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Wiedza historyczna zakorzeniona jest w życiu
konkretnych ludzi…
Promocja książki ,,Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu
grodziskiego na rzecz wolności”
W uroczystej promocji książki ,,Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności”, która odbyła
się w czwartek 24 stycznia w grodziskim
Centrum Kultury, wziął udział Prezydent
Bronisław Komorowski. Na sali obecni byli
także ministrowie, parlamentarzyści, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych,
Prezes IPN, włodarze miast i gmin, wśród
nich Burmistrz Podkowy Leśnej Małgorzata Stępień-Przygoda oraz bohaterowie publikacji - Niepokorni.
Książka wydana przez Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej

w Milanówku to słownik biograficzny. Pomysłodawcą wydania jest Wojciech Hardt, przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego.
W redakcję zaangażowali się pracownicy
Archiwum, dyrektor Jolanta Louchin, Monika Jurgo-Puszcz, Elżbieta Kubek oraz
Jolanta Fortini i Wojciech Hardt. Publikacja
powstała przy współpracy z samorządami Grodziska Mazowieckiego, Milanówka,
Podkowy Leśnej oraz Starostwa Powiatu
Grodziskiego pod honorowym patronatem
Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Bogdana Borusewicza.
więcej na str. 2

Bronisław Komorowski, Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, fot. M. Masalski

Władysław Gołąb, Honorowy Obywatel Podkowy Leśnej, odznaczony
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

fot. M. Łoboda

Władysław Gołąb, Honorowy Obywatel
Podkowy Leśnej, został odznaczony przez
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz
osób niewidomych i słabowidzących. Prezydent podczas wizyty w Laskach, związanej z obchodzonym niedawno jubileuszem

100-lecia istnienia Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi, wręczył ordery i odznaczenia państwowe pracownikom placówki
- osobom zasłużonym dla budowania społeczeństwa otwartego, w którym swe miejsce odnajdują osoby niewidome. Obchody
100-lecia działalności Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta RP.
Joanna Snarska

Nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi
Od dnia 1 lipca 2013 r. w Podkowie Leśnej
zacznie funkcjonować nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi polegający na przejęciu przez miasto obowiązku
organizacji odbioru odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości zamieszkałych.
W związku z powyższym dotychczas obowiązujące umowy zawarte pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą
odbierającym odpady komunalne muszą
zostać wypowiedziane i rozwiązane przed
30 czerwca.
Rada Miasta Podkowy Leśnej w drodze
uchwały, dokonała wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami ko
komunalnymi oraz ustaliła stawkę tej opłaty:

• 10,00zł za 1 mieszkańca miesięcznie w przypadku prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów;
• 30,00zł za 1 mieszkańca miesięcznie w przypadku braku selektywnej zbiórki.
Mieszkańcy wpłacać będą na konto (lub
bezpośrednio do kasy) Urzędu Miejskiego
w Podkowie Leśnej miesięczną opłatę za
gospodarowanie odpadami do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu,
którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
Jednocześnie Rada Miasta Podkowy Leśnej w drodze uchwały, określiła wzór deklaracji, w której właściciele nieruchomości
położonych na terenie Podkowy Leśnej:
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• określą ilość osób zamieszkujących daną
nieruchomość;
• wybiorą sposób gromadzenia odpadów
(mieszany lub selektywny);
• samodzielnie wyliczą miesięczną kwotę
opłaty.
więcej na str. 4
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Wiedza historyczna zakorzeniona jest w życiu konkretnych ludzi…

fot. M. Masalski

cd. ze str. 1
Publikacja to bogaty zbiór historii osób
zaangażowanych w walkę o wolną Polskę.
Znajdziemy w niej biogramy znanych postaci, działaczy, wśród nich podkowian, między innymi Ryszarda Bugaja, Jana Borowca, Zofii Broniek, Grzegorza Dąbrowskiego,
Krystyny i Ákosa Engelmayerów, Jolanty
Fortini, Jana Gołąba, Anny Kalinowskiej,
Jacka Maziarskiego, Piotra Müldnera-Nieckowskiego, Janusza Radziejowskiego, Zofii
i Bohdana Skaradzińskich, Heleny i Wojciecha Skowronów, Jadwigi Staniszkis oraz
Andrzeja Tyszki.
Wiedzę historyczną można najłatwiej
przekazać, jeżeli nie jest to wiedza głoszona z cokołu, koturnów politycznych, tylko
jest ona zakorzeniona w życiu konkretnych
ludzi, społeczności - mówił Bronisław Komorowski, gratulując inicjatywy powstania
publikacji.
Cieszę się i gratuluję dobrego pomysłu,
bo jest potrzeba budowania wiedzy o nas
samych, nie tylko o poszczególnych osobach, ale o całej społeczności. Mówię to
jako były nauczyciel historii, wiedza wchodzi do głowy łatwo, ale nie wtedy, gdy jest to
wiedza z tzw. górnego C, tylko gdy jest ona
zakorzeniona w życiorysach konkretnych
osób i konkretnych środowisk - mówił Bronisław Komorowski, gratulując twórcom
publikacji.
Joanna Snarska

fot. M. Masalski

Promocja książki ,,Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności”

Na zdjęciu m.in. Marek Wieżbicki, Starosta Powiatu Grodziskiego, Wojciech Hardt,
Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego, Joanna Wróblewska, Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki, Małgorzata Stępień-Przygoda,
Burmistrz Podkowy Leśnej, Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Życie podziemne kwitło i łączyło ludzi...

rozmowa z Jolantą Fortini, członkiem Zespołu Redakcyjnego książki „Niepokorni 1976-1989”,
mieszkanką Podkowy Leśnej
Skąd się wziął pomysł wydania książki
„Niepokorni 1976-1989”?
Pomysł zrobienia książki - słownika biogramów osób z „Solidarności”, Komitetów
Obywatelskich i opozycjonistów zgłosił do
Archiwum w Milanówku – Wojciech Hardt.
Archiwum wydało uprzednio słownik biograficzny osób pochowanych na cmentarzu
w Milanówku oraz książkę o współpracy
norwesko-polskiej w latach 80. Staranne
opracowanie i ładna grafika tych wydawnictw zachęcała do podjęcia trudu wydania
w Archiwum kolejnej publikacji. Po dwóch
latach cel został osiągnięty – ukazała się
książka „Niepokorni 1976-1989”.
Kto znalazł się w książce?
Mieszkańcy obecnego obszaru powiatu grodziskiego. W latach 70. i 80., a nawet
znacznej części 90. powiaty te nie istniały.
Chcieliśmy pokazać ludzi opozycji demokratycznej
y
j z niewielkich miast podwarp
szawskich, gdzie też się coś działo, a okre-
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ślenie „prowincja” do nich zupełnie nie
pasuje. Milanówek, Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki to były miejsca bardzo
żywej działalności podziemnej w okresie
okupacji niemieckiej. Podkowa Leśna i Milanówek to miasteczka inteligenckie, gdzie
tradycje patriotyczne nie zostały zapomniane po skończeniu II wojny światowej. Tak
jak w całej Polsce od 1945 roku kwitła propaganda komunistyczna i rósł terror wobec
sprzeciwiających się nowemu okupantowi.
Wielu mieszkańców powiatu grodziskiego
pracowało poza miejscem zamieszkania
– w Warszawie, Pruszkowie, Żyrardowie.
Mieli informacje z innych miejsc, z innych
grup społecznych i zawodowych. Słuchało
się „Głosu Ameryki” i radia „Wolna Europa”. Kolejne dramatyczne wydarzenia 1956,
1968 i 1970 r. też wpływały na kształtowanie
się poglądów ludzi. Społeczeństwo coraz
bardziej potrzebowało innych informacji od
podawanych
p
y p
przez reżimowe media.
więcej na str. 5
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Jolanta Fortini (fotografia z arch. dom.)
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Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa

