Nasz Pałacyk powinien
się stać centrum, bez cudzysłowu, kultury edukacji i rozrywki.
A zwłaszcza centrum towarzyskim naszej młodzieży" (Żyjąc wśród
leśnych ogrodów. 2003, s. 58) Filharmonia Dziecięca pani Yaśminy
Strzeleckiej odpowiada z naddatkiem tej ambitnej prognozie sprzed
10 lat. Za następnych 10 lat będziemy mieć Akademię Muzyki
Zachodniego Mazowsza!
Andrzej Tyszka

FILHARMONIA GRA W PAŁACYKU
KASYNO JUŻ ROK!
Podczas niedzielnych koncertów Pałacyk Kasyno zawsze wypełniony jest dziecięcą publicznością. Nic dziwnego, gospodyni cyklu
Yaśmina Strzelecka zamienia każde spotkanie w ciekawą muzyczną
przygodę.
Odbyło się już 17 koncertów, każdego z nich słuchało około 100
osób - całe rodziny, również z małymi dziećmi - z Podkowy, z jej
okolic, a także z Warszawy.
Na scenie Filharmonii wystąpili uczniowie zaprzyjaźnionych szkół
muzycznych, studenci akademii muzycznych oraz uznani artyści.
Podczas koncertów zatrąbiły kilkudziesięcioosobowe orkiestry dęte,
zaprezentowany został król instrumentów - fortepian, innym razem
prym wiodła marimba z instrumentami perkusyjnymi. Scenariusz
spotkań często, jak w wypadku tego poświęconego Fryderykowi
Chopinowi, oparty był na treści bajek lub wierszy.
Podczas jubileuszowego spotkania 10 stycznia 2010 r. zespół
góralski z Poronina zaprezentował muzykę, śpiew, taniec i stroje
z Podhala. Pojawili się także rozśpiewani, podkowiańscy kolędnicy,
którzy tradycyjną scenką z Herodem, aniołem i pastuszkami - i oczywiście kolędami - powitali publiczność Filharmonii w Nowym Roku.
Yaśmina Strzelecka podczas niedzielnych popołudni wprowadza
młodych, czasem nawet bardzo młodych słuchaczy w świat muzyki
poważnej. Znakomicie nawiązuje kontakt z dziećmi, zna ich psychikę, jak również granice percepcji. Po koncertach utrwalił się miły
obyczaj - dzieci mogą podchodzić do wykonawców, nie tylko po
autografy, ale żeby razem pobyć, obejrzeć z bliska instrumenty,
porozmawiać.
Sala koncertowa Pałacyku często pęka w szwach. Rodzice wiedzą, że przychodząc tu z dziećmi nie stracą czasu. Choć utwory,
których słuchają, można znaleźć na płytach, nic nie zastąpi koncertu na żywo. Dziecko przeżywa muzykę, którą usłyszało, cieszy się,
że odpowiedziało dobrze na pytanie, dzieli się wrażeniami. Znaczenie takich koncertów dla rozwoju kulturalnego i intelektualnego,
budzenia wrażliwości estetycznej od najmłodszych lat jest nie do
przecenienia.
Alina Witkowska
Dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Grudzień 2009 r. Mali kolędnicy z Pałacu Młodzieży w Warszawie,
fot. Oskar Koszutski

Październik 2009 r. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Kask,
fot. Zbigniew Jachimski
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Styczeń 2010 r. Spotkanie z zespołem z Poronina,
fot. Oskar Koszutski

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY
W podwójnym, jesienno- zimowy numerze magazynu część tekstów związana jest z mijającymi właśnie rocznicami. Numer otwiera
wiersz Anny Piwkowskiej. W stulecie śmierci Mieczysława Karłowicza
publikujemy teksty Bohdana Pocieja i Wojciecha Skarbka- Wojczyńskiego. Opracowaniem Anny Liscar przypominamy pierwszych fotografów Tatr z XIX i początku XX wieku. Małgorzata Wittels pisze
o losie i karierze Heleny Modrzejewskiej w stulecie śmierci wielkiej
aktorki. Bogdan Skaradziński w ostatnim odcinku swoich wspomnień opowiada o działalności Podkowiańskiego Komitetu Parafialnego Pomocy Bliźniemu, Janusz Radziejowski o dziejach radia "Solidarność". Z księdzem proboszczem Wojciechem Osialem z okazji
jubileuszu 25 - lecia kapłaństwa rozmawia Izabela Górnicka Zdziech. O filmie Brwinowski wrzesień, w 70. rocznicę bitwy, opowiada reżyser, Adam Gzyra.
Piotr Wojciechowski w eseju Kultura pamiętania, czyli tańcząc
z mitami analizuje naturę inteligenta i jego powinności, Wojciech
Dudzik pisze o kolekcjonowaniu widoków.

Publikujemy także teksty o miastach i miejscach. O Szetejniach
i Krasnogrudzie, Zakopanem i Sopocie oraz Brzegu, piszą: Kalina
Sobczyńska, Ewa Matuszewska i Grażyna Zabłocka.
W dziale "Wspomnienia podkowian" drukujemy wzruszającą opowieść dwóch autorek: Grażyny Toruńczyk i Jolanty Woszczyninównej o odnalezieniu się po latach rodzin z kresów oraz tekst Elżbiety
Janczewskiej o małym domku w Podkowie Leśnej i jego mieszkańcach. Zachęcamy do przeczytania wnikliwych recenzji i sprawozdania z wybranych wydarzeń festiwalu Otwarte Ogrody.
Numer 61/62 jest ilustrowany przepięknymi fotografiami z końca
XIX wieku autorstwa Leona Barszczewskiego, podróżnika i badacza
Wschodu. Zdjęciom towarzyszy tekst Igora Strojeckiego - prawnuka
fotografa.
Zofia Broniek
Radiowa audycja o PMK, Polskie Radio, program I,
"Wieczór z jedynką"
http://www.polskieradio.pl/jedynka/kultura/artykul133118.html

BIBLIOTEKA
KSIĄŻKA MÓWIONA

ZAPROSZENIA

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 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.

