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Wesołych, spokojnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia,
dobrych chwil w gronie bliskich
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2012 Roku
życzą
Burmistrz Miasta
i Rada Miasta Podkowy Leśnej
Sukces Biblioteki

Święta w nowym domu

Z radością informujemy, że
w przygotowanym i przeprowadzonym przez Redakcję „Rzeczpospolitej” we współpracy z Instytutem Książki ogólnopolskim Rankingu
Bibliotek
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Poli Gojawiczyńskiej
w Podkowie Leśnej
otrzymała tytuł
Najlepszej Biblioteki w Województwie
Mazowieckim
i zajęła
Piąte Miejsce w Ogólnopolskim
Rankingu Bibliotek.
Ranking dotyczył bibliotek w gminach
wiejskich, wiejsko-miejskich i małych
gminach miejskich. Przy ustalaniu miejsc
w rankingu był brany pod uwagę rok 2010
i częściowo 2011. Kryteria były różnorodne.
Najwyższą ilość punktów (max. 30) można
było uzyskać za:
powierzchnię
biblioteki i filii
w przeliczeniu
na 1000 mieszmiesz
kańców,
nowe
książki zakupione w 2010 roku,
udział
dotacji
podmiotowej dla
biblioteki w budżecie gminy.

Z radością informujemy, że budowa nowego domu komunalnego przy ul. Jaskółczej, jednej z ważniejszych inwestycji realizowanych w tym roku przez miasto, została zakończona. Na
początku grudnia do nowych mieszkań wprowadzili się pierwsi
mieszkańcy. Docelowo zamieszka tam 7 rodzin.
jsp

więcej na str. 7

fot. H. Stefankiewicz

III miejsce Podkowy Leśnej
W sobotę 10.12.2011 r. w Nadarzynie odbył się „Halowy turniej
piłki nożnej zakładów pracy o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn”,
w którym zagrali również zawodnicy reprezentujący Urząd
Miejski w Podkowie Leśnej. W tym roku zaproszenie na turniej
przyjęło dziesięć ekip. Liczyliśmy kolejny raz na dobre miejsce
naszego zespołu i co najmniej powtórzenie sukcesu sprzed roku.
Ostatecznie, po bardzo emocjonującym turnieju, ekipa z Podkowy Leśnej zakończyła rywalizację ponownie na III miejscu.
więcej na str. 7
UM Podkowa Leśna reprezentowali: górny rząd od lewej: Piotr Kapuściński, Apoloniusz
Ponder, Jaromir Chojecki, Waldemar Truszkowski, Jacek Jakóbik, dolny rząd od lewej: Jarosław Wiśniewski, Maciej Feliga, Mariusz Pietrzak, Janusz Wojtyś, fot. J. Snarska-Pasternak

Informacja podatkowa
Na sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej zostały przyjęte nowe stawki podatku od nieruchomości.
nieruchomości Od 1 stycznia 2012 r.
r będziemy płacić: od budynku mieszmiesz
kalnego - 0,70 zł/m2, od budynków pozostałych - 7,36 zł/m2, od budynków związanych z działalnością gospodarczą - 21,94 zł/m2, od gruntów pozostałych - 0,43 zł/m2
pow., od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - 0,84 zł/m2 pow. Jednocześnie przypominamy, że do opodatkowania zgłaszamy wyłącznie budynki, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadają fundament
i dach. W związku z licznymi wątpliwościami mieszkańców, co do nazewnictwa „pozostałe budynki”, wyjaśniamy, że chodzi tu o wszystkie budynki nie będące budynkami mieszkalnymi, np.
garaże, budynki gospodarcze, itp.
Elżbieta Koblak
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Szanowni Mieszkańcy,
Każdy mijający rok to czas podsumowań i refleksji. To również czas
podziękowań za to, co udało się wspólnie zrealizować.
Chciałabym podziękować mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli
się w dyskusję na ważne podkowiańskie tematy i zaprosić do współpracy w nadchodzącym roku. Bardzo dziękuję pracownikom Urzędu
Miasta i jednostek organizacyjnych za realizację zadań i zrozumienie dla „szefa”.
Dziękuję radnym za wsparcie przy ustalaniu priorytetowych zadań dla miasta,
choć czasem ten wybór jest bardzo trudny.
Szanowni Państwo,
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę, aby w podkowiańskich domach zagościła atmosfera serdeczności, ciepła i zrozumienia i aby w 2012 roku nie opuszczało nas szczęście.
Małgorzata Stępień – Przygoda
Burmistrz Miasta
Wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej ogarniam modlitwą przed
żłóbkiem betlejemskim. Nowonarodzony Syn Boży jako Dziecię jest tak
bezbronny, że nikomu nie zagraża.
Przynosi od Ojca światłość i prawdę –
nowe spojrzenie na ludzką egzystencję i nasze życiowe dylematy. Ta prawda była dla nas oparciem i siłą
na każdym etapie dziejów. Niech podkowiańska
społeczność nadal buduje swoją przyszłość na tym
sprawdzonym fundamencie.
Proboszcz ks. kan. Wojciech Osial

Mijający 2011 rok był dla Stawiska rokiem bardzo dobrym,
szczęśliwym. Cieszyliśmy się niewątpliwymi osiągnięciami, jak zakończenie generalnych remontów, rewitalizacji Domu i parku, wspaniałymi przedsięwzięciami kulturalnymi, jak m.in. XII Festiwal Muzyczne Konfrontacje, skuteczne zainspirowanie wydania płyty z muzyką
W. Pawlika do wierszy J. Iwaszkiewicza. Spektakularnym sukcesem
było zdobycie I nagrody „Sybilla” (w kategorii organizacja i zarządzanie) największego ogólnopolskiego konkursu muzeów. Mogliśmy to osiągnąć nie tylko dzięki
środkom finansowym, które udało się pozyskać, ale także dzięki temu, że udało się
stworzyć zespół (najmniejszy wprawdzie w historii tej instytucji), ale składający się
z ludzi mądrych, kompetentnych, rozumiejących się nawzajem.
Mamy świadomość, że 2012 rok będzie czasem trudnym, głównie z powodu
nadchodzącego nieuchronnie kryzysu i konieczności wielkiego oszczędzania. Mam
jednak nadzieję, że uda się nam zrealizować interesujące plany, a zwłaszcza wielkie
przedsięwzięcie pt. „Stawisko w kulturze polskiej”, tj. wystawę i kolejny Festiwal
Muzyczne Konfrontacje, prezentujące związki największych polskich artystów (pisarzy, kompozytorów, plastyków) ze Stawiskiem w ciągu całego, ponad 80-letniego
okresu funkcjonowania tego miejsca jako ważnego centrum kulturalnego na mapie
Polski.
Z okazji Świat Bożego Narodzenia życzę wszystkim mieszkańcom Podkowy
Leśnej prawdziwej harmonii w życiu rodzinnym i radości, jakie te święta niosą,
a z okazji Nowego 2012 roku - obfitości miłych, potrzebnych, ważnych doznań,
jakie przynosi bywanie na Stawisku i rozmiłowanie w kulturze.
Alicja Matracka – Kościelny
Dyrektor Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, spokoju ducha, wiary w Boga
i ludzi, umiejętności dostrzegania
piękna przeżywanych chwil oraz wiary
w siebie życzą
Dyrektor i Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą przez cały
Nowy Rok. Życzymy, aby był to rok
szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił
zamierzenia i dążenia zawodowe oraz
przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.
Mieszkańcom Podkowy i okolic życzą
policjanci z Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej
Panujące w powszechnej opinii przeświadczenie, że „chcieć to móc”, również w dobie kryzysu,
doskonale sprawdziło się w naszej podkowiańskiej rzeczywistości, czego przykładem był pierwszy
rok działalności obecnych włodarzy naszego miasta.
W mojej subiektywnej ocenie taka opinia wynika z faktu, że zarówno radni jak i pani burmistrz,
przyjęliśmy fundamentalną zasadę, iż obecnie wszyscy „gramy w jednej drużynie”, mając poczucie
odpowiedzialności za działania dla poprawy warunków życia mieszkańców i wizerunku naszego
miasta.
Wymiernym przykładem tej odpowiedzialnej postawy wobec mieszkańców mogą być, poza oczywistą kontynuacją rozpoczętych już inwestycji (szkoła i budynek komunalny), takie działania jak chociażby bilateralne i kompromisowe przyjęcie budżetu na 2011 rok, przychylne stanowisko władz miasta wobec dalszych losów przychodni
„Basis”, poparcie spontanicznej inicjatywy mieszkańców dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na ul. Bukowej,
zmiana stawek (na wniosek rodziców) opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkole, rozpoczęcie
kompleksowych prac modernizacji rowów odwadniających, itd.
Te znamienne przykłady są zaledwie cząstką naszego wymiernego i skutecznego działania, lecz osobiście odczuwam jeszcze pewien niedosyt działań Rady Miasta, które w budowaniu lokalnego społeczeństwa obywatelskiego powinny w większym stopniu opierać się na partycypacji mieszkańców w kreowaniu oczekiwanych potrzeb dla
podnoszenia szeroko rozumianej wysokiej marki naszego miasta.
Z tego powodu zachęcałbym wszystkich Państwa, szczególnie młodych i kreatywnych mieszkańców, do jeszcze większego i liczniejszego zaangażowania się oraz obecności na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miasta.
Drodzy Państwo, umacniając przynoszące naszemu miastu chlubne opinie m.in. z powodu organizowanych
w naszym mieście dni „Otwartych Ogrodów” – spróbujmy otworzyć się dla siebie na co dzień i razem, w porozumieniu, próbujmy kreować oczekiwane kierunki działania dla naszego miasta, wszak dialog, zrozumienie i zgoda
są podstawą skutecznego działania i wspólnego sukcesu.
Jarosław Chrzanowski
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej
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Jaki był miniony rok? Na pewno
bardzo pracowity, dla mnie i chyba
dla wszystkich kolegów nauczycieli,
którzy pracują w naszym Liceum na
Wiewiórek. Impreza goniła imprezę: wystawy, bal, dzień otwarty – to
wszystko trzeba przygotować, a przecież tych codziennych szkolnych obowiązków jest naprawdę
dużo. Ale bez tych dodatkowych działań życie szkolne traci wdzięk, staje się rutyną. Nie powstaje więź
między nauczycielami i uczniami.
W mieście ten rok upłynął pod znakiem „szkoły”. Wyrosła nowa okazała część szkoły samorządowej, stary budynek wyremontowano, a w centrum
miasta zachwyca nowoczesna i elegancka bryła
Szkoły św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Także u nas,
na Wiewiórek, zaszły duże zmiany. Dzięki życzliwości Pani Burmistrz i radnych udało się wyposażyć
szkołę w nowe przeciwpożarowe drzwi. Wszystkim
przyjaznym szkolnictwu ludziom bardzo dziękuję
i w swoim imieniu oraz imieniu mojej małej społeczności szkolnej składam życzenia wspaniałych
Świąt Bożego Narodzenia.
Beata Wróblewska
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący
Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach
w imieniu swoim, pracowników i uczestników
ŚDS KSN AW Pragnę Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.
Niech te święta upływają Państwu w rodzinnej
i serdecznej atmosferze, a nadchodzący 2012 rok
niech spełnia Państwa oczekiwania i nadzieje.
Karola Gąsiorowska
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji
Warszawskiej w Podkowie Leśnej
wraz z pracownikami
p
i uczestnikami
z
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Szczepienia ochronne
przeciwko grypie
W dniu 16 września br. Urząd Miejski
zgłosił się do dwóch Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej znajdujących się
na terenie Podkowy Leśnej z zapytaniem
ofertowym na przeprowadzenie szczepień
ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta. Oferty można było składać
do 23 września br. Do tego dnia dostaliśmy
1 ofertę, którą złożył NZOZ Basis z siedzibą
przy ul. Błońskiej 46/48 w Podkowie Leśnej.
Po podpisaniu umowy na wykonanie usługi akcja szczepień ruszyła w dniu 26 października, a zakończyła się 1 grudnia br.
Osoby, do których kierowana była akcja to
mieszkańcy Podkowy Leśnej – mężczyźni,
którzy ukończyli 65 lat oraz kobiety, które
ukończyły 60 lat. Całkowity koszt szczepień
wyniósł 3000 złotych brutto. Ilość zaszczepionych w tym roku wyniosła 151 osób.
Magdalena Markowska

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Podkowa Leśna
Jesienią tego roku na wniosek Burmistrza Miasta i radnych rozpoczął się proces
aktualizacji obowiązującej Strategii Rozwoju Miasta Podkowa Leśna na lata 2005-2014.
Strategia, jako dokument stanowi jedno
z głównych narzędzi do zarządzania miastem, wymaga więc dostosowania do bieżących warunków społeczno-gospodarczych.
W procesie aktualizacji każdy może wziąć
udział i ważny jest każdy głos w dyskusji. Podczas dziewięciu otwartych spotkań
radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców oraz
mieszkańcy będą dyskutować o obecnej
kondycji miasta, analizować jego sytuację
w obszarach społecznym, przyrodniczym
i gospodarczym. Następnie, na podstawie
wyciągniętych wniosków, sformułowane
zostaną zadania do realizacji w najbliższych
latach. Efektem końcowym spotkań ma być
projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju
Miasta, który zostanie przekazany Burmistrzowi Miasta, który następnie przekaże
dokument Radzie Miasta do rozpatrzenia
i uchwalenia.

fot. O. Koszutski
Zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach, o których będziemy na bieżąco
informować. W styczniu i lutym odbędą się
trzy sesje poświęcone planowaniu zadań
strategicznych realizujących cele strategii.
Po dotychczasowych spotkaniach zarysowują się najważniejsze tematy strategiczne: bezpieczeństwo na drogach, całościowa
koncepcja melioracji miasta z uwzględnieniem obszarów sąsiednich gmin oraz obszaru lasu, program odnowy drzewostanu,
budowa nowego cmentarza.
Materiały związane z opracowywaną strategią są na bieżąco zamieszczane na stronie
miasta www.podkowalesna.pl w zakładce
„Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta
Podkowa Leśna”.
Adriana Skajewska

Zostaw podatek w Podkowie Leśnej
Szanowni Państwo
– Mieszkańcy Podkowy Leśnej
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeń z fiskusem warto pamiętać, że każdy
z nas ma wpływ na wielkość budżetu gminy,
na terenie której mieszka, gdyż część płaconego przez nas co roku podatku wraca do
gminy, w której jest się zameldowanym. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy są mieszkańcami Podkowy Leśnej i nie zameldowali
się jeszcze w naszym mieście, do dokonania
tej prostej czynności z korzyścią dla gminy.
Często spotykam się z sytuacją, gdy mieszkańcy oczekują od burmistrza wsparcia, zaspokojenia oraz wypełnienia wielu potrzeb
i zadań. W wielu przypadkach okazuje się
jednak, że nie są oni zameldowani w Podkowie Leśnej i swoje podatki odprowadzają

w innych niż grodziski urzędach skarbowych.
Miasto Podkowa Leśna jest naszą wspólną wartością i od nas wszystkich zależy rozwój gminy oraz poprawa warunków życia
jej mieszkańców. Szacujemy, że w 2012 roku
udział w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa, tj. podatek dochodowy od
osób fizycznych i od osób prawnych, będzie
stanowił ponad 50 % ogólnego planu dochodów Podkowy Leśnej. Dzięki tym środkom
możliwe jest realizowanie wielu zadań poprawiających jakość życia w naszym mieście.
Jeśli jednak z jakichś powodów dopełnienie obowiązku meldunkowego nie jest
możliwe, a chcieliby Państwo, aby Państwa
podatki zasilały budżet Miasta Podkowy Leśnej, należy w tym celu zaktualizować swój
adres zamieszkania w urzędzie skarbowym,

wypełniając formularz NIP-3. Wypełnienie
tego formularza jest bezpłatne i można to zrobić w dowolnym momencie lub wysłać go do
urzędu skarbowego razem z rocznym zeznaniem podatkowym.
Należy w tym celu w zeznaniu rocznym
jako miejsce zamieszkania wskazać - Gminę Podkowa Leśna, a jako właściwy urząd
skarbowy - Urząd Skarbowy w Grodzisku
Mazowieckim. Następnie trzeba wypełnić
zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 w części
dotyczącej miejsca zamieszkania i dołączyć
je do rocznego zeznania podatkowego.
Na koniec dokumenty te wystarczy przesłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu
Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim,
ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Dziękuję,
Skarbnik Miasta

personelu szkolnego jako osób mogących
udzielić wsparcia w rozwiązywaniu problemów pojawiających się na terenie szkoły.
Dla starszych klas: 5 podstawowej i 2 gimnazjum zaplanowane są zajęcia teatralno-profilaktyczne. Zajęcia te odbywają się od 29 listopada br. do 20 grudnia br. we współpracy
z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
Zajęcia prowadzi pani Justyna Głuszko.
Ponadto dla rodziców wszystkich dzieci
uczęszczających do Zespołu Szkół zapla-

nowane są spotkania na temat uzależnień
– ich symptomów i sposobów rozwiązywania tych zagadnień. Spotkania zaplanowano na kolejne wtorki tj: 29 listopada, 6, 13
i 20 grudnia br. Spotkania przygotowała
i prowadzi pedagog szkolna pani Karolina
Skowrońska-Włoch.
Wszystkie zajęcia sfinansowano ze środków
gminnych przewidzianych na profilaktykę.

