NR 5/37/ kwiecień 2010

Radosnych Świąt Wielkanocnych
i wiele dobrego na co dzień
życzy mieszkańcom Podkowy Leśnej
burmistrz
Andrzej Kościelny

Kartka świąteczna została wykonana przez dzieci z Przedszkola
Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej.

85 LAT PODKOWY LEŚNEJ

O

siemdziesiąt pięć lat temu grupa ludzi biznesu założyła
Podkowę Leśną, miasto-ogród na wzór innych powstających wtedy na świecie i całkiem licznie także w Polsce. Niektóre z nich nie wyszły poza etap projektów, inne zrealizowano
tylko w części, jeszcze inne, okaleczone i zniszczone, zniknęły
niemal bez śladu.
Podkowa ocalała. Od początku, choć nie bez zgrzytów, ustalała sobie własne zasady budowania domów, współżycia
z sąsiadami, poszanowania przyrody, w którą się wtapiała,
a także dbałości o to, co służyło wszystkim - ulice, kościół, park,
szkołę.
Jeśli poczytać o pierwszych mieszkańcach miasta, trafia się
na niemodne słowa: społecznik, wspólne dobro, obowiązek.
Byli to często ludzie zamożni, na stanowiskach, zajęci tak jak
i my swoją pracą i karierą. Jednak tak ich po prostu wychował
dom i szkoły, że robili coś nie tylko dla siebie, ale i dla - mniejszej czy większej - wspólnoty, w której żyli.
Zostawili nam jedyne w swoim rodzaju miasteczko, w którym
harmonijnie istnieli obok siebie ludzie i las. Zbudowali wiele
pięknych domów, wspólnym wysiłkiem ufundowali kościół, pilnowali, by nikt nie urwał nawet kawałeczka miejskiego parku.
Narzekali, oczywiście, że lampy się nie palą, na ulicach błoto,
bilety na kolejkę coraz droższe a komary tną każdego roku tak
samo. Ale kolejne pokolenia przeprowadziły Podkowę przez
różne zakręty historii i uchroniły ją przed zniszczeniem, a nawet
rozsławiły dorobek i ducha tego miejsca.
Co my zrobimy z tym depozytem, jaki nam zostawili? Jaką
Podkowę przekażemy młodym? Czy ją ogołocimy z drzew,
zagrabimy, postawimy wielkie domy i obmurujemy swoje działki, żeby przypadkiem nie przelazła pod ogrodzeniem żadna
leśna mysz czy nie daj Boże ropucha? Czy jednak uda nam się
zachować umiar i wspólnie ocalić charakter naszego miasta?
Ktoś niedawno napisał o Podkowie, że tu wypada mieć
wykształcenie, nie grabić lasu, jeździć rowerem i segregować
śmieci. To wcale niezła opinia. Życzmy jej sobie na następne
lata.
Andrzej Kościelny

PLANOWANE WYDATKI Z BUDŻETU
MIASTA - INWESTYCJE

W

GRATULACJE DLA PODKOWIAN

W

łodek Pawlik, mieszkaniec Podkowy Leśnej, znany muzyk
jazzowy i kompozytor otrzymał prestiżową nagrodę "Orły" za
muzykę do filmu "Rewers". To kolejna ważna nagroda filmowa; Włodek Pawlik jest także laureatem "Złotych Lwów" - Grand Prix 34
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Do tegorocznej edycji Polskich Nagród Filmowych "Orły 2010",
czyli polskich Oscarów, nominowany był także inny podkowianin,
Andrzej Kowalczyk za scenografię do filmu "Popiełuszko - wolność
jest w nas".
Serdecznie gratulujemy.

ciągu dwóch najbliższych lat Podkowa Leśna będzie wielkim
placem budowy: już rozpoczęto budowę hali sportowej i rozbudowę szkoły samorządowej, trwa budowa sali sportowej i szkoły KIK,
rozpoczniemy budowę domu komunalnego, będą też kontynuowane
remonty nawierzchni dróg.
Zaplanowane inwestycje są w zasadzie zgodne z zamierzeniami
zawartymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014 przyjętej przez Radę Miasta 24 lutego
2005 roku; w zasadzie, bo nie zakładaliśmy wtedy tak poważnej rozbudowy szkoły ani konieczności budowy mieszkań komunalnych. Takie
priorytety przyjęła jednak obecna Rada Miasta, co wpływa na możliwości finansowania innych inwestycji i działań. Budowa hali sportowej
i rozbudowa szkoły jest niewątpliwie inwestycją porównywalną wielkością kosztów i zaangażowania z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (lata 1994-2009), czy kompleksowym programem remontów
podkowiańskich dróg wraz z oświetleniem.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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INFORMACJE RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Podczas ostatnich sesji Rada Miasta przyjęła następujące uchwały:
! 160/XXXVI/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok,
! 161/XXXVI/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu,
Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok.,
! 162/XXXVI/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok,
! 163/XXXVI/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury
Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na
2010 rok,
! 164/XXXVI/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Doraźnej Komisji ds.
dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy
z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok,
! 165/XXXVII/2010 w sprawie powołania radnej miasta do składu
osobowego Komisji Rady Miasta,
! 166/XXXVII/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta
Podkowy Leśnej na rok 2010,
! 167/XXXVII/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta,
! 168/XXXVII/2010 w sprawie współdziałania pomiędzy gminami
Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna,
! 169/XXXVII/2010 w sprawie zmian w statucie miasta,

! 170/XXXVII/2010 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa
Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej Marii Iwaszkiewicz Wojdowskiej,
! 171/XXXVII/2010 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa
Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej Teresie Markowskiej,
! 172/XXXVII/2010 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa
Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej Krystynie Michałowskiej,
! 173/XXXVII/2010 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa
Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej Jerzemu Regulskiemu
! 174/XXXVII/2010 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie starań
przez burmistrza miasta o nadanie Podkowie Leśnej tytułu Pomnika Historii.
! 175/XXXVII/2010 w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych
miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie
Leśnej,
! 176/XXXVII/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 156/XXXV/2010
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Podkowa Leśna,
! 177/XXXVII/2010 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bez przetargowym na okres powyżej trzech lat Polskiej Telefonii komórkowej Centertel Sp. z o.o,
! 178/XXXVII/2010 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bez przetargowym na okres powyżej trzech lat- Telekomunikacji Polskiej S.A.
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 godzinach 17.00 - 18.00 w Urzędzie Miasta,
ul. Akacjowa 39/41.