-

-

-

Na kwalifikację
wojskową
stawią
się 1 marca 2013 r.
wezwani mieszkańcy Podkowy Leśnej.
Tegoroczna kwalifikacja dotyczy:
27 mieszkańców Podkowy Leśnej: mężczyzn urodzonych w 1994 r.;
mężczyzn urodzonych w latach 1988-1992,
którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
osób urodzonych w latach 1992-1993,
które zostały przez powiatowe komisje
lekarskie uznane za czasowo niezdolne
do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to
osób, których niezdolność do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji;
osób urodzonych w latach 1992-1993,
które zostały uznane za zdolne do czyn-

nej służby wojskowej i złożyły wnioski
o zmianę przyznanej wcześniej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej.
Dotyczy to tylko tych osób, które nie zostały przeniesione do rezerwy;
- kobiet urodzonych w latach 1989-1994,
które posiadają kwalifikacje przydatne
do czynnej służby wojskowej oraz kobiet,
które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach
lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach:
analityka medyczna, farmacja, lekarski,
lekarsko-dentystyczny,
pielęgniarstwo,
psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- dokumentację medyczną (jeśli jest posiadana),
- aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm,
bez nakrycia głowy,
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i
w terminie określonym w wezwaniu. Adres
Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej Komenda Powiatowa PSP, Grodzisk Mazowiecki ul. Żydowska 7.
Halina Sławecka

Posterunek Policji w Podkowie Leśnej
W połowie grudnia w miejsce dotychczas funkcjonującego Komisariatu Policji
w Podkowie Leśnej został
utworzony Posterunek Policji. Posterunek czynny jest od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00 - 16.00, a w pozostałe
dni w zależności od potrzeb służby. Po godzinie 16.00 teren Podkowy Leśnej patrolowany jest przez policjantów Komisariatu
Policji w Milanówku oraz policjantów Ko-

mendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.
W przypadku konieczności powiadomienia o zdarzeniu można korzystać z dotychczasowych numerów telefonów, tj.:
Posterunek Policji w Podkowie Leśnej (22) 758 91 10, KPP w Grodzisku Mazowieckim - (22) 755 60 11,13 lub Komisariat Policji
w Milanówku - (22) 758 32 36.
Mieszkańcy Podkowy Leśnej mogą w każdej chwili uzyskać pomoc lub wezwać na

interwencję policjantów Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim także
pod bezpłatnymi numerami telefonów alarmowych 997 i 112.
Dokonane zmiany organizacyjne nie
wprowadziły zmian w godzinach pracy
Posterunku Policji, jak również w liczbie
funkcjonariuszy patrolujących ulice miasta.
Aktualnie w Posterunku jest zatrudnionych
4 funkcjonariuszy i Kierownik Posterunku.

roboty wykończeniowe m.in.: tynki, malowanie, montaż stolarki okiennej, dokończono montaż instalacji grzewczej i wentylacyjnej, ułożono podłogę sportową oraz
zamontowano sprzęt sportowy. Zakończono
również roboty zewnętrzne tj. plac oraz budowę chodników przed obiektem sportowym.

Po odbiorze sali od Wykonawcy zostanie
ona zgłoszona do odbioru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
i Państwową Straż Pożarną.

Joanna Snarska
J

Co z tą szkołą?
Urząd Miejski złożył wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
części dydaktycznej rozbudowanego budynku szkoły.
Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru
sali sportowej. W ramach realizowanej inwestycji prócz stanu surowego wykonano

Jaromir Chojecki, Tomasz Gawin
Referat Inwestycji

Święty Mikołaj w Ośrodku Pomocy Społecznej
Podobnie jak w ubiegłym roku, dzieci
znajdujące się pod opieką OPS z Podkowy
Leśnej odwiedził św. Mikołaj. Dzięki hojności uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. gen.
Józefa Bema z Milanówka i wsparciu organizacyjnemu ze strony pedagogów tej placówki dzieci otrzymały paczki żywnościowe
oraz zabawki. Serdecznie dziękujemy za
okazaną pomoc.
Maria Katarzyna Matuszewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej
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Nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi
cd. ze str. 1
Dostęp do dokumentu możliwy będzie
w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej
(pokój nr 11), a także na stronie internetowej miasta (w zakładce Środowisko) oraz
stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Wypełnione deklaracje powinny zostać dostarczone do Urzędu Miejskiego w Podkowie
Leśnej najpóźniej do dnia 31.03.2013 roku.
Należy pamiętać, że każdorazowa zmiana
ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość powoduje automatycznie konieczność
dokonania aktualizacji poprzednio złożonej
deklaracji. Wszelkie zmiany mające wpływ
na wysokość opłaty należy zgłaszać w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
Powyższe informacje oraz szczegółowy
sposób i zakres odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowanie tych odpadów został
określony w drodze uchwały Rady Miasta

Spotkanie
z Wicepremierem
w sprawie dróg
W piątek 8 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie odbyło się spotkanie samorządowców powiatów pruszkowskiego
i grodziskiego z Wicepremierem RP Januszem Piechocińskim. Tematem wiodącym
spotkania były perspektywy rozwoju infrastruktury drogowej w powiatach pruszkowskim i grodziskim oraz ogólna dyskusja na
temat spraw gospodarczych.
M. Pietrzak

Podkowy Leśnej i jest dostępny na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Znajdziemy tam również dostosowany
do wymagań Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, Regulamin utrzymania

czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna, który wejdzie w życie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dokument ten
przyjęty w drodze uchwały Rady Miasta zawiera szereg szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania nowego modelu
gospodarki odpadami.
Rozpoczęta przez Urząd Miejski w Podkowie Leśnej kampania informacyjno-edukacyjna ma na celu zapoznanie mieszkańców z nową ustawą i wynikającymi z niej
zmianami systemu gospodarki odpadami
w naszym mieście.
Więcej informacji na ten temat można
uzyskać również w Referacie Gospodarki
Miejskiej Urzędu Miejskiego w Podkowie
Leśnej (pokój 11, tel. 22 759 21 25).
Katarzyna Kowalewska
Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej

Podkowa Leśna na piątkę!
Miasto Podkowa Leśna uzyskała tytuł
Gminy na 5! w rankingu przygotowanym
przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych działające
przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium
Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.
Ranking jest czwartym dorocznym raportem prezentującym ocenę z badania jakości
obsługi potencjalnych inwestorów przez
urzędy gmin. Badanie składało się z dwóch
części: audytu stron internetowych oraz
oceny kontaktu elektronicznego z gminami
metodą tajemniczego klienta.
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Gmina na 5! Dobre praktyki w obsłudze