KLUB POD MĄDRYM SMOKIEM
2 marca obchodzić będziemy drugą rocznicę działalności Klubu
Pod Mądrym Smokiem. Zgodnie z ustalonymi i zaakceptowanymi
przez Państwa terminami we wtorki i soboty w godzinach 11.00 12.00 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".

6 marca 2010 r. o godz. 17.00
odbędzie się spotkanie O pożytkavch z wędrowania bocznymi drogami, promujące niezwykłą książkę Leksykon zabytków architektury
Mazowsza i Podlasia, wydany jak
zawsze z nadzwyczajną starannością przez Arkady. Spotkanie z autorem, Jackiem Żabickim poprowadzi
prof. Izabella Galicka, która te same
tereny opisywała od lat 1960. jako
współautorka wielotomowego Katalogu zabytków sztuki w Polsce wydawanego przez Instytut Sztuki Polskiej
Akademii Nauk oraz Wydawnictwa
Artystyczne i Filmowe.
Współorganizatorem spotkania
jest Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.
27 marca 2010 r. o godz. 18.00
zapraszamy na promocję książki sinologa - Agnieszki Putkiewicz z ilustracjami
Ernesta Szybowskiego Puka w Chinach
połączoną z pokazem kaligrafii. Po spotkaniu będzie można nabyć książkę
w promocyjnej cenie 10 zł.
W tekście znajdą Państwo garść prawdziwych historii z Chin w zabawny sposób pokazujących różnice kulturowe
między Polską a Chinami. Dobra lektura
na długie zimowe wieczory.
Dorota Skotnicka, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej

SPOTKANIA
31 stycznia 2010 r., w pierwszą rocznicę śmierci Joanny Wiszniewicz zgromadzili się w bibliotece Jej przyjaciele, znajomi i czytelnicy.
Z Warszawy i z Podkowy, z którą pisarka związana była przez długie
lata. Złączeni serdeczną myślą o Niej, w skupieniu słuchali Jej słów.
Czytane przez Józefa Duryasza fragmenty ujawniły swój niezwykły
walor dokumentalny i literacki. Piotr Matywiecki podkreślał ich znaczenie jako zapisu doświadczenia dwóch pokoleń, getta i Marca którym autorka w swych przenikliwych tekstach dała głos. Spotkanie
prowadziła Hanna Bartoszewicz.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej
godziny otwarcia 2 2010 r.
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

Indywidualne
konsultacje
komputerowe
"Nie tylko dla młodych"

Klub
Pod Mądrym
Smokiem

11.00 - 12.00
Po wcześniejszym
uzgodnieniu terminów
11.00 - 12.00

www.mbp-podkowalesna.pl
Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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SZKOŁA ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
KONKURS NA OPOWIADANIE BAŚNI

ZIMOWISKO SZKOLNE

Klaudia Bukato i Aleksandra Jarzyna z klasy 5 zdobyły I nagrodę
w XV edycji "Konkursu na opowiadanie baśni, bajek i legend" organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Grodzisku Mazowieckim za baśń własnego autorstwa pt. "Baśnie - prawdziwa historia",
czyli nową wersję Kopciuszka. Drugie miejsce w tej samej kategorii
zajęła Joanna Święcka, również z klasy 5, za opowieść o Smoku
Kubie.
Klaudia i Ola zostały zaproszone do wystąpienia podczas rozdania
nagród 13 stycznia 2010. Wydarzenia tego dnia, a także eliminacje,
tak opisała Klaudia:
„W środę, 13 stycznia, było ogłoszenie wyników konkursu na opowiadanie baśni.
Gdy dowiedziałam się o konkursie, nie byłam pewna, czy chcę
brać udział, ale moja koleżanka Ola powiedziała, że mogłybyśmy być
w duecie, więc napisałam początek baśni. Przyjaciółka miała ją skończyć, ale cała baśń okazała się za krótka, a na dodatek główny bohater umarł. Pani od polskiego kazała mi dokończyć tę historię. Napisałam całą baśń i razem z Olą nauczyłyśmy się jej. Pojechałyśmy na
konkurs wraz z Adą i Asią, które miały swoje baśnie, ale nie własnego autorstwa. Było świetnie, bo występowałyśmy ostatnie i nikt (oczywiście oprócz dość sympatycznych jurorów) nas nie widział.
Potem dotarła do nas informacja, że ja z Olą zajęłyśmy I miejsce,
a Asia II. Później okazało się, że Ola na czas ogłoszenia wyników
wyjeżdża. Nasza pani powiedziała, że Asia ma zastąpić Olę podczas
rozdawania nagród. Było trudno. Ale cóż zrobić. Wystąpiłyśmy
w nowym składzie. Asia się trochę pomyliła, ale na szczęście pani,
która zapowiadała, kto ma wystąpić na scenie, powiedziała, że
nastąpiła zamiana Oli z Asią.
Dostaliśmy dyplomy i książki. Książkę także dostał każdy niezależnie od miejsc, które zajął (I, II i III miejsca - największe książki... Ale
książka to w końcu książka!).
Następnie przeprowadzono ze mną wywiad! Jakaś pani z radia do
mnie podeszła i spytała, czy będę jeszcze pisać baśnie i czy mam
już pomysł na następną... i tak dalej.
Potem puszczono film "Magiczne drzewo. Czerwone krzesło", bo
rozdanie nagród odbyło się w kinie w Grodzisku (spore to kino i całe
zapełnione widownią). Był to wspaniały, choć trochę stresujący
dzień i wiem już, że warto brać udział w tym konkursie.”