ZIELONE SĄSIEDZTWO
Zarząd Stowarzyszenia LGD "Zielone Sąsiedztwo" informuje, że
w pierwszym naborze na działanie "Małe Projekty" wpłynęło 9 wniosków na sumę 202 tys 479zł. Beneficjenci wnioskowali o refundację
143 550 zł. Wnioski złożyły zarówno osoby prowadzące działalność
gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozaWnioskodawca
Sebipol - osoba prowadząca działalność gospodarczą
Gmina Brwinów
Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach
Stowarzyszenie Związek Podkowian
CKiO w Podkowie Leśnej
Elwira Kozłowska - osoba fizyczna
Stowarzyszenie Związek Podkowian
Folkers- osoba prowadząca działalność gospodarczą
Jerzy Żebrowski - osoba fizyczna

rządowe jak i osoby fizyczne. Rada oceniająca, składająca się z 15
przedstawicieli podmiotów/członków Stowarzyszenia zadecydowała
o rekomendowaniu wniosków na sumę 103 050 zł. Na liście wnioski
uplasowały się w następującej kolejności wg punktacji:

Nazwa projektu
Rozbudowa portalu otrebusy.pl o subwitrynę
Muzeum Sztuki Ludowej
Otwarte Muzea (Projekt kulturalno - edukacyjny)
Spotkania z legendami techniki (Projekt edukacyjny)
Spotkania przy piosence (Projekt edukacyjny)
Filharmonia Dziecięca (Projekt kulturalno - edukacyjny)
Pole widzenia - widowisko plenerowe
Homo sapiens - biuletyn podkowiański
Muzyka z różnych zakątków świata (Projekt edukacyjny)
Galeria sztuki

W terminie od 15 kwietnia do 12 maja ogłaszamy kolejny nabór,
tym razem na wszystkie cztery działania, tj;
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - na kwotę
100 000,00zł (dla rolników)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - na kwotę 300 000,00zł
(dla przedsiębiorców)
Odnowa i rozwój wsi - na kwotę 500 000,00 zł (dla gmin, OPP,
instytucji kultury na projekty inwestycyjne)
MAŁE PROJEKTY - na kwotę 273 560,00zł (dla wszystkich podmiotów na projekty nieinwestycyjne).

Środki o charakterze częściowej refundacji poniesionych nakładów są przyznawane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.

"DZIAŁAJ LOKALNIE"

INFORMACJA O WYNIKU
WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
DO RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
PRZEPROWADZONYCH
14 MARCA 2010 R.

"D

ziałaj Lokalnie" to program organizowany od 2006 r. na
terenie powiatu grodziskiego przez Stowarzyszenie "Europa
i My" wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu jest rozwój powiatu i działalność na rzecz społeczności
lokalnych. Stowarzyszenie pozyskało dotychczas i przekazało organizacjom pozarządowym ponad 130 tys. złotych. Z grantów tych
korzystały również organizacje podkowiańskie: Stowarzyszenie
Związek Podkowian oraz Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna, które w tym roku otrzymało także wyróżnienie za
prezentację programu wycieczek po Podkowie Leśnej, realizowanego w 2009 r. dzięki uzyskanej dotacji. 5 marca odbyła się uroczysta
gala z udziałem starosty grodziskiego Marka Wieżbickiego oraz
prezesa stowarzyszenia Daniela Prędkopopowicza, podczas której
uczestnikom programu "Działaj Lokalnie" wręczono dyplomy
i nagrody w konkursie "Opowiedzcie nam…"

2

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie WWW.zielonesasiedztwo.org.pl i w biurze Stowarzyszenia przy ul. Świerkowej 1
w Podkowie Leśnej.
Zapraszamy do składania projektów.
Anna Łukasiewicz
Prezes Stowarzyszenia LGD "Zielone Sąsiedztwo"

W

dniu 14 marca 2010 r. zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowy Leśnej w obwodzie 1
okręg 5. Uprawnionych do głosowania było 247 wyborców,
udział w wyborach wzięło 29 osób. Na dwoje kandydatów oddano łącznie 29 głosów, z tego: Grażyna Zabłocka uzyskała 25 głosów, Jan Grzymała - 4 głosy. Najwięcej ważnie oddanych głosów
otrzymała Grażyna Zabłocka, która została wybrana radną.
Przewodniczący MKW Piotr Skalski