przedsiębiorstw” na stronie internetowej
miasta.
Joanna Snarska

Zostaw podatek w Podkowie Leśnej
Szanowni Państwo – Mieszkańcy Podkowy Leśnej,
W związku ze zbliżającym się okresem
rozliczeń z fiskusem warto pamiętać, że
każdy z nas ma wpływ na wielkość budżetu gminy, na terenie której mieszka, gdyż
część płaconego przez nas co roku podatku wraca do gminy, w której jest się zameldowanym. Dlatego zachęcam wszystkich,
którzy są mieszkańcami Podkowy Leśnej
i nie zameldowali się jeszcze w naszym
mieście, do dokonania tej prostej czynności z korzyścią dla gminy. Często spotykam
się z sytuacją, gdy mieszkańcy oczekują od
burmistrza wsparcia, zaspokojenia oraz wypełnienia wielu potrzeb i zadań. W wielu
przypadkach okazuje się jednak, że nie są
oni zameldowani w Podkowie Leśnej i swoje
podatki odprowadzają w innych niż grodzi-
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ski urzędach skarbowych. Miasto Podkowa
Leśna jest naszą wspólną wartością i od nas
wszystkich zależy rozwój gminy oraz poprawa warunków życia jej mieszkańców.
Szacujemy, że w 2013 roku udział w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa, tj. podatek dochodowy od osób
fizycznych i od osób prawnych, będzie stanowił ponad 50% ogólnego planu dochodów
Podkowy Leśnej. Dzięki tym środkom możliwe jest realizowanie wielu zadań poprawiających jakość życia w naszym mieście.
Jeśli jednak z jakichś powodów dopełnienie
obowiązku meldunkowego nie jest możliwe,
a chcieliby Państwo, aby Państwa podatki zasilały budżet Miasta Podkowy Leśnej,
należy w tym celu zaktualizować swój adres zamieszkania w urzędzie skarbowym,
wypełniając formularz NIP-3. Wypełnienie
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tego formularza jest bezpłatne i można to
zrobić w dowolnym momencie lub wysłać
go do urzędu skarbowego razem z rocznym
zeznaniem podatkowym.
Należy w tym celu w zeznaniu rocznym
jako miejsce zamieszkania wskazać – Gminę Podkowa Leśna, a jako właściwy urząd
skarbowy - Urząd Skarbowy w Grodzisku
Mazowieckim. Następnie trzeba wypełnić
zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 w części
dotyczącej miejsca zamieszkania i dołączyć
je do rocznego zeznania podatkowego. Na
koniec dokumenty te wystarczy przesłać
lub dostarczyć osobiście do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Dziękuję,
Skarbnik Miasta
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Życie podziemne kwitło i łączyło ludzi...
rozmowa z Jolantą Fortini, członkiem Zespołu Redakcyjnego książki „Niepokorni 1976-1989”,
mieszkanką Podkowy Leśnej
cd. ze str. 2
Po wydarzeniach 1976 roku w Radomiu
i Ursusie pojawiły się niezależne pisemka,
tzw. bibuła. Powstał popyt i była podaż –
tak można by to skomentować. W tę „podaż bibuły” zaangażowali się mieszkańcy
Podkowy Leśnej, Milanówka i Grodziska
Mazowieckiego. Ówczesne podziemne pisemka były bardzo ubogie z wyglądu, ale
bogate w treści niedostępne w innych mediach. Nieliczne drukowane w podziemiu
egzemplarze były przepisywane na maszynach do pisania (dziś już niemal nieużywanych). Wkładało się 8-9 cieniutkich papierowych arkuszy i waliło palcami w klawisze
maszyny. Pisało się na zielonej przebitce
i wiele osób pamięta te kolorowe „bibuły”. W biogramach
opozycjonistów pojawiają się
wspomnienia o takiej formie
działalności. Taką pracę wykonywało wiele emerytek i urzędniczek. O nich nigdy nie znajdą
się wzmianki w żadnej historycznej publikacji. Dzięki nim
powiększała się liczba egzemplarzy podziemnych gazetek,
a te z kolei docierały do coraz
liczniejszej grupy czytelników.
Bezimienne
opozycjonistki
końca lat 70., którym nikt nie
podziękował.
Warto
też
wspomnieć
o wspólnym działaniu w opozycji całych rodzin, żon i mężów, a także o dużym wsparciu
mężów opozycjonistów przez ich żony, które
brały na siebie ciężar prowadzenia domu,
zarabiania pieniędzy i opieki nad dziećmi.
Opozycja lat 80. chyba wyglądała inaczej?
Oczywiście, bo po „karnawale” „Solidarności” ludzie podnieśli głowy. Przez tamte
wspaniałe miesiące dowiedzieli się czym
jest wolność słowa, skosztowali okruchów
demokracji. Możliwości techniczne powielania gazetek też się poprawiły. W kraju było
więcej maszyn drukarskich, a także wiedzy
o innych, prymitywniejszych sposobach
drukowania. W opozycji antykomunistycznej po ogłoszeniu stanu wojennego działało
znacznie więcej ludzi. Byli to „niepokorni”
z lat 70. oraz działacze i zwykli członkowie
NSZZ „Solidarność”. Represje SB wobec
nich były na pewno większe niż w końcu
lat 70-tych. Ukazywało się wiele gazetek,
książek, instrukcji dotychczasowych metod
drukowania, zachowania się przy zatrzymaniu przez milicję. Poznawało się nowych

ludzi, nawiązywały się przyjaźnie, a czasem
nawet więcej. Determinacja opozycjonistów
lat 80-tych wynikała z niezgody na internowanie wielu wartościowych i odważnych
ludzi, pacyfikację zakładów pracy, brutalne
traktowanie aresztowanych, delegalizację
NSZZ „Solidarność” oraz wszechobecną
cenzurę.
Jak to się stało, że w małej Podkowie Leśnej pojawiły się działania opozycyjne?
Składa się na to kilka czynników. Podkowa była i jest miastem inteligenckim. Od
1964 roku działał ksiądz Leon Kantorski,
w 1982 roku powstał Parafialny Komitet
Pomocy Bliźniemu, który prowadził bardzo

Niełatwo było wybrać biogramy osób,
które znalazły się w książce?
Narzuciliśmy sobie twarde granice - zajmiemy się mieszkańcami powiatu grodziskiego. Współpraca wykraczała w tamtych
latach poza podziały administracyjne gmin.
Przykładem niech będzie zespół redakcyjny
Serwisu Ochrony Środowiska – pierwszej
ekologicznej gazetki podziemnej, w którym
spotkali się mieszkańcy Podkowy, Otrębus
i Warszawy. Redakcja książki - słownika biograficznego zebrała więcej nazwisk działaczy
ze wspomnianego obszaru niż jest w wydanej książce „Niepokorni 1976-1989”. Stąd powstał pomysł, aby wydać drugi tom. Trzeba
będzie dotrzeć do ludzi, do których jeszcze
nie dotarliśmy. Z tym może nie być
łatwo, bo mogli działać w miejscu
pracy, a nie na terenie miejsca
zamieszkania. Oprócz działaczy
opozycji
antykomunistycznej,
znanych działaczy „Solidarności”,
są w książce także działacze lokalnych Komitetów Obywatelskich.

