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Festiwal Otwarte Ogrody
VIII edycja
1-3 czerwca 2012

Zdjęcia wykonano podczas ubiegłorocznej edycji festiwalu, fot. O Koszutski, T. Potkański, J. Snarska-Pasternak

Uroczysta Sesja Rady Miasta
14 kwietnia podczas Nadzwyczajnej Sesji
Rady Miasta zostały wręczone Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Podkowy Leśnej”.
Otrzymali je Jaśmina Strzelecka – pianistka, pedagog; Henryk Bazydło – fotografik;
Michał Bogusławski – reżyser; Grzegorz

Dąbrowski – nauczyciel i Oskar Koszutski
– Szef Archiwum Obywatelskiego Podkowy
Leśnej. Odznaki, w obecności wszystkich
członków kapituły, wręczali jej członkowie
Bogusław Jestadt - Przewodniczący Rady
Miasta, Małgorzata Stępień-Przygoda –

Burmistrz Miasta oraz Jacek Wojnarowski
– Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta
Ogrodu, Przewodniczący Kapituły.

więcej na str. 5

Profesor Jerzy Regulski - Honorowy Obywatel Podkowy Leśnej odznaczony Orderem Orła Białego!
3 maja 2012 roku Prezydent Bronisław
Komorowski odznaczył Profesora Jerzego
Regulskiego Orderem Orła Białego - najwyższym odznaczeniem państwowym. Profesor Jerzy Regulski otrzymał to zaszczytne
wyróżnienie w „uznaniu znamienitych zasług dla transformacji politycznej i ustrojowej kraju, za konstruktywne działania na
rzecz rozwoju demokracji lokalnej i reformy
samorządu terytorialnego.”
Zwracając się do odznaczonego, Prezydent powiedział: „Dziękuję profesorowi
Regulskiemu – ojcu polskiej samorządności,
bez której trudno dziś sobie wyobrazić dalszy postęp”.

Profesor Regulski urodził się i mieszkał
w Zarybiu, rodzinnym majątku jednego
z założycieli Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej.
W imieniu Burmistrza i Rady Miasta Podkowy Leśnej oraz Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej i społeczności podkowiańskiej składamy Panu Profesorowi serdeczne gratulacje z powodu tego
wyróżnienia. Podkowa Leśna jest dobitnym
przykładem skuteczności reform zainicjowanych przez wybitnego podkowianina.
Jacek Wojnarowski
Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej

www.podkowalesna.pl

ffot. Łukasz Kamiński
Kancelaria Prezydenta
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KRONIKA,
czyli spotkania i wydarzenia, w których brali
udział przedstawiciele podkowiańskiego
samorządu
26 kwietnia 2012 roku
Seminarium „Partycypacja publiczna, prawo i obywatel” organizowane w ramach projektu systemowego „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu
polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”;
7 maja 2012 roku
Na początku maja funkcję komendanta Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku objął mianowany na to stanowisko mł. insp. Dariusz
Zalesiński. W spotkaniu powitalnym wzięli udział przedstawiciele
komendy stołecznej, funkcjonariusze grodziskiej policji, reprezentanci samorządu, prokuratury i straży pożarnej;
14 maja 2012 roku
„Budowa e-formularzy na ePUAP – praktyczne warsztaty komputerowe” organizowane przez Centrum Szkoleniowe IT w Administracji;
15 maja 2012 roku
Mazowieckie Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie przedstawicieli samorządów z województwa mazowieckiego zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi z udziałem wojewody mazowieckiego Jacka
Kozłowskiego;

Mieszkańcy pytają co dalej z willą
„Jukawa” przy ul. Parkowej 19
Szanowni Państwo,
Budynek pochodzący z 1928 r., w okresie
przedwojennym służył jako pensjonat, a od
czasów wojny kolejno jako szkoła, potem
dom komunalny. W 2009 r. decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze
względu na zły stan techniczny willa została
wyłączona z eksploatacji jako zagrażająca
bezpieczeństwu i zdrowiu jej mieszkańców.
Małgorzata
W związku z licznymi potrzebami, miasta
Stępień-Przygoda
obecnie nie stać na generalny remont tego
Burmistrz
budynku. Zależy nam jednak na tym, aby
Podkowy Leśnej
„zielona willa” nie została rozebrana i istniała dalej w naszym krajobrazie. Zaproponowaliśmy jej sprzedaż wierząc, że prywatny właściciel zauroczony architekturą i lokalizacją
nieruchomości zainwestuje w jej odbudowę. Dla wielu zabytkowych
domów często sprzedaż okazała się jedynym ratunkiem.
Radni, zdejmując z programu sesji projekt uchwały o sprzedaży
willi, zaproponowali dalszą dyskusję i przedstawienie wniosków do
31 sierpnia br. Obecnie willa i teren wokół są porządkowane i zabezpieczane.
Z poważaniem,

16 maja 2012 roku
Walne zebranie członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin
na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (MSSI) w Wyszkowie. Nowym prezesem stowarzyszenia wybrano Małgorzatę
Bebelską (Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice). W składzie nowego Zarządu znaleźli się: Andrzej Jarzyński (Gmina Szydłowiec),
Bogusław Karakula (Gmina Sokołów Podlaski), Arkadiusz Kosiński
(Gmina Brwinów), Cezary
y Parzychowski
y
(Gmina Pułtusk), Dariusz
Korczakowski (Gmina Wyszków) oraz Jerzy Żelichowski (Gmina
Sochaczew);

Małgorzata Stępień-Przygoda
Burmistrz Miasta

26 maja
j 2012 roku
Święto Szkoły w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej, podczas którego odbyły się m.in. koncerty, warsztaty i wystawy plastyczne, ekspozycja makiet oraz
przedstawienia teatralne;
28 maja 2012 roku
Spotkanie u Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego;
Akademia Liderów Samorządowych
Projekt systemowy realizowany przez Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji w ramach Działania 5.2 POKL, mający na celu podniesienie kompetencji kadr w samorządzie terytorialnym. Są to bezpłatne studia podyplomowe dla sekretarzy i skarbników realizowane w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim. W III edycji tego
projektu bierze udział Sekretarz Miasta;
Dobre prawo sprawne rządzenie
To największy projekt systemowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Realizowany jest on w ramach Działania
5.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ideą projektu jest
poprawa jakości aktów prawa miejscowego oraz decyzji administracyjnych wydawanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również poprawa jakości rozstrzygnięć organów nadzorujących i kontrolujących działalność JST. Wsparciem zostało objętych
ponad 7 tysięcy urzędników jednostek samorządu terytorialnego,
organów nadzoru nad samorządem oraz Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. W projekcie wzięło udział 10 pracowników
podkowiańskiego urzędu. Projekt realizowany jest w partnerstwie
z Wydziałem Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego.
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fot. M. Pietrzak

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej ogłasza przetarg pisemny
nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiącego własność
miasta Podkowa Leśna przy ul. Brwinowskiej 30.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.bip.podkowalesna.pl w zakładce przetargi.

www.podkowalesna.pl

Wieści z Urzędu

Likwidacja numeru telefonu policji
W związku ze zgłoszeniami mieszkańców
sygnalizującymi brak możliwości połączenia z telefonem alarmowym 609 969 929,
który został użyczony przez urząd funkcjonariuszom podkowiańskiej policji, a nie był
przez nich używany, podjęto decyzję o jego
likwidacji.
Kontakt z policją jest teraz możliwy pod
numerami:

• Komisariat Policji w Podkowie Leśnej –
22 758 91 10,
• Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku
Maz. – 22 755 60 10 (11, 12 lub 13),
• numer alarmowy z telefonów stacjonarnych – 997,
• numer alarmowy z telefonów komórkowych – 112.
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

Kontrola przyłączy
kanalizacyjnych
Urząd Miasta Podkowa Leśna przypomina, sieć kanalizacyjna w naszym mieście
jest kanalizacją sanitarną, co oznacza, że nie
wolno do niej wpuszczać wód deszczowych
(z dachów, utwardzonych nawierzchni posesji, drenaży). Mając powyższe na uwadze,
informujemy mieszkańców, że będą prowadzone w tym zakresie kontrole z urzędu.
Referat Gospodarki Miejskiej

Akcja szczepień przeciw wirusowi HPV
W Podkowie Leśnej akcję szczepień przeciwko wirusowi HPV, wywołującemu raka
szyjki macicy rozpoczęto w 2009 roku. Wówczas zaszczepiono 15 dziewczynek z rocznika 1997.
W bieżącym roku akcję szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewcząt z rocznika 2000, zamieszkałych w Podkowie Leśnej rozpocznie

Zmiany stawek opłat
za wodę i kanalizację
Dnia 12 kwietnia 2012 r. Rada Miasta
Podkowy Leśnej zatwierdziła nowe opłaty
za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących
własność Miasta Podkowa Leśna do odbiorców:
a) Taryfa I: woda dostarczona do odbiorców:
- cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości: 2,20 zł plus obowiązujący podatek
VAT.
b) Taryfa II: woda dostarczona do odbiorców korzystających z podliczników:
- cena za 1 m3 dostarczonej wody do spożycia i celów gospodarczych w wysokości:
2,20 zł plus obowiązujący podatek VAT,
- cena za 1 m3 dostarczonej wody wg wskazań podliczników w wysokości: 4,40 zł
plus obowiązujący podatek VAT.
Rada Miasta zatwierdziła również opłatę
za 1 m3 ścieków odprowadzonych do kanalizacji sanitarnej od odbiorców.
Taryfa za ścieki odprowadzone od odbiorców:
- cena za l m3 odprowadzonych ścieków
w wysokości: 6,25 zł plus obowiązujący
podatek VAT .
Stawki zostały zwiększone z uwagi na
wzrost kosztów administrowania, eksploatacji, obsługi i konserwacji sieci, energii
elektrycznej.
Referat Gospodarki Miejskiej

wykład informacyjny, który odbędzie się
4 czerwca o godzinie 18:00 w podkowiańskim Zespole Szkół. Wykład poprowadzi
doktor Magdalena Bijak-Perka - specjalista
medycyny rodzinnej, która przybliży zebranym zagrożenia, które niesie wirus HPV.
Przedstawi istotę szczepionki i działań profilaktycznych chroniących kobiety przed rakiem szyjki macicy.

Pierwsza dawka szczepionki zostanie podana w dniu 6 czerwca br. od godziny 9.00
w gabinecie lekarskim Zespołu Szkół przy
ulicy Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej
wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców dziewcząt. Natomiast podanie drugiej dawki nastąpi po wakacjach.
Maria Górska
Sekretarz Miasta Podkowy Leśnej

Przebudowa skrzyżowania ulic:
Bluszczowej, Kwiatowej i Parkowej
W tym roku planowana jest przebudowa
skrzyżowania ulic: Bluszczowej, Kwiatowej
i Parkowej. W celu poprawy bezpieczeństwa rozdzielono istniejące pięciowlotowe
skrzyżowanie i przesunięto istniejący wlot
ul. Bluszczowej na wschód z zachowaniem
minimalnej dopuszczalnej odległości. Tym
samym planuje się wprowadzenie jednego
kierunku ruchu na ulicy Bluszczowej. Nawierzchnia jezdni i zjazdów zostanie wykonana z szarej kostki brukowej o wymiarach
20x20 cm. Chodnik na skwerze zachodnim
zaprojektowano z betonowej kostki bru-

kowej o wymiarach 16x20 cm, koloru grafitowego. Natomiast chodnik na skwerze
wschodnim przewidziano z kostki kamiennej, granitowej, łupanej o wymiarach 4/6
koloru szarego. Plac przy figurze Matki
Boskiej będzie wykonany z płyt kamiennych, granitowych, płomieniowanych o wymiarach 50x50 cm koloru brązowego typu
venga. W ramach inwestycji przewiduje się
również wykonanie robót ogrodniczych (nasadzenia krzewów i rabat kwiatowych).
G. Lewandowski, T. Gawin

Projekt przebudowy skrzyżowania

www.podkowalesna.pl
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Rozbudowa szkoły
Z uwagi na brak postępu w realizacji inwestycji strony odstąpiły w maju od umowy
dotyczącej wykonania obiektu pod nazwą
Budowa sali sportowej i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.
Teren budowy został przejęty przez Inwestora i zabezpieczony przez firmę ochroniarską. Trwa inwentaryzacja wykonanych
prac i ustalenie ich wartości. Po podsumowaniu współpracy z dotychczasowym wykonawcą, Urząd Miasta rozpocznie przygotowania do ogłoszenia kolejnego przetargu
celem dokończenia budowy.
G. Lewandowski, T. Gawin