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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BUDOWA DOMU KOMUNALNEGO
Gmina Podkowa Leśna jest pod wieloma względami nietypowa także w zakresie stosunków własnościowych domów oraz gospodarki
mieszkaniowej. Gmina ma obecnie tylko 2 budynki komunalne przeznaczone na cele mieszkaniowe; znajduje się w nich 14 lokali zajętych
przez 42 lokatorów. Oba są w dobrym stanie technicznym, natomiast
trzeci obiekt, zabytkowa drewniana willa przy ul. Parkowej, wymaga
generalnego remontu. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
nakazał wyłączenie go - w całości - z użytkowania.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami to na gminie spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia lokali socjalnych i lokali zamiennych,
a także zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych
o niskich dochodach. Zasady te reguluje Konstytucja RP, ustawa
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z 21 czerwca
2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także przepisy lokalne, które każda
gmina jest zobowiązana uchwalić: wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy i zasady wynajmu lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Aktualne potrzeby miasta są znacznie większe od możliwości: w 2009
r. do Urzędu Miasta wpłynęło 11 podań z prośbą o przydział mieszkań,
6 podań od osób mieszkających w domach prywatnych z nakazu kwaterunkowego oraz 5 podań od osób będących w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Ponadto gmina jest zobowiązana do zapewnienia mieszkań
trzem rodzinom z wymagającego generalnego remontu domu przy
ul. Parkowej 19, a także osobom, wobec których została sądownie orzeczona eksmisja z mieszkań w domach prywatnych.
Realizując zobowiązania ustawowe nałożone na gminy Rada Miasta
uchwaliła "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Podkowa Leśna na lata 2010-2014" (uchwała nr
144/XXXIII/2009 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2009 r.), w którym przewidziano budowę nowych domów komunalnych łącznie z innymi,
doraźnymi formami uzupełnienia potrzeb w zakresie gospodarki mieszkaniowej (w trybie najmu).
Rada Miasta po raz pierwszy w historii Podkowy Leśnej podjęła decyzję o budowie mieszkań komunalnych. Alternatywą byłby najem mieszkań na wolnym rynku, czyli bezpowrotne wydawanie środków budżetu
miasta, wzbogacające wyłącznie właścicieli wynajmowanych pomieszczeń. Zatem wszelkie działania opóźniające rozpoczęcie tej inwestycji
będą obciążały dodatkowymi kosztami nasz i tak niewystarczający
budżet.
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała nr 214/ LIV/2006 z dnia 12 października 2006 r.)
pod budownictwo komunalne została przeznaczona działka o pow.
6210 m kw. znajdująca się między drogą 719 i ulicami: Brwinowską, Orlą
i Jaskółczą. Przewidziano tu budowę budynków bliźniaczych w formie
dwóch segmentów połączonych wspólną przestrzenią komunikacyjną,
o łącznej powierzchni użytkowej ok. 250 m kw. (4 lokale o powierzchni
ok. 60 m kw.), z możliwością przyłączenia do istniejącej w Podkowie
infrastruktury elektrycznej, gazowej oraz wodno-kanalizacyjnej.
W budżecie miasta na rok 2010 przewidziano środki finansowe na
budowę jednego budynku bliźniaczego, który powinien zaspokoić najpilniejsze potrzeby mieszkaniowe. Projekt został opracowany przez pracownię MWH Architekci Andrzej Wyszyński z Warszawy. Koszt budowy
wyniesie około 630 tys. złotych.
Informuję też, że znajdujące się w posiadaniu miasta dwa budynki
komunalne (na ul. Jaworowej i na Jana Pawła II) są stopniowo remontowane i w latach 2010-2014 przewiduje się znaczącą poprawę ich
stanu, w tym wymianę stolarki okiennej oraz realizację przyłączy gazowych i instalacji co, na ogólną kwotę ok. 470 tys. zł.

BUDOWA HALI SPORTOWEJ I ROZBUDOWA
SZKOŁY SAMORZĄDOWEJ
Szkołę w Podkowie Leśnej zbudowano w 1965 roku, zgodnie
z ówczesnymi wymogami, możliwościami i technologiami. Liczące już
45 lat budynki szkolne przechodziły w ostatnim czasie liczne remonty,
w tym wymianę pokrycia dachowego, podłóg, okien i instalacji centralnego ogrzewania; wcześniej dobudowano też nowe szatnie. Ogólny
stan budynków szkolnych jest dobry. Zmieniły się jednak nasze wymagania co do warunków, w jakich powinny się uczyć dzieci, a choć tworząc w 2000 r. gimnazjum zakładano rozbudowę szkoły, nigdy tych
zamierzeń nie zrealizowano. Sześciolatkom, które w myśl wprowadzanych obecnie przepisów przyjdą do szkoły, też potrzebna będzie dodatkowa powierzchnia; trzeba poza tym wydzielić w szkole bezpieczną
strefę dla najmłodszych dzieci.
Projekt rozbudowy szkoły, opracowany przez Biuro Architektoniczne
Kaczmarczyk z Suchej Beskidzkiej, przewiduje dobudowę skrzydła
dydaktycznego dla gimnazjum; poza salami lekcyjnymi znajdzie się tam
także biblioteka z czytelnią, pracownia komputerowa i plastyczna oraz
dwie mniejsze sale do nauki języków obcych. Powstanie także sala
sportowa o wymiarach 36x19 m, z widownią na 100 miejsc, siłownią,
zapleczem i pomieszczeniami pomocniczymi; sala będzie mogła też
służyć jako samodzielny obiekt z wejściami zewnętrznymi. Stara szkoła
zostanie rozbudowana o nową część wejściową, dostępną dla osób
niepełnosprawnych, oraz pomieszczenia dla administracji. Nowa część
ma powierzchnię ok. 2000 m kw. Projekt jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Cały proces inwestycyjny będzie trwał około 20 miesięcy - w kwietniu planuje się rozpoczęcie robót ziemnych (wywożona na zewnątrz ziemia zostanie między
innymi wykorzystana do wyrównania działki pod budowę domów komunalnych). Do końca bieżącego roku powinien powstać tzw. stan surowy
zamknięty, co umożliwi prowadzenie wewnętrznych robót wykończeniowych w sezonie zimowym 2010/2011. Koszty rozbudowy szkoły
wyniosą ok. 9,5 mln złotych. W wypadku pozyskania środków zewnętrznych odpowiednio zostanie zmniejszona wysokość zaciągniętego kredytu; wolne środki można będzie wtedy przeznaczyć na inne pilne
zadania miejskie, przede wszystkim na remonty dróg i oświetlenia.
Inwestycję zrealizuje wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo
Budowlane WID-BAS z Konstancina-Jeziorny. Firma istnieje od 1988
roku, zatrudnia ponad 200 pracowników; buduje wielorodzinne domy
mieszkalne, szpitale, szkoły i inne obiekty użyteczności publicznej,
w tym sportowe.
Andrzej Kościelny

