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OBCHODY DNIA MIASTA-OGRODU PODKOWY LEŚNEJ
sobotę 5 kwietnia w Pałacyku-Kasyno z okazji Dnia MiastaOgrodu Podkowy Leśnej odbył się recital chopinowski
w wykonaniu Honorowego Obywatela Miasta prof. Kazimierza Gierżoda. Koncert był dedykowany księdzu kanonikowi Leonowi Kantorskiemu z okazji 90 rocznicy urodzin.
Na zaproszenie Burmistrza i Rady Miasta Podkowy Leśnej do sali
lustrzanej Pałacyku-Kasyno przybyło wielu znakomitych gości, zarówno mieszkańców Podkowy Leśnej, jak i przyjaciół spoza miasta.

W

ks. Leon Kantorski przyjmuje życzenia
od Andrzeja Kościelnego, Burmistrza Miasta, fot. A. Lorens

Na zakończenie części artystycznej odśpiewano Księdzu Kanonikowi Leonowi Kantorskiemu gromkie "Sto lat" i składano najlepsze
życzenia. Jubilat osobiście pokroił urodzinowy tort, obdarowując nim
zgromadzonych gości. Serdeczna atmosfera spotkania z pewnością
na długo pozostanie wszystkim w pamięci.
Dziękujemy gościom i wszystkim osobom za przybycie i za stworzenie niezapomnianej atmosfery tego wyjątkowego spotkania.

prof. Kazimierz Gierżod, Honorowy Obywatel Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna, fot. A. Lorens

BENEFIS KSIĘDZA LEONA

W

niedzielę, 13 kwietnia, w podkowiańskim kościele odbyła się uroczysta msza święta z okazji 90. urodzin księdza kanonika Leona Kantorskiego. Mszę celebrował sam Jubilat wraz z księdzem proboszczem Wojciechem Osialem. Oprawę muzyczną liturgii przygotował zespół "Trapiści". Na zakoń
ciąg dalszy na str. 3

Ks. Leon przyjmuje życzenia od parafian, fot. P. Zych

Kartka z historii
Rok 1964 był dla Podkowy Leśnej momentem przełomowym.
Ciche, senne miasteczko zaczęło budzić się do życia. Ksiądz Leon
Kantorski objął parafię św. Krzysztofa. Kierował nią przez całe
ćwierć wieku, aż do momentu przejścia na emeryturę w 1991 roku.
Przez długie lata swej pracy duszpasterskiej ks. Leon prowadził
Kościół otwarty i dostępny dla wszystkich potrzebujących. Dyskutował, zachęcał do dialogu, swoim postępowaniem dawał przykład
szacunku dla odmiennych poglądów. Uważał, że przede wszystkim
trzeba umieć słuchać ludzi. Uczył mówienia prawdy i życia zgodnie
z prawdą. Tępił kunktatorstwo, egoizm, uległość.
Dzięki księdzu Kantorskiemu kościół podkowiański stał się nie
tylko miejscem kultu religijnego, ale także ważnym ośrodkiem życia
duchowego, kulturalnego i społecznego.
U podstaw niezwykle bogatej działalności parafii w tym okresie m.in. Autosacrum, msze bitowe, Świetliki, ruch opozycyjny, głodówki, Komitet Pomocy Bliźniemu, "Spotkania z Autorem", spektakle
teatralne i wystawy niezależnych artystów, Msze za Ojczyznę, nabożeństwa ekumeniczne - tkwiła pasja i zaangażowanie nietuzinkowego proboszcza, posiadającego szczególny dar wyzwalania inicjatyw.
Dzięki księdzu Leonowi Kantorskiemu wytworzył się w Podkowie
nie tylko leśny, ale przede wszystkim międzyludzki mikroklimat.
Z książki Agaty Kościelnej „Ludzie, wydarzenia, okoliczności. Działalność
społeczna i kulturalna wokół Parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w czasach PRL”, Podkowa Leśna 2004
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ROWEROSACRUM AUTOSACRUM 2008
motorów, ponad 60 zabytkowych samochodów oraz
około 620 samochodów zjechało do Podkowy Leśnej na
75-lecie Autosacrum.

250

Tradycyjnie, jak co roku, w kościele pod wezwaniem św. Krzysztofa, patrona podróżujących, w pierwszy majowy weekend odbyła się
jedna z najstarszych imprez samochodowych - AUTOSACRUM - uroczystość poświęcenia pojazdów. Swój dzień mieli także cykliści, którzy w sobotę licznie przybyli na ROWEROSACRUM - uroczystość
poświęcenia rowerów.
Rowerosacrum rozpoczęła msza święta i poświęcenie rowerów.
Potem na trawiastym boisku szkoły społecznej i sąsiadujących z nią
ulicach odbył się piknik rodzinny. Organizatorzy przygotowali wiele
atrakcji. Były wyścigi rowerowe ulicami Modrzewiową, Kościelną
i trasą po Lesie Młochowskim, street painting pt. "Podróże pod opieką św. Krzysztofa", turnieje piłkarskie, konkurs karaoke, tradycyjne
biegi sprawnościowe i przeciąganie liny. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się turniej piłki nożnej drużyn ojciec i syn, który spontanicznie zamienił się w pojedynek 32 drużyn rodzinnych. Dużym
talentem wykazały się matki z córkami występujące w konkursie
karaoke.
Autosacrum
Nazwę uroczystości wymyślili ksiądz Leon Kantorski, wieloletni
proboszcz parafii Świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej i ksiądz
Bronisław Piasecki, sekretarz księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Około 15.00 wiceprzewodnicząca Rady Miasta Anna Łukaszewicz
wraz z proboszczem Wojciechem Osialem i ks. Bogusławem odznaczyli zwycięzców, wręczyli nagrody i wylosowali szczęśliwców, którym przypadły rowery ufundowane przez Burmistrza Podkowy.
W tym roku oba rowery przypadły podkowianom.
Szczególnymi atrakcjami były występy solistek ze szkoły baletowej
w Warszawie i dziecięcych grup tanecznych z MOK, a także koncerty grup wokalnych: s. Joana`s United Band z Podkowy Leśnej,
De Glor z Pruszkowa i Janioły z Milanówka.
Do końca pikniku niesłabnącym zainteresowaniem dzieci cieszył
się dmuchany zamek do zjeżdżania, kącik siłowy, piłkarzyki dmuchane w wersji maksi. Strudzeni uczestnicy Rowerosacrum mogli
zregenerować siły, zajadając przysmaki z grilla, gofry i watę cukrową.
W niedzielę 4 maja odbyło się Autosacrum. Centralnym punktem
uroczystości była msza święta ze święceniem samochodów i motorów, w czasie której kazanie wygłosił wikariusz biskupi ks. prałat Jan
Sikorski. W specjalnym ambulansie przy stacji WKD Podkowa Leśna
Główna przeprowadzana została zbiórka krwi.
Szerokiej drogi! Do zobaczenia za rok!
mn