Warsztaty metodyczne
„Marihuana i nowe narkotyki – fakty bez mitów”
Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU) na zaproszenie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowało 20 kwietnia 2012 r.
bezpłatne warsztaty „Marihuana i nowe
narkotyki – fakty bez mitów”. Zaproszenie było skierowane do wszystkich osób
zainteresowanych tematyką uzależnień,
w szczególności do rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.
W warsztatach wzięło udział ponad 40 osób,
w większości nauczycieli. Uczestnicy uzyskali cenne informacje na temat nowych
substancji odurzających i środków pobudzająco-wzmacniających oraz praktyczne
informacje o sposobach rozpoznawania
uzależnień.
Prowadzący warsztaty prof. dr. hab. Mariusz Jędrzejko kierującu MCPU wykazał
ogromną znajomość lokalnego środowiska i występujących w nim niepokojących
zachowań dzieci i młodzieży. Nowatorska
i ekspresyjna forma prowadzenia zajęć pobudziła słuchaczy do aktywnego uczestni-

czenia w warsztatach. Przedstawiane różne rodzaje uzależnień poparte przykładami
z praktyki zawodowej i życia prywatnego
prowadzącego, przybliżyły słuchaczom ten
trudny temat. Drugą część spotkania poświęconą prezentacji narkotyków i środków
odurzających, jakie ostatnio pojawiły się na
rynku poprowadzili dwaj współpracownicy
profesora - mgr Maciej Szczodrowski i mgr
Leszek Roszczenko. Dziękujemy wszystkim
prelegentom za interesujący wykład i propozycję nawiązania dalszej współpracy.
Szczególne podziękowania kierujemy do
dyrektora szkół św. Teresy i św. Hieronima
Grzegorza Dąbrowskiego za gościnne przyjęcie w murach nowej szkoły oraz do nauczycieli obu szkół podstawowych i gimnazjów oraz rodziców, którzy zechcieli wziąć
udział w warsztatach.
Katarzyna Bohdanowicz
Przewodnicząca GKRPA
w Podkowie Leśnej

Kradzież kwiatów
fot. T. Gawin

Oświadczenie
Zgodnie z treścią wyroku Sądu z dn.
18 października 2010 r. (z sentencją którego
się nie zgadzam) zamieszczam następującej
treści oświadczenie:
„Andrzej Kościelny przeprasza Panią Joannę Damaziak za to, że w swojej ulotce wyborczej z dnia 6 listopada 2006 r. naruszył
jej dobre imię poprzez podanie nieprawdziwych informacji w sprawie jej udziału
w realizacji niezgodnie z prawem inwestycji budowy centrum handlowo-usługowego u zbiegu ulic Brwinowskiej i Słowiczej
w Podkowie Leśnej z komentarzem wskazującym na popełnienie czynu karalnego.”
Andrzej Kościelny

Na początku kwietnia Urząd Miejski
w Podkowie Leśnej posadził w donicach na
terenie miasta 490 bratków. Niestety niedługo cieszyły one oko mieszkańców. Tuż
po świętach pracownicy Urzędu zauważyli,

że zostały one skradzione z donic przy ulicy
Lipowej. Apelujemy do mieszkańców, aby
nie pozostawali obojętni na akty wandalizmu w mieście.
Referat Gospodarki Miejskiej

Zmiana godzin pracy
Urzędu Miasta

Remont chodnika
na ul. Jeleniej

Informujemy, że wprowadza się w regulaminie pracy urzędu równoważny system
czasu pracy. Od 1 lipca 2012 r. będą obowiązywały następujące godziny pracy Urzędu
Miejskiego w Podkowie Leśnej:
poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 16.00 dzień wewnętrzny
czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8.00 - 14.00

W tym roku Urząd Miasta w Podkowie
Leśnej planuje wykonanie remontu chodnika na ul. Jeleniej na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Króliczej. Remont chodnika polegał będzie na wymianie dotychczasowej
nawierzchni na kostkę brukową betonową
typu „Holland” koloru szarego.
Obecnie trwają prace przy ogłoszeniu
przetargu. Termin realizacji remontu przewiduje się na sierpień br.
G. Lewandowski, T. Gawin

Wiosenne porządki lasu Młochowskiego
Po raz kolejny na zaproszenie Burmistrz
Miasta Małgorzaty Stępień-Przygody i Nadleśnictwa Chojnów na akcję sprzątania
Lasu Młochowskiego stawili się mieszkańcy, harcerze przedstawiciele nadleśnictwa
i pracownicy urzędu. Ochotnicy, uzbrojeni
w rękawiczki ochronne oraz worki na śmiecie, spotkali się w deszczową sobotę 12 maja
u wejścia do lasu.
Mimo deszczu zebrano butelki, papier,
folie, doniczki, puszki, a także wiele innych
rzeczy zbędnych w lesie. Zebrano ok. 100
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worków śmieci (11 m3), których wywóz zorganizowało Nadleśnictwo Chojnów.
Po ciężkiej pracy wszyscy odpoczywali
przy ognisku zorganizowanym przez Nadleśnictwo Chojnów, posilając się kiełbaskami,
które zapewniła Burmistrz Miasta. Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim, szczególnie licznie przybyłym harcerzom, za
udział i zaangażowanie w akcję sprzątania
lasu i już zapraszają na następne.
Beata Homontowska

www.podkowalesna.pl

fot. B. Homontowska

Rada Miasta

Informacje Rady
Miasta Podkowy Leśnej
12 kwietnia 2012 r. podczas XVIII sesji
radni miasta Podkowy Leśnej przyjęli następujące uchwały:
• 91/XVIII/2012 w sprawie zmiany uchwały
Nr 87/XVII/2012 Rady Miasta Podkowy
Leśnej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na
2012 rok,
• Nr 92/XVIII/2012 w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech
lat,
• Nr 93/XVIII/2012 w sprawie programu
przeciwdziałania bezdomności zwierząt
domowych na terenie Miasta Podkowy
Leśnej,
• Nr 94/XVIII/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Podkowa Leśna,
• Nr 95/XVIII/2012 w sprawie ustalenia
oraz obniżenia tygodniowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolu, szkole i gimnazjum, dla
którego Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym,
• Nr 96/XVIII/2012 w sprawie powołania
Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników do sądów powszechnych na
kadencję od 2012 r. do 2015 r. zgłoszonych
w wyborach uzupełniających,
• Nr 97/XVIII/2012 w sprawie zasięgnięcia
od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników,
• Nr 98/XVIII/2012 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Miasta
Podkowy Leśnej.
Treść wszystkich przyjętych uchwał wraz
z uzasadnieniem dostępna jest na stronie
www.bip.podkowalesna.pl oraz w Urzędzie
Miasta, pokój nr 1.
Radni miasta zapraszają mieszkańców
na swoje dyżury, podczas których można
zgłaszać różne sprawy. Dyżury te odbywają
się w każdy poniedziałek w godzinach od
17.00 do 18.00 w Urzędzie Miasta Podkowy
Leśnej.
Do końca II kwartału 2012 roku na dyżury zapraszają:
• Alina Stencka - 4 czerwca 2012 r.
• Anna Łukaszewicz - 11 czerwca 2012 r.
• Agnieszka Świderska - 18 czerwca 2012 r.
• Grzegorz Smoliński - 25 czerwca 2012 r.
Anna Lorens
Biuro Rady Miasta

Uroczysta Sesja Rady Miasta
cd. ze str. 1
Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Podkowy Leśnej” została ustanowiona w 1990
roku w wyniku porozumienia Rady Miasta,
Burmistrza, Księdza Kanonika Leona Kantorskiego, Parafialnego Komitetu Pomocy
Bliźniemu, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta- Ogrodu Podkowy Leśnej. Jest
ona przyznawana osobom i instytucjom
„jako zaszczytna forma uznania wybitnych
zasług dla rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy
Leśnej, a zasługi, czyny lub całokształt osiągnięć powinny stanowić wzorzec postawy
społecznej godnej naśladowania”. Zgodnie
z przyjętym wówczas regulaminem Odznakę nadaje Kapituła, w skład której wchodzą
aktualnie sprawujący urząd Przewodniczący Rady Miasta i Burmistrz Miasta, Ksiądz
Proboszcz, Prezes, V-ce Prezes i Sekretarz
Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta
Ogrodu Podkowy Leśnej.
W Nadzwyczajnej Sesji RM, uświetniającej Dni Podkowy, wzięli udział radni,
członkowie Kapituły z Ks. Proboszczem
Wojciechem Osialem, rodziny i przyjaciele
laureatów, licznie przybyli mieszkańcy Podkowy, a także zaproszeni goście. Wśród nich
obecny był Profesor Jerzy Regulski, którego
Matka – Halina Regulska – jest wśród „Zasłużonych dla Podkowy Leśnej”. Obecni byli
także wcześniejsi laureaci Zofia Broniek –
Redaktor Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego, członkini Zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej
i Andrzej Gazda. Na podkreślenie zasługuje

fot. J. Snarska-Pasternak
udział w tej uroczystości uprzednich Przewodniczących Rady i Burmistrzów Miasta
– Jadwigi Piwońskiej, Joanny Damaziak
i Janusza Siemińskiego oraz wcześniej już
wymienionych Andrzeja Gazdy i Oskara
Koszutskiego, którzy w poprzednich latach
byli przewodniczącymi rady miasta.
Gratulacjom i uściskom nie było końca.
Wręczenie odznak zostało poprzedzone
odczytaniem uzasadnień wyróżnień, których treść zamieszczona jest na stronach
6 i 7 Biuletynu oraz na stronie internetowej
miasta w zakładce „Zasłużony dla Podkowy
Leśnej”.
Jacek Wojnarowski
Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej
Przewodniczący Kapituły
Odznaki Honorowej
Dziękujemy Panu Jackowi Tomaszewskiemu za obsługę fotograficzną uroczystej
sesji Rady Miasta.

fot. J. Snarska-Pasternak

Uwaga rodziny wielodzietne!
Chcielibyśmy w naszej gminie wprowadzić „kartę dużych rodzin” na wzór podobnych istniejących np. w Grodzisku Mazowieckim, Wrocławiu, Sochaczewie.

www.podkowalesna.pl

Jeżeli mają państwo uwagi lub propozycje dotyczące takiej karty proszę o kontakt
mailowy:
helena.skowron@podkowalesna.pl
Helena Skowron
Radna Miasta
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Zasłużony dla Podkowy Leśnej

Yaśmina Strzelecka
Rozpatrując wniosek dotyczący Pani
Yaśminy Strzeleckiej, zgłoszony przez
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu
Podkowy Leśnej, kapituła zważyła, że
od blisko 40 lat Pani Yaśmina Strzelecka aktywnie włącza się w działania kulturalne i społeczne w Podkowie Leśnej.
Wśród podejmowanych przez nią działań
w latach 70-tych wymienić można m.in.
przygotowanie scenariusza i współpracę z red. Włodzimierzem Zientarskim
w filmie dokumentalnym poświęconym
historii Podkowy Leśnej i jej mieszkańcom oraz działalność społeczną w Klubie
Jeździeckim „Podkowa”, w tym współorganizację imprez edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży. Uczestniczyła w wydawaniu
niezależnej gazety „Głos Podkowy” (19911995), która otrzymała nagrodę Instytutu
na Rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej

Yaśmina Strzelecka, fot. J. Tomaszewski
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w konkursie dla prasy lokalnej w 1994 r.
Opracowała i wydała książkę „Najpiękniejszy kwiat Podhala”, poświęconą Helenie Rojównie, w której zawarte są liczne wiadomości o Podkowie Leśnej oraz
Annie i Jarosławie Iwaszkiewiczach. Aktywnie uczestniczy w festiwalu “Otwarte Ogrody” od powstania tej inicjatywy
w 2005 r., organizując koncerty i wystawy
we własnym ogrodzie.
Największym niewątpliwie dziełem
Pani Yaśminy Strzeleckiej – profesora
Szkoły Muzycznej II stopnia w Warszawie - jest stworzenie i prowadzenie, od
stycznia 2009 r., Filharmonii Dziecięcej
w Pałacyku Kasynie. Jest to autorski
program, adresowany do dzieci, którego
celem jest rozwijanie wyobraźni i wrażliwości młodych słuchaczy oraz edukacja
muzyczna, która – wobec braku lekcji
muzyki w szkołach – stanowi niezwykłą
ofertę muzyczną skierowana do młodych
słuchaczy w naszym mieście i regionie.
Wykonawcami koncertów są także młodzi muzycy występujący wspólnie ze
swoimi mistrzami. Przyjęta formuła, że
grają „dzieci – dzieciom” ma ogromne
znaczenie: nie tylko umożliwia młodym
artystom wystąpienie przed nową publicznością, ale także uświadamia młodym słuchaczom, że uprawianie muzyki nie jest domeną dorosłych. Koncerty
mają charakter stały: od stycznia 2009 r.
odbyło się ponad 50 koncertów niedzielnych, w których uczestniczyło ok. 4 tysięcy dzieci i osób dorosłych nie tylko z Podkowy Leśnej i okolicznych miejscowości,
ale także z Warszawy.
Henryk Bazydło
Rozpatrując wniosek dotyczący Pana
Henryka Bazydły, zgłoszony przez Panią
Zofię Broniek i Panią Annę Maziarską,
kapituła zważyła nie do przecenienia
rolę Pana Henryka Bazydły w tworzeniu
dokumentacji fotograficznej wydarzeń
zachodzących w Podkowie Leśnej w latach 80-tych i 90-tych. Na jego zdjęciach
znajduje się zapis niezliczonej liczby wydarzeń, zwłaszcza ze spotkań z najwybitniejszymi postaciami świata kultury,
sztuki, nauki i polityki, którzy przewinęli
się przez Podkowę Leśną w tym czasie.
Powstał dzięki temu unikatowy, jednolity zbiór ilustrujący na przykładzie jednej
społeczności lokalnej sprawy, którymi
w tamtych latach żył cały kraj. Fotografie
zgromadzone przez Pana Henryka Bazydłę posłużyły jako materiały m.in. do
wystawy zdjęć z pierwszej pielgrzymki
z Podkowy Leśnej do Katynia oraz wystawy “O wolność i Solidarność - Podkowa Leśna 1976 - 1991”, której większość
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zdjęć jest jego autorstwa. Ta dokumentacja fotograficzna to obraz skrawka wolnej
Polski w trudnych czasach powojennej
historii naszego kraju.
Pan Henryk Bazydło, mieszkając od
lat 70-tych w sąsiednim Brwinowie, wybrał parafię w Podkowie Leśnej z ks.
Leonem Kantorskim, za swoją parafię,
dając szczególnie dowody serdecznej
przyjaźni i opieki w ostatnich latach życia ks. Leona. Jak piszą wnioskodawczynie za jednym z przyjaciół Pana Bazydły
„Henio przede wszystkim tworzył i tworzy historię wszędzie, gdzie się pojawia.
Dlatego Podkowa Leśna ma z pewnością
wspaniałe muzeum fotografii wielu lat
dzięki właśnie Heniowi. I chociaż mieszka w Brwinowie, to jednak – jak to było
z wieloma nami – można być podkowianinem również sercem.”
Michał Bogusławski
Rozpatrując wniosek dotyczący Pana
Profesora Michała Bogusławskiego, zgłoszony przez Stowarzyszenie Związek
Podkowian, kapituła uwzględniła jego
ogromny wkład w budowanie i utrwalanie tożsamości Podkowy Leśnej jako
naszej Małej Ojczyzny. Profesor Michał
Bogusławski z całym zaangażowaniem
używa swojego warsztatu najwyższej
próby, zarówno artystycznego jak i technicznego, do utrwalenia na taśmach filmowych życia Podkowy Leśnej. Połączył
w tym dwie kluczowe dla siebie postawy
- dokumentalisty i obywatela.
Pierwszy dokument filmowy jego autorstwa związany z Podkową Leśną powstał w 1998 r. w ramach cyklu „Małe
Ojczyzny” w II programie TVP. Kolejne
filmy poświęcone Podkowie Leśnej, emitowane w III programie TVP to “Dys-
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kretny urok ogrodów” z 2005 r. i “Próba
opisu” z 2006 r., które powstały z inicjatywy i przy dużym zaangażowaniu prof.
Bogusławskiego.
Profesor Michał Bogusławski jest nie
tylko członkiem Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego Pokolenia w Podkowie Leśnej, ale na co dzień wspiera podkowiańską społeczność uniwersytecką
swoją wiedzą, otwartością i entuzjazmem.
W latach 2007-2010 prowadził cykl otwartych edukacyjnych spotkań z filmem dokumentalnym. Na szczególne uznanie zasługuje jego praca w ramach warsztatów
filmowych. W 2008 r. z inicjatywy Profesora Michała Bogusławskiego powstał
Zespół Podkowiańskiej Wideokroniki.
Dzięki jego pracy posiadamy niezwykle
bogatą i niespotykaną gdzie indziej dokumentację filmową poświęconą miastu
i jego mieszkańcom. Filmy te odgrywają
ważną integrującą rolę w społeczności
lokalnej, szczególnie dla nowych mieszkańców Podkowy, są niezwykłym dokumentem czasu i miejsca, bezcennym
wkładem w budowę tożsamości naszej
Małej Ojczyzny.
Grzegorz Dąbrowski
Rozpatrując wniosek dotyczący Pana
Grzegorza Dąbrowskiego, zgłoszony
przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta
Ogrodu Podkowy Leśnej, kapituła uznała, że jego działalność jest pięknym przykładem służby dla społeczności lokalnej,
realizacji ambitnych zamierzeń, wytrwałości i zaangażowania. Osią działalności
Pana Grzegorza Dąbrowskiego jest praca
wychowawcza i edukacyjna. Rozpoczął
ją w początku lat 70-tych, gdy organizował, a potem współprowadził Świetliki
- wspólnotę dzieci i młodzieży pracującą w czasach komunistycznego reżimu
metodami przedwojennego harcerstwa
pod kierunkiem ks. Leona Kantorskiego.

Doszedł do najwyższej funkcji, hetmana Świetlików. W czasach studenckich,
pomimo młodego wieku, był aktywnym
członkiem Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu. Jest współorganizatorem
jednej z pierwszych w Polsce niepublicznej szkoły podstawowej, a później gimnazjum.
Szkoła podstawowa im. Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus i gimnazjum im. Św. Hieronima, kierowane od początku swego
istnienia przez Pana Grzegorza Dąbrowskiego, należą do najlepszych szkół na
Mazowszu. Niedawno wybudowany budynek szkoły, który już na trwałe wpisał
się w pejzaż Podkowy, nie powstałby bez
jego uporu, tytanicznej pracy, a także
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zdolności organizacyjnych i przywódczych. Szkoła, w której funkcjonowaniu
można łatwo dopatrzeć się etosu Świetlików i formacji ks. Leona Kantorskiego,
jest świadectwem możliwości wynikających z rzetelności i poświęcenia dla dobra wspólnego. Pan Grzegorz Dąbrowski
przez lata uczestniczył w licznych inicjatywach podejmowanych w podkowiańskiej parafii dając szczególne dowody
przywiązania i niemal synowskiej troski,
roztaczając wraz z Ks. Proboszczem, pozostałymi domownikami i innymi osobami, opiekę nad Ks. Leonem w ostatnich
latach jego życia.
Oskar Koszutski
Rozpatrując wniosek dotyczący Pana
Oskara Koszutskiego, zgłoszony przez
Pana inżyniera Stefana Molędę, kapituła zważyła trwającą nieprzerwanie
od kilkudziesięciu lat działalność Pana
Oskara Koszutskiego na rzecz społeczno-
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ści lokalnej. Był członkiem Parafialnego
Komitetu Pomocy Bliźniemu w latach
1982 - 1988 oraz jego ostatnim przewodniczącym i z ramienia Komitetu - radnym
ostatniej kadencji Rady Narodowej. Komitet, działający pod kierownictwem ks.
Leona Kantorskiego, prowadził szeroką
działalność w sferze niezależnej kultury
i pomocy dla osób represjonowanych w
okresie stanu wojennego. Był także radnym II kadencji Rady Miasta i jej przewodniczącym, a także delegatem Podkowy Leśnej do Unii Miasteczek Polskich
- ogólnopolskiej organizacji samorządowej. Aktywnie udziela się w podkowiańskiej Caritas.
Szczególne zasługi Pana Oskara Koszutskiego związane są z jego działalnością na rzecz dokumentacji historii Podkowy Leśnej. Jest autorem wielu wystaw
i odczytów, które realizował będąc dyrektorem Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów oraz członkiem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, w którego reaktywacji w 1990
r. aktywnie uczestniczył. Do najważniejszych jego prac należą: wystawa „Miasto
Ogród Podkowa Leśna i jego mieszkańcy
w I połowie XX wieku, wystawa z okazji 90-rocznicy spółki „Siła i Światło”,
duża eksponatowo - planszowa wystawa
“O wolność i Solidarność” prezentowana
w Podkowie Leśnej w 2009 r., a w Domu
Spotkań z Historią w Warszawie, w 2010 r.
Trzeba też wspomnieć o stałych ekspozycjach w Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich, autorstwa Pana Oskara
Koszutskiego, dokumentujących historię Podkowy. Pan Oskar Koszutski jako
społeczny kustosz Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej prowadzi także
kwerendy w zbiorach archiwalnych poza
Podkową, poszukując śladów historii naszego miasta i ludzi z nim związanych.”

Oskar Koszutski, fot. J. Tomaszewski
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Tajemnice Podkowy przyciągnęły tłumy
W
sobotnie
popołudnie
14 kwietnia przy pięknej, słonecznej pogodzie Pałacyk Kasyno przeżywał prawdziwe oblężenie chętnych do udziału w Miejskiej Grze
Terenowej „Tajemnice Podkowy”, zorganizowanej w tym roku po raz drugi z okazji
Dnia Miasta Podkowa Leśna. Grubo przed
godziną startu pojawiły się już pierwsze
grupy uczestników zabawy. W sumie wzięło

w niej udział 31 drużyn i 127 osób. Szczególnie licznie reprezentowani byli harcerze
i zuchy z podkowiańskich drużyn ZHP, nie
zabrakło także harcerzy z ZHR, drużyn rodzinnych i młodzieżowych. Oprócz mieszkańców Podkowy dopisali również goście
z Grodziska, Milanówka, a nawet z Warszawy.
Przygotowane zostały dwie różne trasy
do wyboru. Zadaniem uczestników było odnalezienie zaznaczonych na mapie miejsc
ważnych dla historii miasta, odpowiedź na
pytania i odgadnięcie hasła związanego
z dziejami Podkowy. Większość uczestników wykazała się niezłą znajomością historii miasta, a pytania nie sprawiły im problemów.
Premiowany był również czas przybycia
na metę. Najszybszym drużynom udało
się pokonać kilkukilometrową trasę Gry w
40 minut! Nagrody dla zwycięzców – pamiątkowe podkowy z herbem miasta (na
zdj. po lewej) – wręczyła Pani Burmistrz
Małgorzata Stępień – Przygoda. Wszystkie
drużyny, które ukończyły grę otrzymały
również pamiątkowe dyplomy i wydawnictwa związane z historią Podkowy, ufundo-

fot. J. Snarska-Pasternak

wane przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna. W rywalizacji zwyciężyli: Filip i Andrzej Olszewscy (trasa „Pamięć w kamieniu zawarta”) oraz Ala i Marta Tajchman (trasa „Wyprawa odkrywców”).
Drugie miejsca zajęły odpowiednio: drużyna Matłaczy i drużyna Jędrusiów, a trzecie
przypadło Piotrowi i Pawłowi Świdzińskim
oraz drużynie Zwolińskich.
Zwycięzcom gorąco gratulujemy, a wszystkim uczestnikom Gry dziękujemy za udział
w rywalizacji. Zapraszamy za rok!
Agnieszka Wojcierowska

fot. J. Snarska-Pasternak

Włącz mnie – sąsiedztwo wielokulturowe
CKiIO w ramach projektu
„Włącz mnie – sąsiedztwo wielokulturowe” (Integracja społeczności lokalnej i uchodźców
mieszkających w dwóch podwarszawskich
ośrodkach: w Dębaku i Mosznej) zrealizowało na początku wiosny kolejne warsztaty artystyczne. W marcu odbyły się warsztaty tworzenia szablonów. Uczestnicy
– dzieci z Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej
i z Ośrodka dla Uchodźców w Dębaku – zaznajomili się z historią street art’u, poznali
technikę projektowania szablonów, wycinania i odbijania na różnych podłożach. Hitem
były szablony na ubraniach – każde dziecko
wyszło z zajęć z własną podobizną na kurtce lub na koszulce. Ostatni etap to wspólny
mural na tylnej ścianie budynku CKiIO przy
ul. Świerkowej 1.
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Natomiast kwietniowe warsztaty były
wprowadzeniem do magicznego świata
fotografii. Podczas pierwszego spotkania
sala zajęć zamieniła się w camera obscura
– co pozwoliło dzieciom zrozumieć podstawowy schemat działania aparatu. Drugie
spotkanie poświęcone było chemii fotograficznej i możliwościom artystycznym samego procesu wywoływania zdjęć. Na trzecim
spotkaniu dwie grupy dzieci z aparatami
cyfrowymi ruszyły w plener. Zdjęcia wykonane przez dzieci można oglądać na wystawie powarsztatowej trwającej od 12 maja
do 17 czerwca.
W maju zaś odbyły się warsztaty filmowe,
prowadzone przez Pawła Ferdka, absolwenta Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Andrzeja Wajdy. Na film, który powstanie z nakręconych przez dzieci ujęć, zapraszamy
17 czerwca, kiedy to wspólnie z brwinow-
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skim GOK-iem, Stowarzyszeniem Praktyków Kultury, Polskim Forum Migracyjnym
i innymi organizacjami i instytucjami z terenu obu gmin, będziemy świętować w CKiIO
Dzień Uchodźcy.
W czasie wakacji 25 dzieci, które aktywnie
uczestniczą w projekcie, wyjedzie na dwutygodniowy obóz w Góry Sowie.
Zapraszamy także chętnych rodziców
z dziećmi w wieku przedszkolnym na spotkania integracyjne, która odbywają się regularnie w każdy piątek w godzinach 11.00
– 14.00 w punkcie opieki dziennej Wańka
Wstańka przy ulicy Orzechowej.
Więcej informacji na stronie
ckiopodkowa.pl
oraz
pod
numerem
534 204 857.
Aga Papis
koordynatorka projektu
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Pomysł się liczy
Pod takim hasłem podkowiańska młodzież miała okazję
zaprezentować swoje talenty
animacyjne i organizacyjne,
zgłaszając swoje własne projekty na konkurs mini grantowy ogłoszony na początku stycznia przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Konkurs zakładał
dofinansowanie przez CKiIO niewielkimi,
aczkolwiek dla młodych ludzi z pewnością
znaczącymi kwotami najlepszych projektów
animacyjnych zgłoszonych przez nieformalne grupy młodzieżowe z Podkowy Leśnej.
Konkurs w cuglach wygrali podkowiańscy
harcerze z ZHP, którzy realizując swój pomysł na „Harcerską Podkowę Cooltury”
udowadniają, że patriotyzm może być cool!