Tradycyjnie już po raz osiemnasty, zaraz po Nowym Roku uczniowie naszej szkoły wyjechali na zimowisko do miejscowości Stołowe
koło Bukowiny Tatrzańskiej. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, śniegu nie było, ale wieczorem zaczął padać i następnego dnia można
było spokojnie rozpocząć zajęcia narciarskie.
W tegorocznym zimowisku wzięło udział - razem z opiekunami ponad 160 osób.
14 uczniów klasy 6 i gimnazjum uczestniczyło w szkoleniu na
demonstratora narciarskiego. Wszyscy zakończyli kurs pomyślnie
zdanym egzaminem.
Powrót do domu opóźnił się o kilka godzin w związku z zimowymi
kłopotami PKP, ale na szczęście dotarliśmy cali, zdrowi i zadowoleni.

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...

WYGRALIŚMY FINAŁ!!!
Na przełomie grudnia i stycznia, na obiektach Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się IX edycja ligi szkół niepublicznych
w halowej piłce nożnej. Reprezentacja szkoły w kategorii Trampkarze (rocznik 1997 i młodsi) w pierwszej rundzie rozegrała 3 mecze,
w których pokazała, że stać ją na dobrą walkę. Wygraliśmy wszystkie mecze ćwierćfinałowe: ze szkołą Pro Futuro (gospodarze turnieju) 5:3, z FC Inter (Szkoła Amerykańska) 2:1 oraz z KS SSN UW II
(Szkoła Sióstr Niepokalanek) 4:1. Do półfinału nasi piłkarze dostali
się pokonując zespół FC Inter aż 7:2! W meczu półfinałowym po
remisie 2:2 w regulaminowym czasie gry (20 min.), rzutami karnymi
awansowaliśmy do finału, pokonując drużynę KS SSN UW I.
Finał odbył się w niedzielę, 23 stycznia. Wygraliśmy ze Szkołą
Społeczną z Rembertowa 2:0. Obie bramki zdobył Janek Retelewski,
którego wybrano najlepszym graczem w tej kategorii.
Graliśmy w składzie: Jan Walewski, Jan Łusakowski (bramkarze),
Adam Kochański, Jan Retelewski, Jeremi Miller, Tymon Miller, Jerzy
Żółtowski, Jakub Budziło. Startujemy w tych zawodach od czwartej
edycji i dotychczas najdalej udało się nam dotrzeć do ćwierćfinału.
Sukces jest tym większy, że w składzie naszej reprezentacji połowa
zawodników jest o rok lub dwa lata młodsza od rocznika kategorii,
w której startują. Mam nadzieję, że pozwoli im to nabrać doświadczenia i skutecznie walczyć w swoich rocznikach w następnym turnieju.
Zawody odbywają się na okazałych obiektach Wojskowej Akademii
Technicznej, a w naszej kategorii wiekowej brało udział 11 drużyn.

... to nazwa akcji, którą przeprowadziliśmy po raz pierwszy 1 stycznia 2010 r. w kościele parafialnym w Podkowie Leśnej, a której współorganizatorami były Szkoła św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima.
Chcieliśmy, by jak najwięcej osób zagrało na fletach prostych kolędę
"Gdy się Chrystus rodzi". Według wypełnionych kart zgłoszeń w akcji
uczestniczyły
33 osoby, wedle obliczeń przeprowadzonych
w kościele - około 50. Wśród kolędników były dzieci, młodzież i osoby
dorosłe. Szczególnie aktywne były siostry terezjanki, które wystawiły
silną reprezentację, jednak nie liczby są najważniejsze - razem oddaliśmy chwałę Nowonarodzonemu, podtrzymując w ten sposób piękną polską tradycję wspólnego, świątecznego kolędowania.
Kierownik muzyczny akcji Michał Białecki już zaprasza na następne kolędowanie 1 stycznia 2011 r. Będziemy grali kolędę "Lulajże
Jezuniu", której motyw muzyczny pojawia się w jednym z utworów
Fryderyka Chopina.

Puchar jest nasz - bramkarz Janek Łusakowski,
fot. Michał Walewski
Artur Błażejak

AKTUALNOŚCI Z PLACU BUDOWY SZKOŁY

fot. Grzegorz Dąbrowski
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Zima przyhamowała nieco prace na budowie. Niemniej planowany na koniec maja termin zakończenia najprawdopodobniej będzie
utrzymany. Aktualnie budowa osiągnęła poziom I piętra, zalane
zostały stropy nad I piętrem i zakryta blachą przestrzeń nad salą
gimnastyczną. Teraz czekamy, aż się trochę ociepli.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

SZKOŁA ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
KONKURS BIBLIJNY HIERONYMUS
Marysia Krupska z klasy III gimnazjum przeszła do II etapu Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej Hieronymus 2010, zdobywając 38
punktów na 40 możliwych. Organizatorem konkursu przeznaczonego
dla uczniów gimnazjów z województwa mazowieckiego jest Mazowiecki Kurator Oświaty wraz z Fundacją na Rzecz Apostolatu Biblijnego.
Uczestnicy na każdym z trzech etapów mają za zadanie rozwiązać
test złożony z pytań otwartych i zamkniętych. Stopień II (ponadszkolny) odbędzie się 13 marca, natomiast etap III - wojewódzki - przeprowadzony zostanie 17 kwietnia. Ogłoszenie wyników i uroczyste
podsumowanie konkursu planowane jest na drugą połowę maja.
Warto wspomnieć, że dwa lata temu uczennica naszego gimnazjum, dziś absolwentka, Maria Kłeczek została finalistką etapu wojewódzkiego tegoż konkursu, zajmując 5 lokatę w całym województwie mazowieckim. (więcej na stronie www.koab.mkw.pl).
Zachęcamy do wpłat 1% podatku na budowę Szkoły św. Teresy. Nazwa organizacji pożytku publicznego: Komitet Budowy
Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie
Leśnej, nr KRS 0000137287