„Cukierki” i inne…
Najmłodsze dzieci z klas 1-3 w szkole podstawowej w Zespole Szkół w grudniu br. uczestniczą w programie „Cukierki”. Jest to program
przybliżający uczniom zagadnienia związane
z zagrożeniami uzależnieniami. W ciekawy
i przystępny dla tak młodych ludzi sposób
zostaną im przekazane zagadnienia kształtowania postaw dystansu w relacji z dorosłymi
i innymi, starszymi dziećmi. Ponadto celem
programu jest również rozwijanie u uczniów
postawy szacunku i zaufania w stosunku do

www.podkowalesna.pl

Małgorzata Niewiadomska

3

Wieści z Urzędu

Informacja dotycząca działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej został utworzony na podstawie
uchwały nr 27/VI/90 Rady Miasta Podkowa
Leśna, jako wyodrębniona jednostka prawno - budżetowa administracji samorządowej. Jego działalność finansowana jest ze
środków budżetu miasta na realizację zadań własnych oraz ze środków Wojewody
na realizację zadań zleconych.
Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:
- rozpoznawanie potrzeb środowiskowych
oraz diagnostyka,
- bezpośrednie i pośrednie udzielanie
świadczeń pomocy społecznej,
- współpraca z organizacjami społecznymi,
odpowiednimi jednostkami wyspecjalizowanymi oraz instytucjami i organami samorządu terytorialnego,
- aktywizacja środowiska lokalnego w niesieniu pomocy,
- koordynacja spraw związanych z pomocą
społeczną.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
- osobie samotnie gospodarującej, której
dochód nie przekracza kwoty 477 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby
samotnie gospodarującej”,
- osobie w rodzinie, w której dochód na
osobę nie przekracza kwoty 351 zł, zwany

dalej „kryterium dochodowym na osobę
w rodzinie”.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach
przekraczających kryterium dochodowe
może być przyznany:
- specjalny zasiłek celowy nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osobie samotnie gospodarującej lub
rodziny, który nie podlega zwrotowi,
- zasiłek okresowy, celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub
całości kwoty zasiłku lub wydatków na
pomoc rzeczową.
Świadczenia pomocy społecznej udzielane
są na wniosek:
- osoby zainteresowanej,
- jej przedstawiciela ustawowego,
- innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
- pomoc społeczna może być udzielana
z urzędu.
Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej, którą wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Świadczenia rodzinne:
- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku
rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze; zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie uczącej się.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom
w/w jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę albo dochód osoby uczącej się nie
przekracza kwoty 504 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje
jeśli dochód rodziny nie przekracza kwoty
583 zł.
Ze świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej korzysta średnio ok. 110 rodzin, tj. ok.
200 osób, co stanowi ok. 5,5 % ogółu ludności Podkowy Leśnej.
Ze świadczeń rodzinnych korzysta ok. 120
rodzin /ok. 170 osób uprawnionych/, ze
świadczeń alimentacyjnych ok. 10 rodzin
/15 osób uprawnionych/ i dodatków mieszkaniowych ok. 6 rodzin.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 729 10 82 oraz na stronie
internetowej: ops.podkowalesna.pl
Katarzyna Matuszewska

Awarie pomp
kanalizacyjnych
Pomimo apelów do mieszkańców, do kanalizacji nadal wyrzucane są zanieczyszczenia stałe, które bardzo niekorzystnie
wpływają na pracę pomp i coraz częściej
powodują ich zniszczenie.
Ciągłe naprawy pomp, wymiana części
oraz konieczność zakupu nowych urządzeń
powoduje wzrost kosztów eksploatacji sieci
kanalizacyjnej.
W związku z bardzo częstymi awariami
pomp w przepompowniach kanalizacyjnych obciążonych zanieczyszczeniami,
które nie powinny znaleźć się w sieci kanalizacyjnej - Urząd Miasta na prośbę Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej
„GEA-NOVA” sp. z o.o. [pismo obok – red.]
ponownie zwraca się z apelem do mieszkańców o nie wrzucanie do toalet odpadów
stałych: szmat, sznurków, ręczników papierowych, chusteczek, pampersów, itp.

Szanowni Państwo,
Podczas prowadzenia prac konserwacyjnych na sieci zaobserwowaliśmy znaczne ilości
zanieczyszczeń stałych (szmaty, sznurki, chusteczki pampers itp.) oraz tłuszczy, które powodują zakłócenia w pracy pompowni ścieków i mogą powodować usterki pomp.
W związku z powyższym prosimy o przypomnienie mieszkańcom o prawidłowym składzie ścieków płynących w kanalizacji. Zgodnie z art. 2 pkt 8a) Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747, ścieki to
„wody zużyte w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze”.
Z kolei art. 9 pkt 2 ppkt 1 i 2 ściśle określają rodzaj substancji, których wprowadzanie do
kanalizacji jest zabronione:
2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się w stanie rozdrobnionym;
2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.
Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej, ponieważ nieodpowiedni skład ścieków
wpływa na stan sieci kanalizacyjnej i utrudnia jej konserwację.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „GEA-NOVA” sp. z o.o.

Referat Gospodarki Miejskiej

4

www.podkowalesna.pl

Wieści z Urzędu / Środowisko

Zakończenie projektu SIRMAplus
Dobiega końca realizacja projektu SIRMA plus (Budowa i rozwój partnerstwa na
rzecz przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu w województwie mazowieckim
dzięki inwestycjom w nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne), do którego należy
również Podkowa Leśna.
Inicjatorami i realizatorami projektu są:
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Celem projektu było wzmocnienie mechanizmów współpracy na rzecz zwiększenia
dynamiki rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin mazowieckich oraz przeciwdziałania skutkom kryzysu i zjawiskom wykluczenia społecznego i cyfrowego. Był on
kontynuacją prac zainicjowanych na terenie
województwa mazowieckiego w 2007 roku
podczas realizacji Sieci Innowacyjnego
eRozwoju Mazowsza – SIRMA.

Konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria i spotkania doradcze pozwoliły na
uruchomienie dyskusji nt. kluczowych potrzeb w zakresie wykorzystania technologii
informacyjnych (ICT) i jednocześnie przyczyniły się do przygotowania nowych koncepcji innowacyjnych projektów eRozwoju.
Jednym z efektów realizacji projektu
jest zdefiniowanie i zbudowanie platformy
wsparcia doradczego dla samorządów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów eRozwoju pn. „Niezbędnik
e-Administracji”.
Mariusz Pietrzak
Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2010 r. do
31 grudnia 2011 r., w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakończone prace przy
pielęgnacji pomników
przyrody
Urząd Miasta informuje, że w dniu
1 grudnia 2011 roku zakończyły się prace
związane z pielęgnacją pomników przyrody.
Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie udało się wypielęgnować i zabezpieczyć
300 drzew. Zdaniem inspektorów zatrudnionych do nadzorowania tego przedsięwzięcia, prace zostały wykonane fachowo
i solidnie przez firmę „Pogotowie Drzewne
Robert Kraszewski”. W następnych latach
Urząd będzie się ubiegał o środki zewnętrzne na pielęgnację pozostałych pomników
przyrody.
Referat Gospodarki Miejskiej

Usuwanie azbestu zakończone
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie
i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta i gminy Podkowa Leśna” w bieżącym
roku została zakończona. Z obszaru miasta

wywieziono 1085 m2 szkodliwych odpadów
w postaci pokryć dachowych zawierających
azbest.
Referat Gospodarki Miejskiej

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta i gminy Podkowa
Leśna dofinansowane p
przez Wojej
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki
p
Wodnejj w Warszawie oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 10.628,64 zł.

fot. B. Homontowska

Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta-Ogrodu Podkowa
Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew - pomników przyrody
przez Wojewódzj
zostało dofinansowane p
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie
dotacji w kwocie 134.597,47 zł.

fot. J. Jakóbik

Zwierzęta zimą
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej przypomina, że zima jest szczególnie trudnym okresem dla zwierząt. Zwracamy się z apelem, aby
szczególnie podczas gwałtownych spadków temperatury zadbać o naszych czworonożnych i skrzydlatych przyjaciół.
Pamiętajmy:
1. aby zapewnić swojemu psu ocieploną budę poprzez wyłożenie ściółką lub kocem oraz zakrycie wejścia od góry uchylną klapką,
2. że brak ruchu u psa to podstawowy czynnik wychłodzenia organizmu psa; podczas silnych mrozów należy spuścić zwierzę z łańcucha,
zapewnić mu dużo ruchu,
3. aby podawać ocieploną wodę do picia,
4. aby zapewnić ciepłą karmę (nie karmić suchą karmą, gdyż potrzeba wtedy więcej wody),
5. aby zabrać psa krótkowłosego do domu, a w przypadku wyjątkowych spadków temperatury
wszystkie psy,
6. że koty wolno bytujące w miastach są naturalnym sprzymierzeńcem człowieka w walce z gryzoniami, w trudnym okresie zimowym trzeba zapewnić im wejście do piwnicznych korytarzy,
7. że u ptaków zachodzi bardzo szybka przemiana materii - należy sukcesywnie je dokarmiać w stałych miejscach, nie zapominając o systematyczności.

www.podkowalesna.pl
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Informacje Rady Miasta Podkowy Leśnej
13 i 26 października 2011 r. Rada Miasta Podkowy Leśnej obradowała na XIII
i XIV sesji, na których przyjęto następujące
uchwały:
• nr 57/XIII/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025,
• nr 58/XIII/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta,
• nr 59/XIII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Nowe szanse małego ucznia” oraz zabezpieczenia
środków na jego realizację w budżecie
gminy,
• nr 60/XIV/2011 w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,
• nr 61/XIV/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 144/XXXIII/2009 z dnia 26 listopada
2009 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Podkowa Leśna na
lata 2010-2014”,
• nr 62/XIV/2011 w sprawie regulaminu
głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
• nr 63/XIV/2011 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie.
• nr 64/XIV/2011 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
Na ławnika kadencji 2012-2015 radni miasta wybrali w głosowaniu dwóch mieszkańców Podkowy Leśnej - Krystynę Gotowicką
do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim i Michała Warskiego do Sądu Okręgowego w Warszawie.

8 grudnia 2011 r. na XV posiedzeniu radni
miasta przyjęli kolejne uchwały:
• nr 65/XV/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011–2025,
• nr 66/XV/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta,
• nr 67/XV/2011w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2012 rok,
• nr 68/XV/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok,
• nr 69/ XV/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na
podatek od nieruchomości,
• nr 70/XV/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny,
• nr 71/XV/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie
podatku rolnego i deklaracji na podatek
rolny,
• nr 72/XV/2011 w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2012”,
• nr 73/XV/2011 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu
działania Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

• nr 74/XV/2011 i 75/XV/2011 w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej,
• nr 76/XV/2011 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 r.,
• nr 77/XV/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Niepodległości odbyły się również koncerty.
W niedzielę 13 listopada Burmistrz Miasta
Małgorzata Stępień-Przygoda zaprosiła na
koncert utworów Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu Marii Sarny (sopran)
i Karola Radziwonowicza (fortepian). Tydzień wcześniej pani Yaśmina Strzelecka
gościła w Filharmonii Dziecięcej najmłod-

szych, którzy wysłuchali koncertu pieśni
i piosenek związanych z odzyskaniem niepodległości w wykonaniu dziewcząt z Pałacu Młodzieży w Warszawie pod kierunkiem
pani Barbary Wasilewskiej.

Treść przyjętych uchwał wraz z uzasadnieniem dostępna jest na stronie
www.bip.podkowalesna.pl oraz w Urzędzie
Miasta, pokój nr 1.
Radni miasta zapraszają również mieszkańców miasta na swoje dyżury, które odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach
od 17.00 do 18.00 w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej.
W pierwszym kwartale 2012 r. spotkania
z mieszkańcami zaplanowali:
• Jarosław Chrzanowski – 2 stycznia,
• Anna Dobrzyńska-Foss – 9 stycznia,
• Jarosław Kubicki – 16 stycznia,
• Helena Skowron – 23 stycznia,
• Grzegorz Smoliński – 30 stycznia,
• Jarosław Chrzanowski – 6 lutego,
• Adam Krupa – 13 lutego,
• Maciej Foks – 20 lutego,
• Alina Stencka – 27 lutego,
• Bogusław Jestadt – 5 marca,
• Maria Konopka-Wichrowska – 12 marca,
• Paweł Siedlecki – 19 marca,
• Agnieszka Świderska – 26 marca.
Anna Lorens
Biuro Rady Miasta