Kartka z historii
W Podkowie Leśnej pierwszy raz poświęcono samochody 75 lat
temu na rozpoczęcie sezonu automobilowego.
Wszystko zaczęło się od budowy kościoła parafialnego. Powołano społeczny komitet budowy kościoła, w skład którego weszli założyciele Podkowy Leśnej, jej mieszkańcy i przyjaciele. Przewodniczącym komitetu został Karol Bertoni, były wiceminister spraw
zagranicznych. Na czele komisji finansowej stanęła Halina Regulska, amatorka sportu automobilowego, która brała udział w licznych
rajdach samochodowych za granicą, zdobywając nagrody i odznaczenia. Zainteresowania automobilizmem zrodziły myśl budowy
kościoła pod wezwaniem św. Krzysztofa, patrona podróżujących i
automobilistów. Budowniczowie zwrócili się o protektorat do Automobilklubu RP, Aeroklubu, Polskiego Związku Motocyklowego i
Touring Klubu. Apelowano do mieszkańców i do warszawskich firm
o wsparcie finansowe budowy kościoła. Akcja budowy kościoła stawała się coraz bardziej popularna w Warszawie, także wśród dyrek-

fot. T. Potkański

torów firm, ówczesnych posiadaczy samochodów. Budowa postępowała w szybkim tempie. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał w 1933 roku biskup Antoni Szlagowski. Automobilistom sprzedawano przygotowane na ten dzień plakietki z widokiem kościoła w
Podkowie Leśnej i wizerunkiem św. Krzysztofa. Automobilklub podjął uchwałę, że co roku na początku maja w Podkowie będzie się
odbywać uroczyste rozpoczęcie sezonu automobilowego z poświęceniem samochodów. Zjeżdżały różne samochody, luksusowe limuzyny, taksówki, samochody ciężarowe, wózki inwalidzkie, rowery.
Podczas mszy św. w czasie podniesienia kierowcy samochodów
włączyli klaksony. Od tej pory święcenie samochodów stało się to
zwyczajem i tradycją podkowiańskiej parafii. Z roku na rok AutoSacrum przyciąga coraz większą ilość kierowców. Na pierwszym
poświęceniu było kilkadziesiąt samochodów, teraz przyjeżdża ich
kilkaset.*.
* Tekst przygotowany na podstawie książki "Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w czasach PRL. Działalność społeczna i kulturalna - ludzie,

fot. P. Łukasiewicz
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wydarzenia, okoliczności", Agata Kościelna, Podkowa Leśna, 2004
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ŻYCZENIA DLA KSIĘDZA LEONA
KANTORSKIEGO

ciąg dalszy ze str. 1
czenie liturgii ksiądz Leon przyjął życzenia od wielu osób,
m.in. pani starosty powiatu pruszkowskiego, wiceprezydenta
Pruszkowa, delegacji "Solidarności" Ziemi Pruszkowskiej, Burmistrza i przedstawicieli Rady Miasta Podkowa Leśna oraz
parafian. Do Szanownego Jubilata listy skierowali Marszałek
Sejmu Bronisław Komorowski, Marszałek Senatu Bogdan
Borusewicz i Wicemarszałek Senatu Zbigniew Romaszewski
oraz abp Stanisław Szymecki, który ponad 60 lat temu w Paryżu razem z księdzem Leonem otrzymał święcenia kapłańskie.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Ernest Bryll i Katarzyna
Gaertner.
Po mszy świętej był urodzinowy tort i indywidualne życzenia,
które można było wpisać do księgi pamiątkowej, przygotowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa
Leśna. Uroczystość została opisana przez lokalne czasopisma,
a także przez dodatek stołeczny do "Gazety Wyborczej".

W czasie mszy jubileuszowej w imieniu młodzieży życzenia księdzu Leonowi złożył Ignacy Dudkiewicz, absolwent Gimnazjum
św. Hieronima:
Szanowny Księże Kanoniku,
Gdy szukam odpowiednich słów, którymi można Księdza tytułować, jednym z pierwszych z określeń, jakie przychodzą mi na myśl,
jest "legenda". Jest Ksiądz bowiem legendą dla całych naszych
rodzin, dla naszych dziadków, pokolenia naszych rodziców, a także
dla nas, młodzieży Podkowy Leśnej i okolic. Słowo "legenda" może
się kojarzyć z niedostępnością, bardzo wysokim piedestałem, jednak wiemy, że obcujemy z legendą namacalną, ciągle obecną
wśród nas.
Z okazji urodzin i imienin życzymy Księdzu łaski Bożej, pogody
ducha, uśmiechu oraz codziennego spotkania z Chrystusem
w świecie, naturze i drugim człowieku.
Szczęść Boże!

MOK
53. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
11 kwietnia o godz.13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej odbyły się eliminacje rejonowe (powiat grodziski, pruszkowski, zachodni warszawski, piaseczyński) do 53. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO w roku Zbigniewa
Herberta. Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Kultury
Teatralnej pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji I Nauki. Konkurs skierowany
był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i starszych. Finaliści eliminacji w Podkowie Leśnej wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich 26-27 kwietnia 2008r w Mazowieckim Centrum Kultury
i Sztuki w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12.
W skład jury wchodzili: aktorka - Magda Teresa Wójcik, aktorka Joanna Cichoń, aktor - Henryk Bukołowski. Po przesłuchaniu
uczestników jurorzy dokonali podsumowania i oceny zaprezentowanych utworów, w wyniku dyskusji jury postanowiło przyznać
następujące nagrody i wyróżnienia:
W turnieju recytatorskim:
I nagrodę i nominacje do etapu wojewódzkiego otrzymała:
Martyna Świętek z Miejskiego Ośrodka Kultury
Dwie równorzędne II nagrodę i nominację do etapu wojewódzkiego
otrzymały:
Marzena Zientara z Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu
Anita Bończyk z Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu
III nagrodę otrzymała :
Agata Górniak z LO im. A. Mickiewicza w Piastowie
Wyróżnienie otrzymuje:
Krzysztof Remus z LO im. A. Mickiewicza w Piastowie
W turnieju poezji śpiewanej
Wyróżnienie i nominację do etapu wojewódzkiego otrzymała:
Paulina Tuzińska z LO nr.1 w Milanówku

I Podkowiańskie Konfrontacje
Dzieci i Młodzieży
W tym roku po raz pierwszy w ramach obchodów Dnia MiastaOgrodu Podkowy Leśnej w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się
I Podkowiańskie Konfrontacje Dzieci i Młodzieży. Miały one charakter interdyscyplinarnego przeglądu i były skierowane do uczniów
szkół podkowiańskich.
Uroczystego otwarcia konfrontacji dokonał Andrzej Kościelny,
Burmistrz Miasta, przybliżając obecnym historię powstania MiastaOgrodu Podkowa Leśna.
Jako pierwsze zaprezentowały się szkoły podstawowe: Samorządowa Szkoła Podstawowa, Szkoła Podstawowa nr 2 pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz Miejski Ośrodek Kultury.
Podczas prezentacji wysłuchaliśmy trzech recytacji, obejrzeliśmy
dwa pokazy taneczne, a także spektakl teatralny.
Szkoły gimnazjalne zaprezentowały się o godzinie 12.00. Mieliśmy okazję obejrzeć uczniów Publicznego Gimnazjum, Gimnazjum
pod wezwaniem św. Hieronima oraz uczestników zajęć teatralnych
Miejskiego Ośrodka Kultury. Na prezentacje młodzieży złożyły się
występy muzyczne i wokalne, recytacja oraz spektakl teatralny.
Konfrontacje ukazały bogactwo i różnorodność form artystycznych, w których wyrażają się uczniowie podkowiańskich szkół
i uczestnicy zajęć w MOK-u. Mamy nadzieję, że konfrontacje na
stałe wejdą do programu imprez odbywających się w Podkowie.

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w eliminacjach.
Po wręczeniu nagród i dyplomów, jurorzy udzielili uczestnikom konkursu cennych wskazówek oraz rad dotyczących warsztatu recytatorskiego wielce przydatnych w dalszych eliminacjach.