PROGRAM EDUKACYJNY
"NA ŚCIEŻKACH WIARY"
14 stycznia uczniowie z klas 4-6 szkoły podstawowej uczestniczyli w programie edukacyjnym pt. "Na ścieżkach wiary", przygotowanym przez Cinema Park na Bemowie. Jest to program, w którym
można poznać historię chrześcijaństwa, wybrać się w wirtualną
podróż śladami Jezusa Chrystusa do Ziemi Świętej i zrozumieć
wybrane teksty z Pisma Świętego.
W interaktywnym kinie przechodzi się z sali do sali (jest ich sześć):
w jednej z sal ogląda się w specjalnych okularach trójwymiarowych
miejsca związane z narodzinami i nauczaniem Jezusa, w sali interakcji uczniowie rozwiązują test z wiedzy religijnej, a w sali ruchu uczestniczą w Stworzeniu Świata.
Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a został opracowany przy współpracy Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej i jest wysoko oceniany przez wizytatorów, zarówno z kurii, jak i z kuratorium oświaty.
Iwona Zubka-Krawczyk
Więcej informacji: www.szkolakik.strona.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
Rok Słowackiego

WOŚP w Podkowie

W ramach Roku Słowackiego ponad 70 uczniów z powiatu grodziskiego i pruszkowskiego wzięło udział w konkursie wiedzy
o poecie. Laureatami I etapu konkursu, który odbył się w naszej
szkole 10 grudnia, zostali: Dorota Skowron, Anna Filipiak, Julia
Jezierska, Jan Lewandowski, Piotr Wielgus i Grzegorz Wilk.
Warszawski oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów uczcił
rok Słowackiego konkursem krasomówczym, który odbył się
w Muzeum Niepodległości. Tematem konkursu był "Literacki testament Juliusza Słowackiego".
Oceniano zalety merytoryczne przemówienia, kompozycję oraz
styl oracji. Zespół szkół reprezentowali: Filip Charitonow (Ib gimnazjum) i Maja Szwajkajzer (Ia gimnazjum). Znakomite wystąpienie
Filipa pt. "W krainie błękitu" zostało docenione przez surowe jury.
Oracje uczestników zamieszczane są w przygotowanych co roku
przez stowarzyszenie publikacjach; można je przeczytać w szkolnej
bibliotece.

Z inicjatywy uczniów został powołany sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, w skład którego weszły: Ewa Iwanowska,
Elżbieta Mieszkowska i Anna Gajewska.
Fundacja WOŚP udzieliła zgody na powołanie 30 wolontariuszy, a ponieważ chętnych do udziału w 18 finale było o wiele więcej, utworzono 2-3 osobowe zespoły, które 10 stycznia wyruszyły na kwestę ulicami Podkowy Leśnej.
Na terenie szkoły zostały zlicytowane 3 przedmioty: koszulka,
kubek i kalendarz z logo WOŚP, a dochód z licytacji brawurowo
przeprowadzonej przez Piotrka Wielgusa i Maćka Stypułowskiego wyniósł 115 zł. W kweście ulicznej brali udział głównie uczniowie z gimnazjum, a dwie ekipy kwestujące były wyjątkowe dziewczynki z kl. piątych kwestowały wraz z rodzicami. Łącznie
zebrano 12.720 zł i 96 gr. Kwota ta została przeznaczona na
zakup sprzętu medycznego do leczenia dzieci z chorobami
onkologicznymi.
Opiekę nad wolontariuszami w czasie trwania kwesty sprawowali członkowie sztabu oraz Agnieszka Kuruliszwili, w liczeniu
pieniędzy wspierali nas Kamil Gębarski i Łukasz Kamiński,
a o pełne brzuchy wolontariuszy zadbały Grażyna Kisiel i Ola
Gajewska piekąc wspaniałe ciasta. Wszystkim pragniemy serdecznie podziękować za zaangażowanie i wsparcie.

Jasełka po angielsku
22 grudnia uczniowie klas 5a, 6a, 6b i IIb gimnazjum zaprezentowali jasełka w języku angielskim. Przedstawienie ukazywało współczesnego człowieka w kontekście wartości chrześcijańskich i tradycji Bożego Narodzenia. Uczestnicy przedstawienia wykazali się
doskonałą znajomością języka oraz dużym zaangażowaniem we
wspólne przedsięwzięcie. Dodatkową wartość stanowi fakt, że
przedstawienie było w całości dziełem samych uczniów.
Natomiast przedstawienie jasełkowe przygotowane przez kl. 4a
pod opieką siostry Angeli i wychowawczyni Anny Paszko poruszało
bardzo aktualny problem chrześcijańskiego dziedzictwa Europy
i potrzeby powrotu do jej chrześcijańskich źródeł.

"Otwarty umysł" dofinansowany
Zespół Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej uzyskał
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie im wysokiej jakości usług edukacyjnych. Wniosek w tej
sprawie składał Urząd Miasta. Projekt pt. "Otwarty umysł" będzie
realizowany w roku szkolnym 2010/2011. Koordynatorem projektu skierowanego do grupy 150 uczniów ze wszystkich grup wiekowych jest Justyna Pieńkowska. Zajęcia dodatkowe będą prowadzone z języka angielskiego, informatyki, historii, filozofii,
przyrody, matematyki, astronomii, fizyki i dziedzin humanistycznych - łącznie w 25 grupach. Na zakończenie projektu odbędzie
się Festiwal Nauki.