Decyzją władz Podkowy Leśnej przystąpiono do budowy sali sportowej i rozbudowy zespołu szkół samorządowych. Prace rozpoczęły się
10 marca. Powstanie nowe skrzydło z salami lekcyjnymi i pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Powiększy się też powierzchnia świetlicy
szkolnej.
W roku 2012 do klas 1-szych szkoły podstawowej przyjdą dzieci 6-letnie, a praca z tymi dziećmi wymaga właściwych warunków lokalowych;
oznacza to też, że będziemy mieli więcej dzieci w klasach 1-szych, przyjdą bowiem jednocześnie dzieci 6-cio i 7-letnie.
Przede wszystkim jednak rozbudowa szkoły pozwoli nam pracować
w systemie jednozmianowym.
Roboty budowlane dopiero się zaczynają. Jest więc czas na zastanowienie się, jak może wyglądać praca szkoły po zajęciach lekcyjnych.
Zarówno dużą salę sportową, jak i małą, obecną, można też wynajmować na różnego rodzaju zajęcia sportowe, zmniejszając tym samym
koszty jej utrzymania. Można też odnajmować siłownię, wykorzystywać
powierzchnię dydaktyczną na szkolenia czy zajęcia dla uczniów. Jest to
z pewnością temat do wspólnego namysłu władz miasta, nauczycieli,
rodziców, a także uczniów - jak gospodarować nową powierzchnią, aby
dobrze służyła wszystkim zainteresowanym.
Dyrektor szkoły Elżbieta Mieszkowska

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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PROGRAM OBCHODÓW 85-LECIA PODKOWY LEŚNEJ
KWIECIEŃ - GRUDZIEŃ 2010 R.
9 kwietnia

lipiec - wrzesień

ul. Świerkowa 1 Galeria A
18.00 Seminarium i panel dyskusyjny poświęcony planom zagospodarowania centrum Podkowy Leśnej. Organizator - Stowarzyszenie Związek Podkowian

Wycieczki po Podkowie Leśnej - 7 tras, przewodnicy (także
w j. angielskim). Organizator - TPMOPL.

wrzesień - listopad
Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej
Cykl spotkań autorskich.

10 kwietnia
Pałacyk Kasyno ul. Lilpopa 18
11.00-15.00 Warsztaty architektoniczne "Podkowa inna, ale jaka?"
Organizator - Stowarzyszenie Związek Podkowian
12.00 Uroczysta sesja Rady Miasta, przyznanie tytułu Honorowego
Obywatela Podkowy Leśnej Jerzemu Regulskiemu, Krystynie Michałowskiej, Teresie Markowskiej i Marii Iwaszkiewicz - Wojdowskiej.
14.30 Podkowy Album Rodzinny - spotkanie z rodzinami Honorowych Obywateli; prowadzenie Oskar Koszutski. Organizator CkiIO, TPMOPL

Towarzyski turniej tenisowy o puchar Prezesa WKD i burmistrza Podkowy Leśnej, stanowiący nawiązanie do meczu tenisowego zorganizowanego w 1934r. między Podkową Leśną i Komorowem. Partnerem po stronie Komorowa jest nowopowstałe Towarzystwo Przyjaciół Komorowa. Organizator - TPMOPL.

ul. Świerkowa 1
17.00 Galeria A - Wernisaż wystawy Hanny i Wojciecha Łęckich oraz
Magdaleny Łęckiej-Szmidel. Organizator - CkiIO.
20.00 Scena Kabaretu i Ballady Autorskiej: Marek Majewski, Katarzyna Jamróz, program kabaretowy w wykonaniu słuchaczy Uniwersytetu Otwartego "Pokolenia", organizator - CkiIO, UO"Pokolenia"

Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem "Od pomysłu do przemysłu"
Pałacyk Kasyno ul. Lilpopa 18 Wystawa poświęcona założycielom
miasta: Stanisławowi Lilpopowi, Spółce "Siła i Światło", Bankowi
Spółek Zarobkowych. Organizator - TPMOPL.
Piknik edukacyjny nawiązujący tematycznie do historii Podkowy
Leśnej. Organizator - CKiIO.
Widowisko słowno-muzyczne " Wieczór u Stanisława Wilhelma Lilpopa". Organizator - CKiIO.

11 kwietnia
Pałacyk Kasyno ul. Lilpopa 18
12.30 Filharmonia Dziecięca Podkowie Leśnej na 85 urodziny: "Wielka sława to żart…" - najsłynniejsze arie operetkowe w wykonaniu
Beaty Wardak - sopran, Leszka Świdzińskiego - tenor i Małgorzaty Góry - fortepian
11.00-15.00 Warsztaty architektoniczne "Podkowa inna, ale jaka?"
Organizator - Stowarzyszenie Związek Podkowian
16.00 Finał projektu Mapping - promocja subiektywnej mapy Podkowy Leśnej. Organizator - CKiIO
Kościół Św. Krzysztofa
18.00 Msza Św. w intencji zmarłych ojców założycieli miasta oraz
o pomyślność i błogosławieństwo Boże dla wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej
19.00 Uroczysty koncert w wykonaniu prof. Kazimierza Gierżoda
i Kwartetu Prima Vista

wrzesień

11-12 września

26 września
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów ul. Gołębia 1
Spektakl literacko-muzyczny: wiersze Jarosława Iwaszkiewicza
w muzyce Włodka Pawlika, organizator - Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

3 października
Aleja Lipowa, ul. Lilpopa
"Cała Podkowa tańczy poloneza" - inicjatywa obywatelska.

wrzesień - grudzień
"Podkowiańska wikipedia"- młodzież gimnazjów podkowiańskich
tworzy internetową encyklopedię poświęconą Podkowie Leśnej.
Organizator - CKiIO przy współpracy TPMOPL oraz gimnazjum
samorządowego i gimnazjum Św. Hieronima (realizacja projektu
uzależniona od uzyskania dofinansowania z grantu zewnętrznego).

24 kwietnia
Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej
17.00 Spotkanie "Ziemiaństwo polskie " oraz występ Kwartetu "Prima
Vista"

październik (Dzień Nauczyciela)
Wystawa poświęcona podkowiańskiej oświacie w latach 1945- 1965
połączona z warsztatami dla uczniów i seniorów. OrganizatorTPMOPL.