ZAPRASZAMY DO MOK-u
23.05.2008
25.05.2008
28-29.05. 2008
01.06.2008
07.06.2008
08.06.2008
14.06.2008
22.06.2008

Teatr z piwnicy, Szkoła Podstawowa nr 2 pod wezwaniem
św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej

godz. 18.00 KINO PROJEKT - "Juno" - komediodramat, Kanada, USA, Węgry, 2007, czas: 96 min
godz. 17.00 KINO PROJEKT - "Juno"
IV FESTIWAL MŁODEGO TEATRU
godz. 12.30 - spektakl dla dzieci pt. "Żabi Król", po spektaklu od 13.00 kiermasz maskotek, zabawek, biżuterii
godz. 18.00 - KINO "PROJEKT" - film pt. "Futro" reż. Tomasz Drozdowicz
godz. 17.00 - KINO "PROJEKT" - spotkanie z reżyserem Tomaszem Drozdowiczem połączone z projekcją filmu pt. "Futro"
godz. 12.00 - zakończenie sezonu kulturalnego
godz. 18.00 - spektakl teatru Adekwatnego pt. "Fraszki" reż. Henryk Bukołowski
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ODSZEDŁ ANTONI RING
Podkowie Leśnej zamieszkał w 1950 roku wraz z żoną Stefanią i najstarszą córką. Spędził tu większą część swojego
życia z żoną, trzema córkami, wnukami, prawnukiem i rodziną. W
1998 roku został odznaczony przez Prezydenta RP medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.. Zawsze był z rodziną i żył dla rodziny.
W czasie II wojny wraz ze swoim ojcem działał w konspiracji. W
1943 roku został zaprzysiężony w Narodowej Organizacji Wojskowej, scalonej potem z Armią Krajową. Brał udział w Powstaniu Warszawskim w III plutonie Kompanii "Anna" w Batalionie Gustaw. Miał
stopień kaprala. Ujawniony po powstaniu Światowego Związku Żołnierzy AK, przez Ministra Obrony Narodowej został mianowany
porucznikiem. Otrzymał tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Był odznaczony: Krzyżem Armii Krajowej, Medalem
za Warszawę 1939-1945, Medalem Polska Swemu Obrońcy, Medalem Weterana Walk o Niepodległość.

W

Pan Antoni był zaangażowany w wiele skutecznych przedsięwzięć
dla dobra Podkowy Leśnej. Wielokrotnie był Przewodniczącym Miejskiej Obwodowej Komisji Wyborczej, członkiem Społecznego Komitetu Budowy Komisariatu, a także, wraz z ks. Leonem Kantorskim,
członkiem Rady Budowy Komisariatu. Przez wiele lat wspierał budowę komisariatu, przyczynił się do jego nowoczesnego wyposażenia,

między innymi w dwa samochody. Dzięki panu
Antoniemu komisariat policji czynny jest przez 24
godziny.
Antoni Ring był wielokrotnie odznaczony za
zasługi dla policji przez Ministra Spraw Wewnętrznych, Komendanta Głównego Policji oraz Zarząd i
Radę Miasta Podkowa Leśna.
Pan Antoni skutecznie działał również jako Przewodniczący Miejskiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego. Za jego kadencji zainstalowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z trasą warszawską, przesunięto słupy sieci elektrycznej i telefonicznej w celu usprawnienia
ruchu drogowego w Podkowie Leśnej.
Prze 10 lat wspólnie z ks. Leonem Kantorskim organizował pielgrzymki do miejsc świętych, były one doskonale zorganizowane i
cieszyły się dużą popularnością. Grupa pielgrzymów zaprzyjaźniła
się i spotyka się do tej pory. Ciężka choroba serca uniemożliwiła
panu Antoniemu dalsze angażowanie się w pracę społeczną.
Ostatnie chwile życia spędził w domu, otoczony troskliwą opieką
najbliższej rodziny, przyjaciół z lat dzieciństwa, młodości i wieku dojrzałego. Odszedł opatrzony świętymi sakramentami.

WIADOMOŚCI ZE STAWISKA
MUZEUM IM. ANNY I JAROSŁAWA IWASZKIEWICZÓW
wiecień był miesiącem kilku ważnych wydarzeń kulturalnych
na Stawisku:
- spotkania z Kordianem Tarasiewiczem - Varsavianistą, autorem
unikatowych książek o historii, ludziach, obyczajach przedwojennej
Warszawy, inicjatorem wielu ważnych, społecznych przedsięwzięć
(m.in. bliskim współpracownikiem J. Waldorffa w Komitecie Odbudowy Warszawskich Powązek), bywalcem Domu Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów;
- koncertu młodego wirtuoza gry na akordeonie - Rafała Grząki laureata wielu konkursów krajowych i międzynarodowych;
- otwarcia wystawy fotografii artystycznej Juliusza Łukasiewicza
"Wystarczy patrzeć", artysty zamieszkałego na stałe w Kanadzie
(wystawa czynna do 25 maja br)
- recitalu skrzypcowego Marty Kowalczyk - zwyciężczyni polskich
eliminacji do Konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków, Wiedeń
2008.
Wszystkie imprezy zostały zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk, wspierającym działalność Stawiska od 14 lat.
Alicja Matracka-Kościelny

K

MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE
środę 30 kwietnia 2008 niezwykle interesującym koncertem
młodych muzyków, studentów Warszawskiej Akademii
Muzycznej, zainaugurowała swoją działalność Fundacja Villa Musica. W znanej m.in. z Otwartych Ogrodów sali koncertowej u Państwa Joanny i Józefa Kolinków licznie zgromadzeni słuchacze,
w tym duża grupa dzieci i młodzieży, mieli okazję wysłuchać muzyki filmowej i klezmerskiej w wykonaniu czwórki młodych klarnecistów: Marii Bonk, Anny Gut, Piotra Ptaka i Jerzego Matysiaka oraz
solowego występu Wiktorii Szubelak, która na gitarze klasycznej
zagrała oryginalny i bardzo ciekawy utwór współczesnego kompozytora tureckiego. Obydwa recitale kończyły się dużym aplauzem
publiczności. Oklaskom nie było końca, a młodzi artyści bisowali.
Koncertowi towarzyszyła wystawa obrazów Ewy Sienkiewicz
z nowego cyklu "Ty i ja". Zarówno prace wykonane w technice sitodruku, jak i obrazy olejne, budziły duże zainteresowanie gości .
Spotkanie odbyło się w ramach współpracy Urzędu Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi.
Nowo powstałej podkowiańskiej fundacji, której celami m.in. są
upowszechnianie muzyki kameralnej i promowanie młodych artystów życzymy powodzenia i kolejnych równie atrakcyjnych i wzbogacających spotkań artystycznych.
Ewa Domaradzka
Związek Podkowian

W
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Kordian Tarasiewicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODKOWIE LEŚNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY, PUBLICZNE GIMNAZJUM
www .podkowaszkola.linuxpl.com

Spotkania z ciekawymi ludźmi
W ramach cyklu "Spotkania z ciekawymi ludźmi" klasa 3a z wychowawczynią B. Tabaczyńską zaprosiła Annę Popek. Pani Anna opowiadała dzieciom ciekawostki związane z programem "Gwiazdy tańczą na lodzie". Dzieliła się także swoimi wrażeniami z udziału w tym
programie. Na koniec uczyła dzieci niektórych figur. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

Pierwszoklasiści serdecznie przywitali pisarza. Gość opowiedział
zebranym o tym, jak zrodził się pomysł napisania "Pana Kuleczki",
a także jak ewaluowała ta postać. Następnie uczniowie zadawali
pytania.
W kolejnej części autor przeczytał dwa opowiadania ze swojej
książki. Młodzi słuchacze słuchali go z dużym zainteresowaniem.
Dzieci podziękowały gościowi za przybycie i wręczyły kwiaty.
Na zakończenie pisarz rozdawał autografy.

Konkurs " Nasze ulubione mity"
Wielkanoc w szkole
W ostatnim dniu przed świętami wielkanocnymi uczniowie gimnazjum, pod kierunkiem siostry Agnieszki, zaprezentowali spektakl pt.
"Serce na aukcji". Inscenizacja była ukierunkowana na hierarchię
wartości. Co tak naprawdę jest dla nas ważne? Na aukcji przedświątecznej można było dowiedzieć się, jaką wartość ma dla nas Serce
Jezusa oraz nabyć: piękno, wiedzę, wygodę, zdrowie, prawdę. Na
ostatnią z wymienionych nie było chętnych. Spektakl zakończony był
pantomimą. Aktorzy za swój występ zostali nagrodzeni gromkimi
brawami.
Udział w apelu z okazji świąt wzięła również klasa 2a szkoły podstawowej, która przygotowała uroczystość wraz z wychowawczynią
E. Grabowską. Nie zabrakło akcentu wiosennego. W repertuarze
pojawiły się bowiem wiersze i piosenki związane z tą porą roku. Drugoklasiści śpiewali, że "Wiosna tuż, tuż…"

Trzecia rocznica śmierci papieża
2 kwietnia przypadała 3. rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Uczniowie z klas 1-3, 46, I -III gimnazjum przypomnieli założenia i przesłania poszczególnych Encyklik, a także ich wpływ na nasze życie. Spotkanie przygotowała siostra Agnieszka wraz z uczniami.