Spytam więc o lęk. Czy Państwo się bali?
Obawa o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo najbliższych jest naturalna. Każdy to jakoś odczuwał. Sprawa polega nie
na braku lęku, lecz na umiejętności jego opanowania. Skala jego
odczuwania często nie współgra
z rzeczywistym zagrożeniem.
Jolanta Fortini (fotografia z arch. dom.) Jedni bali się, czytając gazetkę
szeroką działalność – udzielał potrzebują- podziemną, inni znacznie mniej, drukując
cym wsparcia rzeczowego (żywność, ubra- setki gazetek lub je kolportując. Odgrywa tu
nia) i finansowego, funkcjonowała apteka rolę siła motywacji. Do lęku można z czasem
oraz księgarnia.
Niedzielne „Spotkania przyzwyczaić się, racjonalizować swoje zaz Autorem” można by nazwać działalno- chowanie tak, aby zmniejszyć zagrożenie.
ścią edukacyjno-polityczną… Niezależnie
Jak pani znalazła się w zespole redakod Komitetu w Podkowie funkcjonowały
drukarnie, wielu mieszkańców pisało arty- cyjnym książki?
kuły do wydawnictw podziemnych, nadaPrzez przypadek. Przyszła do mnie Ela
wane były audycje Radia „Solidarność”, Kubek z milanowskiego Archiwum i prosiła
w Podkowie ukrywał się Jan Lityński. Wielu o pomoc w sporządzaniu listy opozycjonimieszkańców Podkowy, pracujących w War- stów z Podkowy. Elę znam od 30 lat, bo obie
szawie, prowadziło podziemną działalność w latach 80. pracowałyśmy w Instytucie
związkową, kolportaż prasy niezależnej, Kształtowania Środowiska w Warszawie. Po
uczestniczyło w demonstracjach i nielegal- tej wizycie jakoś bardziej zaangażowałam
nych spotkaniach. Życie podziemne kwitło się w pracę redakcyjną. Podkowa Leśna
i łączyło ludzi różnych zawodów, wykształ- i Milanówek to „zagłębie podziemniaków”.
cenia, miejsca zamieszkania. Wspominam Roboty było więc mnóstwo. Nie mogłam Eli
tamte lata jako wspaniały, barwny okres ży- Kubek zostawić bez pomocy. Znowu działacia, gdy królowało zrozumienie, życzliwość, łyśmy razem i kontaktowałyśmy się z takimi
solidarność. Po naszej stronie oczywiście.
samymi ludźmi, jak wtedy w latach 80-tych.
rozmawiała
Joanna Snarska
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Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych
Co roku wiosną
rośnie liczba błąkających się psów,
zagubionych, a także porzuconych.
Na
spacerach
spotykamy coraz
więcej opiekunów
z suczkami w okresie rui i niespokojnych,
pobudzonych psów. Zarówno u nie wysterylizowanych suk, jak i nie wykastrowanych samców w pewnym okresie występuje
zwiększona skłonność do ucieczek. Zdarza
się to nawet tym najbardziej posłusznym.
Psy w tym okresie potrafią przeskoczyć
przez siatkę, podkopać podmurówkę czy
nawet przegryźć smycz i - nie zważając na
nawoływanie właściciela - uciec.
Ustawa o ochronie zwierząt nałożyła na
Radę Miasta Podkowy Leśnej obowiązek
tworzenia co roku (do 31 marca) programu
przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Podkowy Leśnej. Zgodnie z nim Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
poinformowany o błąkającym się w okolicy
bezpańskim psie, zawiadamia o tym firmę,
z którą współpracuje w takich przypadkach.
Pies zostaje złapany i przez tydzień czeka
na właściciela w domu zastępczym, gdzie
ma zapewnioną żywność i legowisko. Jednocześnie w urzędzie rusza akcja poszukiwania właściciela (ogłoszenia na tablicach
i na stronie internetowej). Gdy właściciel
nie zgłosi się po swojego pupila, pies zostaje
przewieziony do schroniska w Milanówku.
Psy agresywne od razu są tam transportowane.

W ciągu roku do milanowskiego schroniska może trafić ograniczona ilość psów
z terenu Podkowy Leśnej. Każdy przypadek
odwiezienia tam psa, który ma swój dom,
powoduje, że zmniejsza się liczba miejsc
dla naprawdę potrzebujących porzuconych,
bezdomnych psów. Ponadto, każdorazowe
przetransportowanie psa do schroniska
jest kosztowne, nawet jeśli pies niedługo po
przybyciu do schroniska, wraca do swojego
domu.
Program przeciwdziałania bezdomności
zwierząt domowych zawiera m.in. takie
punkty jak:
1) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta, w szczególności
poprzez:
• miejsca w schronisku dla zwierząt w Milanówku;
• obligatoryjną kastrację i sterylizację zwierząt w schronisku, które we własnym zakresie zapewnia przedmiotową usługę;
• odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Podkowy Leśnej oraz ewentualnym
transportem do schroniska;
• poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
• popularyzację i wprowadzanie mechanizmów zachęcających do dokonywania
adopcji zwierząt (kastracja, sterylizacja
psów i kotów oraz chipowanie psów).
2) Zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych w szczególności poprzez:
• sterylizację, kastrację psów i kotów;
• dopuszczenie możliwości usypiania tzw.
„ślepych miotów” kotów i szczeniąt psów,

w ciągu doby po urodzeniu, w przypadku,
gdy posiadacz samicy z młodymi nie jest
w stanie zapewnić utrzymania nowonarodzonych zwierząt oraz nie jest w stanie
zapewnić nowonarodzonym zwierzętom
nowych opiekunów.
3) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia weterynarz, z którą Urząd Miejski w Podkowie
Leśnej podpisał umowę;
4) Opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym
ich dokarmianie przez mieszkańców, po
uprzedniej sterylizacje lub kastracji na
koszt Urzędu;
5) Edukację mieszkańców Miasta w zakresie zasad humanitarnego traktowania
zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.
Mieszkańcu, kiedy zauważysz brak swojego pupila, zareaguj szybko. Zadzwoń do
sąsiednich gmin, do schroniska, urzędu,
straży zwierząt powiatu grodziskiego. Pamiętaj, że Twój pies, kiedy już wydostanie
się z domu, może nie tylko odnieść poważne
rany na skutek walk z innymi psami, może
także zaginąć lub ulec wypadkowi! Wielu
zrozpaczonych właścicieli, którzy poszukują
swoich pupili, mimo usilnych starań nigdy
ich nie odnajdują. Zwracamy się z apelem
do mieszkańców, aby szczególnie pilnowali
swoich podopiecznych.

WAŻNE TELEFONY:
Urząd Miejski, Referat Gospodarki
Miejskiej, tel. 22 759 21 25
Straż Zwierząt SOS powiatu grodziskiego
(www.strazzwierzat.pl):
- zgłoszenia interwencji tel. 798 058 283
- adopcje kotów tel. 603 823 462
- adopcje psów tel. 787 747 977
Schronisko w Milanówku
(www.schroniskomilanowek.pl),
tel. 22 724 82 05
Komenda Policji w Podkowie Leśnej,
tel. 22 758 91 10, 22 758 91 05 (w przypadku
zwierząt agresywnych i zwierząt rannych)
Beata Piotrowska
Referat Gospodarki Miejskiej
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Rada Miasta

Informacje Rady Miasta Podkowy Leśnej
20 grudnia 2012 r. odbyła się XXVI sesja
Rady Miasta. Była to sesja, na której radni
przyjęli budżet dla Podkowy Leśnej na 2013
rok oraz kolejne uchwały związane z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uchwały przyjęte na tej
sesji to:
• uchwała Nr 129/XXVI/2012 w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025,
• uchwała Nr 130/XXVI/2012 w sprawie
uchwały budżetowej miasta na 2013 rok,
• uchwała Nr 131/XXVI/2012 w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna (zmieniony i uchylony uchwałą
Rady Nr 141/XXVIII/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.),
• uchwała Nr 132/XXVI/2012 w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna.
Budżet miasta na 2013 rok wynosi:
• dochody budżetu - 22.920.000 zł
dochody bieżące - 22.670.000 zł
dochody majątkowe - 250.000 zł
• wydatki budżetu - 25.250.714 zł
wydatki bieżące - 21.161.789 zł
wydatki majątkowe - 4.088.925 zł

Deficyt budżetu miasta wynosi 2.330.714 zł.
Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów wyniesie 542.566 zł. Powstały niedobór w wysokości 2.873.280 zł pokryty zostanie wolnymi środkami pozostającymi na
rachunku bieżącym budżetu miasta.
Na dzień 22 stycznia 2013 r. zaplanowano
XXVII posiedzenie Rady Miasta. Jednak z powodu nieprzyjęcia przez większość radnych
porządku obrad, sesja została zamknięta.
31 stycznia 2013 r. na wniosek grupy radnych zostało zwołane XXVIII posiedzenie
Rady Miasta, na którym przyjęto następujące
uchwały:
• uchwała Nr 133/XXVIII/2013 w sprawie
zmiany uchwały budżetowej miasta na
2013 rok,
• uchwała Nr 134/XXVIII/2013 w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok,
• uchwała Nr 135/XXVIII/2013 w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy
Leśnej na 2013 rok,
• uchwała Nr 136/XXVIII/2013 w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony
Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej
na 2013 rok,
• uchwała Nr 137/XXVIII/2013 w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Kultury,
Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady
Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok,