1 maja

13 listopada

Rowerosacrum

Bal Niepodległości. Organizator - CkiIO i TPMOPL

2 maja

7 listopada - 5 grudnia

Autosacrum

Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku
Festiwal Muzyczne Konfrontacje "Od Chopina do Lutosławskiego"

15 maja
Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej.
Prezentacja książki Andrzeja Bobkowskiego Tobie zapisuję Europę
w wykonaniu Teatru Adekwatnego (we współpracy z Biblioteką
WIĘZI). Wystąpią: Magda Teresa Wójcik, Henryk Boukołowski, Tadeusz Wieczorek, Bogusław Parchimowicz.

29 maja
Święto Szkoły - wystawa poświęcona historii szkoły samorządowej,
organizator - Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II

30 maja
Dzień Dziecka, Dzień Sportu: "Mała Olimpiada" - rozgrywki sportowe
między uczniami gimnazjów samorządowego i społecznego, nawiązujące do "olimpiady" zorganizowanej w 1941 r. przez młodzież Zarybia i Stawiska. Organizator - szkoła samorządowa, gimnazjum św.
Hieronima, TPMOPL

12 - 13 czerwca
Festiwal Otwarte Ogrody
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"HOMO SAPIENS" - PODKOWIAŃSKI
MAGAZYN INFORMACJI I MYŚLI

U

kazał się pierwszy numer nowego podkowiańskiego pisma "Homo sapiens", wydawanego przez Stowarzyszenie Związek Podkowian. Zespół redakcyjny tworzą: Ewa Domaradzka, Marek Englisz, Regina Gryżewska, Zbigniew
Jachimski i Andrzej Tyszka. "Chcemy publikować
i prezentować poglądy ważne dla całego środowiska" - czytamy w tekście od redakcji. "Jesteśmy
otwarci na tematykę lokalną, lecz nie w postaci
tekstów interwencyjnych, krytyk i polemik w sprawach bieżących decyzji. Pragniemy być - jak głosi
tytuł i podtytuł - biuletynem ludzi myślących w Podkowie i o Podkowie Leśnej." "Homo sapiens" chce służyć "ideom i hasłom społeczeństwa obywatelskiego, demokracji lokalnej, ekologii i zrównoważonego rozwoju, nie zamykając się także przed lżejszą tematyką."
Drugi numer pisma ma się ukazać w kwietniu 2010, na 85 rocznicę powstania Podkowy Leśnej.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

W

marcu bieżącego roku uczniowie szkoły samorządowej rozpoczęli współpracę ze szkołą w Grenoble w ramach programu eTwinning. Tytuł projektu brzmi Far Neighbourhood (Dalekie
Sąsiedztwo) i uzyskał akceptację Centralnego Biura eTwinning
w lutym 2010 r.
Celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży świadomości
przynależności do wspólnoty europejskiej oraz poznawanie możliwości i obowiązków, jakie wiążą się z tym faktem. Jednocześnie projekt uwzględnia przynależność do "małej ojczyzny" a więc środowiska otaczającego człowieka od najwcześniejszych lat jego życia.
Uczniowie szkół partnerskich będą prezentowali swoje miejscowości, ich historię, tradycje oraz współczesność, a także własne szkoły
i swoje życie.
Projekt będzie realizowany w języku angielskim, dzięki czemu
uczniowie biorący udział w realizacji programu będą mieli możliwość
rozwijania umiejętności językowych, przygotowując prezentacje oraz
prowadząc korespondencję z uczniami z Francji, co stanowi dodatkową wartość tej współpracy.

SPOTKANIA DLA RODZICÓW
Od roku w Zespole Szkół Samorządowych odbywają się spotkania dla rodziców, poświęcone wychowaniu dzieci i problemom,
z jakimi się w tym procesie spotykamy. Wykłady prowadzą terapeuci z Centrum Terapii Behawioralno-Poznawczej w Warszawie. Spotkania stwarzają też okazję do rozmów o tym, co rodziców może lub
powinno niepokoić w kontaktach z dzieckiem oraz jak radzić sobie
z trudnymi sytuacjami. Do końca roku szkolnego odbędzie się jeszcze pięć takich spotkań:
1 kwietnia: Rozwód, śmierć, żałoba i inne niespodziewane wydarzenia
Zajęcia opierają się na wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa
Psychiatrów Dzieci i Młodzieży dotyczącego wskazówek dla rodzi-

ców jak postępować w różnych trudnych sytuacjach. Prowadząca
Anna Resler.
15 kwietnia: Przyczyny i skutki niskiej samooceny. Prowadząca
Anna Resler.
26 kwietnia: Narcyzm. Narcyzm potocznie kojarzy się z potrzebą
bycia wyjątkowym, wyróżniającym się i ważnym. Jednak w rozumieniu klinicznym stanowi jedno z poważnych zaburzeń osobowości,
którego specyfiką jest to, że osoba której dotyka, nie dostrzega
szkód jakie wyrządza otoczeniu. Wykład ma na celu prezentację,
czym jest narcyzm oraz jak radzić sobie z osobą narcystyczną. Prowadzący Tomasz Srebnicki.
17 maja: Dobór zajęć pozalekcyjnych, czyli jak nie zamęczyć
dziecka dodatkowym programem. Wielu rodziców ma jasno zdefiniowany obraz swojego dziecka jako osoby dorosłej i nierzadko
dobór zajęć pozalekcyjnych jest elementem stanowiącym realizację
dążeń rodziców. Celem wykładu jest odpowiedź na pytanie, jak znaleźć równowagę między oczekiwaniami rodzica a tym, czego chce
dziecko. Prowadzący Tomasz Srebnicki.
27 maja: Zastosowanie zasad i konsekwencji. Prowadząca Anna
Resler.