Ferie w szkole
W trakcie ferii zimowych na terenie Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej odbywały się zajęcia sportowe:
jazda na łyżwach lub zajęcia w sali gimnastycznej pod opieką
Agaty Lewandowskiej i Bartka Palczewskiego oraz zajęcia plastyczne, czytelnicze i gry strategiczne pod opieką Sławomira
Sowińskiego.
fot. Grzegorz Bolek

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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UNIWERSYTET OTWARTY POKOLENIA
W PODKOWIE LEŚNEJ
TO JUŻ CZTERY LATA
"... dla nas wszystkich od czterech lat w tęczowe barwy ubrał się
świat" - to najlepsza recenzja, jaką mogliśmy usłyszeć o działalności
uniwersytetu, który w środę 27 stycznia 2010 r. skończył cztery lata.
"Totalna niespodzianka" - pełna lekkiego, życzliwego humoru składanka satyrycznych wierszy słuchaczy i przyjaciół uniwersytetu faktycznie zaskoczyła licznie zebranych gości. Był śmiech, brawa i dużo
radości ze wspólnie przygotowanego programu. Od maja 2008 r.
powstało w sumie 11 przedstawień, wielu słuchaczy odnalazło
w sobie pasje aktorskie i z zapałem ćwiczy nowe role.
Zespół "Komu wiersz, komu piosenkę" to jedna z wielu propozycji
kreatywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Nasi słuchacze
odkrywają w sobie nowe talenty, wielu z nich realizuje niespełnione
do tej pory marzenia. Warsztaty malarskie, Klub Ogrodowy, Klub
Podróżnika, warsztaty filmowe, wędrówki z kijkami, zajęcia z TAI CHI
i pływalnia - oferta uniwersytetu co roku wzbogaca się dzięki inicjatywie słuchaczy. Ale to nie wszystko, co proponujemy. W każdą
środę na wykładach poszerzamy i odświeżamy wiedzę, poznajemy
tajemnice nauki, odkrywamy na nowo miejsca znane (w sumie podczas czterech lat odbyło się blisko 150 wykładów).
W czasie wyjazdowych wykładów i wycieczek odwiedzamy bliższych i dalszych sąsiadów, a wędrówki po Europie z Grundtvigiem

Data

(edukacyjny program UE) to wzbogacające nas spotkania z partnerami z Hiszpanii, Łotwy, Litwy i Turcji.
Sukces - bo o tym możemy mówić - Uniwersytetu Otwartego
POKOLENIA w Podkowie Leśnej to wspólne działanie wielu podkowiańskich środowisk. To dobra współpraca z samorządem, z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, szkołami i biblioteką. Wśród
naszych wykładowców nie brakuje podkowian, specjalistów najwyższej klasy w wielu dziedzinach, a sami słuchacze są niewyczerpanym źródłem możliwości i pomysłów. Dla wielu z nich - rdzennych
mieszkańców - historia zatoczyła koło, kiedy z sentymentem wrócili
"po nauki" do Pałacyku-Kasyna (w budynku Pałacyku mieściła się
kiedyś między innymi szkoła podstawowa).
A dla nas, czyli "bandy czworga", to wielka radość i satysfakcja, że
możemy poznawać i wspierać pozytywnie zakręconych, młodych
duchem podkowian i naszych sąsiadów, którzy 18 lat skończyli już
dobrych parę dekad temu.
Działalność Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA jest finansowana ze środków budżetu miasta, czesnego słuchaczy, darowizn oraz
grantów zdobywanych w różnorodnych programach zewnętrznych.
Ewa Domaradzka (w imieniu pozostałych członków "bandy
czworga" - Anny Foss, Teresy B. Tarłowskiej i Andrzeja Tyszki)

Wykładowca

Tytuł
LUTY

17
18
24
26

lutego, środa g.11.00
lutego , czwartek, g.17.30
lutego, środa g.11.00
lutego, piątek g. 17.00

3 marca, środa g.11.00
10 marca, środa g.11.00
26 lutego, piątek, 17.00
17 marca lutego, środa g.11.00
24 marca, środa g.11.00
25 marca, czwartek 17.30
31 marca, środa g.11.00

Prof. Andrzej TYSZKA
Klub Podróżnika - Wojciech RYCZER
Zofia ZWIERZCHOWSKA HAJNOSZ
Prof. Michał Bogusławski
MARZEC
Zbigniew ŚWIĘCH
Katarzyna TYSZKO
Beata Wróblewska
Dr Katarzyna MOSIEJ
Dr Anna ZAWADZKA
Klub Podróżnika - Joanna ZAWADZKA
Dr Robert PAPIESKI

7 kwietnia, środa g.11.00

KWIECIEŃ
Prof. Paweł STĘPIEŃ

14 kwietnia, środa g.11.00
15 kwietnia, czwartek, g. 17.30
21 kwietnia, środa g.11.00

Prof. Andrzej OLSZEWSKI
KOMU WIERSZ, KOMU PIOSENKĘ
Beata Tarłowska
Wykład wyjazdowy

22 kwietnia, czwartek 17.30
28 kwietnia, środa g.11.00

Klub Podróżnika - Oskar KOSZUTSKI
Dr Mirosław WRONA

MAJ
Dr Joanna KOLINEK
KOMU WIERSZ, KOMU PIOSENKĘ
Anna Foss
Łukasz MILEWSKI
Wycieczka - Ewa Domaradzka
Mikołaj MARKIEWICZ
Wykład wyjazdowy

5 maja, środa g.11.00
6 maja, czwartek
12
15
19
26

maja,
maja,
maja,
maja,

środa g.11.00
sobota
środa g.11.00
środa g.11.00

Poczet bohaterów
Wyprawa w Zachodni Kokszał-Tau - Kirgizja
Pisane światłem - jak to się zaczęło
Klub Filmowy
Unie narodowe
O asertywności - Czy umiesz odmawiać?
Klub Filmowy
Nowoczesna profilaktyka w stomatologii
Chemiczne składniki ziół znanych i nieznanych
Madagaskar
"Dzienniki" Jarosława Iwaszkiewicza
dokument epoki czy zwierciadło duszy?
Abraham - pieśń nad pieśniami
Aleksy - O porządku miłości
Socrealizm - pro i kontra
Psałterz Dawidów
Muzeum instrumentów dawnych
w Grodzisku Mazowieckim
Ziemia Święta
Panowie, czapki z głów - oto geniusz!
Rafael fortepianu w oczach krytyki czyli
wzajemne relacje Fryderyka Chopina
i Roberta Schumanna
Uroda w pigułce
Listy miłosne Fryderyka Chopina
Koncert Yaśminy Strzeleckiej
Mowa ciała
Pułtusk, Ciechanów, Opinogóra
Dbajmy o oczy
Zamek Królewski
Arkady Kubickiego i Ogrody Królewskie