Konkurs „Pomysł się liczy” ogłoszony
został na początku stycznia, a jego rozstrzygnięcie nastąpiło 15 marca br. Skierowany
był do młodzieżowych grup nieformalnych,
składających się z osób w wieku 14-24 lat,
z których co najmniej połowa to mieszkańcy
Podkowy Leśnej. Konkurs ten był podjętą
przez CKiIO próbą wciągnięcia młodych
mieszkańców naszego miasta w aktywne
uczestnictwo i bycie w lokalnej społeczności, współkreację lokalnej kultury. Czy można powiedzieć, że zamysł konkursu został
zrealizowany, a jego cel osiągnięty? Patrząc
na zwycięski projekt „Harcerska Podkowa
Cooltury” z pewnością tak. Projekt promuje
istotne społecznie wartości, takie jak patrio-

tyzm, wartości, które w dzisiejszych czasach
wśród młodzieży – nie ukrywajmy – cieszą
się umiarkowanym powodzeniem.
Podkowiańska grupa harcerzy to z pewnością ludzie, którym się chce, ludzie, dodajmy, pomysłowi i otwarci na nowoczesność.
„Patriotyzm może być cool” – głoszą młodzi
zethapowcy. Na ich projekt składa się kilka
różnorodnych w formie wydarzeń: wieczór
poezji patriotycznej, happening z okazji
Święta Flagi, potańcówka i gra miejska,
które zaplanowano od kwietnia do września tego roku. Cykl imprez, odbywających
się przy finansowej i organizacyjnej pomocy Centrum, zainaugurował 29 kwietnia,
w przededniu Święta Konstytucji 3 Maja,
wieczór poezji patriotycznej w Pałacyku
Kasyno. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Podkowy mieli okazję do chwili zadumy i refleksji nad traktującymi o ojczyźnie
i polskich losach wierszami poetów, od epoki oświecenia do współczesności, w wykonaniu harcerzy i młodzieży szkolnej. Mieli
również możność przypomnienia sobie najpiękniejszych polskich pieśni żołnierskich
i legionowych, które zaśpiewali wspólnie
z harcerską młodzieżą. Wieczór zakończył
zorganizowany przez CKiIO koncert patriotyczny w wykonaniu Kuby Michalskiego, podczas którego zabrzmiały najbardziej znane piosenki Jacka Kaczmarskiego
(„Mury”, „Modlitwa o wschodzie słońca”,
„Ale źródło wciąż bije”, „Barykada”, „Samosierra”, „Sen Katarzyny II”) i wiersze
polskich poetów: C. K. Norwida, A. Mickiewicza, A. Asnyka.
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Grupa młodych harcerzy udowadnia, że
w młodzież warto i należy inwestować. Przy
tej okazji nasuwają się jednak pytania: jak
dotrzeć do młodzieży tej mniej aktywnej?
Jak namówić do samoorganizacji i realizacji
własnych pomysłów np. grupkę chłopaków
i dziewczyn przesiadujących na pobliskim
skateparku? CKiIO otwarte jest na wszystkich mieszkańców Podkowy i z pewnością
– podobnie jak w przypadku konkursu „Pomysł się liczy” – chętnie posłuży pomocą dla
ich inicjatyw. W przypadku „Harcerskiej
Podkowy Cooltury” Centrum wsparło projekt finansowo, a także własnymi zasobami
przede wszystkim infrastrukturalnymi, lecz
to młodzież wypełniła je prawdziwą treścią.
Pierwsze dobre praktyki zostały więc poczynione.
Mateusz Wilkoń i Agnieszka Wojcierowska
CKiIO

Teatrzyk
Urząd Miasta w ramach realizacji zadań
własnych gminy zorganizował widowisko
ekologiczne „O Piecyku i Kurzyku” dla dzieci z klas 1-3, które poruszało bardzo ważny
problem palenia śmieci w domach, smogu
i zanieczyszczeniu powietrza. Przedstawienie przygotowane przez Krakowskie Biuro
Promocji Kultury odbyło się 26 kwietnia
2012 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej.
Referat Gospodarki Miejskiej
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Wernisaż rzeźby Jerzego Juczkowicza
„Pokaz latania”
W sobotę 21 kwietnia w Domu
Rodziny Wisłockich odbył się
historyczny, pierwszy w dziejjach Zalesia Górnego, wernisaż
wystawy rzeźby podkowianina
Jerzego Juczkowicza. W świetnej atmosferze stworzonej przez gospodynię Domu
Panią Krystynę Stawecką - Autor wystawy,
goście z Podkowy Leśnej, zalesianie i nasi
sąsiedzi toczyli blisko trzygodzinną dysputę
o wystawionych pracach, o trudnej sztuce
wydobywania kształtów z metalu i o zaskakującym tytule wystawy.
Jerzy Juczkowicz to opolanin, który
ukończył Liceum Plastyczne a następnie
otrzymał dyplom z wyróżnieniem na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Za
swoje największe realizacje uważa trzy brązowe kariatydy – kolumnowe posągi kobiece
wyobrażające wiarę, nadzieję i miłość wspierające gmach Sądu Najwyższego w Warszawie. Równie ważny w jego twórczości jest
drewniany ołtarz wykonany dla kościoła
pw. Brata Alberta w Wesołej k. Warszawy.

Spośród otrzymanych nagród autor skromnie przyznaje się m. in. do Grand Prix Salonu Zimowego w Warszawie. Prezentację
swych prac autor traktuje jako teatr form,
w którym rzeżby spotykają się i rozmawiają
ze sobą. Widzowie zaś pozostają nieruchomii i w tym samym miejscu.
Wystawa Jerzego Juczkowicza to wynik
współpracy Filii Centrum Kultury w Zalesiu
z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich z Podkowy Leśnej. Dzięki zaangażowaniu Fundacji Odrodzenie wystawa mogła
gościć w Domu Rodziny Wisłockich w Zalesiu do 10 maja br.
„Pokaz latania” to tytuł charakterystyczny dla instalacji z 16-tu wyrzeźbionych
głów, nad którymi unosi się, z rozpostartymi
skrzydłami, podczepiony do sufitu mobil –
ni to ptak, ni to samolot. Symbol artystycznej wolności i nieokiełznanych możliwości twórczych artysty. Pan Jerzy był osobą
wyjątkowo zapracowaną w ten deszczowy
sobotni wieczór. Jako autor musiał odpowiadać na niezliczone pytania i wyrażane
przez uczestników opinie. Na wernisażu
gościliśmy oprócz Pana Jerzego i Jego Rodziny przedstawicieli Podkowy: dyrektor
CKiO Alinę Witkowską i grafika - organizatora wystaw Sylwię Krzemianowską, wiceprzewodniczącą Komisji Kultury RM Annę
Foss oraz prezesa Towarzystwa Przyjaciół
Miasta- Ogrodu Podkowa Leśna Jacka Wojnarowskiego. Władze samorządowe Gminy
Piaseczno reprezentowała Pani wiceburmistrz Honorata Kalicińska i radny Łukasz

Kamiński, który czynnie pomagał przy organizacji wystawy. Powiat Piaseczyński reprezentowali: Katarzyna Obłąkowska – Kubiak,
przewodnicząca Komisji Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki oraz Piotr Kandyba, wiceprzewodniczący Komisji Strategii Gospodarczej. Wśród Gości byli także obecni: Mira
Walczykowska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego z Andrzejem Olędzkim
oraz grupa autorów - twórców „Panoramy
Zalesia” i mieszkańcy naszej miejscowości.
Zdaniem uczestników spotkania wernisaż był niezwykle udany dzięki autorowi
prac – Jerzemu Juczkiewiczowi, który był
prawdziwą gwiazdą wieczoru oraz gościnności pani Krystyny Staweckiej. Za komentarz tego spotkania niech posłużą słowa Jacka Wojnarowskiego, który powiedział ...my
czujemy się w Zalesiu, jak u nas w domu.
Dziękujemy!
Andrzej Szczygielski

Artystyczne wakacje 2012 w CKiIO
Jak zwykle będzie ciekawie
i twórczo... Zasada pozostaje ta
sama: dużo tworzenia i eksperymentowania w różnych obszarach sztuki pod okiem doświadczonych
animatorów.
Tematyczne bloki programowe są zarazem ideą przewodnią danego tygodnia. Poza
tym w programie: spacery, zabawy na sali
i w plenerze, animacje z chustą Klanzy, ...
I tydzień 2 - 6 lipca
AKCJA-ANIMACJA: robimy filmy animowane od A-Z
Warsztaty poprowadzą animatorzy z Fundacji „Osiem Życzeń”.
II tydzień 9 – 13 lipca
PRZYGODA ZE SZCZUDŁAMI: stajemy
się trochę więksi...
Warsztaty poprowadzą animatorzy ze
Stowarzyszenia „Praktycy Kultury”.
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III tydzień 16-20 lipca
LABOLATORIUM DŹWIĘKU: tworzymy
własne słuchowisko radiowe.
Warsztaty poprowadzą animatorzy z grupy twórczej „Kot Pafnucy”.

Zapisy: 22 758 94 41, info@ckiopodkowa.pl
Należy podać: imię i nazwisko dziecka, adres, Pesel, termin, telefon i mail do opiekuna.
Czekamy na zgłoszenia!

IV tydzień 23-27 lipca
ALE SZTUKA: malujemy bizony w ciemnej grocie i projektujemy opakowanie zupy
pomidorowej.
Warsztaty poprowadzą animatorzy z grupy twórczej „Kot Pafnucy”.

Barbara Potkańska
CKiIO

Dokładne informacje znajdą Państwo na
stronie www.ckiopodkowa.pl.
Czas trwania zajęć: 9.00 - 15.00
Opłata: 75 zł tygodniowo dla dzieci z Podkowy Leśnej; 100 zł tygodniowo dla pozostałych dzieci.
Nr konta: 47 1240 6348 1111 0010 2184 7049
Obiady dodatkowo płatne.

www.podkowalesna.pl
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OTWARTE OGRODY 2012
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej
w Podkowie Leśnej
1 czerwca (piątek) o godz. 12.00
Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke - autorem książek dla dzieci i młodzieży.
Twórcą słuchowisk radiowych.
Wieloletnim redaktorem naczelnym
magazynu
Świerszczyk.
Autor współpracował z Ciuchcią,
Komiksowo i Wesołymi Literkami.
Pisał scenariusze
programów oraz
seriali telewizyjnych.
Jest laureatem wielu prestiżowych nagród
oraz wyróżnień. W 2002 r. za „Kacperiadę”
otrzymał literacką nagrodę im. Kornela Makuszyńskiego oraz wyróżnienie w konkursie
Dziecięcy Bestseller Roku. Książka „Co to
znaczy, czyli 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych
powiedzeń” w 2003 r. otrzymała Nagrodę
Edukacja XXI. W tym samym roku „Kuba
i Buba” została nominowana do nagrody
Bestseller-ek roku, a rok później do nagrody literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.
W 2004 r. „Bon czy ton. Savoir vivre dla dzieci” otrzymał Nagrodę Edukacja XXI oraz
nominację do nagrody Bestseller-ek roku.
W 2006 r. książka „Niesforny alfabet” została
Najlepszą Książką Roku w kategorii literatura dla dzieci plebiscytu Wirtualnej Polski.

oraz Centrum Studiów
Latynoamerykańskich.
Pierwsza edycja została zrealizowana z okazji
Międzynarodowego Roku
Lasów 2011. Zgłaszane na
konkurs zdjęcia ilustrowały piękno przyrody,
ale także mnogość relacji
współczesnego człowieka
z ekosystemem leśnym.
Po raz pierwszy została
zaprezentowana na stacji warszawskiego metra
Świętokrzyska oraz w galerii Pałacu Kazimierzowskiego w ramach wystawy „Lasy
dla Ludzi”. W Bibliotece podkowiańskiej
wystawa jest eksponowana w ramach międzynarodowego projektu edukacji ekologicznej LLP Grundtvig „Forests for All, All
for Forests”