• uchwała Nr 138/XXVIII/2013 w sprawie
przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji
Rady dla opracowania projektu zmian
w Statucie Miasta Podkowy Leśnej,
• uchwała Nr 139/XXVIII/2013 w sprawie
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie nauczycieli, pobieranych
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz ustalenia specjalności
i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach
oświatowych prowadzonych przez miasto
Podkowa Leśna w roku 2013,
• uchwała Nr 140/XXVIII/2013 w sprawie
zmiany uchwały nr 13/IV/2006 Rady Miasta
Podkowy Leśnej z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej,
• uchwała Nr 141/XXVIII/2013 w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa
Leśna.
Treść wszystkich przyjętych uchwał dostępna jest na stronie www.bip.podkowalesna.pl oraz w Urzędzie Miasta, pokój nr 1.
Radni miasta zapraszają mieszkańców na
swoje dyżury - w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00 do 18.00 w Urzędzie Miasta
Podkowy Leśnej. Na dyżurze można zgłaszać radnym swoje wnioski i uwagi.
Anna Lorens
Biuro Rady Miasta

Stanowisko w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Zachodniego
im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
finansowej Szpitala Zachodniego im. Jana
Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
Rada Miasta Podkowy Leśnej wyraziła
swój sprzeciw wobec wstrzymaniu przez
Mazowiecki Oddział NFZ finansowania nadwykonań procedur medycznych ratujących

źródło: infogrodzisk.pl

Podczas sesji w dniu 20 grudnia 2012 r.
radni miasta Podkowy Leśnej, w poczuciu
odpowiedzialności za mieszkańców miasta,
a także w trosce o bezpieczeństwo zdrowia
i życia mieszkańców zachodniego Mazowsza, przyjęli stanowisko w sprawie sytuacji

www.podkowalesna.pl

życie i zdrowie, zrealizowanych przez Szpital
w Grodzisku Mazowieckim w roku 2012 oraz
niedoszacowaniu przez Mazowiecki Oddział
NFZ planowych kontraktów dla szpitali wysokospecjalistycznych w roku 2013, w tym
także dla grodziskiego Szpitala.
Rada Miasta w stanowisku tym zwróciła się
jednocześnie do Ministra Zdrowia o wystąpienie z inicjatywą nowelizacji ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, tak aby system kontraktowania usług medycznych uwzględniał
realne, wyższe koszty wykonywania procedur
specjalistycznych i nie generował zadłużania
się szpitali samorządowych.
Pełna treść stanowiska wraz z jego
uzasadnieniem dostępna jest na stronie
www.bip.podkowalesna.pl oraz w Urzędzie
Miasta, pokój nr 1.
Anna Lorens
Biuro Rady Miasta
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Nowy nabór do grupy teatralnej ALTANKA
Grupa teatralna ALTANKA
działająca przy CKiIO zaprasza
młodzież gimnazjalną do twórczej zabawy w teatr!
ALTANKA działa od 2008 roku pod kierunkiem Joanny Cichoń-Dąbrowskiej – absolwentki Polonistyki na Uniwersytecie
Warszawskim oraz Wydziału Aktorskiego
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
w Warszawie. Od dwudziestu kilku lat grywa ona w różnych teatrach warszawskich,
wyreżyserowała kilka spektakli w Teatrze
Adekwatnym i różnych agencjach artystycznych. Od kilku lat jest jurorem Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych. Była również wielokrotnie jurorem
amatorskich przeglądów recytatorskich
i teatralnych. Od dwóch lata prowadzi Teatr Otwarty przy Uniwersytecie Otwartym
POKOLENIA CKiIO. Co roku, pod jej kierunkiem ALTANKA przygotowuje spektakl
według własnego scenariusza, stworzonego

przez grupę lub scenariusza opartego na
motywach wybranego utworu literackiego.
W ubiegłych latach ALTANKA przygotowała następujące spektakle: „Pani Twardowska” według Adama Mickiewicza, „Kraksa”
- opowieść o przyjaźni i tolerancji według
powieści J. Spinelli, „Marzenia i sny” rzecz o dorastaniu, poszukiwaniu własnej
tożsamości oraz konfrontowaniu własnych
marzeń i mitów z marzeniami i mitami dorosłych, „Lustra” - historia o powstawaniu
grup towarzyskich, często antagonistycznych, czy nawet wrogich i próbach poszukiwania własnego miejsca w gąszczu młodzieżowej dżungli, „Dom na granicy” według
dramatu Sławomira Mrożka o wiecznej
walce między zniewoleniem a pragnieniem
wolności, o tym jak dążąc do wolności sami
nakładamy sobie nowe pęta lub łatwo pozwalamy się spętać innym w imię haseł niejasnych lub kłamliwych.

Zapraszamy do teatralnej ALTANKI,
w piątki o godz. 17.30, na Świerkową 1.
Barbara Potkańska
CKiIO

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich – co się dzieje w Pracowniach?
Pracownia Wiedzy
(Nie) Zbędnej
to zajęcia, które prowadzi
Tomasz
Acher,
nauczycielinstruktor techniki, animator, autor scenariuszy imprez integracyjnych, zapalony
kajakarz i wędrowiec, z wykształcenia inżynier ogrodnik.

Tomasz Acher o sobie: „Parę osób z mojej
rodziny uważa po cichu, że kiedy minąłem
sześćdziesiątkę to już najwyższy czas, abym
przestał się fascynować budowaniem latawców, robieniem zabawek, reżyserią teatrzyków, wyjazdami pod namioty czy taplaniem
się w błocie na spływach kajakowych. A według mnie, skoro nie zabrałem się za poważną pracę w swoim czasie, a za to nabyłem

poważną wiedzę w tych błahych dziedzinach, jest to najwyższy czas żebym przekazał tę wiedzę tym, którym jest potrzebna,
czyli dzieciom i młodzieży”.
Zapraszamy, zawsze w środy w godz.
16.30 – 18.30 na Świerkową 1.
Barbara Potkańska
CKiIO
fot. T. Acher, B. Potkańska

Pod okiem mistrza wykonujemy
eksperymenty

....konstruujemy szalone pojazdy

....przy sprzyjającej pogodzie wypływamy
w teren

....uwielbiamy ciasteczka własnej roboty

...czasami jesteśmy aniołami

... ale częściej walecznymi rycerzami
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Pomysł się liczy!
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich już po raz drugi
ogłasza konkurs minigrantowy
pod nazwą „Pomysł się liczy”
na najciekawszy projekt kulturalny. Jest on
prowadzony z myślą o grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby
w Podkowie Leśnej żyło się ciekawiej.
W ubiegłorocznym konkursie zwyciężył projekt podkowiańskich harcerzy pt.
„Harcerska Podkowa Cooltury”, zakładający przeprowadzenie cyklu imprez promujących nowoczesny patriotyzm. Harcerze
z ZHP zorganizowali dzięki dofinansowaniu
m.in. wieczór poezji patriotycznej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, happening uliczny z okazji Dnia Flagi, a także piknik harcerski promujący harcerskie ideały
i styl życia wśród mieszkańców.
W tym roku konkurs skierowany jest nie
tylko - jak poprzednio - do młodzieży, ale
również do osób dorosłych. Do składania
wniosków o dofinansowanie zapraszamy
nieformalne grupy mieszkańców i osób
z innych miejscowości, pod warunkiem, że
ponad 50% członków grupy mieszka na te-