CZERWIEC
2 czerwca, środa g.11.00
9 czerwca, środa g.11.00

10 czerwca, czwartek

Sławomir ROGOWSKI

KOMU WIERSZ, KOMU PIOSENKĘ.
Beata Tarłowska

16 czerwca, środa g.11.00

Inspiracje biblijne w kulturze europejskiej
Niezwykły fenomen kultury studenckiej w PRL
na przykładzie klubów, festiwali piosenki,
kabaretów i teatrów
Legendy naszej młodości
Jonasz Kofta
Uroczyste zakończenie roku

Więcej informacji: 0 512 425 777, 0 502 373 762, e-mail: uniwersytet@podkowalesna.pl
Czesne semestralne: 50 zł; wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł, bilet jednorazowy na wykład: 8 zł,
Program uniwersytetu jest dofinansowywany z budżetu Miasta Podkowa Leśna
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie
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Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

W STAWISKU
2 marca mija 30 rocznica śmierci Jarosława Iwaszkiewicza.
W ramach "Roku Iwaszkiewiczowskiego na Stawisku" odbędzie się zatem kilka imprez związanych z tą rocznicą. Zapraszamy na pierwsze z nich:
28 lutego - godzina 17
O Jarosławie Iwaszkiewiczu i Skamandrytach rozmawiać
będą Maria Iwaszkiewicz-Wojdowska i Paweł Kądziela
"Zmowa mężczyzn". Piosenki z czasów i do słów Jarosława
Iwaszkiewicza wykonają Grzegorz Piotrowski i Piotr Słopecki.
Grzegorz Piotrowski - wokalista, muzykolog, literaturoznawca
(doktoryzował się z twórczości Jarosława Iwaszkiewicza na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu). Jako wokalista
debiutował w 1993 r. w Teatrze Miejskim w Gdyni, występował w
Polskim Radiu, wrocławskim Centrum "Impart" i Teatrze Capitol.
Jest adiunktem Uniwersytetu Gdańskiego i wykładowcą Akademii Muzycznej w Gdańsku (kier. jazz i muzyka estradowa).
Piotr Słopecki - pianista-wirtuoz, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, laureat II nagrody Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego w Ragusa-Ibla we Włoszech w 1993 r.; nagrał
wybrane dzieła J.S. Bacha dla wytwórni Dux, z powodzeniem
wykonuje także repertuar jazzowy.
Do 20 marca b.r. oglądać można w Muzeum wystawę "FotoGraficzny zielnik według Jarosława Iwaszkiewicza". Scenariusz i
realizacja Magdalena i Marek Engliszowie.
28 marca - godzina 17
II tom "Dzienników" Jarosława Iwaszkiewicza prezentować
będzie prof. Andrzej Gronczewski, fragmenty książki przeczyta Józef Duryasz.
"To jest ton świata". Piosenki do wierszy Jarosława Iwaszkiewicza wykona Joanna Mioduchowska.
Joanna Mioduchowska - kompozytorka, pieśniarka, autorka
tekstów piosenek i małych form literackich, m.in. laureatka
Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Artystyczną "Oranżeria
2007", sześciokrotna finalistka Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej OPPA.

Jadalnia w Stawisku, fot. Ewa Traczyk

Ponadto z radością informujemy, że w Stawisku zakończyła
się realizacja przedsięwzięć, na które Muzeum pozyskało dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
konserwacja obiektów - zabytków na podłożu papierowym;
renowacja zabytkowych mebli;
digitalizacja, czyszczenie i opisanie znaczącej części unikatowego zbioru fotografii;
digitalizacja archiwum literackiego Jarosława Iwaszkiewicza.
Alicja Matracka-Kościelny

NOWE BUDKI LĘGOWE
DLA PTAKÓW
W marcu rozpoczyna się sezon lęgowy ptaków.
Tak jak w poprzednich latach, w sobotę 19 lutego
mieszkańcy Podkowy otrzymali sfinansowane
przez Urząd Miasta ptasie budki - w tym roku było
ich 120. Akcję zainicjowało cztery lata temu Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy
Leśnej, a poparła Rada Miasta. Dzięki temu nasze
ptaki do dziś dorobiły się w sumie około pięciuset
nowych budek.
Pamiętajmy tylko, by jeszcze przed lęgami
koniecznie oczyścić stare budki. Wystarczy odgiąć
gwóźdź przytrzymujący przednią ściankę, wyjąć ją
i usunąć z wnętrza zeszłoroczne gniazdo. Po
pierwsze, chronimy w ten sposób ptaki przed
pasożytami. Po drugie - gniazda układane jedno
na drugim tworzą tak wysoką konstrukcję, że kot,
kuna czy inny drapieżnik bez trudu sięgnie łapą do
środka po jaja albo pisklęta.
(ażm)