2 czerwca (sobota) o godz. 16.30
HORYNIECKIE PEJZAŻE
Wernisaż wystawy prac fotograficznych
autorstwa Zofii Zwierzchowskiej-Hajnosz

2 czerwca (sobota) o godz. 17.00
MIEJSCA UTRACONE?
- podróże dalekie i bliskie
Spotkanie
z Lechosławem
Herzem - będącym zamiłowanym krajoznawcą, regionalistą,
przyrodnikiem,
podróżnikiem,
publicystą,
autorem przewodników i albumów
m.in.
zbioru esejów
i minireportaży
zatytułowane go „Wardęga opowieści z pobocza drogi” opisujących dyskretny urok miejsc i ludzi,
których czas bezpowrotnie mija. Spotkaniu
towarzyszyć będzie kiermasz książek Oficyny REWASZ - znanej z rzetelności wydawanych przez siebie publikacji turystycznych
i krajoznawczych.
23 czerwca 2012 r. (sobota) o godz. 17.00
NIE TYLKO ZAKOPANE - spotkanie
autorskie z MACIEJEM PINKWARTEM
Biblioteka podkowiańska zaprasza do
AIDY (wejście od strony ul. Lilpopa)
Duchem sprawczym wydarzenia są
Yaśmina Strzelecka i Zbigniew Jachimski.
Zapraszam,

2 czerwca (sobota) o godz. 16.00
Wystawa prac nagrodzonych w konkursie
fotograficznym dla studentów „LAS KOCHA
NAS”, zorganizowanym przez Fundację
Banku Ochrony Środowiska wraz z Lasami
Państwowymi, Uniwersyteckim Centrum
Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym

Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

Poznajmy europejskie miasta-ogrody!
Miasto-Ogród Podkowa Leśna
uchodzi za jedyną, konsekwentnie przeprowadzoną realizację
idei Ebenezera Howarda w Polsce. Tym samym jesteśmy częścią wcale niemałej europejskiej rodziny miast ogrodów.
Podczas tegorocznego Festiwalu Otwarte
Ogrody będziemy gościć przedstawicieli
Hellerau, niemieckiego miasta ogrodu powstałego w 1909 roku. Dowiemy się o oko-

licznościach powstania miasta, postaciach,
które wywarły wpływ na jego rozwój, zobaczymy wystawę zdjęć przedstawiających
współczesne Hellerau.
We wrześniu proponujemy wycieczkę do
Niemiec, aby zobaczyć dwa miasta-ogrody:
Hellerau oraz Falkenberg, a także zabytki
Berlina, Drezna i Poczdamu. Wyjazd będzie
okazją do podtrzymania nawiązanych relacji z miastem-ogrodem Hellerau oraz do

www.podkowalesna.pl

zainicjowania nowych kontaktów, a przede
wszystkim ciekawie spędzonym czasem dla
tych z Państwa, którzy kochają zabytki i historię.
Proponowany termin: 6-9 września 2012.
Zgłoszenia do końca czerwca: 22 758 94 41
lub 22 729 13 84 lub ino@ckiopodkowa.pl
Barbara Potkańska
CKiIO
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODKOWIE LEŚNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY, PUBLICZNE GIMNAZJUM

www.podkowa-szkola.pl
Spotkanie z bajarką
28 marca
Gościem klasy 1a była bajarka pani Iza
Żylińska. Opowiedziała ona dzieciom bajki
z różnych stron świata m.in. z Grecji, Afryki,
przez co przybliżyła słuchaczom specyfikę
miejsca, z którego historie pochodzą. Bajki – jak to w nich bywa – zawierały wiele
mądrości ludowych, przypominały, że dobro zawsze powinno zwyciężyć zło. Bajanie
uatrakcyjniły bogate i różnorodne rekwizyty przyniesione przez gościa. Sprawiły one,
że pierwszaki z dużym zaangażowaniem
słuchały opowiadanych historii.
Konkurs czytelniczy
„Z piratami na wyspie skarbów”
26 marca w bibliotece szkolnej odbył się
konkurs czytelniczy „Z piratami na wyspie
skarbów”. Przeznaczony był on dla uczniów
klas 4-6. Jego celem była popularyzacja
książki Roberta Stevensona „Wyspa skarbów”, wdrażanie uczniów do korzystania ze
zbiorów biblioteki szkolnej.
Konkurs miał formę pisemną. Sprawdzał
znajomość książki Stevensona. Składał się
z pytań zamkniętych, otwartych i krzyżówki.
I miejsce zajął Kuba Stępka z 4a, II miejsce Zosia Stępka z 5a, III – Olga Tałasiewicz
z 4a . Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą
znajomością książki.
Szkoły w różnych częściach świata
W marcu dwie uczennice z naszej szkoły
Karolina Uszyńska i Weronika Uszyńska podzieliły się z uczniami klasy 1a swoimi wrażeniami z podróży do Tajlandii i Kambodży.
Opowiedziały dzieciom o tym, jak wyglądają
szkoły w Kambodży, nauka w nich, jak żyją
tamtejsze dzieci. Dziewczynki podkreślały,
że dla kambodżańskich dzieci chodzenie do
szkoły jest wielkim przywilejem. Sam wygląd szkół daleki jest od naszych wyobrażeń
i z pewnością bardzo różni się od szkół europejskich. Na slajdach, które zaprezentowały Karolina i Weronika, pierwszoklasiści
zobaczyli biedę, w której żyją dzieci i ich
rodziny.
Kontynuacją zajęć o szkołach w różnych
częściach świata była projekcja filmu „Jeden
dzień z życia afrykańskiej rodziny”. Podobnie jak i w Kambodży, tak i tu miejsce, gdzie
uczą się dzieci jest bardzo skromne. Jedynym wyposażeniem w klasach są ławki i tablice. Dzieci pieszo muszą przemierzać duże
odległości, aby wziąć udział w zajęciach.
Szczęściem jest, jeśli wszyscy uczniowi mają
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zeszyty. Mimo wszystkich trudów i przeciwności, pójście do szkoły jest dla dziecka dużym przywilejem – nie obowiązkiem.
Apel Wielkanocny
4 kwietnia odbył się apel z okazji Świąt
Wielkanocnych. Przygotowali go uczniowie
z klasy 5 b wraz z wychowawczynią p. Anną
Kępińską. Piątoklasiści przypomnieli uczniom klas 1-3 szkoły podstawowej i 4-6,
ideę świąt Wielkiej Nocy, tradycje związane
z nimi, symbolikę produktów, które przygotowujemy do święconki.
Informacje przeplatane były wierszami o tematyce wielkanocnej. Dużo emocji
wśród zebranych wywołała tradycja Lanego
Poniedziałku, gdyż aktorzy zaprezentowali
ją w praktyce, podobnie jak zwyczaj wybitek.
Przeprowadzony został również konkurs
- nauczyciele kontra uczniowie. Zadaniem
uczestników było ułożenie puzzli przedstawiających pisankę. Szybsi okazali się przedstawiciele nauczycieli.
Na koniec pani dyrektor Elżbieta Mieszkowska złożyła zebranym życzenia.
Z wizytą w Wilanowie
19 kwietnia uczniowie klas 3a (wychowawczyni p. Ewa Grabowska) i 3b (wychowawczyni p. Anna Zając) pojechali na wycieczkę do Wilanowa.
W Sali Uczt dzieci obejrzały przedstawienie teatralne „Przygody Alicji w Krainie
Czarów” L. Carolla. Wzięły też udział w lekcji muzealnej „Z wizytą u Króla”, podczas
której zwiedziły najpiękniejsze komnaty
Pałacu Wilanowskiego. Na zakończenie
obie klasy udały się na spacer po Ogrodach
Wilanowskich.

Spotkanie z pisarzem
Wojciechem Widłakiem
W dniu 20 kwietnia gościem biblioteki
szkolnej był pisarz pan Wojciech Widłak
(autor m.in. serii o Panu Kuleczce, książek
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„Opowieści do poduszki”, „Dwa serca anioła”). Pisarz spotkał się z klasami 1-3 szkoły
podstawowej.
Gość opowiedział zgromadzonym dzieciom o tym, jak powstaje książka, skąd czerpie pomysły do swoich opowiadań i książek,
a także historię powstania Pana Kuleczki.
Z worka, który przywiózł pan Widłak, dzieci
wybierały jeden przedmiot. Zanim go wyciągnęły próbowały zgadnąć, co to może
być. Zobaczyły tym samym jak ważna jest
wyobraźnia. Było to najbardziej emocjonujące dla uczniów ćwiczenie.
Następnie dzieci zadawały gościowi pytania. Późnij nadszedł czas na autografy.

Inscenizacja z okazji rocznicy
Konstytucji 3 Maja
Zbliża się kolejna rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji odbyła się
w naszej szkole inscenizacja „Lekcja historii” przygotowana przez klasę II b gimnazjum pod okiem p. Justyny Gorbacz i p. Iwony Grabowskiej-Gralak.
Głównymi bohaterami inscenizacji byli
uczniowie (Krzysztof Andrych, Joanna Bartonowicz, Ewa Czarnowska, Jan Horban,
Agnieszka Murawska, Karol Płoszyński, Mikołaj Szolc), którzy wobec wizji sprawdzianu z Konstytucji 3 Maja próbują, poprzez
ankietę przeprowadzoną wśród przechodniów (Monika Kandybowicz, Ola Kozłowska, Franek Promiński, Roch Rybak), zdobyć informacje o tym dokumencie. Pomysł
okazuje się nietrafiony, gdyż respondenci
nie kojarzą daty 3 Maja z tak ważnym dla
Polski świętem. W takiej sytuacji uczniom
pozostają notatki z lekcji historii i sam dokument.
Aktorzy przybliżyli zebranym uczniom
najważniejsze założenia Konstytucji 3 Maja,
okoliczności jej powstania, a także jej dalsze losy.

Życie w mieście

Wycieczki edukacyjne do Grodziska
25 kwietnia klasa 2b ( wychowawczyni
p. Joanna Szulc) obejrzała przedstawienie
teatralne „ W krainie bajki”, które odbyło
się w Centrum Kultury w Grodzisku. Dzieci poznały dylematy pisarza pozbawionego
weny twórczej i próbującego odzyskać utracone natchnienie. Walorem dydaktycznym
spektaklu było m.in. to, że drugoklasiści
utrwalili sobie cechy gatunkowe bajki.
W tym dniu, w ramach poznawania historii swojego regionu, drugoklasiści odwiedzili również Izbę Tradycji EKD/ WKD w Grodzisku. Poznali tam historię najstarszej
kolejki EKD, którą pracownicy nazywają
pieszczotliwie Babunią. Z dużym zainteresowaniem słuchali jej dziejów z czasów stanu wojennego, kiedy to została ukryta przez
pracowników przed komisarzem, który zadecydował o jej zniszczeniu.
Ciekawe spotkania, interesujący ludzie
W kwietniu w ramach cyklu „Ciekawe
spotkania, interesujący ludzie” gościem
klasy 1a (wychowawczyni pani Barbara
Tabaczyńska) była pani Anna Sierpińska –
dziennikarka mieszkająca od wielu lat na
Samoa.

Pani Anna opowiedziała dzieciom o zwyczajach i życiu mieszkańców Samoa. Pierwszoklasiści dowiedzieli się również jak wygląda nauka dzieci w tamtejszej szkole. Mieli
także możliwość obejrzenia przepięknych
rękodzieł ( biżuterii, ozdób, elementów dekoracyjnych) wykonanych przez mieszkańców wysp. Oglądali konchę, z której, jak się
okazuje, wcale nie jest prosto wydobyć piękny dźwięk.
Najlepsza recenzja w konkursie
ogólnopolskim po raz drugi
Martyna Szczepanik z klasy 6a po raz
drugi zdobyła nagrodę za najlepszą recenzję w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Instytut Książki w Warszawie
„Klubowicze do klawiatur” – klubowicze,
czyli członkowie Dyskusyjnych Klubów
Książki.