Święto Niepodległości
Burmistrz Miasta
i Radni uczcili 83.
rocznicę odzyskania
niepodległości, składając kwiaty pod pomnikiem Kalwaria
Polska. W ramach
Święta
fot. J. Chrzanowski obchodów

więcej na str. 12

55. rocznica Powstania Węgierskiego
Na początku listopada odbyły się uroczystości związane z 55. rocznicą Powstania
Węgierskiego z udziałem Roberta Kiss’a,
ambasadora Węgier w Polsce, dr. Jánosa Tischlera, dyrektora Węgierskiego Instytutu
Kultury w Warszawie, Ákosa Engelmayera,
honorowego obywatela Podkowy Leśnej, ambasadora Węgier w Polsce w latach 1990-1995,
burmistrza miasta Małgorzaty Stępień-Przygody oraz radnych. Złożono kwiaty na podko-
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wiańskim cmentarzu na grobach węgierskich
żołnierzy poległych we wrześniu 1944 roku,
przy pomniku na Skwerze Przyjaźni PolskoWęgierskiej oraz w Kościele św. Krzysztofa
pod tablicą upamiętniającą powstańcze wydarzenia na Węgrzech. Następnie w Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich odbył się
pokaz filmu dokumentalnego „Polskie lato,
węgierska jesień” w reżyserii Zofii Kunert.
jsp

www.podkowalesna.pl

Ákos Engelmayer przy tablicy w kościele
św. Krzysztofa, fot. J. Snarska-Pasternak
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Pomoc sąsiedzka nie tylko od święta
Pierwsze z listopadowych posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych poświęcono realizacji polityki społecznej w Podkowie Leśnej. Warto wiedzieć,
że z różnorodnych świadczeń OPS korzysta
ponad 100 rodzin (ponad 200 osób), co stanowi ok. 5,5% ogółu mieszkańców. Przepisy
ustawowe bardzo rygorystycznie określają
sytuacje i warunki, jakie muszą spełniać
osoby otrzymujące świadczenia opiekuńcze lub pomoc materialną - 351 zł na osobę
w rodzinie, 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej. To niski próg, prawda? Pomoc instytucjonalną w mieście-ogrodzie wspierają
i uzupełniają: Parafialny Zespół „Caritas”
oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej.
„Caritas” działa przy kościele pw. św. Krzysztofa, niosąc pomoc mieszkańcom parafii, obejmującej Podkowę Leśną, Żółwin
i Owczarnię, poprzez m. in. sprowadzanie
i rozdzielanie żywności pozyskanej w ramach unijnego programu PEAD (ok. 2,5 tony
w bieżącym roku), przygotowywanie paczek
świątecznych dla niezamożnych i wielodzietnych rodzin, osób samotnych, opłacanie bądź dofinansowanie kolonii i obozów
dla dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy
w zakupie węgla i leków. Z przedstawicielami organizacji można skontaktować
się w każdą niedzielę w godz.10.30-12.00
w kawiarence Betania w dolnym kościele.
Wydawanie żywności - z której mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 715 zł brutto - odbywa się tam w każdy
ostatni poniedziałek miesiąca w godz.16.0017.00, natomiast w pierwszą niedzielę miesiąca w godz. 11.00-13.00 bezpłatnych porad prawnych udziela p. mecenas Roman

Portalski. Środki na działalność pochodzą
z 2 dorocznych zbiórek przed kościołem,
z rozprowadzania świec świątecznych w ramach akcji ogólnopolskich Wigilijna Pomoc
Dzieciom i Wielkanocne Dzieło Caritas, darowizn osób prywatnych oraz odpisu 1% od
podatku PIT. Środki finansowe przekazane na konto Caritas Archidiecezji Warszawskiej (KRS: 0000225750) z dopiskiem „dla
Caritas - Podkowa Leśna” - trafiają do nas
i są przeznaczane na pomoc dla potrzebujących. Wszystkie potrzebne informacje
jak wypełniać PIT są zamieszczone na stronie internetowej Caritas AW. Wpłat można także dokonać bezpośrednio na konto:
75 9291 0001 0090 4845 2000 0020; Parafia św.
Krzysztofa Caritas Podkowa Leśna, ul. Jana
Pawła II 7, 05-807 Podkowa Leśna. Parafialnym Zespołem „Caritas” kieruje p. Jadwiga
Koszutska.
PKPS działa na terenie Podkowy Leśnej
od 1990 roku - pośredniczy w przekazywaniu odzieży, obuwia, sprzętu sportowego,
zabawek, sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. W wypadku mebli i sprzętu AGD
przyjmuje tylko zgłoszenia o zamiarze oddania, ponieważ nie dysponuje miejscem
do składowania. Organizuje półkolonie dla
dzieci w okresie wakacji, zabawy karnawałowe oraz paczki świąteczne rozdzielane
dwa razy w roku. Członkowie PKPS dyżurują w siedzibie zarządu w każdą sobotę w godzinach 10.00 – 11.00, przyjmując
zarówno potrzebujących, jak i darczyńców (barak na terenie b. MOK, ul. Świerkowa 1). Środki na działalność pochodzą
ze składek członkowskich oraz wpłat
dokonywanych bezpośrednio na konto:

Sukces Biblioteki
cd. ze str. 1
Maksymalnie 20 punktów przyznawano
za: liczbę godzin otwarcia biblioteki w tygodniu, wielkość księgozbioru w przeliczeniu
na 100 mieszkańców, pozyskane przez bibliotekę środki pozabudżetowe w 2010 roku,
dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostępność Internetu dla czytelników, strategie
rozwoju biblioteki w strategii rozwoju gminy.
W sumie w całym rankingu biblioteka mogła
uzyskać 300 pkt. Podkowiańska biblioteka
uzyskała 281 pkt.
Sukces biblioteki to niewątpliwie sukces
Podkowy – jej mieszkańców, którzy chętnie odwiedzają budynek na Błońskiej i korzystają z oferty biblioteki oraz samorządu,
który inwestuje w kulturę. Biblioteka jako
samorzadowa jednostka kultury finansowana
jest przez samorząd gminy. Dzięki środkom
z gminnego budżetu możliwe jest utrzymanie
pracowników, budynku oraz zakup książek.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się
23 listopada 2011 r. podczas Targów GMINA
w Poznaniu. Imprezie towarzyszyła debata
pt. „Biblioteka gminna - mądra inwestycja
w kulturę z udziałem Grzegorza Gaudena
(Instytut Książki) oraz Jacka Wojnarowskiego (Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności), prowadzona przez Annę CieślakWróblewską (Rzeczpospolita).
jsp

fot. P. Świątkiewicz

www.podkowalesna.pl

29 9291 0001 0090 4829 2000 0010, Polski
Komitet Pomocy Społecznej, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1, przelewem lub
w banku spółdzielczym, gdzie będą wyłożone przekazy (bank nie pobiera za nie opłaty). Kołem PKPS kieruje prezes zarządu
mgr inż Maria Dalewska.
Członkowie Komisji oraz obie organizacje
zwracają się z gorącą prośbą do mieszkańców naszego miasta o wspieranie działalności charytatywnej, bowiem pomoc udzielana
szczególnie w okresie zimowym oraz świątecznym jest niezwykle potrzebna. Okażmy
pomoc i zrozumienie osobom, którym życie
ułożyło się nie najlepiej, naszym sąsiadom
i współmieszkańcom i to nie tylko w formie
jednorazowego datku, ale także kontaktu,
rozmowy, pomocy sąsiedzkiej w zrobieniu
zakupów czy odśnieżeniu.
Liczymy na rozwój wolontariatu w naszym mieście. Mamy już sygnał od harcerskiej młodzieży, że podejmie w tym roku
akcję pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym w odśnieżaniu dojścia do
domów. Zachęcamy, by w akcję włączyli
się także starsi uczniowie podkowiańskich
szkół i studenci. Caritasowi oraz PKPS potrzebna będzie pomoc w rozwożeniu paczek
świątecznych. Kontakt w tej sprawie można
nawiązać w trakcie podanych powyżej dyżurów tych organizacji. Jeżeli dostrzegacie
Państwo także inne potrzebne formy działania – zapraszamy na dyżury radnych lub
prosimy o kontakt mailowy (adresy na końcu Biuletynu).
W imieniu Caritas, PKPS
oraz radnych KKOSiSS
Anna Foss (dyżur 9 stycznia 2012 r.)

III miejsce
Podkowy Leśnej
cd. ze str. 1
Wyniki drużyny UM Podkowa Leśna:
Faza grupowa:
UM Podkowa Leśna – Gang Olsena 3:0 wo.
Ada-Bis - UM Podkowa Leśna 2:1 (Wiśniewski)
UM Podkowa Leśna - Volvo Trucks Poland
2:1 (Wiśniewski, Pietrzak)
Idczak-Krotoski-Cichy - UM Podkowa Leśna 0:1 (Wiśniewski)
Półfinał:
Renegaci - UM Podkowa Leśna 1:0
Mecz o 3 miejsce:
UM Podkowa Leśna - Euro-Nova S.C. 3:1
(Wiśniewski, Pietrzak, Kapuściński)
Medaliści turnieju:
1. Renegaci
2. Ada-Bis
3. UM Podkowa Leśna
Mariusz Pietrzak
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Stawiski festiwal literacko-muzyczny
W ramach ogólnopolskich obchodów
setnej rocznicy urodzin Czesława Miłosza Muzeum im.
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawisku zorganizowało w dniach
25 września – 16 października 2011 r.
XII Festiwal Literacko-Muzyczne
Konfrontacje „Miłosz – Iwaszkiewicz”.
Imprezę
dofinansowano
ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS
oraz Starostwa Powiatu Grodziskiego; patronat medialny objął nad
festiwalem Program 2 Polskiego Radia. Pomysłodawczynią a zarazem
autorką koncepcji merytorycznej
całego przedsięwzięcia była dyrektor stawiskiego muzeum – dr Alicja Matracka-Kościelny. Festiwalowi przyświecały dwa cele:
zapoznanie odbiorców z tymi aspektami
twórczości i biografii Czesława Miłosza, które wiążą się ściśle z osobą Jarosława Iwaszkiewicza, oraz konfrontacja strategii artystycznych, postaw politycznych i upodobań
estetycznych dwóch wybitnych pisarzy.
Festiwal zainaugurowała 25 września prelekcja literaturoznawcy dr. Tomasza Burka,
który podzielił się ze słuchaczami swoimi
przemyśleniami na temat kresowych korzeni Iwaszkiewicza i Miłosza. Tuż po wykładzie wystąpił kijowski zespół ludowy Buttia, kultywujący najlepsze tradycje folkloru
ukraińskiego. Koncert stanowił zarazem
udane nawiązanie do podolskich korzeni
autora „Sławy i chwały”. Po koncercie publiczność została zaproszona na otwarcie
wystawy prac Tadeusza Łapińskiego – artysty malarza tworzącego w USA, profesora

Uniwersytetu w Maryland. Jedną z prac pokazanych na wernisażu był rysunkowy portret Czesława Miłosza, sporządzony przez
artystę w 1983 roku.
2 października, w drugi dzień festiwalu,
dr Małgorzata Ptasińska wygłosiła referat
dotyczący emigracji Czesława Miłosza i reakcji na nią polskiego środowiska pisarskiego, a zwłaszcza Jarosława Iwaszkiewicza.
Tekst wykładu był przeplatany wierszami
obydwu poetów, czytanymi przez Andrzeja
Ferenca. Część muzyczną wypełnił koncert
zespołu dziecięcego Puniukai z Puńska, pielęgnującego tradycyjną muzykę litewską.
Tydzień później, 9 października, o listach
Czesława Miłosza i Jarosława Iwaszkiewicza, składających się na książkę „Portret
podwójny”, Michał Nalewski rozmawiał
z Robertem Papieskim, który tę książkę
opracował i opatrzył przypisami. Po rozmowie Józef Duriasz odczytał fragmenty
listów obydwu pisarzy. Podczas koncertu
zabrzmiały dźwięki kompozytorów szcze-

gólnie cenionych przez Miłosza: Mozarta – znakomicie zinterpretowanych przez Tytusa Wojnowicza (obój)
i Kwartet Camerata. Podsumowaniem imprezy było otwarcie wystawy
przygotowanej przez Małgorzatę Zawadzką. Wystawa obejmowała m.in.
rękopisy listów Miłosza do Iwaszkiewicza, książki Miłosza z odręcznymi dedykacjami dla Iwaszkiewicza
oraz jego córki Marii IwaszkiewiczWojdowskiej. Jedna z nich świadczy
o niebanalnym poczuciu humoru Noblisty: „Marysiu, kocham Cię z opóźnieniem”.
Ostatni dzień festiwalu, 16 października,
rozpoczęła
rozmowa
Agnieszki Papieskiej z pisarzem Eustachym Rylskim. Rozmowa dotyczyła m.in. uwikłania pisarzy w politykę, artystycznej wolności we współczesnym świecie
rządzonym przez pieniądz i gust mas, fascynacji Rosją i Ukrainą. Poproszony o ocenę
twórczości Miłosza, powiedział: „Nie lubię
Miłosza, ale daleki jestem od tego, by twierdzić, że pisał marnie. Dałby Bóg, żeby mi się
udało napisać kiedykolwiek kilka zdań na
poziomie Miłosza”. W drugiej części spotkania porywający koncert dali Krzysztof Jabłoński (fortepian), Konstanty Andrzej Kulka (skrzypce) i Tomasz Strahl (wiolonczela),
którzy wykonali utwory Johannesa Brahmsa i Feliksa Mendelssohna – kompozytorów
lubianych przez Jarosława Iwaszkiewicza.
W opinii gości Stawiska wszystkie poszczególne dni XII Festiwalu złożyły się na
interesującą całość, wiele mówiącą zarówno o Iwaszkiewiczu i Miłoszu z osobna, jak
i o łączących ich relacjach.
Robert Papieski

Jubileusz 50-lecia pracy twórczej Daniela Olbrychskiego
Daniel Olbrychski, jeden z najwybitniejszych, a zarazem najbardziej znanych
i lubianych polskich aktorów teatralnych
i filmowych, mieszkaniec Podkowy Leśnej,
świętował w grudniu 2011 roku jubileusz
50-lecia pracy twórczej. Wybitny aktor znany jest szerokiej publiczności szczególnie ze
swoich ról filmowych. W kinie debiutował
rolą w filmie „Ranny w lesie” Janusza Nasfetera. Stworzył m.in. niezapomniane kreacje Rafała Olbromskiego w „Popiołach”,
Azji Tuhajbejowicza w „Panu Wołodyjowskim”, Andrzeja Kmicica w „Potopie”, Andrzeja Borowieckiego w „Ziemi Obiecanej”
czy Wiktora Rubena w „Pannach z Wilka”.
Ostatnio wcielił się w postać Marszałka
Józefa Piłsudskiego w filmie „1920 Bitwa
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Warszawska”. Współpracował z najwybitniejszymi polskimi i zagranicznymi reżyserami, przede wszystkim z Andrzejem Wajdą,
a także Jerzym Hoffmanem, Krzysztofem
Zanussim, Krzysztofem Kieślowskim, Filipem Bajonem, Claudem Lelouchem, Volkerem Schlöndorffem, Nikitą Michałkowem.
Pięć filmów, w których wystąpił było nominowanych do Oscara. W teatrze zagrał wiele
ważnych ról w spektaklach Adama Hanuszkiewicza, wcielając się m.in. w role Stańczyka w „Weselu” i Hamleta. Swoim dotychczasowym dorobkiem twórczym zapewnił
sobie już na zawsze ważne miejsce w historii polskiego kina i teatru. Aktor znany jest
również powszechnie ze swojej niezwykłej
sprawności fizycznej i miłości do koni.

www.podkowalesna.pl

Panu Danielowi Olbrychskiemu z okazji Jego
jubileuszu składamy największe wyrazy uznania i życzenia dalszych wspaniałych sukcesów
twórczych i wielu nowych wybitnych ról.
CKiIO

Kultura

Kultura w czasach kryzysu
Koniec roku prowokuje do podsumowań oraz zrobienia bilansu
sukcesów i porażek. Stanowią
one wszak nieodłączny atrybut
naszej działalności, która operuje na żywej
i bardzo delikatnej tkance, czyli na ludziach.
Jaki więc był ten rok dla CKiIO? Ten rok
był trudny. Osiągnęliśmy niewątpliwie wiele
sukcesów, ale ... zaliczyliśmy kilka porażek.
Po sześciu miesiącach wytężonej pracy
zakończyliśmy proces tworzenia strategii
rozwoju CKiIO. Dotychczasowe sukcesy
przyniosły rozszerzenie procesu uspołeczniania i włączenia mieszkańców w dyskusję
o tym, czego oczekują od kultury oraz w jaki
sposób chcieliby w niej uczestniczyć. Celem
tych działań było nie tylko uwzględnienie opinii nieprofesjonalistów i okazjonalnych uczestników wydarzeń kulturalnych,
ale również zwiększenie zainteresowania
mieszkańców potencjalnymi korzyściami
wynikającymi z uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. CKiIO zaprosiło mieszkańców do rozmowy o tym „Jaka kultura
powinna być w Podkowie” w ramach konsultacji wspomnianej wyżej Strategii Rozwoju CKiIO do 2015 roku. Na pewno warto
docenić nasz dotychczasowy sposób prac
nad podkowiańskim dokumentem – powierzenie misji jego stworzenia społecznym
ekspertom i uruchomienie różnych możliwości zgłaszania uwag i opinii. To novum
w naszej działalności, które odtąd ma szansę stać się obowiązującą praktyką.
W 2011 roku udało nam się, w drodze aplikowania do różnych programów i funduszy,
zdobyć niemałe pieniądze! Zorganizowaliśmy dzięki temu 12 koncertów Filharmonii
Dziecięcej (Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich Leader), wystawę ilustracji i rzeźb
Józefa Wilkonia oraz warsztaty z jego udzia-