renie Podkowy Leśnej. Jedna grupa może
starać się o środki na jeden projekt. Wysokość dofinansowania może wynieść maksymalnie 700 zł na projekty młodzieżowe (dla
osób w wieku od 14 do 24 lat) i 1500 zł na
pozostałe projekty. W ciągu roku możliwe
jest dofinansowanie 5 projektów. Zwycięskie projekty oprócz wsparcia finansowego
otrzymają również możliwość skorzystania
z pomieszczeń CKiIO oraz pomoc organizacyjną i techniczną.
Konkurs wspiera projekty, które inicjują
rozwój zainteresowań kulturalnych młodzieży i dorosłych, o ile zakładają one współdziałanie z mieszkańcami oraz instytucjami
życia lokalnego i wynikają z konkretnych
potrzeb społecznych, mają jasno określony
cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest spełnienie kryteriów regulaminu
konkursu i prawidłowe wypełnienie wniosku, którego formularz od 1 lutego będzie
dostępny na stronie CKiIO: www.ckiopodkowa.pl oraz jego złożenie w terminie do
29 marca w siedzibie Centrum, ul. Lilpo-

pa 18. Pracownicy CKiIO służą pomocą
przy wypełnieniu wniosku. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi do 20 kwietnia. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ciekawe pomysły, do udziału w konkursie.
Agnieszka Wojcierowska

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich – co się dzieje w Pracowniach?
Nowe Formy Sztuki
to zajęcia, które prowadzi Maja
Piotrowska, absolwentka ASP
w Łodzi, doktorantka w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii UW, czynna
artystka i projektantka.
Instruktorka o sobie: Moje pasje to sztuka, projektowanie graficzne i estetyka. Na
zajęciach uczę konkretnych umiejętności
i przekazuję w atrakcyjnej formie fascynującą wiedzę, do której niełatwo dotrzeć
samodzielnie. Ćwiczymy różnorodne techniki artystyczne i projektowe, poznajemy
dzieła słynne, eksplorujemy nowe kierunki
i tendencje, wykonujemy prace inspirowane założeniami artystów i projektantów,
poszukujemy nowych środków wyrazu,
a wszystko to w atmosferze zabawy i eksperymentu, czemu sprzyja szacunek dla

indywidualnych zdolności i zainteresowań
każdego uczestnika. W tym roku mojemu
programowi patronuje hasło „Poza pracownię”. W grudniu odbyło się spotkaniewywiad ze znanym i nagradzanym twórcą
animacji, panem Mariuszem Wilczyńskim,
który chętnie odpowiadał na liczne pytania
kursantów. W styczniu wybraliśmy się do
warszawskiej Zachęty, gdzie interpretowaliśmy głośne obecnie dzieła sztuki nowoczesnej w ich „środowisku naturalnym”. Przed
nami kolejne twórcze przygody, ciekawe
wycieczki i spotkania.
Prace uczestników od 2009 roku można
oglądać na stronie www.picasaweb.google.
com/maja.p.to.ja
Serdecznie zapraszamy na Świerkową 1
w czwartki, w godzinach 15-17.30 (grupa dla

dzieci od lat siedmiu) i w godzinach 17.3020.00 (grupa dla młodzieży i dorosłych).
Barbara Potkańska
CKiIO
fot. M. Piotrowska-Tryzmo

Wspólnie bawimy się tworzeniem i odkrywamy nowe możliwości.

Zwiedzamy miejsca dla sztuki najważniejsze i analizujemy, jak funkcjonują

Uczymy się profesjonalnych technik i różnych strategii ich stosowania

Tworzymy od A do Z plakaty zapowiadające
wydarzenia kulturalne odbywające się w CKiO

www.podkowalesna.pl

Tworzymy e-kartki okolicznościowe
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Wspomnienie o Juliuszu Butkiewiczu
31 grudnia ub. roku odszedł Juliusz Butkiewicz.
Mieszkał w Otrębusach, ale
szczególne związki łączyły go
z Podkową Leśną. Zaprzyjaźniony od wielu
lat ze Stawiskiem, intensywnie uczestniczył w działalności Ogrodu Sztuk i Nauk;
w okresie 2004 -2007 był wiceprezesem tego
stowarzyszenia. Z wykształcenia i zawodu –
fizyk (m.in. w Instytucie Badań Jądrowych
w Świerku), ale oprócz fizyki pasjonowało
go wiele dziedzin nauki i sztuki; zwłaszcza
historia i literatura, a także podróże, zarów-

no te dalekie, jak i bliskie. Pasja podróżowania, którą zaraził wielu z nas, wynikała
głównie z jego wielkiej wewnętrznej potrzeby odkrywania naszych korzeni i tradycji,
odnoszącej się zarówno do skali makro, jak
i tej najbliższej, lokalnej. Był jednym z najlepszych znawców historii naszego regionu,
o czym zapewne nie wszyscy wiedzieli. Lubił się tą wiedzą dzielić (także z najmłodszymi), a my mamy w tej chwili poczucie,
że o wiele za mało z tego korzystaliśmy. Nie
zdążyliśmy…
Alicja Matracka-Kościelny

„Pod akacjami” Jarosława Iwaszkiewicza
10 stycznia odbyła się
w Teatrze Rampa premiera
sztuki Jarosława Iwaszkiewicza „Pod akacjami”. Akcja dramatu rozgrywa się
w Podkowie Leśnej wiosną 1944 r. Utwór
został napisany w 1945 r., ogłoszony drukiem po wielu latach, już po śmierci pisarza – w 1983 r.; w tym samym roku miała
miejsce prapremiera w Bałtyckim Teatrze
Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego
w Koszalinie.
Prawdopodobnie uda się pokazać sztukę
zrealizowaną przez Teatr Rampa we wnętrzach Stawiska na wiosnę tego roku.

Tymczasem prezentujemy wybrane fotografie z warszawskiego przedstawienia, które wyreżyserował Grzegorz Mrówczyński,
scenografię opracowała Małgorzata Treutler, a wykonawcami byli: Adria Jakubiak,

Piotr Mrówczyński, Łukasz Błaszczak, Patryk Pawlak, Zbigniew Pożoga; w roli głównej – księdza Węgrzyna – wystąpił Marek
Frąckowiak.
A. M.-K.

fot. M. Ostaszewski

fot. M. Ostaszewski

Karnawał 2013 w Pałacyku otwarty
Wszystko za sprawą pięknie
śpiewających podkowian, Marii
Sarny i Grzegorza Pitułeja oraz
występującego gościnnie, Zdzisława Kordyjalika. Gospodarzem sobotniego karnawałowego wieczoru (12.01.2013) był
Pan Włodzimierz Sarna, mało, że jest laureatem Konkursu Otwartych Ogrodów pod
hasłem „Psy kochane” – I-a nagroda w kategorii PIES DUŻY, to jest jeszcze bardzo
zdolnym estradowcem. Z błyskotliwością
i humorem godnym mistrza Fryderyka Jarosego poprowadził ten urokliwy wieczór.
Pamiętamy Pana Włodzimierza w roli rewelacyjnego Konferansjera w plenerowym
spektaklu „Gentelmen i Spółka” wystawio-
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fot. O. Koszutski
nym wokół stawu w podkowiańskim parku.
Chciałoby się powiedzieć: - jaki gospodarz,
takie spotkanie. Jak na karnawał przystało,
program koncertu stanowiły najpiękniejsze
melodie z operetek i musicali. Wszystkie trzy

www.podkowalesna.pl

głosy śpiewaków - jakby zestrojone w jeden,
pięknie brzmiące duety i występy solowe
budziły ogromny aplauz tłumnie przybyłej
publiczności, która „na bis” stworzyła wraz
z trójką solistów i Ewą Seroką (akompaniament) odkrywcze wykonanie Stangers In
The Night (tzw. Szubi dubi du...).
Choć i przy słynnych duetach z „Księżniczki Czardasza” sala również cichutko towarzyszyła śpiewakom.
A duet Marii Sarny i Zdzisława Kordyjalika – „Usta milczą, dusza śpiewa” – do nagrania!
Brawa dla wykonawców.
Yaśmina Strzelecka