Prace napływają do Instytutu Książki
z Dyskusyjnych Klubów Książki z całej Polski. Raz w miesiącu jury wybiera najlepszą
recenzję spośród nadesłanych w danym
miesiącu kalendarzowym. Martyna zdobyła
nagrodę za najlepszą recenzję w grudniu
2011 r. („Wyspa mojej siostry” K. Ryrych)
i aktualną za kwiecień b. r. Tym razem recenzowała książkę „20 000 mil podmorskiej
żeglugi” Juliusza Verne’a.
Martynko gratulujemy Ci bardzo i życzymy kolejnych wspaniałych recenzji.
Chciałabym również podziękować Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej jako koordynatorowi DKK w Podkowie Leśnej za pomyślną współpracę, bo
to dzięki niej klubowicze z sekcji, którą prowadzę, mogą czytać ciekawe i wartościowe
książki.
Iwona Grabowska - Gralak

Półkolonie PKPS
Polski Komitet Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza na półkolonie, które odbędą się w dniach 6-24 sierpnia br. Więcej informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej pod
numerem tel. 22 729 10 82.
Maria Dalewska

Środowiskowy Dom Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej
Wiosna, która oficjalnie zawitała w kalendarzu dnia 20 marca, nie rozpieszczała
nas na początku. Ponura, chłodna i uparcie
przeciągająca się zimowa aura zmuszała do
opatulania się w ciepłe kożuchy, jednak nie
złamała ona naszych gorących, radosnych
i przepełnionych chęcią do życia serc. My
uczestnicy i pracownicy Środowiskowego
Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej
nigdy się nie nudzimy. Mamy mnóstwo
pomysłów na spędzanie czasu i pełne ręce
roboty, czego najlepszym dowodem są wytwarzane przez nas oraz chętnie kupowane
przez mieszkańców naszego miasta i powiatu rękodzieła. Choć Wielkanoc w tym roku
obchodziliśmy dopiero w kwietniu, to sezon
na nasze prace rozpoczął się już w marcu,
podczas kiermaszy wielkanocnych, m.in.
w Zespole Szkół Gminnych nr 3 w Milanówku, w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim i w Podkowie Leśnej. Z roku na
rok jesteśmy coraz bardziej rozpoznawani
w miejscach, gdzie wystawiamy prace, które
poddawane są uważnej ocenie kupujących.
Musimy wykazywać się dużą pomysłowością i dać upust fantazji, żeby tworzyć rzeczy nowe, oryginalne i niepowtarzalne.

Zwieńczeniem wysiłków związanych
z przygotowaniami do świąt, było uroczyste spotkanie wielkanocne, które odbyło się
w naszej placówce. Wspólnie z księdzem dyrektorem Stanisławem Jurczukiem podzieliliśmy się święconym jajkiem i złożyliśmy
sobie serdeczne życzenia. W przygotowaniu
poczęstunku pomogli nam rodzice uczestników, którzy upiekli pyszne ciasta i zrobili
najrozmaitsze sałatki.
Nigdy nie pozostajemy w tyle, jeśli chodzi
o różne wydarzenia kulturalne, także nowości filmowe. Wybraliśmy się do Grodziska Mazowieckiego do Centrum Kultury na
film familijny pt. „Muppety”. Był to dla nas
świetny relaks i oderwanie od codziennych
obowiązków.
Interesujemy się również historią sąsiadujących miast, dlatego też udaliśmy się na
wycieczkę do Żyrardowa, aby odbyć spacer
po XIX-wiecznej Osadzie Fabrycznej. Poznaliśmy historię powstania fabryki żyrardowskiej, przeznaczenie budynków Resursy i Kręgielni, Pałacyku Tyrolskiego. Parku
Krajobrazowego i Willi Dittricha. Dowiedzieliśmy się jak wyglądał proces obróbki
lnu w Centrali Fabryki Lniarskiej. Byliśmy
bardzo zadowoleni z wyprawy do pobliskie-
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go miasta Żyrardowa, przywożąc ze sobą
mnóstwo pozytywnych wrażeń.
Do naszej placówki przyjeżdżają również
aktorzy z różnymi przedstawieniami, by
wprowadzać nas w świat kultury. Tak też
było 24 kwietnia, kiedy to zawitał do nas teatr „A” z Krakowa. Wystawił on sztukę pod
tytułem „Jonasz”. Opowieść o człowieku,
który próbował przechytrzyć Pana Boga.
Uczestnicy żywo reagowali na grę aktorów
i głośno wyrażali swoje emocje.
Bardzo ważnym wydarzeniem w naszym
domu są odbywające się od lutego tańce
w kręgu, w których możemy uczestniczyć
dzięki pani dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.
Za sprawą miłej i energicznej pani instruktorki nasi uczestnicy poznają tańce ludowe
z różnych regionów świata, które poprzez
proste i naturalne ruchy oraz różnorodną
melodię, wprowadzają naszych podopiecznych w świat zabawy, radości i wrażliwości.
Jest to dla nich bardzo atrakcyjna forma
spędzania czasu, i wszyscy bez wyjątku
aktywnie i chętnie uczestniczą w tych zajęciach.
Hanna Karkowska
terapeutka ŚDS
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Aktualności ze Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima
www.szkola2.pl
Konkurs fizyczny Lwiątko 2012
Konkurs Lwiątko wzorowany jest na popularnym matematycznym Kangurze. Podobnie jak tam, w każdym z 30 zadań należy wybrać jedną z pięciu podsuniętych
odpowiedzi. Na pomysł, aby według zasad
sprawdzonych w Kangurze zorganizować
konkurs z fizyki, wpadli w 2001 roku nauczyciele „uniwersyteckiego” liceum we
Lwowie. Pomysł podchwyciło także I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, któremu ukraińscy organizatorzy
zaproponowali rozszerzenie konkursu na
Polskę. W 2003 roku próbnie, a później już
pełną parą, podjęło się tego zadania Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział około 20 000 uczniów z prawie
1 400 szkół. W naszej szkole startowało
11 uczniów. Najwyższe wyniki w gimnazjum
uzyskał Maciej Rzewuski z kl. 1g. osiągając
77,50 p. Maciek otrzymał także tytuł „taon”
- przysługujący osobom, które zdobyły co
najmniej 75 i mniej niż 100 punktów. Zapraszamy do udziału w konkursie Lwiątko 2013.
Informacje pojawią się jesienią na stronie
internetowej konkursu http://lwiatko.org
Misterium Męki Pańskiej
W sobotę, 24 marca mieliśmy możliwość
obejrzenia Misterium w Warszawie na
pl. Piłsudskiego. Rzeczywiście widowisko
było niezwykłe. Współczesne środki techniczne i artystyczne: światło, dźwięk, obraz, przejmująca muzyka i śpiew chóralny
oraz efektowne kostiumy i monumentalna
scenografia współtworzyły niepowtarzalny, niezwykły spektakl, łączący tradycyjny przekaz z nowoczesną oprawą medialną. Bardzo nam się podobało. Więcej na
www.misterium.eu
Odbywające się od 1998 r. Misterium Męki
Pańskiej zrodziło się z pomysłu Artura Piotrowskiego, absolwenta Państwowej Wyższej
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w
Łodzi, a zarazem reżysera i producenta spektaklu. Raz do roku, w sobotę poprzedzającą
Niedzielę Palmową Misterium Męki Pańskiej jest wystawiane na poznańskiej Cytadeli. Spektakl rozpoczyna się po zmierzchu
i pozwala przeżyć ostatnie godziny z życia
Chrystusa, począwszy od wjazdu do Jerozolimy, po Jego śmierć i zmartwychwstanie. Od
czasu pierwszej inscenizacji uczestnicy podkreślają szczególną wagę sceny Zmartwychwstania. Wyraża ją finał spektaklu, kiedy
to zmartwychwstały Chrystus spotyka się ze
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swoją Matką. Wg organizatorów to największe widowisko pasyjne na świecie – monumentalna inscenizacja jest przygotowywana
przez blisko tysiąc osób. Zespół składa się
z trzystu aktorów, trzystu chórzystów wraz
z orkiestrą symfoniczną, trzystu harcerzy rozświetlających pochodniami Drogę Krzyżową
oraz z liczącej sto osób ekipy realizacyjnej.

na wszystkie pytania i wynikało z jej słów,
że pisanie książek dla młodych czytelników sprawia jej wiele radości. Zachęcała do
uważnego i wrażliwego kontaktu z innymi,
do czytania, do poznawania świata. Spotkanie zakończyły podziękowania uczniów
(niektórzy przygotowali je w formie listów)
i wpisywanie autografów.

Jak widzą świat niewidomi?
- opowiadała Olga Masiuk
W poniedziałek, 19 marca gościliśmy
w naszej szkole Olgę Masiuk, autorkę książki zatytułowanej Tydzień Konstancji. Jest to
historia niewidomej dziewczynki, która poznaje i zapamiętuje świat dzięki zapachom
i wrażeniom zmysłowym niezależnym od
wzroku. Otaczają ją mądrzy i kochający
ludzie, angażują ją w codzienne sprawy,
zachęcają do marzeń, a niektóre pomagają
realizować. Ciekawie opowiedziana historia pokazuje świat osoby niepełnosprawnej,
a przecież takiej jak każdy z nas. Uczy, jak
należy odnosić się do innych, jak umiejętnie
pomagać, jak rozumieć. Wrażenia z lektury
dodatkowo ubogaciła autorka książki. Spotkanie rozpoczęło się od trudnych doświadczeń w opisywaniu różnych przedmiotów,
które można było poznawać tylko dotykiem
i węchem (odważni
mogli używać także
innych sposobów).
także
Mieliśmy
okazję przekonać
się, jak zmysł wzroku łatwo oszukać.
Oglądaliśmy slajdy
przedstawiające
rzeczy realne i wyobrażenia graficzne... W zależności
od sposobu patrzenia można było
na nich dostrzec
różne elementy. Te
obserwacje
stały
się punktem wyjścia do ciekawej
rozmowy. Olga Masiuk odpowiadała

Akcja-Studnia za grosze
Akcja Studnia za grosze organizowana
jest przez Małego Gościa Niedzielnego. Jej
celem jest uzbieranie odpowiednich środków finansowych na studnie dla mieszkańców Bomadi w Nigerii. Jesteśmy stałymi
czytelnikami Małego Gościa Niedzielnego,
dlatego tym chętniej włączamy się do akcji. Dodatkową motywacją jest dla nas fakt,
że Patronka naszej Szkoły św. Teresa od
Dzieciątka Jezus jest jednocześnie patronką misji. Dotychczas udało się nam zebrać
573,96 zł (stan na 16 maja).
Akcja trwa do końca maja, zachęcamy do dalszego uczestnictwa w dziele
pomocy bliźnim. Przebieg akcji można
śledzić na stronie internetowej Małego
Gościa Niedzielnego, gdzie umieszczona
jest informacja również o naszej szkole
www.malygosc.pl

Pierwsze liczenie

Zapraszamy na Piknik u św. Teresy
w sobotę, 16 czerwca 2012 r. od godziny 16.00
Temat główny - „Słodko- słony - festiwal ciast i ciasteczek” i wiele
innych atrakcji.
Szczegóły na plakatach i na stronie www.szkola2.pl
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Wernisaż fotografii na Wiewiórek
„Każde z innej bajki” - w ten sposób
Magdalena Kok, uczennica klasy pierwszej
naszego liceum, zatytułowała wystawę swoich fotografii. I rzeczywiście, każde zdjęcie
pochodzi z innej „bajki”. Są tutaj fotografowane krople wody na gałązce, jesienne
liście, sosnowe igły obserwowane z bardzo
bliska, są zatrzymane cienie chmur na żółtych wzgórzach widzianych z lotu ptaka,
egzotyczne i niezwykłe morskie pejzaże
jak z pocztówek z dalekiego kraju i obrazy
zniszczenia zapomnianej ludzkiej siedziby,
bardzo swojskie i jednocześnie niepokojące, takie jakie można zobaczyć, wędrując
chociażby po mazowieckich bezdrożach.
Wszystkie fotografie zostały opatrzone cytatami starannie wybranymi z utworów
literackich. Uświadamiają one, że Magda
patrzy na otaczający świat jak na system
znaków, że pejzaże mają nie tyle wartość

malarską, raczej stanowią zaproszenie do
refleksji.
Zwraca uwagę bardzo staranna aranżacja wystawy. Przestrzeń została zmieniona
w taki sposób, by przypominała ciemnię.
Część ścian ma fakturę surowej cegły, reszta została zasłonięta czarnymi tkaninami.
Fotografie wiszą na sznurkach, zupełnie
jakby były mokre.
Autorka opowiada w ten sposób o bardzo
przecież intymnym i niezwykłym procesie
tworzenia zdjęcia. O tym momencie – zapomnianym niejednokrotnie w dobie fotografii
cyfrowej - kiedy coś widziane przez obiektyw, nabiera fizycznego kształtu, odrywa się
zarówno od utrwalonej rzeczywistości jak
i od fotografa, dla którego efekt jego pracy
bywa przecież całkowitą niespodzianką.
Beata Wróblewska

Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej
KONKURS RECYTATORSKI cd.
że
Z
przyjemnością
informujemy,
w II (między przedszkolnym) etapie konkursu recytatorskiego poezji Agnieszki Frączek,
który odbył się 9.03.2012 roku w Nowej Prywatnej Szkole Podstawowej w Milanówku,
dwoje naszych przedszkolaków: Aleksandra
Piotrowska („0-A”) i Leon Leduc („0-B”),
zdobyło wyróżnienia. Dnia 15.03.2012 roku
podczas spotkania z autorką odebrali dyplomy i nagrody książkowe z dedykacją od
Pani Agnieszki Frączek. Gratulujemy!