Konkurs recytatorski
16 kwietnia 2008 r. w bibliotece szkolnej odbyły się eliminacje
szkolne konkursu recytatorskiego im. J. Iwaszkiewicza. Hasło tegorocznej edycji brzmiało:
"Wędrówka przez poezję polską i obcą
w poszukiwaniu zwierząt - naszych braci mniejszych"
W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Jury, w którym zasiadły p. Iwona Grabowska - Gralak, p.
Grażyna Zabłocka, oceniało dobór repertuaru zgodny z tematem
edycji, interpretację utworu, artyzm wykonania oraz pamięciowe
opanowanie tekstu.
Do II etapu konkursu, który odbędzie się w Muzeum im. A. i J.
Iwaszkiewiczów w Stawisku zakwalifikowały się następujące osoby:
1.Dorota Skowron 6a
2. Jaś Olejarczyk 5a
3.Ania Janowska 5b
Gimnazjum:
1. Nina Liaszenko III b.

Spotkanie z pisarzem
Wojciechem Widłakiem
18 kwietnia 2008 roku gościem biblioteki szkolnej był pisarz Wojciech Widłak.
Spotkanie, w którym wzięły udział dwie klasy szkoły podstawowej
1a i 1b, poprzedzone było zapoznaniem się z książkami gościa.
Dzieci wykonały także prace plastyczne związane ze zbiorem opowiadań " Pan Kuleczka".

23 kwietnia
7 marca 2008 roku w związku ze Światowym Dniem Książki i Praw
Autorskich, przypadającym na dzień 23 kwietnia, biblioteka szkolna
ogłosiła konkurs pt: " Nasze ulubione mity".
Celem konkursu było zachęcenie uczniów do czytania mitów, zainteresowanie kulturą starożytnej Grecji. W konkursie wzięli udział
uczniowie z klas 4-6 szkoły podstawowej. Mity miały być przedstawione w formie komiksu. Oceniano: pomysł pracy, zgodność treści
z mitem oraz wykonanie plastyczne.
Komiksy oceniało jury w skład, którego weszli: Grzegorz Bolek,
Iwona Grabowska - Gralak i Anna Paszko.
I miejsce zajęły: Magda Krzywdzińska i Małgosia Zdunek z 4a
II miejsce: Zuzia Głuchowska i Ola Wojsz z 4a
III miejsce: Ania Gaweł i Asia Szymaszczyk z 4a
Uczennice otrzymały nagrody książkowe

Rocznica Konstytucji 3 Maja
5 maja świętowaliśmy w naszej szkole 217. rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji odbyły się dwie wyjątkowe lekcje
historii przygotowane wraz z uczniami przez p. Annę Paszko i p.
Sławomira Sowińskiego. Jedna lekcja dla młodszych uczniów, druga
dla starszych.
Apel był krótkim przypomnieniem twórców konstytucji, a także
wydarzeń, które doprowadziły do jej uchwalenia. Szczególną atrakcją była wizyta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w towarzystwie marszałka Stanisława Małachowskiego w strojach z XVIII w.
Atmosferę tamtych wydarzeń przywołały też pieśni szkolnego chóru
z klas piątych
red. Iwona Grabowska -Gralak
Nasz adres internetowy: www.podkowaszkola.linuxpl.com

BUDKI DLA PTAKÓW
NIEOCZEKIWANY CIĄG DALSZY
ostatnią sobotę kwietnia
uczniowie zerówki Szkoły
Podstawowej KIK w Podkowie
pomalowali dwadzieścia budek dla
ptaków. Była to część artystyczna
siódmych urodzin Daniela Bûhl'a,
jednego z uczniów. Budki prezentują się pięknie. Zdaniem dzieci każdy
ptak będzie teraz myślał, że to naturalne dziuple, bo tyle wokół kwiatów.
Bardzo nam się podoba młodzieżowa wersja budek. Gratulujemy
i prosimy o relacje, kto w nich
zamieszkał i co u niego słychać.
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AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
MARZEC-KWIECIEŃ 2008
www.szkolakik.strona.pl

GIMNAZJALNY KONKURS WIEDZY
BIBLIJNEJ - HIERONYMUS 2007
Marysia Kłeczek - uczennica kl. 3 gimnazjum została finalistką
Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej HIERONYMUS 2007,
organizowanego pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Marysia zdobyła 88 punktów (na 100 możliwych) i tym samym znalazła się na 5 miejscu wśród 41 finalistów. Do zostania laureatką konkursu zabrakło jej tylko 2 punktów!
Tematykę konkursu w roku szkolnym 2007/08 stanowiły tzw. Pisma
Janowe (Ewangelia św. Jana, Listy, Apokalipsa).
Uczniowie klas 5 i 6 szkoły podstawowej mieli okazję sprawdzić
swoją wiedzę biblijna w ramach Olimpiady Diecezjalnej, związanej
z konkursem Hieronymus. Reprezentację naszej szkoły w etapie diecezjalnym (4 czerwca) będą stanowiły Marta Rutkiewicz i Ania Wróblewska z klasy 6.

LWIĄTKO 2008...
...to nazwa Polsko-Ukraińskiego Konkursu Fizycznego, organizowanego w Polsce od kilku lat. W tym roku konkurs odbył się pod
koniec marca i brało w nim udział siedmiu uczniów naszego gimnazjum. Najlepszy wynik uzyskał Jan Sienkiewicz z klasy II, otrzymując
111,25 na 150 p., plasując się tym samym na 55 miejscu w Polsce (na
ponad 7 tysięcy uczestników z klas I i II gimnazjum). Zachęcamy
wszystkich do odwiedzenia strony www.lwiatko.org, gdzie są dostępne zadania z kolejnych edycji konkursu wraz z odpowiedziami.

ZAWODY PŁYWACKIE W GRODZISKU
MAZOWIECKIM
We wtorek, 8 kwietnia, odbyły się Mistrzostwa Grodziska Mazowieckiego Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu. Nasza reprezentacja
liczyła dziewięcioro zawodników. Każdy z zawodników mógł startować w jednej konkurencji indywidualnej w swojej kategorii wiekowej
oraz w sztafecie. W startach indywidualnych zdobyliśmy pięć medali, z czego cztery srebrne (Julia Chibowska kl. I - styl klasyczny, Uta
Sienkiewicz kl. I - dowolny, Karolina Drążkowiak kl. II- klasyczny, Jola
Peplińska kl. III - klasyczny) i jeden brązowy (Karolina Konopka kl. III
- styl klasyczny). Ponadto drugie miejsce zdobyła sztafeta dziewcząt
w stylu dowolnym. Srebrna sztafeta płynęła w składzie: wymienione
już Uta, Karolina i Jola oraz Ania Stańczuk z kl. III.
Mistrzostwa Szkół Podstawowych Grodziska Mazowieckiego
w pływaniu odbyły się 25 kwietnia. Do rywalizacji klas I - III zgłoszonych zostało 7, natomiast wśród klas IV - VI udział wzięło 11 szkól
podstawowych. Nasze reprezentacje liczyły odpowiednio 8 i 20
zawodników. Łącznie zdobyliśmy 7 medali w startach indywidualnych oraz trzecie i czwarte miejsce wśród sztafet. Medale jakie zdobyliśmy to: złoty - Zuzanna Brzózka kl. I (25 m dowolny), Julia Cha-

bros kl. II (25 m dowolny), Aleksander Rajkiewicz kl. VI (50 m klasyczny), srebrny - Julia Gładkowska kl. I (25 m dowolny), Robert
Rajecki kl. V (50 m klasyczny), brązowy - Tymon Miller kl. II (25 m
dowolny), Zofia Włodarczyk kl. III (25 m grzbietowy) oraz brązowy
medal w sztafecie 4x25m dowolnej dziewcząt klas I-III. W klasyfikacji
generalnej nasza szkoła zajęła III miejsce wśród klas I-III oraz IV miejsce wśród klas IV-VI. Jest to duży sukces naszych pływaków biorąc
pod uwagę fakt, że zajęcia na pływalni odbywają się tylko raz w tygodniu.