Kultura

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej
Szanowni Państwo,
Już dziś zapraszamy na spotkanie pod intrygującą nazwą
Zielony karnawał
13 kwietnia 2013 r. (sobota)
o godz. 17.00
W programie między innymi:
1. Autorska prezentacja książek Tomasza
Pruszaka:
„Ziemiańskie święta i zabawy: tradycje
karnawałowe, ślubne, dożynkowe i inne”,
„O ziemiańskim świętowaniu: tradycje świąt
Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy w kręgu
ziemiaństwa polskiego w drugiej połowie
XIX i pierwszej połowie XX wieku” (w wersji audio)
2. Ziemiańskie reminiscencje w poezji Krystyny Konarskiej-Łosiowej
3. Sztafaż obyczajowy odchodzącego w przeszłość świata przedstawi Gość Honorowy
Piotr Łoś, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
Oprawa muzyczna w wykonaniu Kwartetu Prima Vista pod kier. Józefa Kolinka
Prowadzenie i interpretacja poezji Ryszard Kawalec
Całość realizowana we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN

Reading and Talking
It is with great pleasure that I am writing
to invite you to join a Book Discussion Group „Reading and Talking”. The books to be
read will be in English which will also be
the language spoken during the discussion
meetings.
The meetings will be led by Maureen Szulejewska, a native speaker of English, and
will take place twice a month in the Library
in Podkowa Leśna (Błońska 50). The possi-

ble meeting times are Tuesday morning or
Thursday afternoon.
If you are interested in joining such a group, please contact me to express your interest. Please also indicate which of the two
proposed times would be most suitable for
you. You can contact me in one of the following ways :
- By telephone during the library’s opening
hours : 22 758 96 48,
- By email to : dyrektor@mbp-podkowalesna.pl,
- In person during the library’s opening hours.
Instrukcja dla użytkowników
serwisu
Czytanie książek w ibuku
umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu
wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę www, niezależnie
od posiadanego systemu operacyjnego, bez
konieczności instalacji specjalnych czytników. Uruchomienie programu wymaga
włączonej osługi Javascript oraz Cookies,
a także zainstalowanej wtyczki Adobe Flash
Player w wersji 8 lub wyższej. Treść książki
otwiera się na nowej karcie lub w nowym
oknie (zależnie od przeglądarki www).
IBUK LIBRA
informacje techniczne
Konfiguracja sprzętowa i wymagane
oprogramowanie
Zastosowana w IBUK LIBRA aplikacja
do czytania książek myIBUK działa w oknie
przeglądarki. Nie ma potrzeby instalowania
żadnego dodatkowego oprogramowania.
Przeglądarka internetowa musi wspierać
standard HTML5. Zalecamy używanie aktualnej wersji Google Chrome lub Safari.
Do prawidłowego działania aplikacji
niezbędne jest stabilne połączenie z siecią
internet o przepustowości min. 512kb/s (zalecamy 2Mbps). Należy zezwolić na wykorzystywanie plików cookie oraz JavaScript.

Aplikacja komunikuje się przy użyciu protokołu HTTP (port 80) oraz HTTPS (443).
Aplikacja umożliwia logowanie się kontem na Facebook oraz Google, a także pozwala na udostępnianie notatek i fragmentów innym użytkownikom tych serwisów.
Konfiguracja sieci powinna zezwalać na
łączenie się z serwisem facebook.com oraz
google.com. Jeżeli konfiguracja sieci uniemożliwia dostęp do domeny facebook.com
oraz google.com, to funkcje aplikacji myIBUK wykorzystujące te serwisy nie będą
dostępne.
Aplikacja została przystosowana do działania także na urządzeniach mobilnych
o przekątnej ekranu min. 5”, działających
pod kontrolą systemu Android w wersji
min. 4 oraz iOS min. 5.1.
Aby uruchomić aplikację na urządzeniu
mobilnym, należy wpisać adres http://reader.ibuk.pl w oknie przeglądarki lub pobrać aplikację z Google Chrome Web Store.
Na urządzeniach Apple zalecamy także
dodanie aplikacji do ekranu początkowego.
Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej

Ukazał się nowy
numer Magazynu
Kulturalnego

Zapraszamy
y na stronę internetową Mag
Magazynu:
www.podkowianskimagazyn.pl

Uniwersytet Otwarty Pokolenia istnieje już siedem lat! Zapraszamy stałych i nowych słuchaczy do korzystania z wykładów, wycieczek i wszelkich form aktywności przygotowanych z myślą nie tylko o seniorach!

PROGRAM SEMESTRU XV (wiosennego)
g 2013
Data

Wykładowca

Tytuł
Luty

13.02.2013
środa, godz. 11.00

prof. Ryszard Bugaj

Polska wobec kryzysu

19.02.2013
wtorek, godz. 17.30

Klub Podróżnika
Ewa Domaradzka, Anna Łukasiewicz,
Barbara Potkańska

Podróże z Grundtvigiem: Portugalia, Turcja, Rumunia
więcej na str. 12

www.podkowalesna.pl
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Kultura
cd. ze str. 11
20.02.2013
środa, godz. 11.00

dr Andrzej Kruszewicz

Skrzydlaci mieszkańcy lasów.
(projekt „Lasy dla wszystkich, wszyscy dla lasów”
Stowarzyszenia LGD „Zielone sąsiedztwo”)

27.02.2013
środa, godz. 11.00

Józef Kolinek

Witold Lutosławski – życie spełnione
Marzec

06.03.2013
środa, godz. 11.00

dr Stanisław Falkowski

Nie tylko Pasek. Sarmacka literatura faktu.
(„Przychodzimy, odchodzimy” - projekt Stowarzyszenia Związek
Podkowian)

13.03.2013
środa, godz. 11.00

prof. Andrzej Tyszka

Polscy obywatele świata

19.03.2013
wtorek, godz. 17.30

Klub Podróżnika
Zofia Zwierzchowska-Hajnosz

Malta

20.03.2013
środa, godz. 11.00

Maria Brzezińska

„W tych drzewach jest dużo miejsca” - prezentacja słuchowiska;
rozmowa na temat twórczości radiowej

27.03.2013
środa, godz. 11.00

prof. Jolanta Sikorska-Kulesza

Powstanie styczniowe
Kwiecień

03.04.2013
środa, godz. 11.00

dr Marek Karpowicz

Profilaktyka chorób serca

10.04.2013
środa, godz. 11.00

Anna Leśniewska-Zagrodzka

Surrealizm

16.04.2013
wtorek, godz. 17.30

Klub Podróżnika
Janek Grzymała

Indonezja

17.04.2013
środa, godz. 11.00

Magdalena Barańska

Czy czuje Pani bluesa?