HISTORIA SZKOŁY
W związku z 85-leciem Podkowy Leśnej oraz 45-leciem szkoły
zamierzamy przygotować wystawę fotografii pt. "Szkoła dawniej
i dziś". Zwracamy się z prośbą o udostępnienie własnych zdjęć związanych z historią szkoły i osobami z nią związanymi. Otwarcie wystawy planujemy na 29 maja br.
Kontakt z Agnieszką Rebzdą, Zespół Szkół w Podkowie Leśnej, tel.
(22) 758-95-67
e:mail : a.rebzda@podkowa-szkola.pl

SZKOŁA ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA

W

lutym zakończono ciężkie roboty budowlane. Wykonano
strop nad piętrem i naświetlenie żelbetowe nad małą salą
gimnastyczną. Kilka słonecznych dni pozwoliło na ocieplenie i pokrycie dachu nad dużą i małą salą gimnastyczną. Na szczęście ostatnie
opady śniegu nie zaszkodziły szczelnemu już pokryciu.
Z początkiem marca rozpoczęto prace przy instalacjach sanitarnych i elektrycznych, a w połowie marca zainstalowano metalową
konstrukcję "lunety" przy małej sali gimnastycznej.
Wykonawca przewiduje, że prace wykończeniowe powinny się
zakończyć przed wakacjami. To o miesiąc później niż planowano.
Tak więc nowy rok szkolny rozpoczniemy w nowej sali gimnastycznej.
Czekamy na stałe, plusowe temperatury, by rozpocząć roboty elewacyjne.
Iwona Zubka-Krawczyk

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

D

o 15 kwietnia 2010 roku Przedszkole Miejskie im. Krasnala
Hałabały w Podkowie Leśnej prowadzi zapisy dzieci w wieku
od 3 do 6 lat na rok szkolny 2010/2011. Zgłoszenia rozpatruje komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora placówki, a szczegółowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkola określają przepisy w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych.
W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci z terenu miasta Podkowy Leśnej, a w szczególności:
! dzieci pięcioletnie,
! dzieci sześcioletnie,
! dzieci rodziców samotnie je wychowujących,
! dzieci z rodzin zastępczych,
! dzieci rodziców pracujących zawodowo,
! dzieci kontynuujące edukację przedszkolną,
! dzieci z rodzin o najniższych dochodach,
! dzieci z rodzin wielodzietnych.
Kartę zgłoszeniową można otrzymać w przedszkolu lub pobrać ze
strony http://przedszkolepodkowa.republika.pl/

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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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, że sami mogą Państwo zgłaszać proponowane tytuły. Dla ułatwienia 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.

W sobotę 24 kwietnia 2010 r. o godzinie 17.00 zapraszamy na spotkanie "Ziemiaństwo polskie ", będące autorską prezentacją dwóch
publikacji książkowych oraz na koncert Kwartetu "Prima Vista", jednego z czołowych zespołów kameralnych w Polsce.
Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku Piotra Szymona Łosia
to wspomnienia o codziennym życiu w pałacach i dworach pierwszej
połowy ubiegłego stulecia.
O ziemiańskim świętowaniu.Tradycje świąt Bożego Narodzenia
i Wielkiejnocy Tomasza Adama Pruszaka. W tej pionierskiej pracy
autor przedstawia, głównie w oparciu o literaturę pamiętnikarską,
przygotowania i obchody dwóch najważniejszych świąt kościelnych
w środowisku ziemiańskim.
Kwartet Prima Vista w składzie: Krzysztof Bzówka - skrzypce, Józef
Kolinek - skrzypce, Piotr Nowicki - altówka, Piotr Hausenplas - wiolonczela przedstawi utwory Michała Kazimierza Ogińskiego, Michała
Radziwiłła i Ignacego Paderewskiego.

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 prowadzimy w ramach ogólnopolskiej akcji Fundacji
ABCXXI "Cała Polska czyta dzieciom".

SPOTKANIA
6 marca odbyło się w bibliotece spotkanie z Jackiem Żabickim, autorem wydanego przez ARKADY Leksykonu zabytków architektury Mazowsza i Podlasia. Jest to już trzecia, po opracowaniach Dolnego i Górnego
Śląska pozycja cyklu, który ma objąć wszystkie regiony Polski.
To książka, po którą warto sięgnąć z wielu powodów - planując
wycieczkę czy urlop, ale także przed każdą podróżą, nawet znaną,
szybką trasą. Okazuje się bowiem, że kilka kilometrów w bok od
głównej szosy stoją stare dwory, kościoły, pałace, o których istnieniu
i urodzie nie mamy pojęcia. A i w promieniu kilkunastu kilometrów
od domu, czyli w zasięgu wycieczki rowerowej, jest co oglądać.
Leksykon podaje encyklopedyczne informacje o 1300 obiektach,
ale przede wszystkim zadaje kłam opinii, że Mazowsze i Podlasie to
strony ubogie w zabytki. O tym właśnie mówiła prowadząca spotkanie prof. Izabella Galicka, która od lat 1960. badała te same tereny
zbierając wraz z Hanną Sygietyńską materiały do pierwszych katalogów zabytków sztuki, wydawanych przez Instytut Sztuki PAN. A że
podczas tych prac panie odkryły w Kosowie Lackim obraz El Greca,
o tym także była mowa na spotkaniu w bibliotece.
Współorganizatorem spotkania było Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Już po raz siódmy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja 2010 r. wielką akcję popularyzacji książki i czytelnictwa pod nazwą i hasłem: Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy.
Współczesna biblioteka, zwłaszcza biblioteka publiczna, stopniowo przestaje być wyłącznie zbiorem książek i czasopism drukowanych, coraz częściej staje się mediateką, gromadzącą treści na różnych nośnikach.
W ramach ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbędą się:
8 maja o godz. 17.00 - autorska prezentacja poezji Iwana Bunina
w wykonaniu Krystyny Wolańskiej. Iwan Bunin to poeta i nowelista
rosyjski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1933.
15 maja o godz. 18.00 - prezentacja książki Andrzeja Bobkowskiego Tobie zapisuję Europę w wykonaniu Teatru Adekwatnego (we
współpracy z Biblioteką WIĘZI). Książka, zawierająca listy Andrzeja Bobkowskiego do Jarosława Iwaszkiewicza ukazała się nakładem Biblioteki WIĘZI w 2009 r. Wystąpią: Magda Teresa Wójcik,
Henryk Boukołowski, Tadeusz Wieczorek, Bogusław Parchimowicz.
We czwartki o godz. 18.30 zapraszamy na spotkania Dyskusyjnego
Klubu Książki
Naszemu Klubowi przyświeca idea: "... dopiero w ogniu dyskusji
powstają myśli, które się liczą..." Ważna jest potrzeba obcowania z tekstem. Każdy ma prawo zabrać głos, ale nie jest to obowiązek. Zapraszamy również te osoby, które chciałyby się tylko przysłuchiwać
naszym dyskusjom. Potrzeba wypowiedzi często pojawia się później.
W naszym gronie jest miejsce dla każdego sympatyka książek.
Dorota Skotnicka,
dyrektor Biblioteki