łem (Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego) oraz szereg wydarzeń kulturalno - edukacyjnych w ramach projektu
Niewielka kolejka Wielkich idei (Narodowe
Centrum Kultury). Miło nam, że ten projekt oceniony został przez ogólnopolskie
jury jako jeden z najlepszych w grupie około
400 innych zgłoszonych do konkursu przez
domy i ośrodki kultury z terenu całego kraju. Dzięki dotacji z Miasta na zapewnienie
wkładu własnego, mogliśmy rozpocząć we
współpracy z młodymi podkowiańskimi muzykami realizację Akademii Umiejętności
Muzycznych tzn. wyciszyć salę prób i zakupić instrumenty muzyczne (PROW Leader).
I to chyba koniec entuzjastycznych wiadomości. Niestety, mimo wysiłków nie udało nam się utrzymać młodzieżowego klubu
Bez Odpływu, który miał być próbą aktywizacji kulturalnej nastoletnich mieszkańców
Podkowy. Tak już jest w naszej działalności,
że często musimy wybierać między koniecznością „wychowania do kultury” – licząc
się z zarzutem elitarności, hermetyczności
i niezrozumiałości – a zainteresowaniami
odbiorców oraz preferowaniem przez nich
„wydarzeń” i „atrakcji” o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Dotyczy to szczególnie młodzieży, która własnymi wyborami
w czasie wolnym często manifestuje niechęć
do kultury instytucjonalnej, odrzuca tradycyjne hierarchie wartości, poszukując przystępnej propozycji o charakterze rozrywkowym oraz wybiera aktywności bardzo często
ograniczone do przestrzeni prywatnej.
W sierpniu dotarł do nas wyraźny symptom kryzysu gospodarczego - swoje podwoje zamknęła w Pałacyku Kasyno restauracja
„Esencja”. A szkoda, bo wydawało się, że
pozyskała wierne grono miłośników swojej
kuchni. Fakt ten wiązał się z utratą przez

CKiIO istotnych przychodów w trakcie
roku budżetowego, czyli w trakcie realizacji
zaplanowanych zadań. Tych rozpoczętych
nie można było odwołać, co postawiło nas
w trudnej sytuacji finansowej. Przymuszeni
przez „silę wyższą” przemyśleliśmy nasze
zamierzenia. Każda sytuacja kryzysowa
zmusza do szczególnie intensywnego poszukiwania rezerw i pozytywów, do mobilizacji,
ale też zastanowienia nad sprawniejszą organizacją, efektywniejszym wydawaniem
pieniędzy, jak nie stracić „rynku” i „klientów”. Postawiliśmy na pracę metodą projektową, która stwarza największe szanse na
pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. Cały zespół merytoryczny został
w tym kierunku przeszkolony przez eksperta Narodowego Centrum Kultury w ramach
Programu Dom Kultury +. Zaowocowało to
w ostatnim kwartale roku przygotowaniem
przez nas aż 5 wniosków projektowych do
różnych grantodawców.
Mamy świadomość, że nadchodzący czas
nie będzie łaskawy dla kultury, która w dobie
kryzysu jawi się jako dobro luksusowe. Ale
okres kryzysu może być czasem, w którym
inwestuje się w wiedzę, i w którym można
rozpocząć wdrażanie na własnym podwórku trudnych reform, na które z reguły nie
ma przyzwolenia wtedy, gdy wszystkim
wiedzie się dobrze i żyje wygodnie. Wbrew
pozorom obecny kryzys może być najlepszą
okazją do pozytywnej zmiany; kryzys postrzegany jako konieczność przewartościowania dotychczasowego myślenia i praktyk,
jako szansa na wydobycie się z utartych kolein instytucjonalnych i mentalnych.
Alina Witkowska
dyrektor Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich

Niezapomniany czas – w Kasynie jazz!
W mijającym roku Podkowa
Leśna była zasłuchana w jazz.
Comiesięczne koncerty z cyklu
„Włodek Pawlik zaprasza – Jazz
w Kasynie” zyskały dużą renomę i odbiły się
szerokim, nie tylko lokalnym echem, m.in.
dzięki Programowi 2 Polskiego Radia, który
objął nad cyklem patronat. Gospodarzem
tych pięknych sobotnich wieczorów był znakomity pianista i kompozytor Włodzimierz
Pawlik, który na każdy z koncertów zapraszał grupę uznanych muzyków – oprócz stałych członków projektu Włodek Pawlik Trio,
byli to „goście specjalni”, wśród których znaleźli się wirtuoz trąbki i uzdolniony wokalista amerykański Gary Guthman, legendarny
saksofonista Janusz Muniak, nieokiełznany

i wybitny wokalista Marek Bałata, obdarzona niezwykłym głosem Anna Serafińska
oraz uznany również w środowiskach amerykańskich jazzmanów saksofonista Piotr
„Bocian” Cieślikowski. W ramach cyklu
wystąpiły także zespoły - Maciej Strzelczyk
Trio (projekt czołowego polskiego wiolinisty
Macieja Strzelczyka, u boku którego wystąpili gitarzysta Krzysztof Woliński oraz kontrabasista Paweł Puszczało) oraz Kattorna,
inspirujący się twórczością Krzysztofa Komedy zespół, w którego skład wchodzi syn
gospodarza cyklu, podobnie jak on pianista –
Łukasz Pawlik. Stałą obsadę koncertów stanowili muzycy wchodzący w skład trio Włodka Pawlika – poza liderem projektu, byli to
wymiennie kontrabasiści Zbigniew Wege-

www.podkowalesna.pl

haupt i Paweł Pańta oraz perkusiści Cezary
Konrad i Paweł Dobrowolski. W ostatnim, listopadowym koncercie cyklu trio w składzie
Pawlik, Pańta i Konrad wykonało utwory
z niezwykłej, inspirowanej poematem Juliusza Słowackiego płyty „Anhelli”, która ukazała się w 2006 roku.
Cykl „Włodek Pawlik zaprasza – Jazz
w Kasynie” stał się symbolem pozytywnie
rozumianej odmienności Podkowy Leśnej.
Koncerty w Pałacyku Kasyno nawiązywały
do atmosfery starych, dobrych czasów klubowego grania.
patronom,
sponsorom,
Wszystkim
a przede wszystkim wiernej publiczności
gorąco dziękujemy!
Mateusz Wilkoń
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Rusza Akademia Umiejętności Muzycznych!
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich wychodzi naprzeciw potrzebom młodych muzyków dając im w pełni przystosowane i wyposażone miejsce do uprawiania muzyki!
Rusza Akademia Umiejętności Muzycznych - projekt, który powstał z inicjatywy
Gosi Gąsiorowskiej (animatorki i byłego
pracownika CKiIO), przy moim wsparciu,
jako lidera związanego z Centrum zespołu
„Noize Fusion”. Głównym celem projektu
jest zapewnienie profesjonalnie przygotowanego (tzn. wyciszonego) miejsca do prób
oraz wyposażenie go w sprzęt muzyczny
zdatny dla gry całego zespołu. Zdajemy
sobie sprawę z tego, jak ciężko jest zacząć
tworzyć i jak ciężko podtrzymać tę chęć
do ćwiczenia, kiedy instrument, na którym
gramy zamiast muzyki generuje trzaski,
świsty i inne kakofoniczne dźwięki. Młodzi
artyści korzystający z sali będą mieli do dyspozycji sprzęt nagłośniający oraz pomieszczenie, w którym ćwiczący perkusista nie
jest wyznacznikiem tego jak wysoko trzeba
ustawić potencjometr głośności wzmacniacza i skąd nie wychodzi się po próbie z bólem głowy. Ponadto od stycznia 2012 roku,
będą się tutaj odbywać warsztaty muzyczne
zarówno dla początkujących jak i średnio
zaawansowanych muzyków, „jam-session’y”, oraz spotkania osób, które chcą po

prostu wymienić się doświadczeniami lub
spróbować znaleźć ludzi, z którymi mogliby
założyć zespół.
Plany i oczekiwania wydają się być duże?
Skąd znalazły się na to pieniądze? Odpowiedź jest prosta – europejski Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
– 2013. W ramach Małych Projektów CKiIO
udało się zdobyć pieniądze na realizację
Akademii Umiejętności Muzycznych. Nasza
inicjatywa została zauważona i doceniona
przez Lokalną Grupę Działania „Zielone
Sąsiedztwo” i Urząd Marszałkowski. Nieoceniona pomoc przyszła też ze strony Miasta, które wsparło nas w pierwszej i najtrudniejszej fazie pozyskania funduszy.
Ale to wszystko tylko papiery i dokumenty.
Na prawdziwą pochwałę zasługuje postawa
młodych muzyków z okolicznych zespołów
– gdy było trzeba, sami zebrali się i poświęcili swój czas, pracując jako wolontariusze
przy remoncie i wygłuszaniu sali. A nie było
to łatwe zadanie. Co chwila spotykaliśmy
jakieś problemy techniczne, ale w końcu
długie dni i godziny pracy opłaciły się – sala
jest już gotowa. I tu jest odpowiednie miejsce, by podziękować chłopakom z zespołów
„Noize Fusion” i „Blastone” – tym najbardziej zaangażowanym w pracę.
Akademia Umiejętności Muzycznych to
nie tylko miejsce i sprzęt, ale także szansa

dla zespołów lubujących się w muzyce gitarowej różnego typu. Razem z panią dyrektor Aliną Witkowską i Barbarą Potkańską
z CKiIO, staraliśmy się wyjść naprzeciw
potrzebom lokalnej młodzieży. Mamy nadzieję, że nam się to udało i że finałowy koncert z udziałem muzyków biorących udział
w projekcie będzie idealnym podsumowaniem i nagrodą za poświęcony Akademii
czas.
Tak więc, jeśli masz swoją kapelę albo
chcesz taką założyć, jeśli sąsiedzi grożą
Ci eksmisją za ćwiczenie gry na perkusji
lub gitarze elektrycznej – zgłoś się do naszej Akademii Umiejętności Muzycznych!
Tu znajdziesz odpowiednie miejsce, gdzie
w pełni będziesz mógł skupić się na ćwiczeniach i tworzeniu swojej ulubionej muzyki
oraz pod okiem instruktorów lub kolegów
z większym doświadczeniem będziesz mógł
się uczyć i szlifować swoje umiejętności.
Sala prób dostępna jest przez cały tydzień
w godzinach 9.00-21.00. Zadzwoń i zarezerwuj termin dla siebie! Możesz kontaktować
się bezpośrednio z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (tel.: 22 758 94 41), lub
z koordynatorem projektu Jakubem Zasadzkim (e-mail: zasadzkijakub@gmail.com).
Acha i jeszcze jedno… Czy wspominałem
już, że wszystko to zupełnie za darmo?!
Jakub Zasadzki

Hip-Hop nareszcie w Podkowie Freestyleśnej!
Podkowa Freestyleśna – projekt,
który będzie realizowany przez
cały 2012 rok skierowany jest do
młodzieży gimnazjalnej i licealnej, a nawet do młodych absolwentów szkół
średnich. W ramach Podkowy Freestyleśnej
odbywać się będą cykle warsztatów, wykładów oraz koncertów hiphopowych z udziałem najlepszych przedstawicieli tego gatunku w Polsce. Jako że Podkowa Leśna jest
miastem kultury, proponujemy naszej młodzieży hip-hop z intelektualnym zacięciem,
jego najbardziej kreatywną i konstruktywną
odsłonę – tzw. „trueschool”. Na warsztatach
będziemy młodzież uczyć rapowania i freestylowania (rapowej improwizacji, tj. wymyślania rymów na poczekaniu), na wykładach przekażemy bogatą wiedzę z dziedziny
hip-hop (historia w Polsce i za granicą, najważniejsi przedstawiciele, poetyka rymów),
na koncerty zaprosimy najlepszych polskich
raperów, a także lokalne młode talenty, które
wystąpią jako supporty.
Podczas całego 2012 roku (z wyłączeniem
przerwy wakacyjnej) zaplanowaliśmy cotygodniowe spotkania w ramach projektu.
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W miesiącu odbywać się będą trzy warsztaty oraz jeden wykład. Warsztaty prowadzić
będą uznani i doświadczeni raperzy i freestylowcy, wykłady poprowadzą postaci związane z historią rapu w Polsce (pionierzy, dziennikarze, twórcy). Co najmniej jeden z takich
wykładów odbędzie się w Zespole Szkół
w Podkowie Leśnej, który jest partnerem
CKiIO w projekcie. W ciągu roku odbędą się
także co najmniej trzy hiphopowe koncerty,
najprawdopodobniej połączone z bitwami
freestylowymi, czyli spontanicznymi pojedynkami na rymy. Do udziału w koncertach
– poza zaproszonymi gwiazdami wieczoru – zaprosimy lokalne zespoły z Trójmiasta Ogrodów i okolic, a także uczestników
warsztatów, aby odważyli się na sceniczną
weryfikację nabytych umiejętności.
Warsztaty, wykłady i koncerty odbywać
się będą głównie w CKiIO przy ul. Świerkowej 1. Harmonogram zajęć Podkowy Freestyleśnej opublikowany zostanie na stronie
www.ckiopodkowa.pl w grudniu. Ilość miejsc
na warsztaty jest ściśle określona, więc
najlepiej zapisywać się już teraz! Pisz na
e-mail mateusz.wilkon@ckiopodkowa.pl albo

www.podkowalesna.pl

dzwoń pod numer 22 729 13 84 wew. 34. Jeśli lubisz rap, jesteś młody i zainteresowany
konstruktywnym, pozytywnym i całkowicie
niekonwencjonalnym, niespotykanym w innych domach kultury spędzaniem czasu
– zgłoś się! Jeśli chcesz nauczyć się freestylować albo mieć po prostu okazję robić to
w profesjonalnych warunkach – zapisz się!
Jeśli jesteś matką lub ojcem dorastającego
dziecka i trudno Ci je okiełznać oraz znaleźć
dla niego odpowiednią ofertę zajęć pozalekcyjnych – napisz do nas! Jeśli chcesz dowiedzieć się czego słucha, co lubi twoje dziecko
– zapraszamy na wykłady! Zmienisz o nim
zdanie, tak jak o naszej muzyce! Jako koordynator projektu (znany w środowisku jako
Skajsdelimit, posiadający ponad 10-letnie
doświadczenie zarówno w tworzeniu muzyki rap/hip-hop, jak i w udziale w bitwach
freestylowych) zapewniam, że hip-hop może
być i jest niezwykle twórczą, pozytywną
i energetyczną dziedziną! Warsztaty, wykłady
oraz wejścia na koncerty Podkowy Freestyleśnej są darmowe! Zapraszamy serdecznie!
Do zobaczenia w 2012 roku!
Mateusz Wilkoń