NOWA WOLONTARIUSZKA GAP
Po feriach pracę w naszej szkole rozpoczęła Elizabeth Bacchetti
z Australii, nowa wolontariuszka GAP, która asystuje nauczycielom
angielskiego przy nauczaniu tego języka. Mieszka w miejscowości
Moe (około godziny jazdy od Melbourne). Ma dorosłe już rodzeństwo, siostrę i brata. W Polsce spędzi w sumie pięć miesięcy - do
końca roku szkolnego, po czym pragnie podróżować po Europie.
W przyszłości ma zamiar studiować dziennikarstwo.

INICJATYWA WOLNA BIAŁORUŚ
Na początku marca tego roku zgłosiliśmy się (Karolina, dwóch
Marcinów i Janek) do pomocy w organizacji ,,Inicjatywa Wolna Białoruś". Na pierwszym spotkaniu wolontariuszy dostaliśmy plakaty
(do rozwieszenia w Warszawie i okolicach), informujące o zbliżającym się koncercie ,,Solidarni z Białorusią". Przez cały miesiąc braliśmy udział w różnych działaniach związanych z tym przedsięwzięciem. 30 marca na Placu Zamkowym w Warszawie odbył się koncert.
W czasie występów mieliśmy dużo pracy. Zbieraliśmy pieniądze na
rzecz działającego w podziemiu Białoruskiego Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa w Mińsku, które jest ostatnią szkołą nauczającą w języku białoruskim. Na koncert przyszło kilka tysięcy osób.
Zebraliśmy ponad 20 tysięcy złotych. Cała ta akcja była dla nas niezwykłym przeżyciem. Dzięki niej poczuliśmy, że możemy zrobić coś
dobrego dla drugiego człowieka.
Karolina i Marcin z kl. 3 g

PIKNIK U ŚWIĘTEJ TERESY
Już po raz trzeci pod koniec maja organizujemy imprezę
rodzinną pod nazwą Piknik u św. Teresy. W tym roku odbędzie
się on
w sobotę, 31 maja na boisku przed szkołą.
Serdecznie wszystkich zapraszamy, szczegóły pojawią się
na plakatach i stronie internetowej szkoły.
red. Iwona Zubka-Krawczyk

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Związek Podkowian we współpracy z Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich ogłasza konkurs fotograficzny

PODKOWY ŚWIATŁA I CIENIE
Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do fotografów-amatorów, szczególnie zapraszamy uczniów szkół podkowiańskich oraz
młodych mieszkańców Podkowy uczących się w innych miastach.
Celem konkursu jest:
 ukazanie blasków i cieni życia w tak specyficznym mieście jakim jest Podkowa Leśna,
 dokumentacja miejsc szczególnie pięknych, a także miejsc szpetnych zdegradowanych estetycznie i ekologicznie,
 wykorzystanie światła i cienia jako środków wyrazu tworzących nastrój zdjęć.
Oczekujemy zarówno fotografii będących impresją bądź metaforą ukazującą osobiste spojrzenie autora, jak i fotografii dokumentującej
rzeczywistość.
Prace można składać osobiście lub przesyłać w terminie do 14 czerwca 2008. (sobota) pod adresem: Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (budynek Pałacyku-Kasyna), ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna.
Regulamin konkursu i Kartę Zgłoszenia można pobrać ze strony Urzędu Miasta www.podkowalesna.pl lub w formie papierowej w sekretariatach podkowiańskich szkół, w Miejskiej Bibliotece przy ul. Błońskiej 50 oraz w recepcji Pałacyku-Kasyno.
Rozstrzygnięcie konkursu 23 czerwca 2008. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy konkursowej nastąpi w Pałacyku-Kasynie w
czasie trwania Europejskich Dni Dziedzictwa 2008 (13-14 września 2008).
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ABOLICJA MAJOWA

KSIĘŻYCOWE DARY

Zgodnie z ogólnopolską tradycją, podobnie jak wiele innych
bibliotek, ogłaszamy trwające od 1 do 31 maja 2008 r. zwolnienie od
kary za przetrzymanie książek wszystkich Czytelników, którzy nie
zdołali zwrócić książek w terminie 31 dni od daty wypożyczenia.
Liczymy na Państwa dobrą wolę, która pozwoli ponownie udostępnić "zapomniane" tytuły.

Przypominamy, że Biblioteka włączyła się do działań, które w Polsce nazywają się "Uwolnij Książki", a w Podkowie Leśnej "Księżycowe Dary". Najprościej mówiąc działanie polega na celowym pozostawieniu książki na tzw. "półkach" lub w przypadkowych miejscach,
aby znalazca mógł ją przeczytać i przekazać dalej za pośrednictwem
tejże "półki". Zapraszamy do korzystania
z całkiem pokaźnych zbiorów znajdujących się na regale w holu
Biblioteki opatrzonym nazwą Księżycowe Dary.

RELACJE ZE SPOTKAŃ AUTORSKICH
Dotychczas mieliśmy przyjemność zaprosić Państwa na trzy spotkania. Gościliśmy:
 Joannę Wiszniewicz prezentującą swoją najnowszą książkę
"Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca", której fragmenty
czytał Józef Duriasz. Spotkanie prowadziła Joanna TrzeciakWalc;
 Piotra Müldnera-Nieckowskiego, który wprowadził nas w niezmiernie ciekawe zagadnienia literackiej aktywności lekarzy na
przestrzeni dziejów;
 Zdzisława Romanowskiego, którego książka "Imiona honoru"
wywołała niezwykle burzliwą dyskusję.

ZAPROSZENIA
Serdecznie zapraszamy w sobotę 21 czerwca o godz. 1600 na spotkanie z Jackiem Maziarskim. Jesteśmy przekonani, że udział w
spotkaniu pod intrygującym tytułem "Podkowa - miasto zbrodni"
(nasze miasto w powieściach kryminalnych) dostarczy Państwu niezapomnianych wrażeń.

WYSTAWA ILUSTRACJI DO KSIĄŻEK
Mamy Przyjemność zaprosić Państwa do eksponowanej w dniach
5 - 30 maja 2008 r. w budynku Biblioteki wystawy ilustracji do książek dla dzieci i młodzieży nagrodzonych przez Polską Sekcję IBBY Międzynarodowej Izby ds. Książek dla Młodych pt. "Konkursy
i nagrody IBBY 2007".
Polska Sekcja IBBY co roku przyznaje nagrody dla twórców książek. Wystawa, którą będziecie Państwo mogli obejrzeć to pokłosie
ubiegłorocznej edycji konkursu w kategorii ilustratorzy książek dla
dzieci i młodzieży.

WAKACYJNE CZYTANIE
We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Podkowie Leśnej
Biblioteka organizuje wakacyjne głośne czytanie dla dzieci.
W ramach organizowanych przez MOK i PKPS Artystycznych wakacji pod nazwą Podróż dookoła świata, w lipcu i sierpniu 2008 r. co
tydzień - we wtorek - będą nas odwiedzać grupy dzieci, którym
będziemy czytać książki tematycznie związane z kontynentami i krajami prezentowanymi podczas zajęć w Ośrodku Kultury.