Izabella Galicka i Jacek Żabicki
Fot. Oskar Koszutski

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Biblioteki
www.mbp-podkowalesna.pl

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej.
Godziny otwarcia w 2010 roku
Dni
tygodnia

Wypożyczalnia
dla dorosłych,
dzieci i młodzieży

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

10.30 - 18.20
Dzień pracy wewn.
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
10.30 - 18.20

11.00 - 12.00

Czytelnia
Internetowa

10.30 - 18.20
Dzień pracy wewn.
10.30 - 18.20
10.30 - 18.20
10.30 - 19.20
11.00 - 14.00

www.mbp-podkowalesna.pl; mail: wypozyczalnia@mbp-podkowalesna.pl; tel. 22 758 96 48
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CENTRUM KULTURY
I INICJATYW OBYWATELSKICH
Podkowiański maj z Chopinem
Trwające w całym kraju obchody 200 rocznicy narodzin Fryderyka
Chopina, to znakomita okazja, by poznać go na nowo. Przez cały
maj w CKiIO odbywać się będą koncerty, spektakle i wystawy, promujące twórczość i sylwetkę Chopina, adresowane zarówno
do dorosłych, jak i do dzieci.
W niedzielę, 2 maja w ramach cyklu "Dziecko w teatrze" pokażemy spektakl "Mały Chopin". Znakomity i zabawny tekst, opracowany na podstawie książki Michała Rusinka, przybliży młodym widzom
sylwetkę kompozytora. Interaktywne przedstawienie Antoniego Barłowskiego, któremu towarzyszyć będzie marionetka - Fryderyk Chopin - jest przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat!
W niedzielę 9 maja w kolejnym koncercie z cyklu "Chopin
w Kasynie" usłyszymy utwory Fryderyka Chopina i jego nauczyciela
Józefa Elsnera w wykonaniu Elżbiety Karaś- Krasztel (fortepian)
i Józefa Kolinka (skrzypce).
Fryderykowi Chopinowi dedykowana będzie również majowa Filharmonia Dziecięca w Pałacyku, zatytułowana "Wiosna, lato
i …Chopin". Gospodyni cyklu - Yaśmina Strzelecka jak zwykle przygotuje dla dzieci wiele ciekawostek i niespodzianek, tym razem
związanych z kompozytorem.
Również w niedzielę 23 maja odbędzie się Rodzinny Piknik
Chopinowski, w programie którego znajdą się gry, zabawy i konkursy z nagrodami, przedstawienie w wykonaniu uczestników
warsztatów teatralnych oraz kiermasz książek o Chopinie dla dzieci.
Po pikniku o godz. 16.00 w ramach niedzielnego koncertu "Chopin
w Kasynie" zaprezentuje się w mini recitalu młodziutki Wojtek Chlapek, znany podkowiańskiej publiczności z ubiegłorocznego wspólnego występu ze sławną Ewą Pobłocką w ramach Muzycznego
Salonu Podkowy.
Na zakończenie tej niedzieli, w całości poświęconej Chopinowi,
w Galerii Kasyno otworzymy wystawę najlepszych polskich plakatów o tematyce chopinowskiej powstałych w latach 1948-2010. Będą
to afisze najważniejszych imprez chopinowskich, a także plakaty filmowe, teatralne, wystawowe, turystyczne i reklamowe związane
z postacią kompozytora. Wśród autorów eksponowanych druków
znajdą się najwybitniejsi polscy graficy, współtwórcy polskiej szkoły
plakatu tacy jak: Cieślewicz, Lipiński, Młodożeniec, Mroszczak,
Świerzy, Szaybo, Tomaszewski, Trepkowski, Zelek. Prace, które
zaprezentujemy w Galerii Kasyno to oryginalne druki, stanowiące
wybór z większej kolekcji należącej do Piotra Dąbrowskiego, marszanda, miłośnika i kolekcjonera polskich plakatów artystycznych.
Druga wystawa, którą zaprezentujemy w budynku przy Świerkowej1 jest wynikiem konkursu zorganizowanego przez Mazowieckie
Centrum Kultury i Sztuki we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych
w Warszawie oraz Instytutem "Sztuka Mediów". Efektem jest kolekcja
35 plakatów, które zostały powielone w technice offsetowej.
W czwartkowe popołudnie 20 maja uczestnicy Uniwersytetu
Otwartego Pokolenia zaprezentują w Pałacyku Kasynie program
"Listy miłosne Fryderyka Chopina".
W ostatni weekend maja (28-30) w Pałacyku Kasynie zaplanowaliśmy unikalne wydarzenie artystyczne poświęcone fenomenowi

W STAWISKU
2 marca 2010 r. minęła 30 rocznica śmierci Jarosława
Iwaszkiewicza. Dwa dni wcześniej, 28 lutego, odbyło się w
Muzeum spotkanie z Marią Iwaszkiewicz-Wojdowską, która
wspominała swego ojca oraz poetów z kręgu Skamandra.
Spotkanie prowadził redaktor Paweł Kądziela.
16 marca br. starosta powiatu grodziskiego Marek Wieżbicki podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie
umowę na realizację projektu "Rewitalizacja budynku
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym" - w ramach Programu Regionalnego
Narodowa Strategia Spójności finansowanego z funduszy
unijnych.