Kultura

REGULAMIN KONKURSU MINIGRANTOWEGO DLA MŁODZIEŻY
„Pomysł się liczy”
Założenia i cel konkursu
Program wspiera projekty,
które inicjują rozwój zainteresowań kulturalnych młodzieży
i prowadzą do współpracy z mieszkańcami. Jest on prowadzony z myślą o grupach
nieformalnych, które podejmują wspólny
wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się
ciekawiej i lepiej.
W ramach konkursu przewidywane jest
przyznanie dotacji na 3 projekty, które:
• zakładają współdziałanie młodzieży z mieszkańcami, dzięki któremu możliwe jest
osiąganie celów o charakterze dobra
wspólnego,
• wynikają z konkretnych potrzeb młodzieży,
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
• przewidują takie działania, które będą
kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
• będą realizowane wspólnymi siłami
mieszkańców i instytucji życia lokalnego,
• będą umiejętnie i w sposób przemyślany
angażowały zasoby lokalne - naturalne,
społeczne, ludzkie i finansowe.
Uczestnicy konkursu
Program adresowany jest do:
• grup nieformalnych, min. 3 osoby w wieku 14-24 lat
W konkursie mogą wziąć udział grupy,
których ponad 50% członków mieszka na
terenie miasta Podkowa Leśna. Jedna grupa może starać się o środki na jeden projekt.
Warunki konkursu
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dokona oceny formalnej w oparciu
o następujące kryteria:

1. projekt został złożony w terminie, tj. do
10 lutego 2012,
2. projekt jest napisany według formularza
wniosku, jest czytelny i kompletny,
3. projekt jest złożony przez grupę nieformalną, której członkowie podpiszą wniosek,
4. w projekcie zaplanowano działania
z udziałem społeczności lokalnej,
5. projekt będzie realizowany na obszarze
miasta Podkowa Leśna,
6. harmonogram projektu jest przewidziany
na okres między 1 marca 2012 r. a 30 września 2012 roku,
7. przedstawiony w formularzu wniosku
budżet jest prawidłowo wypełniony (nie
zawiera błędów rachunkowych),
8. kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 700 złotych - w przypadku organizacji
działań kulturalno-artystycznych z wyłączeniem koncertów; 550 zł - w przypadku organizacji koncertów – dodatkowo
CKiIO ze swoich środków pokryje koszty
ochrony, udostępni salę i sprzęt nagłaśniający, którym dysponuje,
9. organizacja ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości
wnioskowanej dotacji, w postaci finansowej, usługowej, rzeczowej lub pracy wolontariuszy (np. wartość projektu 800 zł,
z tego 25 % wkład własny to 200 zł).
Projekt wyklucza prowadzenie działalności
komercyjnej, nastawionej na zysk.
Wnioski w 1 egzemplarzu powinny być
złożone osobiście do Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich ul. Lilpopa 18 lub
Świerkowa 1 do dnia 10 lutego 2012 roku.
Formularz wniosku dostępny na stronie
www.ckiopodkowa.pl od 1 stycznia 2012 r.
Tel. kontaktowy 22 729 13 84 w. 30

Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej do Komisji
Konkursowej powołanej przez Dyrektora
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
1. odpowiadają na jasno zdefiniowaną ideę
projektu,
2. angażują mieszkańców,
3. zakładają działania adekwatne do opisanej idei oraz są atrakcyjne dla uczestników projektu,
4. mają adekwatny do założeń projektu harmonogram działań,
5. opierają się na współpracy,
6. gwarantują wymagany wkład własny,
7. mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej
www.ckiopodkowa.pl w dniu 15 lutego
2012 roku. Decyzje o przyznaniu środków
finansowych są nieodwołalne i ostateczne.
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zapewnia pomoc przy wypełnianiu
wniosku.
CKiIO ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez grupę nieformalną. CKiIO
będzie przedstawiać grupom nieformalnym
do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów. Działania finansowe
(zakupy, umowy zlecenia, umowy o dzieło)
będą realizowane lub pilotowane przez wyznaczonego pracownika CKiIO.

Community arts po podkowiańsku
Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, jako
lider projektu poświęconego aktywnym społecznościom lokalnym w Anglii, Polsce i na Litwie, postanowił
zapoznać studentów tych krajów z działalnością Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w obszarze animacji kultury oraz
projektami nawiązującymi do brytyjskiego
nurtu community arts (praca ze społecznościami lokalnymi poprzez sztukę).
W czwartek, 1 grudnia br. międzynarodowa grupa 20 studentów na czele z pa-

nią Joanną Kubicką z Instytutu Kultury
Polskiej UW odwiedziła Pałacyk Kasyno,
gdzie odbyło się spotkanie z pracownikami
CKiIO i przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz zaprezentowane zostały
w formie multimedialnej wybrane projekty
m.in. „Festiwal Otwarte Ogrody”, spektakle „Dżentelmen i Spółka” i „Uziemione”.
Studentów interesowała przede wszystkim
dynamika życia lokalnego w kontekście zarówno oddolnych inicjatyw mieszkańców,
jak i działań aktywizujących, instytucjonalnych. Goście dowiedzieli się jak funkcjonuje

www.podkowalesna.pl

CKiIO oraz organizacje pozarządowe, ale
również zwiedzili z przewodnikiem piękne zakątki Podkowy Leśnej - Parów Sójek,
willę Aidę, oraz Kościół - Ogród.
Po zjedzeniu artystycznego lunchu w kawiarni „Mili Moi” studenci wrócili do Warszawy kolejką WKD, o której szczególnym
znaczeniu i kulturotwórczej roli dowiedzieli się również podczas spotkania w Pałacyku Kasyno.
Alina Witkowska
dyrektor Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
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Rozkwitały pąki białych róż…
Kolejny raz Pałacyk-Kasyno podkreślił
rocznicę wyzwolenia Polski 11 listopada.
Najpierw Filharmonia Dziecięca wystąpiła
z koncertem pieśni i piosenek związanych
z odzyskaniem niepodległości i tej sprzed
zaborów, i okupacji niemieckiej, a potem sowieckiej. Przepięknie śpiewały dziewczyny
z Pałacu Młodzieży w Warszawie pod kierunkiem pani Barbary Wasilewskiej. Dziewczynom wtórowała śpiewem cała sala, bo
któż nie zna „Pierwszej Brygady”, „Rozmaryna”, czy „Pałacyku Michla”. Dzieci,
zasłuchane, brały udział w bardzo trudnych
konkursach. A cały koncert prowadziła po
bardzo długiej przerwie pani Yaśmina, która
na samym początku opowiadała dzieciom,
w oparciu o mapę, o rozbiorach Polski, a potem o walkach okupacyjnych i powstaniu
warszawskim. Stąd między innymi w programie znalazł się „Pałacyk Michla” i kilka
innych piosenek powstańczych. Wszystko
było bardzo wzruszające, bo większość wykonawczyń była równolatkami dziewczyn
z powstania warszawskiego. Koncertu do-

pełniła pani pianistka Joanna Gonera, która
akompaniowała z wielką maestrią i dziewczynom, i śpiewającej sali.
Drugi koncert z okazji Święta Niepodległości miał miejsce również w PałacykuKasynie w niedzielę 13 listopada. Koncert
poświęcony był muzyce Ignacego Jana Paderewskiego, wykonawcami zaś byli znakomici artyści: nasza krajanka pani socjolog
z Podkowy Leśnej Maria Sarna oraz wybitny pianista Karol Radziwonowicz (na zdj.).
Sopran pani Marii brzmiał pięknie, a pieśni
Paderewskiego, bardzo trudne, przygotowane mistrzowsko i aż żal było, że to koniec
muzycznego wieczoru. Pan Radziwonowicz
akompaniował pani Sarnie z wielkim wyczuciem. A utwory solowe grał chyba tak,
jak sobie wyobrażał mistrz Paderewski.
Trzeba dodać, że Karol Radziwonowicz
jest jedynym w Polsce pianistą, który gra
wszystkie utwory fortepianowe Jana Ignacego Paderewskiego. Fortepian pod palcami
Radziwonowicza brzmiał jakby był najlepszej marki, no ale jak ktoś umie grać pięk-

fot. O. Koszutski
nym dźwiękiem, to na każdym instrumencie zabrzmi fantastycznie. Poza najbardziej
znanymi utworami kompozytora Ignacego
Jana Paderewskiego (słynny „Menuet”) słuchaliśmy bardzo ciekawych opowieści pana
Radziwonowicza o życiu, nie tylko muzycznym, słynnego pianisty. Kto na przykład
wie, że w Pałacu Prezydenckim w Warszawie stoi do dziś fortepian firmy Steinway
należący niegdyś do Paderewskiego. Piękny
i ciekawy był to koncert, o czym świadczył
ogromny aplauz publiczności.
JS

„Arszenik i stare koronki” – podkowiańska premiera już w styczniu!
Teatr Otwarty Uniwersytetu Otwartego
„Pokolenia”, działający pod kierunkiem Joanny Cichoń, postanowił zmierzyć się z legendą i przygotować dla podkowiańskich
widzów uwspółcześnioną wersję sztuki słynnego amerykańskiego dramaturga Josepha
Kesselringa – „Arszenik i stare koronki”.
Sztuka ta była wielkim przebojem Broadwayu w latach 40., wystawianym przez wiele lat z niesłabnącym powodzeniem. Frank
Capra nakręcił na jej podstawie znakomity film z Carym Grantem w roli głównej.
W Polsce „Arszenik i stare koronki” doczekały się fantastycznej realizacji w telewizyjnym teatrze „Kobra” (1975 r.), w reżyserii

Macieja Englerta z rewelacyjnymi rolami
Ireny Kwiatkowskiej, Barbary Ludwiżanki,
Wiesława Michnikowskiego i wielu gwiazd
ówczesnego Teatru Polskiego. Sztuka została także uznana przez Akademię Teatru
Telewizji za jedną z najznakomitszych jego
realizacji.
Joanna Cichoń, reżyserka podkowiańskiej wersji „Arszeniku i starych koronek”,
wyraża nadzieję, że ta – jak mówi – „urocza,
zabawna, czarna komedia” podbije serca
widzów w Podkowie Leśnej. W przedstawieniu bierze udział wielu mieszkańców
naszego miasta, na co dzień nie związanych z Teatrem Otwartym. W głównych

Pożegnanie pamiętnej Matki Królów
„Była jak drzewo, które jest rozedrgane
i musi się długo uspokajać, wtedy dopiero
przestaje drgać” – pisał o niej Jerzy Wójcik
w książce „Labirynt światła”. Gdy wcielała
się w postać, z trudem wychodziła z wykreowanej sytuacji. Niezwykła aktorka Magda
Teresa Wójcik, mieszkanka Podkowy, odeszła 17 września tego roku. Z wykształcenia
była inżynierem metaloznawcą. W latach
60. związana z warszawskim Teatrem Adekwatnym. Debiutowała w kinie w „Matce
Joannie od Aniołów” Jerzego Kawalerowicza (1961). Grała m.in. w „Człowieku z marmuru” Andrzeja Wajdy (1976). Największą
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rolę filmową stworzyła w „Matce Królów”
Janusza Zaorskiego (1982). Magda Teresa
Wójcik uczestniczyła również w życiu społecznym i kulturalnym Podkowy Leśnej
jako jurorka konkursów artystycznych dla
młodzieży. Wszystkich ujmowała życzliwością, prostotą i szczerością. Wybitną aktorkę
wspominali w sobotę 26 listopada w Pałacyku Kasyno jej bliscy, przyjaciele, znajomi
oraz wielbiciele jej wielkiego talentu, m.in.
prof. Jerzy Wójcik, Tomasz Wójcik, reżyser
Janusz Zaorski, aktorzy Henryk Boukołowski i Tadeusz Wieczorek.
Alina Witkowska
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rolach zobaczymy: Danutę Szewczyk, Teresę Miller, Wojciecha Olejniczaka, Marzenę
Grzymałę, Andrzeja Glegolskiego, Elżbietę
Kwiatkowską, Zbigniewa Jachimskiego,
Jędrka Walca, Annę Wróbel, Antoniego
Łaźniewskiego, Krzysztofa Cichowskiego,
Mariusza Pietraszewskiego, Pawła Dziekańskiego, Oskara Koszutskiego oraz Annę
Foss. Obecnie trwają intensywne próby do
spektaklu, którego premiera przewidziana
jest na 28 stycznia i odbędzie się w CKiIO
przy ul. Świerkowej 1. Zapraszamy!
Mateusz Wilkoń

Życie w mieście

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODKOWIE LEŚNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY, PUBLICZNE GIMNAZJUM

www.podkowa-szkola.pl
67. rocznica upadku
Powstania Warszawskiego
3 października odbył się uroczysty apel
upamiętniający 67. rocznicę upadku Powstania Warszawskiego. Poświęcony był
on w szczególności poetom, którzy walczyli
i polegli w powstaniu.
Gimnazjaliści przedstawili najważniejsze
informacje dotyczące wydarzeń sierpniowych z 1944 r. Recytowali wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Władysława
Broniewskiego, odczytali fragmenty „Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego.
Wiersze przeplatane były piosenkami powstańczymi w wykonaniu szkolnego chóru
(akompaniament p. Beata Makarewicz).
Apel przygotowały klasy 1. gimnazjum
pod kierunkiem p. Agnieszki Rebzdy. Wzięli w nim udział uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście.
Po uroczystości harcerze wraz z p. Sławomirem Sowińskim udali się na cmentarz,
gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach powstańców.
Apel z okazji święta
Komisji Edukacji Narodowej
13 października odbył się apel z okazji
Święta Edukacji Narodowej. W tym dniu
zostały wręczone nagrody dla nauczycieli
i pracowników administracyjnych. Nagrodę
burmistrza otrzymały p. Agnieszka Rebzda, p. dyrektor Elżbieta Mieszkowska oraz
Anna Markowicz – dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno — Administracyjnego
Szkół w Podkowie Leśnej.
Nagrody dyrektora, przyznane przez
p. Elżbietę Mieszkowską, otrzymali: p. Katarzyna Kawecka – Sikora, p. Sławomir Sowiński, p. Grzegorz Turek.

Następnie odbyła się część artystyczna
przygotowana przez klasę 6a pod kierunkiem p. Anny Paszko.
Uczniowie przypomnieli historię święta,
które łączy się nierozerwalnie z Komisją
Edukacji Narodowej, recytowali okolicznościowe wiersze. Szkolny chór, przygotowany przez p. Beatę Makarewicz, zaśpiewał

z tej okazji piosenki. Przygotowali też inscenizację „Przerwa w pewnej klasie”.
Tego dnia nie zabrakło życzeń i kwiatów
dla nauczycieli za ich trud oraz pracę dydaktyczno – wychowawczą.

Pasowanie na ucznia
17 października był dniem szczególnym
dla uczniów klas 1. szkoły podstawowej.
Zostali bowiem oficjalnie przyjęci w poczet
uczniów naszej szkoły. W imieniu pierwszaków i wychowawczyń (p. Elżbieta Dudaref, Barbara Tabaczyńska) zebranych gości,
rodziców, nauczycieli i uczniów powitała
p. dyrektor Elżbieta Mieszkowska.
Dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki o szkole, szkolnym życiu. Nie zabrakło też akcentu patriotycznego – wiersza
„Kto ty jesteś” Władysława Bełzy w wykonaniu uczniów z klasy 1b. Następnie odbyło
się pasowanie i ślubowanie. Dzieci otrzymały dyplomy i bukieciki kwiatów od kolegów z klas 2.