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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CENTRUM KULTURY
I INICJATYW OBYWATELSKICH
"Ściskanie dla ścisłości II
(w wieży strażniczej)"
wystawa malarstwa Jacka Malickiego w Galerii Kasyno
16 stycznia w Galerii Kasyno odbył się wernisaż malarstwa Jacka
Malickiego, mieszkańca Podkowy Leśnej, od końca lat 60. związanego z kontrkulturą.
Obrazy zaprezentowane w Galerii Kasyno stworzone są przy
pomocy "czystych form" tzn. koloru, plam, linii i figur geometrycznych o zdecydowanych, wyraźnych konturach. Artysta świadomie
rezygnuje z przedstawiania osób, przedmiotów oraz wszelkich form
obserwowanych w naturze. Jacek Malicki mówi o sobie, że jest
"duchowym uczniem" Henryka Stażewskiego, pioniera klasycznej
awangardy lat 20. i 30. XX wieku, reprezentanta konstruktywizmu,
współtwórcy nurtu abstrakcji geometrycznej lat 60., 70. i 80.
Jacek Malicki studiował matematykę i logikę. W dekadzie lat 70.
odnalazł się jako artysta, który realizuje się w kilku dziedzinach sztuki: malarstwie, performansie, muzyce, fotografii. Być może niektórzy
pamiętają go jako "Krokodyla" z galerii Repassage i Dziekanki. W
latach 70. był gitarzystą legendarnej "Grupy w Składzie", która przed
rokiem reaktywowała się w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie i zagrała dwa koncerty w Podkowie Leśnej. Malicki tłumaczy
także teksty z języka angielskiego (głównie Joyce´a) i zajmuje się
krytyką artystyczną.
Mimo że Jacek Malicki nie ukończył szkoły artystycznej, jest bez
reszty oddany tworzeniu. Technikę opanował sam, tworzy intuicyjnie, konsekwentnie idzie własną ścieżką. Jest artystą pozostającym

Jacek Malicki, fot. Oskar Koszutski
w cieniu, poza głównym nurtem zdarzeń. Jego dorobek i postawa
artystyczna sytuują go niewątpliwie w rozpoznawalnym gronie
współczesnych twórców.
ProKurator wystawy- prof. Andrzej Tyszka

LUTY I MARZEC 2010
w Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
27 luty (sobota), godz. 19.00
MAŁA ASTRONOMIA
Prowadzenie: Jakub Skowron
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18, Wstęp wolny!

6 marca (sobota) godz. 18.00, 7 marca (niedziela) godz.
17.00
"DOM ZŁY", reż.: Wojciech Smarzowski
KINO PROJEKT, ul. Świerkowa 1, Bilety: 11 i 13 zł

27 luty (sobota), godz. 18.00
PROJEKTORNIA
"Tata zza żelaznej kurtyny", reż. Krzysztof Rzączyński
KINO PROJEKT, ul. Świerkowa 1, bilety: 11 i 13 zł

14 marca (niedziela) godz. 12.30
FILHARMONIA DZIECIĘCA "Moniuszko oczyma dzieci"
Prowadzenie: Yaśmina Strzelecka
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18, Wstęp wolny!

28 lutego (niedziela), godz. 17.00
PROJEKTORNIA
"Epidemia miłości", reż. Maciej Piwowarczuk
KINO PROJEKT, ul. Świerkowa 1, bilety: 11 i 13 zł

27 marca (sobota), godz. 20.00
"Noc animacji portugalskiej"
CKiIO i Stowarzyszenie PARASSOL
ul. Świerkowa 1, Wstęp wolny!

28 lutego (niedziela) godz. 12.30
FILHARMONIA DZIECIĘCA "Dzieci dzieciom"
Prowadzenie: Yaśmina Strzelecka
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18. Wstęp wolny!

28 marca (niedziela) godz. 12.30
FILHARMONIA DZIECIĘCA "W stronę Chopina"
Prowadzenie: Yaśmina Strzelecka
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18, Wstęp wolny!

NOWOŚCI
MODELARNIA
Prowadzący - Wiesław Sierociński
Zajęcia dla dzieci i młodzieży od lat 7.
Uczestnicy zajęć poznają różne techniki modelarskie
(modelarstwo kartonowe, plastikowe - modele redukcyjne).
Podczas zajęć będą wykonywać modele samolotów,
wozów bojowych, okrętów, samochodów oraz dioramy.
"FILCOWANIE"
Prowadząca - Ewa Misiak
Uczestnicy zajęć nauczą się wykorzystywać filc do robienia ozdób i przedmiotów artystycznych. Dowiedzą się i
sprawdzą praktycznie, że można nim "malować" obrazy,
łączyć z jedwabiem, uzyskując tym samym ciekawe efekty
plastyczne.
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"PERSONAL PROJECT"- WARSZTATY KRÓTKIEJ
FORMY FILMOWEJ dla młodzieży i dorosłych
Prowadzący - Krzysztof Rzączyński
Uczestnicy poznają podstawy sztuki filmowej, zdobędą
wiedzę w zakresie scenariopisarstwa i dramatopisarstwa,
podejmą próbę stworzenia autorskich wypowiedzi filmowych (w formie krótkich etiud) bądź innych wypowiedzi
multimedialnych. Zajęcia zakończą się otwartym pokazem
pod koniec czerwca. Najlepsze prace zostaną wysłane na
festiwale filmowe.