szymi przedszkolakami. Wśród przyszłych
przedszkolaków przeważały trzylatki, choć
nie brakowało też starszych dzieci. Przybyli
goście mogli zwiedzić przedszkole, poznać
kadrę pedagogiczną, oswoić się z nowym
miejscem, by we wrześniu chętnie i bez
obaw do nas wrócić. Dzieci miały okazję
swobodnie pobawić się zabawkami w salach, a także uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez nauczycielki: zajęcia
muzyczno-rytmiczne, zajęcia plastycznotechniczne, zabawy grupowe z chustą animacyjną, zajęcia kulinarne. Mamy nadzieję,

że ten pierwszy raz w przedszkolu zarówno
dzieci, jak i rodzice będą mile wspominać.
Wszystkie dzieci pozdrawiamy i zapraszamy!
W dniach od 27.08.2012 do 31.08.2012 roku
w godzinach 10.00-11.00 w przedszkolu będę
odbywać się zajęcia adaptacyjne dla dzieci,
które od września 2012 roku będą uczęszczały do grupy „Maluszków”.
Aneta Żarkiewicz

POWITANIE WIOSNY
Dnia 21.03.2012 roku (środa) przedszkolaki z grup „0-A”, „0-B”, „0-C”, zgodnie z tradycją ludową, przywitały nadejście wiosny.
Dzieci, wraz ze swoimi nauczycielkami, wykonały Marzannę oraz wiosenne gaiki. Następnie w barwnym korowodzie, ze słomianą kukłą i kolorowymi gałązkami, wyszły
na ulice Podkowy Leśnej, aby wyrazić swą
radość z przyjścia nowej pory roku. Idąc ulicami miasta, dzieci śpiewały piosenki o wiośnie, oraz szukały jej oznak w przyrodzie.
Przedszkolaki zaprowadziły Marzannę nad
staw w Parku Miejskim, gdzie uroczyście
pożegnały ją, wznosząc okrzyki: „Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno, dziś Cię
pożegnamy, Wiosnę witamy!”.
DZIEŃ OTWARTY
Dnia 14.05.2012 roku w przedszkolu odbył się Dzień Otwarty. W tym dniu placówkę
odwiedziły dzieci (wraz ze swoimi rodzicami), które od września 2012 roku zostaną na-
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Historyczna zbiórka harcerska w Podkowie Leśnej
10 marca 2012, w gościnnych progach
CKiIO, odbyła się Wielopokoleniowa Zbiórka Harcerska. To niezwykłe spotkanie prawie 100 druhen i druhów różnych pokoleń
poświęcone było przekazaniu wspomnień
i tradycji harcerstwa podkowiańskiego z lat
40-tych oraz okresu późniejszego obecnie
działającym drużynom zarówno z ZHP jak
i z ZHR. Inspiracją do zorganizowania takiego spotkania były rozmowy z harcerkami
i harcerzami z kręgu starszoharcerskiego
podczas odsłonięcia na murze naszego kościoła, w ubiegłym roku, tablicy pamiątkowej
poświęconej druhowi Zygmuntowi Sobocie,
wskazujące na potrzebę przekazania legendy harcerstwa podkowiańskiego młodszemu
pokoleniu. Zadania zorganizowania spotkania podjęło się Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej we współpracy
z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich i miejscowymi drużynami. Zbiórka
prowadzona z zachowaniem obrzędowości
harcerskiej oprócz tradycyjnych elementów
takich jak zapalenie kominka, odśpiewanie
hymnu harcerskiego obejmowała również
dwie gawędy i piosenki harcerskie. Gawędę
dotycząca okresu wojennego i tuż powojennego opowiedział podharcmistrz Józef Bocheński, a harcmistrz Wacław Wojciechowski opowiedział o latach 50-tych, 60-tych
i 70-tych. Gawędy i pytania sprowokowały

do wypowiedzi druhów Ireneusza Mirackiego (inicjatora upamiętnienia druha Zygmunta Soboty i współorganizatora zbiórki), Witolda Marszewskiego, Stanisława
Fibicha i druhnę Izabelę Szumską. Bardzo
ciekawym elementem zbiórki były długie
bezpośrednie rozmowy w małych grupach
harcerek i harcerzy w tak różnym wieku.
Do rozmów wykorzystywano także stare
fotografie i dokumenty przyniesione przez
harcerzy. Wspomnieniom i wzruszeniom po
obu stronach nie było końca.
Zbiórkę zakończono w kręgu, kiedy to
wszyscy uczestnicy mieli dokończyć zdanie: „Najważniejsze co dało mi harcerstwo
to….”. Podsumowując ten fragment zbiórki,
druh Daniel Potkański – Drużynowy 1 Podkowiańskiej Drużyny Harcerskiej ZHP - zauważył, że niezwykle uderzające było to, że
bez względu na wiek czy pokolenie w wypowiedziach powtarzały się te same wartości
takie jak: przyjaźń, umiejętność współpracy,
wiara we własne siły, patriotyzm, zaufanie
do innych, sprawność, umiejętności organizacyjne czy dyscyplina. Dla wszystkich było
to niezwykłe przeżycie. Nawiązane zostały
bezpośrednie znajomości między pokoleniami harcerzy, które według opinii druha
Jana Dobrzyńskiego – Drużynowego 32 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy „Orkan”

im. Batalionu Parasol ZHR – zamienią się
w bardziej regularne kontakty.
Bezpośrednio po zbiórce odbyło się spotkanie przy drobnym poczęstunku, na który
zaprosiła Pani Burmistrz Małgorzata Stępień-Przygoda, a w spotkaniu wzięło udział
także wielu radnych.
Czuwaj!
phm. Jacek Wojnarowski
Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej
Współorganizatorzy:
• 1 Podkowiańska Drużyna Harcerska
ZHP
• 32 Mazowiecka Drużyna Harcerzy „Orkan” im. Batalionu Parasol ZHR
• 32 Mazowiecka Drużyna Harcerek „Korona” im. Królowej Jadwigi ZHR
• Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Pamiątkowa tablica w „Werandzie”
W dniu 19 maja 2012 roku o godz. 12
przypadkowi goście kawiarni „Weranda”
w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła
II i zaproszeni goście byli uczestnikami
odsłonięcia pamiątkowej tablicy o treści:
„Budynek wybudowany w 1984 roku przez
miejscowych Kombatantów przy wsparciu
mieszkańców Podkowy Leśnej”. W trudnych latach 80-tych XX w. był to olbrzymi
wysiłek i bardzo satysfakcjonujące osiągnięcie. Tak powstała Kawiarnia „Kombatant”.
Inicjatorem tej uroczystości był Społeczny
Komitet Upamiętniający zasłużonych dla
Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, przy du-

żej pomocy Burmistrz naszego miasta pani
Małgorzaty Stepień-Przygody.
Tablicę odsłonił najstarszy żyjący kombatant pan Czesław Woźniak, lat 93. Historię
budowy przedstawił pan Mikołaj Gabryszuk,
wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu – bezpośredni uczestnik budowy. Następnie głos zabrał pan Zbigniew Nowak, również uczestnik budowy (z własnym sprzętem
mechanicznym), a jednocześnie osoba dysponująca finansami przedsięwzięcia. Dodał
również, że pierwotne wyposażenie kawiarni ufundował Abdullah Muhammad Al Harmi z Kuwejtu. Pani Burmistrz podziękowała

za cenną inicjatywę i zwróciła się do pana
Jacka Wojnarowskiego z propozycją o przygotowanie wniosku o wyróżnienie pana
Mikołaja Gabryszuka tytułem Honorowego
Obywatela Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.
Pan M. Gabryszuk ze szczególną starannością dąży do upamiętniania społeczników
z minionej i niełatwej przeszłości. Głos zabrali również pan Jestadt – przewodniczący
rady oraz pan Jacek Wojnarowski – Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna. Uroczyste, miłe spotkanie
w gronie 15 osób zakończyła wspólna kawa.
Hanna Piechowska

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
W kwietniu br. Burmistrz Miasta Małgorzata Stępień-Przygoda wręczyła medale
za 50 lecie pożycia małżeńskiego Zofii i Stanisławowi Świętochowskim oraz Jadwidze
i Benonowi Szymajdom. Jubilatom towarzyszyła rodzina i znajomi. Za zdrowie jubilatów wzniesiono toast lampką szampana.
Burmistrz życzyła jubilatom wielu kolejnych lat spędzonych wspólnie w dobrym
zdrowiu.
Zofia i Stanisław Świętochowscy
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Postawmy na profilaktykę

„Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim, to bez zdrowia wszystko jest niczym.”
Mamy ogromną przyjemność poinformować mieszkańców Podkowy o folderze dotyczącym profilaktyki w zakresie stomatologii
dziecięcej. Jest on efektem realizacji projektu „W zdrowym ciele, zdrowy uśmiech”,
który był dofinansowany z programu „Działaj Lokalnie”. Spotkania odbywały się raz
w miesiącu i dotyczyły tematów:
1. Profilaktyka od 0 do 99. Im wcześniej tym
lepiej;
2. Kształtujemy zdrowe nawyki żywieniowe
i higieniczne u dzieci;
3. Głowa do góry – wady postawy i wady
zgryzu u dzieci;
4. Jak uniknąć próchnicy u małych dzieci;

5. Profilaktyka dla młodzieży;
6. Jak dziadkowie mogą pomóc wnukom
zachować zdrowe zęby.
Z doświadczeń krajów zachodnich wiemy,
że profilaktyka stomatologiczna jest niezwykle ważna i powinna być wdrażana od
najmłodszych lat. Niestety w Polsce blisko
90% dzieci ma próchnicę. Proponowany
w folderze program profilaktyczny jest prosty i bardzo efektywny, pod warunkiem, że
jest on konsekwentnie wdrażany, zarówno
w domu jak i w przedszkolu lub szkole. Prezentujemy w nim główne powody konieczności leczenia zębów mlecznych, informacje
dla rodziców, działania które mogą wykonać
dorośli , aby ich dziecko miało zdrowa jamę
ustną, program 5 gwiazdek dla zdrowych
zębów oraz zaproszenie do Szkółki Czyszczenia Zębów na spotkania z Zębową Wróżką i Zębowym Rycerzem.
Dzięki dofinansowaniu druku przez Urząd
Miejski Podkowa Leśna, został zwiększony
nakład, który będzie rozkolportowany do
wszystkich przedszkoli i pierwszych klas

w szkołach znajdujących się na terenie Podkowy.
Docelowo mając na względzie zdrowie
dzieci, a następnie dorosłych, pragniemy
zorganizować systematyczne działania profilaktyczne, podczas których będzie się można spotkać z pediatrą, dietetykiem, ortopedą, ortodontą, fizjoterapeutą, kardiologiem
i stomatologiem. Celowe byłoby rozszerzyć
działanie na terenie Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów.
Profilaktyka szeroko rozumiana, która
jest jednym z zadań gminy znalazła w osobie Pani Burmistrz poparcie stąd mamy nadzieję, że atrakcyjnie działania z tego zakresu wejdą na stałe do programów przedszkoli
i szkół znajdujących się na terenie naszego
miasta.
Ewa Domaradzka
przewodnicząca „Związku Podkowian”
Katarzyna Mosiej
lekarz stomatolog i autorka projektu.