Śpiąca królewna: Iradat Khasanova, Książę: Aleks Iwanejko.
Młodzi aktorzy przenieśli dzieci w świat
baśni. Kłótnia Wróżek była pretekstem do
opowiedzenia przez Skrzaty nowej historii
i przywołania najbardziej znanych postaci
z bajek i baśni. Poprzez swój występ czwartoklasiści zapraszali młodych czytelników
do czytania książek i ich poszanowania.
Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane
przez grających pytania, powtarzały wierszyk, którego uczyła ich Wróżka.
Na koniec dzieci otrzymały zakładki do
książek, które wykonali dla nich uczniowie
klas 4.
Spotkanie z Panem Ákosem
Engelmayerem
27 października 2011 r. odbyło się w naszej
szkole spotkanie klas trzecich gimnazjum
z Panem Ákoszem Engelmayerem, węgierskim dziennikarzem, historykiem i dyplomatą, ambasadorem Węgier w Polsce, który opowiedział o wydarzeniach w czasie Rewolucji
Węgierskiej 1956 r. Podczas spotkania został
wyświetlony film o powyższych wydarzeniach.
Młodzież bardzo chętnie zadawała gościowi
pytania dotyczące życia w tamtych czasach.

Pasowanie na czytelnika
biblioteki szkolnej

W dniu 26 października 2011 r. w wypożyczalni biblioteki szkolnej odbyło się, dla
klas 1. szkoły podstawowej, przedstawienie
„Kłótnia wróżek”. Miało ono miejsce z okazji uroczystego przyjęcia pierwszoklasistów
w poczet czytelników.
W inscenizacji wzięli udział uczniowie
klasy 4a. Wróżki: Zosia Koronkiewicz i Olga
Tałasiewicz, Skrzaty: Ania Samoraj i Wojtek Piątkowski, Krasnoludki: Krzyś Michalski i Filip Jaworski, Śnieżka: Chiara Ghi,
Książka: Kuba Stępka, Jaś: Michał Syrek,
Małgosia: Anastazja Petryna, Dziewczynka
z zapałkami: Ola Świętochowska, Gerda:
Michasia Szlacheta, Kaj: Adrian Krzosek,
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Znicze na grobach Powstańców
Dzień Wszystkich Świętych to dzień zadumy i refleksji. Odwiedzamy groby naszych bliskich, wspominamy ich. Uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli o swoich
patronach. Odwiedzili z p. Sławomirem
Sowińskim groby Powstańców Warszawy,
na których zapalili znicze, aby w ten sposób
uczcić ich pamięć.
Spotkanie z poetką Lusią Ogińską
W dniu 3 listopada klasa 1a (wychowawczyni p. Barbara Tabaczyńska) spotkała się
z poetką p. Lusią Ogińską. Dzieci poznały
tajniki pracy poety. Wcześniej zapoznały się
z twórczością p. Lusi. Wielką niespodzianką w czasie spotkania był mały szczeniaczek – główny bohater kilku utworów poetki. Dzieci zadały wiele ciekawych, czasem
trudnych pytań. To było wspaniałe spotkanie.
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Konkurs „Przygoda z agentami Cheruba”
9 listopada 2011 r. w bibliotece szkolnej
odbył się konkurs „Przygoda z agentami
Cheruba”. Przeznaczony był on dla uczniów
klas 6. i gimnazjum. Jego celem była popularyzacja literatury młodzieżowej, wdrażanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.
W konkursie wzięło udział 16 osób. Miał
on formę testu, który sprawdzał znajomość
czterech pierwszych części Cheruba w przypadku szkoły podstawowej i 5 części w przypadku gimnazjum.
I miejsce w gimnazjum zajęła Katarzyna
Potyrała z kl. IIIa, II miejsce Kamila Rygała
z IIIa, III miejsce Zuzanna Głuchowska z IIa.
W szkole podstawowej I miejsce zajęła
Zuzanna Potyrała z klasy Vb, II miejsce Jerzy Dzudzewicz z VIb, III miejsce Łukasz
Salata z VIb.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.
Inscenizacja z okazji Dnia Niepodległości
Dnia 10 listopada odbyła się inscenizacja
z okazji Dnia Niepodległości. Głównymi jej
bohaterami byli uczniowie (w tej roli Ania
Janowska, Filip Charitonow, Ola Łukasik,
Kamila Szczepanik, Patrycja Tarasiuk),
którzy spotykają się podczas przerwy w bibliotece i szukają w książkach informacji
na temat rozbiorów Polski oraz wydarzeń
związanych z odzyskaniem przez Polskę
niepodległości. Usłyszeliśmy „Bogurodzicę”, pierwszy hymn Polski, w wykonaniu
szkolnego chóru. Wspólnie z chórem odśpiewaliśmy nasz obecny hymn.

Apel został przygotowany przez klasy Ib
i IIIb gimnazjum pod okiem p. Sławomira
Sowińskiego. Szkolny chór przygotowała
p. Beata Makarewicz. Dekoracje wykonał
wraz z uczniami p. Grzegorz Bolek.
Konkurs na opowiadanie
baśni, bajek, legend
W dniu 16 listopada 2011 r. w bibliotece
szkolnej odbył się etap szkolny konkursu
na opowiadanie baśni, bajek, legend. Celem
konkursu było m.in. propagowanie wśród
dzieci i młodzieży zamiłowania do poznawania legend, baśni, bajek, kształtowanie
umiejętności poprawnego opowiadania,
rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości dziecka na piękno literatury.
W konkursie wzięli udział uczniowie ze
szkoły podstawowej (klasy 2.,3.,4.,5.) oraz
2. gimnazjum. Bajarzy oceniało jury w składzie: Iwona Grabowska – Gralak, Anna
Paszko, Agnieszka Rebzda.
Oceniane były m.in. dobór repertuaru,
ogólny wyraz artystyczny, konstrukcja wypowiedzi, prezentacja tematu, pamięciowe
opanowanie tekstu.
Do II etapu konkursu, który odbędzie się
w Bibliotece Pedagogicznej w Grodzisku
Mazowieckim, przeszli:
Igor Kumela z 2a (I miejsce), Karolina
Pańczyk z 3a (II miejsce), Patryk Matusiak
z 2a (III miejsce) - I grupa wiekowa; Zosia
Koronkiewicz z 4a (I miejsce), Olga Tałasiewicz z 4a (II miejsce), Ewa Głowacka z 5a
(III miejsce) – II grupa wiekowa; Joanna
Bartonowicz z IIb gimnazjum – III grupa
wiekowa.
Usłyszeliśmy różne baśnie i legendy, znane,
jak też własnego autorstwa. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w II etapie.

Projekt „ Nowe szanse małego ucznia”
24 października 2011 r. w naszej szkole
ruszył projekt systemowy „Nowe szanse małego ucznia”. Skierowany jest on do
uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej.
Realizowane są zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, logopedyczne, korekcyjno
– kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna,
zajęcia psychoedukacyjne. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”
Spotkanie w sprawie
uczniów cudzoziemskich
W dniu 17 listopada odbyło się spotkanie
burmistrzów miast: Brwinowa (p. Arkadiusz Kosiński) i Podkowy Leśnej (p. Małgorzata Stępień – Przygoda) oraz dyrekcji
Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie (p. Anna
Sawilis) i Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej
(p. Elżbieta Mieszkowska), a także grona pedagogicznego obydwu szkół. Dotyczyło ono
przekazania doświadczeń odnośnie pracy
z uczniami cudzoziemskimi.
W pierwszej części spotkania głos zabrali
burmistrzowie i dyrektorzy szkół.
Dyskusja rozpoczęła się od stwierdzenia,
iż należy wprowadzić rozwiązania systemowe polegające na obowiązkowej nauce języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich
przed rozpoczęciem nauki w szkole, a także
zwolnienie ich z egzaminów i sprawdzianów
zewnętrznych.
Druga część spotkania to praca nauczycieli w zespołach przedmiotowych, gdzie miała
miejsce wymiana doświadczeń dotyczących
pracy z uczniami cudzoziemskimi, codzienne problemy związane z ich edukacją oraz
przedstawienie narzędzi i metod pracy.
Iwona Grabowska - Gralak

Wigilia na Wiewiórek
Najważniejszym świętem w życiu naszej
małej szkolnej wspólnoty była zawsze wigilia. Moment, kiedy w szkole pojawiają się
nasi absolwenci i byli nauczyciele naszego
liceum, najlepszy czas, by okazać innym
ciepło i serdeczność, zapominając o frustracjach i konfliktach, w które obfituje szkolna
codzienność.
Wszystkie najlepsze szkolne tradycje tworzone są przez uczniów. Zwyczaj spotkania
opłatkowego także zainicjowali uczniowie.
Dwadzieścia lat temu nasi podopieczni
ostatniego dnia przed feriami świątecznymi postanowili skrzyknąć całą wspólnotę
szkolną na wieczorną biesiadę. Za rok następna klasa przygotowała uroczystą oprawę – był niezwykły wystrój szkoły, kolęd-
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nicy śpiewający kolędy, ognisko w ogrodzie
i jeden z chłopców przebrany za diabła,
który strzegł furtki szkolnej. Potem była wigilia z mnóstwem pierniczków podwieszonych pod sufitem ze świerkowych gałęzi,
a później narodził się obyczaj przedstawień,
podejmujących na różne sposoby temat Bożego Narodzenia. W tym roku zapraszamy
serdecznie wszystkie osoby związane z naszym Liceum na spotkanie opłatkowe, które będzie miało miejsce 21 grudnia w środę
o godzinie 18. W programie przewidziany
jest pokaz krótkiego filmu, nakręconego
przez uczniów oraz wystawa zatytułowana
„Kartka okolicznościowa”, na której prezentowane będą ręcznie wykonane kartki
świąteczne, weselne, rocznicowe. Wystawa
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będzie czynna w godzinach pracy szkoły do
końca lutego 2012 roku. Serdecznie zapraszamy.
A wszystkim mieszkańcom miasta życzymy wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Beata Wróblewska
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Aktualności ze Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima
www.szkola2.pl
Ślubowanie pierwszoklasistów
i starszych też

Pierwszoklasiści Szkoły św. Teresy
przed „swoim” świerkiem
W piątek, 14 października świętowaliśmy
Dzień Edukacji Narodowej. Rano msza
św., dalej uroczystość ślubowania nowych
uczniów w MOK-u. Zazwyczaj byli to uczniowie jedynie kl. 1, ale tym razem grono poszerzyło się o nowych uczniów klas starszych.
W sumie ponad 60 osób. Program artystyczny przygotowali pierwszoklasiści z klasy 1asześciolatków i klasy 1b-siedmiolatków. Potem każdy był pasowany na ucznia dużym,
czerwonym ołówkiem, osobiście przez Pana
Dyrektora. Poczęstunek w klasach zakończył ten wyjątkowy dzień. Miłą pamiątką
tej uroczystości był nowy zwyczaj sadzenia
drzewek przez klasy pierwsze.
Wynalazca ołówka powiedział do niego:
Chcę, byś pamiętał cztery zasady:
1. Twoja chwała i prawdziwa wartość jest
w twoim wnętrzu.
2. Gdy pójdziesz przez życie, co jakiś czas
trzeba będzie cię naostrzyć.
3. Będziesz zawsze w czyjejś ręce, inaczej
możesz narobić bałaganu.
4. Powinieneś zostawić po sobie ślad.
Przypowieść o ołówku poznali pierwszoklasiści w ramach przygotowania do uroczystości ślubowania.

Wycieczka do Palmir - kl. 4 - 6

W środę, 26 października 2011 r. starsze
klasy szkoły podstawowej pojechały na wycieczkę do Palmir pod Warszawą.
Po przyjeździe przeszliśmy na cmentarz.
Modliliśmy się za wszystkich pochowanych
na tym cmentarzu Polaków i Żydów. Przy
ołtarzu polowym złożyliśmy kwiaty, a potem poszczególne klasy zapaliły znicze przy
wybranych grobach. Później mieliśmy okazje zwiedzić muzeum. Od 5 kwietnia 2011 r.
czynna jest nowa siedziba Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry. Ekspozycja robi niezwykłe wrażenie. Wśród prezentowanych
przedmiotów znalezionych przy ekshumacji
zwłok odkryliśmy obrazek naszej patronki
św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Palmiry to miejsce symboliczne. W czasie drugiej wojny światowej w okolicznych
lasach Niemcy przeprowadzili serię 21 masowych mordów, w których zginęło ponad
1700 Polaków i Żydów. Od 1973 r. istnieje
tam Muzeum Walk i Męczeństwa w Palmirach, które od stycznia 2010 r. nosi nazwę
Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, oddział
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Oddział Muzeum gromadzi zbiory – fotografie,
dokumenty i pamiątki związane z ofiarami
hitlerowskich egzekucji.
Głównym założeniem ekspozycji jest upamiętnienie tragicznych wydarzeń z okresu
II wojny światowej: egzekucji w Palmirach

i w Puszczy Kampinoskiej w latach 19391943 oraz powojennych ekshumacji i utworzenia cmentarza-mauzoleum (1945-1948).
Na cmentarzu w Palmirach spoczywają
m. in. Janusz Kusociński-lekkoatleta, złoty
medalista olimpijski z Los Angeles (1932)
w biegu na 10 000 m i Maciej Rataj-długoletni marszałek Sejmu (1922-28).

To była piękna lekcja wychowawcza przed
Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem
Zadusznym. Poniżej wrażenia uczniów.
„Wycieczka do Palmir była smutna, lecz
ciekawa. Palmiry są ważnym miejscem, ponieważ tam Niemcy wywozili znanych ludzi z Polski. I tam ich rozstrzelali. Niemcy
specjalnie wywozili ludzi do Palmir, bo nie
chcieli, aby Polacy znali prawdę. Palmiry są
smutne do oglądania, ale musimy znać szczerą prawdę.”
Bronisława z kl. 4
„W Palmirach największe wrażenie zrobiła na mnie ogromna liczba poległych. Obok
cmentarza stał obelisk, na którym został
umieszczony napis, który oznajmiał, że w całej Puszczy Kampinoskiej zostało pomordowanych 2115 osób. Znamy imiona tylko 1/4 ofiar.
To straszne, że większość osób z rodzin ofiar
nie wie, że ich bliscy zostali właśnie tam zamordowani.”
Kacper z kl. 4

Dzień Seniora w Pałacyku
14 listopada przypada Światowy Dzień
Seniora, którego obchody w tym roku,
za sprawą Burmistrza Miasta, przyjęły
w Podkowie Leśnej formę towarzyskiego
spotkania, urozmaiconego atrakcjami przygotowanymi przez pracowników CKiIO.
W Pałacyku Kasyno oprócz ciepłych życzeń
wszystkiego najlepszego od Pani Burmistrz
oraz słodkiego poczęstunku, uczestnicy spotkania mogli posłuchać przebojów retro na
fortepian w wykonaniu podkowianina Pana
Wojciecha Chrabelskiego, wygrać nagrody w konkursie na temat historii Podkowy,
a także odetchnąć od prozy życia słuchając

utworów poetyckich autorstwa poetek ze
Stowarzyszenia Egida z Grodziska Mazowieckiego: Małgorzaty Ciechomskiej i Magdaleny Orzechowskiej, które sprezentowały
im również swoje tomiki poezji opatrując je
dedykacjami.
Dziś na świecie żyje około 600 mln ludzi
mających powyżej 60 lat, a do 2025 roku ich
liczba się podwoi. W Polsce seniorzy stanowią obecnie 13% populacji, a w Podkowie
Leśnej nawet 21% wszystkich mieszkańców.
Wielu z nich bierze aktywny udział w życiu
społecznym i kulturalnym naszego miasta,
m.in. jako słuchacze Uniwersytetu Otwar-
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tego Pokolenia czy uczestnicy spektakli Teatru Otwartego realizowanych w CKiIO.
Agnieszka Wojcierowska
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Pierniczki, księżniczki główna rola w… Jasełkach, czyli bajkowe Święta
w Klubiku Rodzinnym IHAHA
Pewnego dnia szłam sobie w zimowe popołudnie ulicą Wrzosową. Nagle zorientowałam się, że na każdej z mijanych furtek
wisi paczuszka z piernikami. Celofan błyszczał w słońcu, a czerwona wstążeczka lekko
powiewała. Cudowne - pomyślałam i po raz
kolejny utwierdziłam się w przekonaniu, że
warto było zamieszkać w Podkowie Leśnej.
Kilka lat później, kiedy moja córka Janka
zawitała do Klubiku Rodzinnego, odkryłam,
że te paczuszki wieszały przedszkolaki, o przepraszam, „Pomocnicy Świętego Mikołaja”,
którzy sami pieką i ozdabiają pierniczki.
Pierniki to nie wszystko. Kiedy rozpoczyna się Adwent, pani Kasia wiesza specjalny kalendarz z dyndającymi pudełeczkami w różnych kolorach. Każdego dnia
otwierane jest inne a w nim niespodzianka,
na przykład zagadki dla wszystkich. Pani
Agnieszka do spółki z panią Anią mieszają
smalec z ziarnami, a potem razem z dzieciakami wkładają go do plastikowych doniczek.