STRONA INTERNETOWA
Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej Biblioteki www.mbp-podkowalesna.pl, na której znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące działań Biblioteki. Nowym elementem,
jaki pojawił się na naszej stronie jest kalendarz imprez i wydarzeń.
Zapraszamy!
Zapraszamy do wpisywania się na listę mailingową Biblioteki
(Newsletter). Za jej pośrednictwem do Państwa elektronicznych
skrzynek trafią informacje o wydarzeniach w Bibliotece i zakupionych nowościach książkowych.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki o zgłaszanie się osobiste, telefoniczne 022 758
96 48 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (dyrektor@mbppodkowalesna.pl). Po konsultacjach z czytelnikami proponujemy
Państwu listę książek, które mogłyby być brane pod uwagę podczas
pierwszych spotkań.
AUTOR
Jeffrey Archer
Patricia Cornwell
Gabriel Garcia Marquez
Julio Cortázar
Carlos Ruiz Zafón
Daphne du Maurier
Paolo Coehlo
Erich Fromm
John Fowles
Per Olov Enquist
Matthew Pearl
Dante Alighieri
Umberto Eco
Joan Lindsay
Pär Lagerkvist
August Strindberg
Edgar Allan Poe
Anita Brookner
Borys Pasternak
Zygmunt Bauman
Leszek Kołakowski
Aleksander Sołżenicyn
Patrick Süskind
Aldous Huxley
Francis Fukuyama

TYTUŁ
Co do grosza
Post mortem
Sto lat samotności
Gra w klasy
Cień wiatru
Nie oglądaj się teraz
Weronika postanawia umrzeć
Mieć czy być?
Kochanica Francuza
Wizyta królewskiego konsyliarza
Klub Dantego
Boska komedia
Imię róży
Piknik pod wiszącą skałą
Karzeł
Spowiedź szaleńca
Maska śmierci szkarłatnej
Hotel du Lac
Doktor Żywago
Globalizacja
13 bajek z Królestwa Lailonii
Archipelag Gułag
Pachnidło
Nowy wspaniały świat
Koniec człowieka

WOLONTARIAT W BIBLIOTECE
Miejska Biblioteka Publiczna w Podkowie Leśnej zaprasza wszystkich zainteresowanych pracą w charakterze wolontariusza NIE
TYLKO W BIBLIOTECE. Pomysł zorganizowania grupy osób, które
chcą w życiu czegoś więcej poddała Pani Lidia Ziębińska - koordynator programu "Jestem blisko" w Centrum Wolontariatu w Warszawie, która zajmie się też jego stroną formalną i organizacyjną.
Na wolontariuszy oczekujemy codziennie w godzinach otwarcia
Biblioteki. Więcej informacji można uzyskać telefonując pod numer:
(0-22) 758-96-48 lub wysyłając pytanie na adres mailowy: dyrektor@mbp-podkowalesna.pl
Zapraszam serdecznie
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Dorota Skotnicka

KLUB POD MĄDRYM SMOKIEM
Z radością informujemy, że KLUB POD MĄDRYM SMOKIEM cieszy
się dużym powodzeniem u najmłodszych czytelników. Składamy
serdeczne podziękowania pani Teresie Miller, która od początku
marca prowadzi klubowe spotkania dla najmłodszych, czytając
maluchom, a także na cotygodniowych spotkaniach zachęca podkowiańskie przedszkolaki do bliższego spotkania z książką. Dziękujemy również za wsparcie i zaangażowanie w krzewienie idei głośnego czytania pani Agnieszce Meyer. W lecie spotkania Klubu będą
się odbywać w tych samych terminach. Planujemy także głośne czytanie na terenie ogrodu Biblioteki, co będzie dla maluchów dodatkową atrakcją.