Więcej informacji: www.ckiopodkowa.pl

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

CENTRUM KULTURY
I INICJATYW OBYWATELSKICH
Noc animacji to dopiero początek
W styczniu 2010 po raz trzeci, ku zadowoleniu stałej publiczności
i wciąż dołączających nowych uczestników, odbyła się "Noc animacji w Podkowie". Cykl spotkań z filmem animowanym - tym razem
pod dachem, w podkowiańskim Kinie "Projekt"- otworzyło spotkanie
z Mariuszem Wilczyńskim i jego studentami z łódzkiej filmówki.
"Mistrz i uczeń" to pomysł na przedstawienie szerszej publiczności
zarówno polskich twórców o znanych już nazwiskach, jak i ich
uczniów - studentów. Pierwszy pokaz z tego cyklu poświęcony
został autorowi filmów animowanych, performerowi i pedagogowi
Mariuszowi Wilczyńskiemu. Pokazano filmy Aleksandry Brożyny
"Mów do mnie misiu", Agnieszki Burszewskiej "Perpetuum mobile",
Pawła Kryszaka "B-1033", Pauliny Bobrycz "Kanał", Tomasza Propakula "Martwe pole", Piotra Szczepanowicza "Ukryte", Agaty Gorządek
"Reszta świata" i Jakuba Wrońskiego "The rabbit’s case".
W drugiej części spotkania odbyła się projekcja filmów Mariusza Wilczyńskiego, których wyboru dokonał sam autor. Ten sposób prezentacji daje możliwość osobistego spotkania z twórcami, stawiania pytań
i rozmowy, co zostało wspaniale wykorzystane podczas spotkania.
"Noce animacji" będą kontynuowane do czerwca - raz w miesiącu
planowany jest pokaz współczesnych, festiwalowych filmów animowanych i kina eksperymentalnego z całego świata; zawsze częścią
pokazu będzie prezentacja najwybitniejszych dzieł mistrzów animacji.
Wyboru prezentowanych filmów zagranicznych dokona Mariusz
Frukacz - sekretarz krakowskiego Ogólnopolskiego Festiwalu Autorskich Filmów Animowanych (OFAFA).
Pokazy będą się odbywały w kinie "Projekt" (ul. Świerkowa 1),
a w maju i czerwcu - w parku przy Pałacyku Kasynie.
Stowarzyszenie Parassol powstało w kwietniu 2009 roku w Podkowie Leśnej z inicjatywy Oli Szempruch i Piotra Habierskiego - kolegów ze studiów i sąsiadów z Podkowy Leśnej. Oboje - absolwenci
warszawskiej ASP - chcą promować studentów, młodych artystów
kończących uczelnie artystyczne, stojących na progu życiowych
wyborów. Noce animacji to projekt na początek, bowiem Stowarzyszenie planuje realizację kilkudniowego festiwalu twórczości absolwentów szkół artystycznych "Festoff-on".

Ferie w CKiIO
W zajęciach zorganizowanych przez CKiIO w czasie tegorocznych
zimowych ferii uczestniczyło trzydzieścioro dzieci: pod opieką
instruktorów wykonywały prace plastyczne i bawiły się w teatr,
poznawały też tajniki modelarstwa. Instruktorzy: Luiza Juśkiewicz,
Monika Sadkowska i Wiesław Sierociński robili wszystko, aby zarazić dzieci nowymi pasjami. Zorganizowano także kilka wycieczek -

Zajęcia z Luizą Juśkiewicz, fot. Barbara Potkańska

Na wycieczce z Anną Supruniuk, fot. Barbara Potkańska
Anna Supruniuk z Nadleśnictwa Chojnów oprowadzała po podkowiańskich lasach; dzieci oglądały prywatną kolekcję powozów Wojciecha Wałachowskiego, a i wycieczka do pobliskiego Karolina, siedziby zespołu "Mazowsze" przyniosła wiele wrażeń. Odbyły się też
dwa pokazy filmu "Mikołajek" oraz spektakl "Baśni braci Grimm"
w wykonaniu teatru Guliwer.
Ferie zakończyły się przygotowanym we współpracy z PKPS
balem, podczas którego zabawy i tańce prowadził Grzegorz Ajdacki ze Stowarzyszenia "Dom Tańca".
Barbara Potkańska

Wycieczka do siedziby "Mazowsza" w Karolinie,
,ot. Oskar Koszutski

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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WAŻNE TELEFONY I ADRESY
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
czynny: poniedziałek - 10- 18
wtorek 8 -15, środa - piątek: 8 -16
Rada Miasta Podkowy Leśnej
tel. (022) 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl

Stowarzyszenie LGD
"Zielone Sąsiedztwo"
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie
tzw. małych projektów.
O dofinansowanie projektów edukacyjnych i kulturalnych mogą
się ubiegać osoby fizyczne i prawne z gminy Brwinów i Podkowy
Leśnej lub działające na tym obszarze.
Wnioski należy składać w okresie
od 8 lutego do 8 marca 2010 r. w biurze Stowarzyszenia,
ul. Świerkowa 1, Podkowa Leśna (teren dawnego MOK).
Bliższe informacje na stronach:
www.zielonesasiedztwo.org.pl, www.podkowalesna.pl
oraz w Biurze Stowarzyszenia.

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA

Adresy internetowe radnych:
1 Mirosław Borkowski - miroslaw.borkowski@podkowalesna.pl
2 Małgorzata Choroś - malgorzata.choros@podkowalesna.pl
3 Jarosław Chrzanowski - jarosław.chrzanowski@podkowalesna.pl
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
Radni Małgorzata Janus i Zbigniew Bojanowicz nie mają
adresów internetowych. Korespondencję e-mailową można kierować do nich na adres: radamiasta@podkowalesna.pl
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
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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

Urząd Miasta w Podkowie Leśnej informuje, że od 1 stycznia
2010 roku dowody osobiste są wydawane bezpłatnie, niezależnie
od tego czy dokument wydawany jest po raz pierwszy, wymaga
wymiany ze względu na zmianę danych osobistych, został zniszczony, zagubiony lub skradziony.

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOTACJI
NA ZABYTKI
W trosce o zachowanie charakteru naszego miasta i jego najcenniejszych budynków Urząd Miasta informuje o możliwościach
aplikowania o dotacje na zachowanie obiektów wpisanych do
rejestru zabytków:
1. Z programu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na prace realizowane w latach 2010-2011. Dofinansowywane mogą być prace z zakresu przygotowywania dokumentacji budowlanej oraz prace remontowo-budowlane
w wysokości od 50-100% w zależności od rodzaju prac. Termin
składania wniosków: 1 marca 2010r.
Więcej informacji: http://bip.mwkz.pl/dotacje lub 22-826 57 52
2. Z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Dziedzictwo kulturowe" Priorytet 1 Ochrona Zabytków. Dofinansowywane mogą być prace konserwatorskie, restauratorskie lub
budowlane do wysokości 50% nakładów koniecznych, a minimalna kwota dofinansowania wynosi 25 tys. lub 75 tys. w zależności od rodzaju wykonywanych prac. Termin składania wniosków: 31 marca 2010r.
Więcej informacji: www.mk.gov.pl lub 22 - 42 10 100.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