Taka doniczka powieszona do góry dnem na
kolorowej wstążce zamienia się w karmnik.
Ptaki są zachwycone.
Pani Irenka, ta od lepienia z gliny, pojawia
się z pomysłami na ozdoby świąteczne. Mini
szopka, płaskie bombki z wyrytymi wykałaczką wzorkami, świeczniki. Czego tam nie
było! Dla rodziców, co wiecznie są zajęci,
pojawia się tuż przed Gwiazdką wyzwanie:
zagrać w klubikowych Jasełkach pod okiem
wymagającej pedagog pani Sabinki. Zbiorowe śpiewanie kolęd odbyło się przy pianinie
– zagrała Ola, mama Niny, na co dzień mająca do czynienia z bardziej profesjonalnymi
artystami, obecna także co tydzień w Klubiku, na zajęciach z rytmiki.
Po jasełkach panie z klubiku rozdały dzieciom prezenty. Zasada panuje ta sama od
lat: podarunki musza być ręcznie robione.
Oniemiałam, kiedy zobaczyłam piernikowe
domki z szybkami w okienkach zrobionymi
z… lizaków i dachami przyprószonymi śnie-

giem. Bajkowo, prawda? Niechcący upuściłam domek mojej córki i zamarłam. – Nie
szkodzi mamusiu, i tak bym go połamała
i zjadła – powiedziała Janka, a ja jeszcze raz
przekonałam się, że pani Agnieszka, pani
Ania, pani Kasia i pani Sabinka (a wcześniej także Ania, psycholog z Brwinowa)
uczą moje dziecko myśleć logicznie. Dzięki
dziewczyny! Mam nadzieję, że moja młodsza
córka Róża zdobędzie u Was te same umiejętności, i… do zobaczenia na Jasełkach.
Sylwia Gołecka

Latające smoki i inne atrakcje
Ferie zimowe w tym roku wyj
jątkowo
wcześnie – już w drugiej
połowie stycznia. Pogoda może
być różna – ale przygotowany
przez nas program zajęć będzie jak zwykle
ciekawy. Na dzieci czekają nowe propozycje i spotkania z niezwykłymi ludźmi.
Alena Trafimava, projektantka form użytkowych z Białorusi zaproponuje warsztaty
designu „Latające smoki i inne stwory”.
Pani Alena prowadziła z sukcesem podobne
warsztaty w Muzeum Etnograficznym.
„Zrób sobie sam zabawkę” to zajęcia konstruktorskie wg pomysłu Katarzyny Panejko-Wanat. Podczas zajęć dzieci poznają fizyczną zasadę, w oparciu o którą działa dana
zabawka i mogą wykonać ją samodzielnie.
Katarzyna Panejko-Wanat, absolwentka

Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, jako matka dwójki dzieci, każdego
dnia musi odpowiadać na setki pytań zaczynających się od słowa „dlaczego” - stąd
pomysł zajęć.
Zaprosiliśmy w tym roku do współpracy
dwie instruktorki tańca, które pomogą dzieciom odnaleźć radość, jaką niesie ruch przy
muzyce. Dominika Rembelska to prawdziwa mistrzyni capoeiry- tańca, który łączy
w sobie elementy wielu kultur: afrykańskiej,
brazylijskiej, portugalskiej, a nawet indiańskiej. Natomiast Sylwia Sowa- Okrasa będzie tańczyć z dziećmi w rytmie zumby.
Zumba to zainspirowana latynoskimi
rytmami fuzja tańca i aerobiku. Proste kroki taneczne, świetne kombinacje ruchów
i energetyczna muzyka porywają do zaba-

wy. Jak znalazł, wszak ferie przypadają na
czas karnawału!
Po części warsztatowej, po obiedzie będziemy oglądać spektakle teatralne, filmy,
spacerować po Podkowie… Szczegóły jak
zwykle na stronie www.ckiopodkowa.pl.
Zapisy: info@ckiopodkowa.pl 22 758 94 41
ul. Świerkowa 1. Prosimy podać: imię i nazwisko dziecka, wiek, PESEL, adres, telefon i mail kontaktowy. Zapraszamy dzieci
w wieku 7 - 12 lat. Opłata: 75 zł tydzień pon.
- pt. 9.00 - 15.00 (dzieci z Podkowy Leśnej)
i 100 zł (pozostałe dzieci). Obiady dodatkowo płatne.
Czekamy na zgłoszenia – ferie tuż, tuż!
Barbara Potkańska

Teatr Cieni - gra wyobraźnią
Prowadzone przeze mnie zajęcia teatru cieni koncentrują się
w tym roku szkolnym na przygotowaniu interaktywnego spektaklu teatralnego z udziałem zarówno dzieci,
które regularnie biorą udział w zajęciach, jak
i tych, które będą widzami spektaklu. Warsztaty oscylują między formą otwartą, czyli
improwizacją a formą zamkniętą, jaką jest
scenariusz. Scenariusz spektaklu powstaje
na bieżąco, z pomysłów i inspiracji wszystkich uczestników i instruktorki. Forma jego
ewoluuje razem z kolejnymi spotkaniami,
zawierając takie elementy, jak: ruch, taniec,
słowo, śpiew, gra na instrumentach, zaba-
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wa scenografią, formy plastyczne. Wspólnie
przygotowujemy „scenariusz” przedsięwzięcia - starsze dzieci piszą swoje własne
sceny, opracowują choreografię. Niektóre
sceny będą miały charakter zamknięty, inne
– otwarty, gdzie stworzymy przestrzeń do
wspólnej zabawy. To oznacza, że ramy spektaklu będą określone, natomiast ich treść zostanie wypełniona podczas prezentacji.
Teatr cieni jest prowadzony przez uczestniczkę Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego „Arteterapia – kultura przeciw
wykluczeniu”, dlatego też panuje tu duch
integracji. Eliminowane są jakiekolwiek
podziały między dziećmi, podkreślane są

www.podkowalesna.pl

ich naturalne zdolności i skłonności, praktykowana jest postawa tolerancji i akceptacji. Zajęcia są ukierunkowane przede
wszystkim na proces, proces wzajemnego
poznawania się, rozumienia technik teatralnych i materii światła i dźwięku, tworzenia
spektaklu na zasadach improwizacji, zaś
efekt jest produktem ubocznym tego procesu. Spektakl jest celem prowadzonych
działań, a jego formuła ma wynikać z głębi
wzajemnej komunikacji i inspiracji.
Teatr Cieni zaprasza w poniedziałki
w godz. 15.30-17.30.
Opłata : 40 zł/miesiąc.
Aga Papis

Życie w mieście

Jubileusz Parafii św. Krzysztofa
- rozmowa z proboszczem ks. kan. Wojciechem Osialem
Podkowiańska parafia
św. Krzysztofa obchodzi
w tym roku 60-lecie. Dla
księdza to także szczególny czas. Mija właśnie
10 lat, od momentu, kiedy
objął ksiądz podkowiańskie probostwo. Jak ksiądz wspomina tamten
czas, tamtą zmianę?
Była to zmiana nietypowa. W parafii
św. Andrzeja Apostoła przy ulicy Chłodnej
w Warszawie zmarł proboszcz ks. prałat
Tadeusz Uszyński i wówczas kardynał prymas Józef Glemp zdecydował, że probostwo
w tamtejszym kościele obejmie ks. prałat
Leszek Slipek, ówczesny proboszcz naszej
parafii. W Podkowie Leśnej został zatem
wakat. Byłem wtedy wikariuszem w Ursusie.
Na pogrzebie ks. Infułata Kazimierza
Szklarczyka, proboszcza w Ursusie, ks. biskup Marian Duś powiedział, że będę proboszczem w Podkowie Leśnej. Było to dla
mnie ogromne zaskoczenie. Początkowo
myślałem, że ks. biskup sobie zażartował, że
to może być pewna przymiarka. Ale później
wezwano mnie do Kurii i poinformowano, że
jest taka decyzja, zapytano czy ją przyjmuję.
Przyjąłem tę nominację z wielkim drżeniem
i obawą, czy sprostam wszystkim zadaniom.
Przed przybyciem do parafii odbyłem więc
rekolekcje w Niepokalanowie. Do lektury
wziąłem sobie Zeszyt podkowiański „Kościół-Ogród”. Przygotowywałem się do objęcia funkcji, zapoznając się z historią parafii,
o której wiele słyszałem. W Niepokalanowie
już snułem myśli jak można kościół-ogród
poddać rewitalizacji tak, aby rzeczywiście
spełniał funkcje zbliżania człowieka do
Boga, bo przecież w pięknie przyrody objawia się nam sam Pan Bóg.
Nowe miejsce, nowi ludzie i nowa rola - to
duże wyzwanie.
Wcześniej, będąc wikariuszem, współpracowałem z proboszczem. Teraz miałem
pełnić funkcję przełożonego. Razem z wikariuszami miałem budować na plebanii dom,
rodzinę kapłańską, aby później w atmosferze harmonii i zgody służyć ludziom.
Przede wszystkim musiałem porozumieć
się z rezydentem ks. Leonem Kantorskim,
który początkowo był pełen sił, a później
zachorował. Miałem potrzebę i taki wewnętrzny imperatyw, żeby choremu seniorowi służyć pomocą oraz opiekować się
nim. Spotkałem się z życzliwością parafian,
osób związanych z ks. Leonem, z którymi
wspólnie podjęliśmy trud troski o chorego
kapłana. To było ważne zadanie. Już na re-

kolekcjach w Niepokalanowie wiedziałem,
że spotkam się z silną osobowością byłego
proboszcza. Dzieliłem się z bratem Leonem
tym, co zamierzam zrobić, pytałem: „Co
myślisz na ten temat?”. Słyszałem w odpowiedzi: „Nie wypowiadam się!”. Ksiądz miał
swój dystans i specjalnie nie narzucał niczego i nie podpowiadał. Pewno chciał, żebym
poczuł się proboszczem i robił wszystko według swojego uznania. Na pewno spotkanie
z chorym nauczyło mnie bardzo wiele. Tak
jak rodzina przechodzi przez doświadczenie
choroby kogoś w domu, które zmienia rytm
jej życia i wszystkim otwiera oczy na pewne
sprawy, tak obecność chorego księdza i czuwanie przy nim uczyło mnie pokory i wrażliwości, budziło od nowa świadomość jak
kruche jest życie i że najważniejsze jest to,
jakimi jesteśmy ludźmi. Nie chodzi przecież
tylko o to, co robimy na zewnątrz, ale jakimi jesteśmy dla siebie nawzajem w domu
i w relacjach międzyludzkich.
Jakie są księdza plany na najbliższe miesiące, lata posługi kapłańskiej w Podkowie
Leśnej?
Plan wyznacza zawsze rytm roku liturgicznego i związane z nim zadania duszpasterskie, tak aby wierni coraz bardziej
odnajdywali się w kościele, szukając kontaktu z Bogiem, rozwijając się duchowo
jako chrześcijanie. To samo życie zawsze
pisze scenariusze. Od początku nie miałem
specjalnie konkretnych planów i projektów.
Zapoznawałem się z tym, co było fenomenem kościoła – ogrodu, z historią miasta,
a działania wynikały z konkretnych potrzeb. Trzeba było zmienić dach na kościele
(z papy na dachówkę ceramiczną), osuszyć
kościół, udostępnić dolny kościół. Poprzez
działania artystyczne (płaskorzeźby z brązu

prof. G. Zemły i witraże A. Żwirskiej) należało połączyć stary przedwojenny kościół
z kościołem rozbudowanym przez ks. Leona
w latach 80-tych. Przede wszystkim kościół
ma być wypełniony wiernymi. Najważniejsze jest, żeby świątynia swoją atmosferą, klimatem modlitwy jednoczyła ludzi z Bogiem
i żeby w niej dokonywało się uświęcenie naszego życia.
Czego ksiądz życzyłby sobie z okazji jubileuszy?
Dobrej współpracy z parafianami, ponieważ od niej i od wzajemnego zrozumienia
bardzo dużo zależy. Nieraz ktoś zapyta się
mnie „Jak się czuję w Podkowie?”. Odwracam to pytanie, trzeba byłoby zawsze
zapytać, jak parafianie czują się ze swoim
proboszczem. Mam świadomość, że jestem
dla ludzi, dla Podkowy, którą kocham. To
jest moja pierwsza miłość i nie zamierzam
jej zmieniać. Mogę życzyć sobie, żeby parafia i miasto rozwijały się. Wiem, że nie zawsze spełniam oczekiwania parafian, za co
przepraszam. Zawsze jednak liczę na zrozumienie, pomoc i życzliwość. Proszę Bożą
Opatrzność, aby nas wszystkich prowadziła
w wypełnianiu chrześcijańskiego powołania. Nasza parafia cieszy się piękną historią,
z której czerpiemy jak ze źródła, ale też ma
realizować nowe zadania w świecie, jakże
często obojętnym na Boże prawdy. Pamiętajmy o ogrodzie Eden, do którego nawiązywali ojcowie założyciele miasta i zechciejmy
kształtować przyszłość naszej podkowiańskiej wspólnoty w harmonii ze Stwórcą,
przyrodą i każdym człowiekiem.
Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała Joanna Snarska-Pasternak

Wernisaż w Galerii „Oko Podkowy”
W ostatnią sobotę listopada w Galerii
„Oko Podkowy” odbył się wernisaż wystawy
malarstwa Beaty Homontowskiej i fotografii Grzegorza Piotrowskiego.
Konie i podróże to temat przewodni wystawy. Głównym tematem prac pani Beaty
są konie, które regularnie pojawiają się na
jej płótnach i kartonach. Jak mówi autorka, zawsze były dla niej inspiracją, przede
wszystkim dlatego, że łączą w sobie siłę i delikatność. Natomiast pasją pana Grzegorza
jest fotografia i poznawanie świata, szczególnie odkrywanie go z obiektywem.
Salon Niezależnych Edwarda i Grzegorza
Ipnarskich zaprasza na wystawę do Galerii „Oko Podkowy”. Prace można oglądać
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w niedziele, w godz. 13.00 – 15.00, lub też
w innym czasie po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 22 729 14 11.
jsp

fot. G. Ipnarski
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

Informujemy, że w dniu 14.11 biuro Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” zakończyło V nabór na środki PROW 2007-13 Oś 4 LEADER. Nabór był ogłaszany na dwa działania. Z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia tj. z Gminy Brwinów i Miasta Podkowa Leśna
wpłynęło łącznie 11 wniosków na łączną sumę 366 031,19 zł, w tym:
- Na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” złożono 2 projekty (przy dostępnym limicie środków 250 000,00 zł)
L.p.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wnioskowana kwota
dofinansowania

1

Katarzyna Staszewska

Usługi dźwigowe

378,840,00 zł

150 000,00 zł

2

Michał Czarnecki

Przygotowanie kompleksu rekreacyjnego z parkiem linowym, paintballem oraz zorbingiem w
celu obsługi gości indywidualnych oraz imprez
firmowych