Wdrażanie podejścia LEADER
na terenie Gminy Brwinów i Miasta Podkowa Leśna
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” informuje, że zakończyliśmy szósty nabór na środki unijne
z programu PROW na lata 2007-13 Oś 4 LEADER. Osoby indywidualne i prawne złożyły 14 wniosków na Małe Projekty na ogólną
sumę 240 466,75 zł oraz jeden wniosek na
działania z zakresu rozwoju mikroprzedsiębiorczości na kwotę 198 170,00 zł. Gmina
Brwinów i Miasto Podkowa Leśna złożyły
wnioski o refundację po 100 000,00 zł na
„Budowe boiska rekreacyjnego do gier zespołowych w Parzniewie wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu” i „Budowa kortu tenisowego” Wartość wszystkich
planowanych projektów (uwzględniając
wkład własny beneficjenta i kwotę refundacji) wynosi prawie milion zł. Zwracamy
uwagę, że o ośrodki z LEADERa poprzez
Zielone Sąsiedztwo mogą aplikować nie tylko podmioty z naszego obszaru. Procedura
dopuszcza wnioskodawców z zewnątrz o ile
udowodnią, że planowane działania będą
realizowane na obszarze Gminy Brwinów
i Miasta Podkowa Leśna, na rzecz naszych
mieszkańców. Rada oceniająca bierze między innymi pod uwagę partnerstwa zawierane lokalnie oraz wykorzystanie lokalnych
zasobów i powiązanie z dotychczas realizo-

wanymi projektami – czyli znajomość lokalnych potrzeb i realiów.
Obecny 2012 rok jest w Zielonym Sąsiedztwie rokiem kumulacji środków przeznaczonych na realizację działań z LEADERA. Już
dzisiaj zapraszamy do aplikowania o środki
w kolejnym, planowanym na przełomie października i listopada naborze. Pula środków
przeznaczonych dla Państwa będzie jeszcze
większa.
Dotychczasowe doświadczenia w wykorzystaniu środków wskazują z jednej strony na ogromny potencjał podmiotów (osób
fizycznych i prawnych) wnioskujących
z naszego obszaru a z drugiej na trudności
wynikające ze skomplikowanych i długich
procedur oceny na etapie kontaktów beneficjentów z Urzędem Marszałkowskim
i ARiMRem. Rozdysponowywane środki
mają charakter refundacji – która wymaga
gospodarnego zaplanowania w czasie planowanych wydatków i zapewnienia źródeł
ich finansowania do momentu rozliczenia
ostatecznego z instytucjami wdrażającymi.
Niewątpliwym atutem LEADERA jest
możliwość lokalnego podejmowania decyzji
o promowanych kierunkach wsparcia lokalnych inicjatyw ze środków unijnych. Szczególne podziękowania należą się Radzie Stowarzyszenia, której piętnastoma członkami
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są przedstawiciele lokalnych urzędów, instytucji, stowarzyszeń oraz osoby fizyczne.
Ich zaangażowanie, bezstronność i aktywność w pełnioną społecznie rolę kolegialnego organu oceniającego merytorycznie
składane wnioski gwarantuje jakość oceny.
Od beneficjentów zależy jakość realizacji.
Wszystkim dotychczasowym beneficjentom gratulujemy zarówno pasji, pomysłów
jak i wytrwałości i cierpliwości w realizacji
projektów realizowanych na rzecz naszego
wspólnego obszaru.
W 2008r wspólnie, w uspołecznionym
procesie opracowywaliśmy Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Zielone
Sąsiedztwo”. Obecnie jesteśmy na etapie
aktualizacji dokumentu. Zasadnicze kierunki i cele wynikające z analiz wstępnych,
nie ulegają zmianie. Czas i okoliczności realizacji zgłaszanych projektów wymuszają
korektę wskaźników oraz tabel realizacyjnych. Ze szczegółami procesu aktualizacji
można zapoznać się w biurze LGD. Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi. W czerwcu,
podczas Walnego Zgromadzenia LGD przewidujemy uchwalenie zmian w LSR.
Anna Łukasiewicz
prezes Stowarzyszenia LGD
„Zielone Sąsiedztwo”
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Współpraca Stowarzyszenia z organizacjami i lokalnymi instytucjami,
realizacja projektów zewnętrznych, działalność edukacyjna,
integracyjna i promocja lokalna
W Roku Spółdzielczości chłodny marzec
zakończyliśmy Piknikiem Spółdzielczym
podsumowującym cykl szkoleń dla lokalnych
liderów przedsiębiorczości. Stowarzyszenie
podjęło się trudnej roli pomocy w procesie
samoorganizacji spółdzielni socjalnej tworzącej się na naszym obszarze. Formalnie
zawiązana grupa inicjatywna spotyka się
nadal. W efekcie przewiduje się utworzenie
spółdzielni działającej na terenie Brwinowa
i Podkowy Leśnej, odpowiadającej zidentyfikowanym potrzebom i korzystającej z lokalnych zasobów. Kontakt z koordynatorem
Arturem Zielińskim możliwy jest poprzez
biuro Stowarzyszenia.
W kwietniu rozpoczęliśmy kolejny cykl
warsztatów dla liderów turystyki. Odpowiadając na oczekiwania zgłaszane w cyklu zimowym, organizujemy wiosną i jesienią po
cztery spotkania/rajdy rowerowe, których
efektem będzie wspólne opracowanie nowych tras tematycznych promujących dziedzictwo lokalne i zdrowy tryb życia. Zapraszamy do udziału i zapraszamy na promocję
tras w dniu 2 czerwca w Podkowie Leśnej
na WKD Główna i 23 czerwca w Bibliotece w Otrębusach. Koordynatorem projektu
z ramienia LGD jest Piotr Skalski.
Zielone Sąsiedztwo uczestniczy w dwuletnim, międzynarodowym projekcie edukacji ekologicznej „forests for all, all for
forests”. W kwietniu i maju odbywają się
artystyczne warsztaty „Herbarium – sztuka zielarska”. Efekty działań artystycznych
inspirowanych naturą najbliższą, można
będzie obejrzeć 2 , 3 i 23 czerwca w czasie
Festiwalu Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej i Brwinowie. 2 czerwca we współpracy
z CKiIO zapraszamy do udziału w spacerze
zielarskim po Podkowie Leśnej prowadzonym przez T. Sanderskiego.
W maju pięćdziesięcioosobowa grupa
weźmie udział w wyjeździe studyjnym do
Białowieży. Połowę uczestników stanowią
goście zagraniczni z sześciu krajów partnerskich, pozostali uczestnicy to członkowie
LGD oraz słuchacze Uniwersytetu Otwartego Pokolenia i warsztatów projektowych.
Opiekunem merytorycznym jest dr Anna
Kalinowska.
W sobotę 12 maja będziemy gościć uczestników projektu LLP Grundtvig w Podkowie
Leśnej. Po przedpołudniowej części dotyczącej spraw organizacyjno-realizacyjnych,
goście spotkają się z leśnikiem, obejrzą Las
Młochowski, zapoznają się ze specyfiką leśnych ogrodów. Wieczorem zaplanowaliśmy
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wernisaż „Herbarium” i spotkanie z uczestnikami warsztatów. Koordynatorem merytorycznym projektu jest Barbara Potkańska.
W niedzielę 13 maja w ramach VI Brwinowskiej Wiosny Artystycznej będzie można
obejrzeć wybór prac olejnych uczestników
warsztatów na plenerowej wystawie malarstwa w Owczarni – w Ogrodzie Rzeźby Monumentalnej Juana Soriano. Zapraszamy
także do udziału w III turystycznej Trasie
Rowerowej prowadzonej przez Andrzeja
Nowakowskiego i Piotra Skalskiego z metą
w Ogrodzie Soriano.
W czasie bardzo długiego weekendu,
5 maja, w sobotę, okazją do obejrzenia
w otrębuskiej filii Biblioteki w Brwinowie
wystawy Magdaleny i Marka Engliszów
„Foto-graficzny zielnik według Jarosława
Iwaszkiewicza” trasa II wyprawy rowerowej „Śladami małżeństwa Sygetyńskich”.
Trasa rozpoczyna się i kończy przy Toeplitzówce. Wystawa zorganizowana jest w ramach współpracy przy projekcie „forests for
all, all for forests”. Prace można ogladać w
klimatycznych wnętrzach Toeplitzówki do
końca maja. Dyrektor Grażyna Nowocień
podczas kontemplacji poezji J. Iwaszkiewicza zaprasza na zdrową herbatkę ziołową.
W podkowiańskiej bibliotece im. Poli
Gojawiczyńskiej we współpracy z dyrektor
Dorotą Skotnicką zapraszamy na wystawę
fotografii nagrodzonych w konkursie „Las
kocha nas” ogłoszonym przez BOŚ. Opiekunem wystawy prezentowanej wcześniej na
Uniwersytecie Warszawskim jest dr Anna
Kalinowska. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 2 czerwca ale prace można oglądać
już w maju.
W sobotę 2 czerwca, w ramach Festiwalu
Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej zapraszamy w godzinach 9:00-12:00 na ŚNIADANIE U BANIEWICZA na stacji Podkowa Leśna Główna. Pragniemy przybliżyć Państwu
postać jednego z ojców założycieli Miasta –
Ogrodu Podkowa Leśna Tadeusza Baniewicza. Wybitnego inżyniera i konesera sztuk
pięknych, trzeźwego inwestora i wizjonera,
cenionego w szerokich kręgach człowieka
sukcesu i propagatora ukwieconych stacji.
Trudno przecenić rolę inżyniera Baniewicza dla rozwoju miejscowości wzdłuż trasy
EKD/WKD. O ile pomysł na budowę kolei
dojazdowych jako sposób na rozgęszczenie
przeludnionych metropolii został wykorzystany nie tylko w okolicach Warszawy, to
sposób realizacji idei budowy kolejki EKD
i dalekowzroczność koncepcji niewątpliwie
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świadczy o wyjątkowości jego autorów. Nie
przez przypadek szefem wydziału budowy
kolei dojazdowych konsorcjum Siła i Światło został Tadeusz Baniewicz, wcześniej budowniczy sieci tramwajowej w Petersburgu.
Przechadzając się wśród pachnących lip
zabytkową aleją Jego imienia, uczestnicząc
we mszy świętej odprawianej w Kościele
Ogrodzie lub spoglądając na rozbudowywany gmach szkoły samorządowej warto
wspomnieć nietuzinkową postać ojca miasta. W Podkowie po wojnie zainicjował program „wychowania przez sztukę”. Szkoła
była miejscem wystaw i spotkań ze sztuką,
na wystawy wypożyczano eksponaty z Muzeum Narodowego. Był członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Ślady Jego
obecności są w naszej codzienności ciągle
żywe. Pomyślmy ciepło o nieprzeciętnym
społeczniku, który miał odwagę marzyć i realizować te marzenia.
Zapraszamy na poranną kawę i domowe
wukadki okraszone myślą techniczną wśród
malowanych roślin. Na chwilę znów ukwiecimy stację aby zachęcić Państwa do miododajnych nasadzeń w Waszych leśnych ogrodach przyjaznych pszczołom. Ogród będzie
organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Związek Podkowian, Klubem Miłośników Kolejki EKD oraz WKD.
Nasze młode, międzygminne Stowarzyszenie jest na półmetku aktualnego okresu
rozdysponowania środków z PROW. Korzystajmy z możliwości pozyskania funduszy
unijnych! W naszym wspólnym interesie
jest ich dobre zainwestowanie i wykorzystanie dla dobra wspólnego, dla wspierania
pożytecznych inicjatyw mieszkańców.
Najlepszą rekomendacją niech będą dotychczas zrealizowane przez naszych beneficjentów projekty. Im się udało i Państwu
też się uda!
Serdecznie dziękujemy za dotychczasowa
współpracę i aktywność członków Stowarzyszenia. Dziękujemy za życzliwość władz
samorządowych i zainteresowanie mieszkańców ofertą LGD. Zachęcamy do współtworzenia programu i do działań na rzecz
społeczności lokalnych naszych gmin.
Zapraszamy do biura LGD na ul. Świerkowej w Podkowie Leśnej oraz na naszą
stronę internetową
www.zielonesasiedztwo.org.pl.
Anna Łukasiewicz
prezes Stowarzyszenia LGD
„Zielone Sąsiedztwo”

Jesteśmy razem już 10 lat!

Krzyżówka z Podkową
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

W latach 1964-1991 proboszcz parafii Świętego Krzysztofa
w Podkowie Leśnej
Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji w Podkowie Leśnej
Pałacyk-…, siedziba Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie Leśnej
Skrót nazwy porozumienia trzech samorządów lokalnych:
Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka
Ebenezer… - twórca idei miasta-ogrodu
Michał… - Zasłużony dla Podkowy Leśnej
W 2011 r. strona podkowalesna.pl otrzymała Wyróżnienie
w Konkursie Polski…

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Ákos… - Honorowy Obywatel Podkowy Leśnej
…Otwarte Ogrody
Lokalna Grupa Działania Zielone…
Ulica, przy której mieści się Urząd Miasta w Podkowie Leśnej
BIP, czyli Biuletyn Informacji…
Ulica, przy której mieści się Muzeum
im. A. i J. Iwaszkiewiczów
Imię pomysłodawczyni i prowadzącej Filharmonię Dziecięcą
w Podkowie Leśnej
Rowerosacrum i…
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów (pot.)
Tworzył także pod pseudonimem Eleuter
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8
autor: M. Pietrzak, fot. J. Snarska-Pasternak
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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszą „Krzyżówkę
adres biuletyn@podkowalesna.pl z dopiskiem „Krzyżówka z Podz Podkową”. Mamy nadzieję, że łamigłówki na stałe zagoszczą na
kową”. Prosimy również nie zapomnieć o podaniu swojego imienia
łamach podkowiańskiego Biuletynu Miasta.
i nazwiska. Listę zwycięzców opublikujemy w następnym numerze
Osoby, które do 30 czerwca br. prześlą rozwiązanie, wezmą udział Biuletynu.
www.podkowalesna.pl
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w losowaniu nagród. Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo
na
Zapraszamy do zabawy!

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
Od 1 lipca br. nastąpi zmiana godzin pracy
Urzędu, więcej informacji na str. 4.

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
Opłaty za wodę i kanalizację: tel. 22 759 21 27
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 p
g
publicznego
g dostępne
ęp są
ą na stronie internetowejj
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
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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