Konkurs na logo Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
ogłasza konkurs na opracowanie znaku graficznego Centrum.
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do młodych
twórców, studentów, uczniów szkół artystycznych, artystów plastyków oraz osoby amatorsko zajmujące się działalnością plastyczną.
Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2008 roku.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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ROZMOWA Z ALINĄ WITKOWSKĄ, DYREKTOREM CKiIO
ardzo ważny dla Podkowy Leśnej projekt - rewitalizacja Pałacyku-Kasyno - dobiegł końca. Jest pani pierwszym dyrektorem odnowionego, przywróconego podkowiańskiej społeczności
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Jakie są pani pierwsze
wrażenia związane z Podkową, jej mieszkańcami i Pałacykiem?
Podkowa Leśna jest miejscem szczególnym i to nie tylko ze względu na walory przyrodnicze. Fascynująca jest jej historia naznaczona
dokonaniami i obecnością wielu wybitnych postaci kultury, sztuki i
nauki. Wyjątkowi są również współcześni mieszkańcy Podkowy mają mocne poczucie własnej wartości, są patriotami lokalnymi, których emocjami, opiniami i działaniami kieruje poczucie swojskości,
ze wszystkimi jego korzystnymi konsekwencjami. Zakładają stowarzyszenia i fundacje, aby razem realizować swe pożyteczne cele.
Podziwiam ich dokonania i intelektualny potencjał.
Piękny, zabytkowy Pałacyk Kasyno to nie tylko źródło wiedzy
historycznej, lecz także emocji i uczuć. Gorąca dyskusja na temat
jego roli i przeznaczenia toczyła się przecież od dawna. Adaptacja
Pałacyku Kasyno do pełnienia nowej funkcji, ale stanowiącej kontynuację dawnej, jest zadaniem wymagającym wiele wyczucia. Nie
można bowiem przekroczyć pewnej trudnej do określenia granicy,
poza którą adaptacja oznacza utratę podstawowych walorów obiektu: wartości historycznych, estetycznych, czy waloru autentyczności.
Jest to trudne w sytuacji, gdy przed Pałacykiem postawiono konkretne zadania: ma być miejscem spotkań i społecznej integracji, ale
równocześnie musi zarobić na swoje utrzymanie. Moją rolą jest te
funkcje pogodzić.
Prace organizacyjne związane z urządzaniem zaplecza organizacyjno-administracyjnego już za panią. Jakie ma pani plany na
najbliższe miesiące?
Kończę kompletowanie zespołu pracowniczego, któremu mam do
zaoferowania pionierską, ciekawą, wciągającą i przynoszącą satysfakcję pracę. Tu na pewno nie będzie nudno.
Moje najbliższe plany to opracowanie programu i harmonogramu
działania Centrum w porozumieniu i we współpracy ze wszystkimi
podkowiańskimi partnerami: Miejskim Ośrodkiem Kultury, szkołami,
parafią św. Krzysztofa, Biblioteką Miejską, organizacjami społecznymi. Równocześnie trwać będą prace nad aranżacją pomieszczeń
Pałacyku i uruchomieniem restauracji.
Określając założenia programowe przyjęłam, że chcę upowszechniać najnowsze treści i formy artystyczne oraz prezentować dorobek
kulturalny Podkowy Leśnej w ścisłej relacji z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i środowiskami twórczymi. Ważnym aspektem
działalności będzie promocja, która ma sprawić, aby informacje
o inicjatywach Centrum docierały do wszystkich mieszkańców i do
mediów: lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Temu ma służyć
m.in. strona internetowa, którą planuję niebawem uruchomić. Centrum musi mieć zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i odpowiedni program edukacyjny oraz strategie popularyzatorskie, które
pozwolą na efektywne uczestniczenie w jego działaniach szerokim
rzeszom publiczności.
Jaką propozycję programową Centrum Kultury w Podkowie
przedstawi starszym i młodszym mieszkańcom?
Chciałabym, aby miejsce to aktywnie uczestniczyło we wszechstronnym rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, wyzwalało w nich
twórczą energię, towarzyszyło w ważnych przemianach, poszukiwaniu życiowych dróg.
Konieczne wydaje mi się wypracowanie propozycji dla podkowiańskiej młodzieży.
We wrześniu w Pałacyku ruszą warsztaty filmowe prowadzone przez
profesora Michała Bogusławskiego, podczas których będzie można
nauczyć się sztuki operatorskiej i montażu filmów, a zarazem opowiedzieć filmowym językiem swoją historię o Podkowie Leśnej. Miłośników kina ucieszy otwarcie dyskusyjnego klubu filmowego, w którym
będziemy prezentować polskie filmy dokumentalne, klasykę kina
europejskiego, polską awangardę filmową i dorobek polskiej szkoły
animacji. Ciekawą propozycją będą warsztaty tworzenia komiksów i
warsztaty fotografii otworkowej. Galeria zaproponuje artystyczną
wyprawę w 20-lecie międzywojenne, która przybliży nie tylko malarstwo tego okresu, ale również architekturę, design, muzykę, modę,
kino i eksperymenty filmowe. Oprócz wystaw galeria będzie prowadzić
działalność edukacyjną dla młodzieży zainteresowanej sztuką współczesną. Przygotowujemy ciekawe formy zajęć, oparte na bezpośrednim kontakcie z artystami i krytykami sztuki najnowszej. Zamierzamy
nawiązać współpracę z ambitnymi wydawnictwami dla dzieci w celu
promowania nowych pozycji na rynku literatury dziecięcej. W ramach
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cyklu "Czytanki w Pałacyku" odbywać się będą spotkania z autorami
i ilustratorami połączone z inscenizacjami fragmentów tekstu.
Rozpoczynamy także cykl
rodzinnych happeningów artystycznych. Na pierwszy zapraszamy w niedzielę 8 czerwca. To
świetna okazja do przełamania
wewnętrznych barier, powstrzymujących nas przed uprawieniem
muzyki. Dzieci będą mogły również nauczyć się popularnych
tańców ludowych i uczestniczyć
w warsztatach perkusyjnych.
W kolejne letnie niedziele zaproponujemy dzieciom happeningi
teatralne, plastyczne i ekologiczne. Chciałabym, aby niedzielne
Alina Witkowska
spotkania dzieci z różnymi dziedzinami aktywności artystycznej
stały się tradycją.
Miłośnikom muzyki klasycznej zaproponujemy koncerty "Mistrz
i uczeń", których formuła przewiduje występ uznanego artysty, instrumentalisty bądź śpiewaka i pozostającego pod jego opieką debiutanta. Zainteresowanych nauką tańca zaprosimy na warsztaty tańców
różnych krajów m.in. greckich i węgierskich, a także tańca butoh.
Problemom współczesnego świata będzie poświęcony cykl spotkań dyskusyjnych "Pola widzenia" z udziałem osobistości życia kulturalnego, politycznego i naukowego. To tylko niektóre z propozycji.
Jakie inicjatywy obywatelskie są mile widziane?
W podkowiańskiej kulturze ważna jest aktywność mieszkańców,
bowiem to oni decydują o życiu kulturalnym swego miasta. W Podkowie Leśnej jest wiele znakomitych przykładów aktywności i inicjatywy obywatelskiej. Znakomitymi przykładami są: projekt Uniwersytet Otwarty Pokolenia, festiwal "Otwarte Ogrody" czy interesujące
projekty edukacyjne Fundacji Alternatywa. Zamierzam wspierać
społeczną aktywność poprzez budowanie programu Centrum
w oparciu o podobne inicjatywy.
Z kim chciałaby pani, jako dyrektor Pałacyku, współpracować,
z kim będzie pani współpracować?
Chcę postawić na ludzi, których pasja, zaangażowanie, jakość pracy
kulturalnej i artystycznej porywa i uszlachetnia innych. Cyprian Kamil Norwid napisał kiedyś: "Ludzie czynni są ci, co nie zależą od środowiska, ale
środowisko od nich". Tacy ludzie powinni być siłą sprawczą wszelkich
działań podejmowanych dla realizacji celów statutowych Centrum.
Deklaruję gotowość współpracy ze wszystkimi, "którzy chcieliby mieć
coś do powiedzenia w kulturze podkowiańskiej". Rzecz w tym, by zarówno młodzi, jak i dorośli podkowianie różnych środowisk chcieli o niej głośno mówić i by te słowa nie sprowadzały się wyłącznie do krytyki.
Moim zdaniem, oferta Centrum powinna częściowo wkomponować się w aktywność kulturalną stolicy. Nie widzę powodów, dla których imprezy warszawskie (np. projekcje w ramach Warszawskiego
Festiwalu Filmowego, czy pojedyncze koncerty organizowane
w ramach festiwali Warszawska Jesień, Ad libitum, Warszawskie Spotkania Muzyczne, czy Warszawa Singera) nie mogłyby wykorzystywać
podkowiańskiego obiektu. O ile tak duże imprezy byłyby nie do udźwignięcia dla budżetu małej instytucji kultury, to taka koprodukcja jest nie
tylko realna, ale może być jednocześnie interesującą promocją miasta.
Wszyscy czekamy na uroczystą inaugurację działalności Centrum i rozpoczęcie letniego sezonu kulturalnego. Jakie atrakcje
czekają na mieszkańców i przyjaciół Podkowy Leśnej?
W sobotę 21 czerwca o godzinie 11 rozpocznie się rodzinna impreza
plenerowa wokół Pałacyku, z licznymi atrakcjami sportowo-rekreacyjnymi i kulturalnymi, następnie wernisaż pierwszej wystawy w galerii, a wieczorem uroczysty koncert z udziałem znakomitych wykonawców.
Szczegółów na razie nie zdradzę, ale na pewno każdy znajdzie w programie coś dla siebie. W niedzielę 22 czerwca, zapraszamy dzieci i
rodziców na kolejny happening artystyczny, przybliżający świat dźwięków, instrumentów i radość muzykowania.
Mam nadzieję, że pogoda dopisze i pierwszy kulturalny weekend
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zachęci mieszkańców
Podkowy i jej przyjaciół do częstego odwiedzania tego miejsca. Serdecznie wszystkich zapraszam!
Rozmawiała Joanna Snarska-Pasternak

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

INFORMACJE RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
dniach 19 i 27 marca oraz 24 kwietnia 2008 roku radni miasta
Podkowy Leśnej obradowali na XVI, XVII i XVIII sesji.
XVII sesja była sesją uroczystą, poświęconą nadaniu honorowego
obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej wybitnemu pianiście
prof. Kazimierzowi Gierżodowi, ze względu na zasługi wniesione na
rzecz społeczności podkowiańskiej (sylwetkę profesora prezentowaliśmy na łamach Biuletynu Nr 1/27/ marzec 2008).

W

chór z Otrębus

Kazimierz Gierżod
Władzom miasta, radnym i organizatorom uroczystości było niezmiernie miło gościć tak wielu znakomitych gości - nie tylko z Podkowy i okolic, lecz również z dalszych zakątków Polski i świata. Przemówieniom i życzeniom dla prof. Gierżoda nie było końca, uśmiech
na wszystkich twarzach zagościł, gdy profesor pięknie i czule opowiadał o swoich wspomnieniach z Podkowy Leśnej, wyjazdów i spotkań ze światowej sławy osobistościami, a łza w oku się kręciła, gdy
głos zabrał, dobrze podkowianom znany i ceniony, ksiądz kanonik
Leon Kantorski, który w dusze zebranych tchnął nadzieję i pogodę.
Spotkanie uświetnił piękny występ chóru z Otrębus pod batutą Elżbiety Siczek.
Pan Kazimierz Gierżod w geście podziękowania dla Podkowy
Leśnej dnia 5 kwietnia 2008 roku w podkowiańskim Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich wykonał recital chopinowski.
19 marca 2008 roku odbyła się XVI sesja Rady Miasta - tzw. sesja
budżetowa, na której radni miasta po długiej dyskusji i przegłosowaniu zmian do projektu uchwały przedłożonego przez Burmistrza Miasta przyjęli budżet na 2008 rok dla Podkowy Leśnej - uchwała nr
78/XVI/2008. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny
wstrzymał się.