muzyki Chopina, ale bez jej bezpośredniego udziału. Festiwal pianistyczny "Chopin - Inspiracje 1810-2010", choć świadomie unikać
będzie prezentacji samych dzieł chopinowskich, ma na celu ukazanie wielkości wkładu Fryderyka Chopina w światowe dziedzictwo kulturowe. Ukazanie różnorodnego repertuaru pianistycznego, powstałego pod bezpośrednim wpływem kompozytora, wydaje się atrakcyjnym i wzbogacającym dopełnieniem muzycznej oferty Mazowsza
w 2010 roku. W festiwalu wezmą udział uznani pianiści z Polski,
Ukrainy, Australii i Wielkiej Brytanii: Magdalena Lisak, Paweł Kamasa, Marina Baranowa, Piers Lane, Martin Roscoe, a więc także artyści reprezentujący aktualną czołówkę światowej pianistyki, występujący na najbardziej prestiżowych estradach i festiwalach, znani
z bogatej fonografii w katalogach renomowanych firm płytowych.
Bogata formuła repertuarowa festiwalu pozwoli na dotarcie także do
tych odbiorców, którzy z rozmaitych względów nie interesują się
muzyką Fryderyka Chopina.
Popołudniowe recitale będą dostępne nawet dla najmłodszych
melomanów, którym oferujemy wolny wstęp na wszystkie festiwalowe koncerty (dzieci i młodzież ucząca się i studiująca). Dzięki współpracy CKIO z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie
podkowiańscy melomani od początku roku w dwie niedziele miesiąca słuchają muzyki Chopina w znakomitym wykonaniu. Tegoroczne
koncerty "Chopin w Kasynie" w całości finansowane są przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Alina Witkowska

Pracownia
modelarska w
CKiO zaprasza!
W marcu ruszyły w
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
zajęcia z modelarstwa.
To niegdyś tak popularne hobby, ostatnio przynajmniej w domach
kultury - zupełnie zanikło. W całym powiecie grodziskim i pruszkowskim prowadzi je tylko Centrum w Podkowie Leśnej.
Pracownią kieruje artysta-malarz Wiesław Sierociński, który modelarstwem zajmuje się od trzydziestu lat i jest twórcą wielu modeli eksponowanych w muzeach, głównie sprzętu bojowego z okresu międzywojennego.
Program pracowni modelarskiej jest bardzo ambitny, a praca nad
modelami samolotów, okrętów, samochodów i wozów bojowych stanowi tylko jeden z jego elementów. W ramach zajęć dzieci i młodzież
będą poznawać historię, technikę i techniczne słownictwo angielskie, będą uczestniczyć w wycieczkach i spotykać ciekawych ludzi.
Planowane są zajęcia dwa razy w tygodniu dla każdej z 3 grup wiekowych (7-16 lat).
Więcej informacji: tel. 22 758 94 41, info@ckiopodkowa.pl.

PODKOWA LEŚNA PIĘKNIEJSZA
- ALE JAKA ??

Z

okazji 85 rocznicy powstania miasta-ogrodu Podkowy Leśnej
Stowarzyszenie Związek Podkowian organizuje 9 kwietnia o
godz. 18.00 w Pałacyku-Kasynie seminarium i panel dyskusyjny
poświęcony planom zagospodarowania centrum Podkowy Leśnej.
W dniach 10-11 kwietnia 2010 r. proponujemy otwarte architektoniczno-urbanistyczne warsztaty poświęcone rewaloryzacji
i modernizacji oraz poprawie estetyki centrum naszego miasta.
Warsztaty, prowadzone przez młodych architektów, odbędą się w
centrum Podkowy (sobota, 10 kwietnia) oraz przed Pałacykiem
Kasyno (niedziela, 11 kwietnia, w godz. 11.00 - 15.00). Uczestniczyć
w nich mogą wszyscy zainteresowani. Na makietę wybranej części
miasta można będzie nanosić - według własnej wizji - elementy
zabudowy, małej architektury, drzewa i drogi.
Zapraszamy
Stowarzyszenie Związek Podkowian

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
ul. Błońska 46/48, tel. (022) 759 21 11
czynny: poniedziałek - piątek 8- 16

Komisariat Policji w Podkowie Leśnej informuje, że budynek
komisariatu jest czynny w godz. 8.00 - 20.00 (tel. 22 758 9110).
Przez całą dobę na terenie miasta pozostaje załoga patrolowointerwencyjna. Pilne zgłoszenia po godz. 20.00 należy składać oficerowi dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim: tel. 22 755 60 11 do 13, lub na telefon alarmowy 997,
a z telefonów komórkowych na bezpłatny numer 112.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWEJ SIEDZIBIE

Rada Miasta Podkowy Leśnej
tel. (022) 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl

O

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

8

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

d początku marca podkowiański Ośrodek Pomocy
Społecznej pracuje w budynku przy ul. Błońskiej
46/48, w którym także mieści się NFOZ "Basis" oraz Ośrodek
Samopomocy Społecznej. Ośrodek działa od poniedziałku
do piątku w godz. 8-16.00, wejście na I piętro od strony Miejskiej Biblioteki Publicznej.

KONSULTACJE

W

dniach 31 marca (środa), 14 kwietnia (środa) i 19
kwietnia (poniedziałek) 2010 r. w godzinach 13.00 15.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Podkowie Leśnej
będzie pełnił dyżur przedstawiciel Urzędu Skarbowego w
Grodzisku Mazowieckim. Delegowana osoba będzie przyjmować roczne zeznania podatkowe (PIT), istnieje także możliwość konsultacji dotyczących rozliczenia rocznego. Dzięki
inicjatywie dyr. Doroty Skotnickiej oraz wsparciu naczelnika
Marka Szymaniaka możemy zaoszczędzić czas i pieniądze.
Przypominamy także, że Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (tzw. PIT) należy składać do urzędu
skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a nie zameldowania na pobyt stały, a Państwa
wpłaty znacząco wpływają na wysokość dochodów miasta (39% podatku określonego w PIT urzędy skarbowe
przekazują do budżetu miasta).

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