130 000,00 zł

65 000,00 zł

- Na działanie „Małe projekty” złożono 9 projektów (przy dostępnym limicie środków 159 612,04 zł)
L.p.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wnioskowana kwota
dofinansowania

1

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Dziecko w teatrze

36 420,00 zł

25 000,00 zł

2

Stowarzyszenie Aktywnych Rodziców, Nauczycieli, Absolwentów
"Sarna"

Artakcja

9 474,77 zł

6 440, 00 zł

3

Larysa Jurko

Terapia logopedyczna

16 866,59 zł

10 824,10 zł

4

Anna Kasperkiewicz

Ulepmy Podkowę Leśną - ceramiczne warsztaty
dla gimnazjum

26 255,93 zł

18 379,15 zł

5

"TRAV" Inga Nowak

Punkt Informacyjny ZIELONE SĄSIEDZTWO TRAV - TU I TERAZ

55 475,19 zł

25 000,00 zł

6

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

Architektura wokół nas - poznać i zrozumieć,
żeby pokochać

35 754,00 zł

25 000,00 zł

7

Towarzystwo Przyjaciół Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna

Przygotowanie ścieżki edukacji ekologicznej
w Lesie Młochowskim na terenie leśnictwa Podkowa Leśna

18 214,22 zł

12 749,95 zł

8

Gmina Brwinów

Spotkania ze sztuką ludową

23 835,50 zł

14 944,99 zł

9

Towarzystwo Przyjaciół Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna

Wydanie drukiem albumu "O wolność i solidarność. Podkowa Leśna 1976-1991" wraz z nośnikiem cyfrowym

18 154,00 zł

12 700,00 zł

Złożono 9 wniosków na tzw. „Małe projekty” (6 z Miasta i Gminy Brwinów i 3 z Podkowy Leśnej) oraz 2 wnioski na Mikroprzedsiębiorstwa od osób planujących założyć
działalność gospodarczą.
Niewykorzystana pula środków zasili
najbliższy, przyszłoroczny nabór. Już teraz
zachęcamy do przygotowania i składania
wniosków wiosną, w marcu/kwietniu 2012 r.
Jednocześnie informujemy, że w dniu
25 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady
Stowarzyszenia oceniającej złożone projekty pod kątem zgodności z Lokalną Strategią.
Informacja o rezultatach oceny (przyznana
punktacja) dostępna jest od dnia 28 listopada br. na stronie LGD. Po uwzględnieniu
ewentualnych odwołań procedura naboru
przewiduje przekazanie dokumentacji do
dalszej formalnej oceny do instytucji wdra-

żającej tj. w tym wypadku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Rada zadecydowała o przeznaczeniu do
realizacji 9 z 11 złożonych projektów.
Z bezpłatnych, ogólnodostępnych szkoleń
i konsultacji organizowanych przez Stowarzyszenie skorzystało więcej osób/podmiotów niż złożyło wnioski. Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za ich zaangażowanie
i życzymy powodzenia.
W grudniu Stowarzyszenie realizuje cykl
warsztatów (sześć tematycznych spotkań,
warsztatowych i w terenie) dla lokalnych
animatorów turystyki. Z dotychczasowych
zgłoszeń widzimy, że taka propozycja cieszy się dużym zainteresowaniem różnych
grup wiekowych. Po przeprowadzeniu pilotażowego cyklu warsztatów, wspólnie
z uczestnikami i ekspertami prowadzącymi

poszczególne bloki tematyczne zadecydujemy o sposobach kontynuacji. Zapraszamy
do współtworzenia projektu!
W ramach międzynarodowego projektu
„Forests for All, all for forests”, we współpracy z lokalnymi partnerami odbywają się
cyklicznie wykłady, warsztaty, edukacyjne
spotkania. Tematy edukacji ekologicznej,
ochrony bioróżnorodności i wychowania
dla zrównoważonego rozwoju są zawsze aktualne i ponadczasowe. Kończy się Międzynarodowy Rok Lasów, ale dyskusję na temat
roli lasów w naszej codzienności dopiero
rozpoczynamy…
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD
„Zielone Sąsiedztwo”

05-807 Podkowa Leśna, ul Lilpopa 18, tel.22-724-58-90
e-mail:biuro@zielonesasiedztwo.org.pl
www.zielonesasiedztwo.org.pl
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Anna Łukasiewicz – prezes

Uważam, że inwestycje budowlane – rozbudowa szkoły samorządowej wraz z budową sali sportowej oraz wybudowanie domu
komunalnego przyczyniły się do zmniejszenia środków finansowych
z tegorocznego budżetu miasta na inne cele, które w znaczący sposób
mogłyby wpłynąć na poprawę infrastruktury i bezpieczeństwa mieszkańców. Sądzę, że sukcesem jest wybudowanie i oddanie w terminie
do użytku pierwszego domu komunalnego dla 7 rodzin. Chciałbym, aby w latach
następnych więcej środków finansowych z budżetu miasta było przeznaczonych
na poprawę stanu dróg, budowę niezbędnych ciągów pieszych i rowerowych oraz
parkingów. Życzyłbym sobie i mieszkańcom, aby nasze miasto było bezpieczne,
czyste i ukwiecone.
Bogusław Jestadt
Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna
W imieniu wychowanków i pracowników Przedszkola Miejskiego
im. Krasnala Hałabały składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Dużo zdrowia szczęścia i radości,
spełnienia najskrytszych marzeń osobistych i zawodowych życzę wszystkim mieszkańcom miasta.
Bożena Tomaszek
Dyrektor Przedszkola Miejskiego
im. Krasnala Hałabały
Dzieci z Ihaha życzą:
- żeby wszyscy byli zdrowi, ładni
i żeby się kochali,
- żeby jedli na święta dobre jedzonko,
- żeby dzieci dostawały klocki Lego,
- ładnej choinki z gwiazdą i światełkami,
- żeby spadło mnóstwo śniegu i można było
zbudować iglo,
- i żeby były dobre święta!...
Dołączamy się całym sercem do tych dziecięcych
życzeń, życzymy mieszkańcom Podkowy Leśnej
wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku 2012
Punkt Przedszkolny IHAHA

Mijający rok był dla podkowiańskiej szkoły czasem rozbudowy.
Po wakacjach rozpoczęliśmy zajęcia w zmienionych częściowo pomieszczeniach - powiększonej stołówce, zmienionej lokalizacji świetlicy, pomieszczeniach sekretariatu i gabinetu dyrektora. Weszliśmy też
do szkoły nowym, przestronnym wejściem. To zapowiedź tego, na co
wszyscy czekamy – na oddanie nowego skrzydła szkoły i sali gimnastycznej.
Władzom miasta, które podjęły wysiłek realizacji rozbudowy szkoły, życzę
w nadchodzącym roku wiele satysfakcji z realizowanych zadań, rodzicom, których
aktywna obecność w działaniach szkoły i praca na rzecz czynienia jej lepszą - zadowolenia z osiągnięć ich dzieci. Naszym uczniom życzę, aby tę szkołę odbierali
jako przyjazną i oferującą dobre kształcenie, nauczycielom inwestującym wysiłek
i dobrą energię w pracę z uczniami wielu sukcesów i niegasnącego poczucia - w jak
ważnym procesie uczestniczą. Wszystkim instytucjom, z którymi współpracowaliśmy w tym roku wzbogacając naszą działalność, życzę wspaniałych efektów i zadowolenia z pracy.
Szkoła, to miejsce, gdzie spotykają się interesy, oczekiwania, nadzieje - uczniów,
rodziców, nauczycieli i lokalnych władz. Wiele zależy od dobrze pojętej współpracy
i poczucia, że dążymy do wspólnego celu.
Wszystkim Państwu, którzy są związani z naszą szkołą, a także wszystkim mieszkańcom Podkowy Leśnej w nadchodzącym roku życzę wiele spokoju, szczęścia
oraz realizacji marzeń. Czas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia niech będzie dla Państwa czasem wytchnienia i radości wśród najbliższych.
Elżbieta Mieszkowska
Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej

W nadchodzącym 2012 roku życzę Państwu, jak również kierowanej
przeze mnie instytucji, znalezienia
własnej szansy w kryzysie. Na ziemi
trzymać nas będą wprawdzie rachunki
i faktury, ale w chmurach, wciąż mogą
unosić nas marzenia, nowe pomysły i pasje.
Alina Witkowska
Dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Niech Święta Bożego Narodzenia
będą czasem radości, ciepła i miłości,
a Nowy 2012 Rok przyniesie wiele zdrowia, spełni wszystkie plany i marzenia.
Katarzyna Matuszewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
wraz z pracownikami

Od wielu lat pracuję z dziećmi.
Od września tego roku prowadzę
Punkt Przedszkolny „Na Akacjowej”
(www.przedszkolenaakacjowej.pl).
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę Dzieciom i ich
Rodzicom, aby cieszyli się wspólnie spędzonymi
chwilami w tak szczególnym czasie jakim są Święta
Bożego Narodzenia i w tak wyjątkowym miejscu jakim jest Podkowa Leśna.
Katarzyna Marszewska
Punkt Przedszkolny „Na Akacjowej”

Wbrew wszelkim troskom, smutkom
i obawom, najlepszych, najcieplejszych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz
tego co najpiękniejsze na cały, zbliżający
się Nowy Rok 2012 - życzą wszystkim
twórcom i czytelnikom podkowiańskiego Biuletynu Miasta
- kadra i pracownicy Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie
Leśnej.
Świętując, nie straćmy z oczu naszych bliźnich oraz Tego,
który stał się powodem nadziei dla świata.
„Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedzaliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.”
(Ewangelia wg Świętego Mateusza 25:35-36 BT)
w imieniu Rektora WSTH, dra Daniela Dudy:
Karol Grant-Skiba
Kierownik Rektoratu

www.podkowalesna.pl
Miasto
- Ogród Podkowa Leśna

Ostatni rok przyniósł w moim życiu wielką radość związaną z budową
szkoły. Dziękuję wielu mieszkańcom
Podkowy Leśnej za życzliwość i ciepłe
słowa.
Życzę, by prawda płynąca z oczekiwania na Boże Narodzenie nauczyła nas, że ważne
sprawy i dzieła w naszym życiu wymagają cierpliwości. Szczęść Boże!
Grzegorz Dąbrowski
Dyrektor Szkoły św. Teresy
i Gimnazjum św. Hieronima
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Dobry miejski adres

Wsłuchaj się w sprawy Podkowy

Urząd Miejski na Facebook’u

Na jednej stronie znajdziesz wszystkie
najważniejsze informacje miejskie, kalendarz podkowiańskich wydarzeń, galerie
fotograficzne, a także wiele innych ciekawych artykułów. Poza tym sprawdzisz u nas
pogodę i rozkład jazdy kolejki WKD. Ustaw
www.podkowalesna.pl jako stronę startową!

Każdy czwarty wtorek miesiąca to dzień
Podkowy Leśnej na antenie Radia Bogoria.
Goście w wywiadach na żywo rozmawiają
z redaktorem o godz. 9:30, 10:30 i 11:30.
Na stronie internetowej miasta (MiastoOgród, Podkowa na antenie) można odsłuchać zrealizowane dotychczas audycje.

Odwiedź stronę urzędu na Facebook’u
(Urząd Miejski w Podkowie Leśnej), polub
nas, czytaj i polecaj. Na profilu można znaleźć
zapowiedzi nadchodzących kulturalnych i samorządowych wydarzeń, galerie podkowiańskich zdjęć oraz inne informacje ważne dla
mieszkańców. Zapraszamy!

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00 fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Godziny pracy Urzędu: pon. w godz. 10.00
- 18.00, wt. w godz. 8.00 - 16.00, śr. (dzień
wewnętrzny), czw., pt. w godz. 8.00 - 16.00
Godziny pracy kasy Urzędu: pon. 10.00 –
18.00, wt. 10.00 – 14.00, śr. - kasa nieczynna,
czw. 9.00 – 15.00, pt. 9.00 – 15.00
Przerwa w pracy kasy - codziennie
13.00 - 13.30

Rada Miasta Podkowy Leśnej:
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
Adresy e-mailowe radnych:

Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992
Rozdzielna gazu:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 792 03 60
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis” tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus” tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska tel. 22 729 19 16
Apteka „Pod Aniołem” tel. 22 758 97 60
Apteka Główna tel. 22 729 10 86
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci kanalizacyjnej:
GEA-NOVA, biuro tel. 22 733 01 41
w dni powszednie w godz. pracy
tel. 695 380 695, 607 206 820
alarmowy (po godzinach pracy, nocą, w dni
wolne) tel. 697 229 002
Konserwacja sieci wodociągowej:
HYDROMONT Sp. j.
tel. 661 955 201, 661 955 200
Odbiór odpadów segregowanych:
AMINEX Sp. z o.o.
tel. 22 755 58 57, 22 755 52 58
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 15 70
Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82
czynny: poniedziałek - piątek 8-16
Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 20 61
Biblioteka Publiczna:
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa
p p 18,, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Urząd Pocztowy:
tel. 22 758 93 28
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22, czynna w dni powszednie w godz.: 9.00 - 10.00
oraz 16.30 - 17.30

Burmistrz Miasta:
Małgorzata Stępień-Przygoda
e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. 12.00 – 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej. Zapisy
bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie
(22 759 21 01) lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Sekretarz Miasta:
Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta:
Maria Ostrowska
Sekretariat (pokój nr 6)
tel. 22 759 21 01, fax. 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste
(pokój nr 7) tel. 22 729 10 62, 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Ewidencja ludności i działalności gospodarczej (pokój nr 7) tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Referat Finansowy:
Podatki: tel. 22 759 21 07
Księgowość: tel. 22 759 21 09
Kasa: tel. 22 759 21 08
Referat Gospodarki Miejskiej (pokój nr 11,
12) tel. 22 759 21 21, 22 759 21 25, e-mail:
gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
Referat Inwestycji (pokój nr 15)
tel. 22 759 21 23
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
Referat Planowania i Rozwoju Miasta (pokój nr 16, 17) tel. 22 759 21 17, 22 759 21 19
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, promocja miasta, strona internetowa:
tel. 22 759 21 06
e-mail: wspolpraca-ngo@podkowalesna.pl
Aktualne badania jakości wody pobranej z wodociągu
ąg publicznego
p
g dostępne
ęp
są
ą na stronie
internetowej miasta w zakładce Środowisko
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
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Paweł Siedlecki
pawel.siedlecki@podkowalesna.pl
Anna Dobrzyńska-Foss
anna.foss@podkowalesna.pl
Jarosław Chrzanowski
jaroslaw.chrzanowski@podkowalesna.pl
Maria Konopka-Wichrowska
maria.konopka-wichrowska@podkowalesna.pl
Helena Skowron
helena.skowron@podkowalesna.pl
Adam Krupa
adam.krupa@podkowalesna.pl
Bogusław Jestadt
boguslaw.jestadt@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Maciej Foks
maciej.foks@podkowalesna.pl
j
p
Agnieszka Świderska
agnieszka.swiderska@podkowalesna.pl
Anna Łukasiewicz
anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Zbigniew Jachimski
zbigniew.jachimski@podkowalesna.pl
Alina Stencka
alina.stencka@podkowalesna.pl
Radny Zbigniew Bojanowicz nie posiada adresu internetowego. Korespondencję e-mailową
do radnego można kierować na adres:
radamiasta@podkowalesna.pl

Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja:
tel. 22 758 91 10, 22 758 91 05, 609 969 929
Komenda Powiatowa Policji:
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14
Straż Pożarna:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998, 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 20, 22 738 24 51
Posterunek energetyczny Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
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