Również na XVI sesji podjęto jednogłośnie uchwałę Nr
77/XVI/2008 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego miasta Podkowy Leśnej. Mandatu zrzekł się radny okręgu 12 - pan Michał Czaykowski. Wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowy Leśnej
odbędą się dnia 8 czerwca 2008 roku.
Na XVIII sesji 24 kwietnia br. radni miasta w głosowaniu przyjęli
kolejne uchwały:
 Nr 79/XVIII/2008 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2007
rok. Za głosowało 8 radnych, wstrzymało się 4.
 Nr 80/XVIII/2008 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Podkowie Leśnej - przyjęto jednogłośnie.
 Nr 81/XVIII/2008 w sprawie wszczęcia postępowania mającego
na celu połączenie instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej i Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej - przyjęto jednogłośnie.
 Nr 82/XVIII/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta - przyjęto
jednogłośnie.
 Nr 83/XVIII/2008 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie
Aneksu nr 3 do umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z dnia 30
września 2005 roku. Za przyjęciem uchwały radni oddali 11 głosów, przeciw 1.
Treść uchwał i protokoły z sesji dostępne są na stronie
www.bip.podkowalesna.pl lub w Urzędzie Miasta, pok. Nr 1.
Biuro Rady Miasta
Anna Lorens

WIEŚCI Z URZĘDU
Wybory uzupełniające do Rady Miasta
Podkowa Leśna
W związku ze złożeniem mandatu przez radnego okręgu nr 12
Michała Czaykowskiego Wojewoda Mazowiecki zarządził wybory
uzupełniające do Rady Miasta Podkowa Leśna na dzień 8 czerwca
2008 r. (godz. 6 do 20).
Granice okręgu wyborczego nr 12 obejmują następujące ulice:
Akacjowa 13 - 35; Brzozowa; Kasztanowa; Modrzewiowa 10 - 36;
Topolowa
Lokal wyborczy dla wyborów uzupełniających będzie się mieścił
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 21
Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest Urząd Miejski w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41.

UWAGA
Informujemy o zmianie numeru bieżącego rachunku bankowego
Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.
Nowy numer konta: 43 1240 5918 1111 0000 4909 0851

Rozwiązanie konkursu dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań
w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego
Dnia 21 kwietnia 2008 roku Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej rozstrzygnął konkurs na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.
W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 16 projektów:
 11 ofert dla zadania 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań
kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja
kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży; oraz dorosłych,
 4 oferty dla zadania 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących
i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w
ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w 2008 roku,
 1 oferta dla zadania 3. Realizacja zadania publicznego 3.3.2 ujętego w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (2005 - 2014): "Oferta edukacji ustawicznej dla osób
starszych - "Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Podkowie Leśnej".
Wyniki konkursu opublikowano na tablicach ogłoszeń i na stronie
internetowej Urzędu Miasta.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIEJSKIEGO
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek - 1000 - 1800
wtorek - 800 - 1600
środa - 800 - 1600 (dzień wewnętrznej pracy bez przyjęć interesantów)
czwartek - 800 - 1600
piątek - 800 - 1600

Informacje dla Interesantów
BURMISTRZ MIASTA ANDRZEJ KOŚCIELNY
tel. (022) 759 21 02, fax (022) 758 90 03
e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Przyjęcia interesantów w poniedziałki w godz. 1200 - 1800
SEKRETARIAT I KANCELARIA
tel. (022) 759 21 01, fax 758 90 03, pokój nr 6
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
SEKRETARZ MIASTA MARIA GÓRSKA
tel. (022) 759 21 01, pokój nr 6
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
SKARBNIK MIASTA MARIA OSTROWSKA
tel. (022) 759 21 01
e-mail: skarbnik@podkowalesna.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO I DOWODY OSOBISTE
tel. (022) 729 10 62 lub 759 21 15, pokój nr 7
e-mail: usc@podkowalesna.pl
EWIDENCJA LUDNOŚCI
I EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
tel. (022) 729 10 62 lub 759 21 16, pokój nr 7
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA
tel. (022) 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
REFERAT FINANSOWY
 Podatki od nieruchomości, spadków i darowizn,
 Opłata za korzystanie z wodociągu i kanalizacji,
 Opłata adiacencka, Opłata za użytkowanie wieczyste
tel. (022) 759 21 07, pokój nr 2
KASA
oraz sprawy dotyczące podatku od środków transportowych
tel. (022) 759 21 08
Godziny przyjęć interesantów:
codziennie przerwa 1300 - 1330
poniedziałek - 1000 - 1800
wtorek - 1000 - 1400
środa - kasa nieczynna
czwartek - 900 - 1500
piątek - 900 - 1500
REFERAT GOSPODARKI MIEJSKIEJ I INWESTYCJI
KIEROWNIK REFERATU KATARZYNA KOWALEWSKA
 Inwestycje
 Remonty i obsługa domów komunalnych
 Stan nawierzchni dróg, oświetlenie ulic
 Ochrona środowiska, porządki
tel. (022) 759 21 21, 759 21 22, pokój nr 11, 12
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl

REFERAT PLANOWANIA I ROZWOJU MIASTA
KIEROWNIK REFERATU MAŁGORZATA STĘPIEŃ-PRZYGODA
 Zagospodarowanie przestrzenne miasta
 Gospodarka nieruchomościami i gospodarka lokalowa
 Podziały geodezyjne
tel. (022) 759 21 17, 759 21 19, pokój nr 16, 17
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. (022) 759 21 11
Czynny w godzinach:
poniedziałek - 1000 - 1800
wtorek - 800 - 1500
środa - 800 - 1600
czwartek - 800 - 1600
piątek - 800 - 1600
Adresy internetowe Radnych:
1 Borkowski Mirosław - miroslaw.borkowski@podkowalesna.pl
2 Choroś Małgorzata - malgorzata.choros@podkowalesna.pl
3 Chrzanowski Jarosław - jarosław.chrzanowski@podkowalesna.pl
4 Głowacki Kazimierz - kazimierz.glowacki@podkowalesna.pl
5 Łukasiewicz Anna - anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl
6 Mironiuk Jolanta - jolanta.mironiuk@podkowalesna.pl
7 Murawski Dariusz - dariusz.murawski@podkowalesna.pl
8 Musiałek Zbigniew - zbigniew.musialek@podkowalesna.pl
9 Radziejowski Janusz - janusz.radziejowski@podkowalesna.pl
10 Trzeciak-Walc Joanna - joanna.walc@podkowalesna.pl
11 Wrzosek Anna - anna.wrzosek@podkowalesna.pl
12 Żukowska-Maziarska Anna - anna.maziarska@podkowalesna.pl
Radni Małgorzata Janus i Zbigniew Bojanowicz nie posiadają
adresów internetowych. Korespondencję e-mailową można kierować do nich na adres: radamiasta@podkowalesna.pl

KONTAKT DO INSTYTUCJI WAŻNYCH
DLA MIESZKAŃCÓW
Pogotowie Ratunkowe
Grodzisk Mazowiecki 999; 022 755-30-30
Policja
Komisariat Policji w Podkowie Leśnej
022 758-91-10; 022 758-91-05; 600 997 508
Komenda Powiatowa Policji 997; 022 755-60-10 do 14
Ośrodki Zdrowia
NZOZ "Basis" 022 758-92-65
NZOZ "Medicus" 022 729-10-65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki
inf. Medyczna 022 755-90-00
Apteki
Apteka Podkowiańska 022 729-19-16
Apteka " Pod Aniołem" 022 758-97-60
Apteka Główna 022 729-10-86
Biblioteka Publiczna
tel. 022 758 96 48
Straż Pożarna
Grodzisk Mazowiecki 998; 022 755-52-37
Brwinów 022 729-59-46
Zakład Energetyczny
Pruszków 022 738-23-20; 738-24-51; 991
Posterunek energetyczny
Grodzisk Mazowiecki 022 755-51-36
Pogotowie gazowe Warszawa 022 628-45-87; 992
Rozdzielna gazu
Grodzisk Mazowiecki 022 792-03-60
Konserwacja oświetlenia ulicznego
Warszawa 022 886-48-26; 0692469760
Konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej
sieć wodna 661 955 201
sieć kanalizacyjna 502 291 630; 503 134 281
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 022 724-15-70
Prokuratura Rejonowa Grodzisk Mazowiecki 022 755-52-54
Sąd Rejonowy Grodzisk Mazowiecki 022 755-20-61

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