20.04.2013
sobota

WYCIECZKA

Puszcza Bolimowska
(projekt „Lasy dla wszystkich, wszyscy dla lasów”
Stowarzyszenia LGD „Zielone sąsiedztwo”)

24.04.2013
środa, godz. 11.00

dr Marek Trojan

Zwykły, niezwykły pies

08.05.2013
środa, godz. 11.00

Jan Falkowski

Co pisarze współcześni myśleli o sobie nawzajem i o innych ludziach
naprawdę? Jawne i tajne opinie o innych w: Dzienniku Witolda Gombrowicza, Dzienniku pisanym nocą Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Dziennikach Stefana Kisielewskiego, Tajnym dzienniku Mirona
Białoszewskiego (projekt „Przychodzimy, odchodzimy” Stowarzyszenia
Związek Podkowian)

15.05.2013
środa, godz. 11.00

Agata Penconek

Mikroświat - aerozole

21.05.2013
wtorek, godz. 17.30

Klub Podróżnika
Hanna Ulanicka

Peru (od Limy do Amazonii) – wyprawa mojego życia

22.05.2013
środa, godz. 11.00

dr Jan Skowron

Zawód Astronom. Czym zajmują się astronomowie
w Obserwatorium Warszawskim

25.05.2013
sobota

WYCIECZKA

Muzeum Zofii Nałkowskiej (projekt „Przychodzimy, odchodzimy”
Stowarzyszenia Związek Podkowian)

Maj

29.05.2013
środa, godz. 11.00

Wykład z dziedziny psychologii
Czerwiec

05.06.2013
środa, godz. 11.00

dr Anna Horolets

Polskie podróże – jak podróżują Polacy

11.06.2013
wtorek, godz. 17.30

Klub Podróżnika
Ewa Domaradzka

Nowy Jork, Chicago, Detroit

12.06.2013
środa, godz. 11.00

Więcej informacji: 22 758 94 41, 22 729 13 84
uniwersytet@podkowalesna.pl,
www.ckiopodkowa.pl
Czesne semestralne: 60 zł,
wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł,
jednorazowy udział w wykładzie 8 zł.
PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE
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Uroczyste zakończenie semestru

Zajęcia dodatkowe:
J. angielski (poziom podstawowy)
Warsztaty komputerowe
Gimnastyka
Nordic-Walking
Klub Szachowy
Basen
Teatr Otwarty

www.podkowalesna.pl

piątki godz. 10.00 - 11.00
czwartki godz. 16.30 - 18.00
wtorki godz. 10.00 - 11.00, piątki godz.8.30 - 9.30
piątki godz. 10.30 - 12.00
poniedziałki godz. 18.00
wtorki godz. 15.00 - 16.00

Życie w mieście

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

www.podkowa-szkola.pl
Ogólnopolski test ortograficzny
W październiku uczniowie klasy 3a i 3b
szkoły podstawowej wzięli udział w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym, organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej,
w grupie wiekowej edukacja wczesnoszkolna. W tej grupie wiekowej ogółem wzięło
udział 2 258 uczniów z całej Polski.
Oto uczniowie naszej szkoły, którzy wykazali się znajomością ortografii i otrzymali
następujące nagrody:
Igor Kumela z klasy 3a uhonorowany został Dyplomem Mistrza Ortografii za zajęcie
10 miejsca,
Mateusz Misztal z klasy 3a otrzymał Dyplom
Eksperta Ortografii za zajęcie 14 miejsca.
Dyplomami Uznania za udział w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym uhonorowani zostali:
Ryszard Lasota z klasy 3a za zajęcie 21 miejsca,
Michał Wajszczak z klasy 3a za zajęcie
23 miejsca,
Wadim Miller z klasy 3b za zajęcie 26 miejsca,
Weronika Krupa z klasy 3b za zajęcie 27 miejsca,
Sofiko Kuruliszwili z klasy 3a za zajęcie
31 miejsca,
Olgierd Kozłowski z klasy 3a za zajęcie
37 miejsca.
gratulujemy
wszystkim
Serdecznie
uczniom obu klas osiągniętych wyników.
Jasełka w szkole
Dla starszych klas szkoły podstawowej
i gimnazjum inscenizację przygotowały klasy 1. gimnazjum. Młodzi aktorzy przedstawili nam na początek środowisko “upadłych
aniołów” i ich niezadowolenie z powodu
przyjścia na świat Jezusa, a także działania
mające na celu umniejszenie wielkości dnia
narodzenia Pańskiego. Poczynania te jednak na nic się zdały, bo i tak licznie przybyli
przedstawiciele różnych środowisk, by złożyć pokłon nowo narodzonemu Panu.

fot. I. Grabowska-Gralak
Jasełka dla klas 1-3 szkoły podstawowej przygotowały klasy 2. Nie zabrakło tu
Świętej Rodziny, Trzech Króli, pastuszków
i wspólnego kolędowania. Hołd małemu Je-

zusowi złożyli nie tylko ludzie, ale też i piękne kwiaty – przedstawiciele otaczającej nas
przyrody.

Zosia Koronkiewicz z 5a. Wyróżnienie w tej
kategorii wiekowej zdobyła Olga Tałasiewicz
z 5a.
Konkurs zorganizowała już po raz siedemnasty Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna
w Grodzisku. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół z powiatu grodziskiego, którzy
wcześniej przeszli eliminacje szkolne. Etap
powiatowy odbył się 11 grudnia 2012 r.
Igor opowiedział bajkę „Kejko Kasza mamusia dla Koko”, Zosia „Zabawę myszek”,
zaś Olga „Jak Rumcajs zerwał różę w zamkowym ogrodzie”.
Całej trójce serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów krasomówczych.

fot. I.Grabowska-Gralak
Jasełka z dużą przyjemnością obejrzeli
uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni
goście.
Po przedstawieniach poszczególne klasy
spotkały się ze swoimi wychowawcami przy
wigilijnym stole.
Najlepsza recenzja w ogólnopolskim
konkursie „Klubowicze do klawiatur”
Recenzja Martyny Szczepanik z klasy Ia
gimnazjum po raz trzeci wygrała w ogólnopolskim konkursie „Klubowicze do klawiatur”. Organizatorem konkursu jest Instytut
Książki w Warszawie. W 2012 roku odbyła
się jego druga edycja.
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. Do tej pory Martyna
zdobyła już dwukrotnie nagrodę za najlepszą
recenzję w kategorii młodzieżowej - w grudniu 2011 r. za ocenę książki „Wyspa mojej siostry” Katarzyny Ryrych, w kwietniu 2012 r.
za książkę „20 000 mil podmorskiej żeglugi”
Juliusza Verne’a. Tym razem jej recenzja zajęła I miejsce ex aequo z recenzją klubowiczki z Krakowa i okazała się najlepsza spośród
nadesłanych w miesiącu listopadzie 2012 r.
Recenzowana książka to „Lodowa Pani”
Sally Prue. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Książki w Warszawie, na której również
zamieszczono zwycięską pracę.
Zwyciężczyni bardzo gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Zwycięzcy konkursu powiatowego na
opowiadanie baśni, bajek
1. miejsce w konkursie na opowiadanie
baśni, bajek na etapie powiatowym zdobył
Igor Kumela z 3a (I grupa wiekowa), 2. miejsce w II grupie wiekowej (klasy 4-6) zajęła
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Konkursy kuratoryjne
Miesiąc październik to czas, kiedy uczniowie sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności
w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. W ubiegłym
roku dwóch naszych uczniów przeszło do
III etapu kuratoryjnych konkursów przedmiotowych: Grzegorz Maros - Turek z klasy
III b gimnazjum z chemii, zaś Jakub Stępka
z klasy 5a z przyrody. Obu chłopcom gratulujemy i życzymy powodzenia na szczeblu
wojewódzkim.
Ciekawe spotkania, interesujący ludzie
Gościem klasy 2a (wychowawczyni
p. B. Tabaczyńska) była pani Anna Jarus.
Pani Ania opowiedziała dzieciom o niezwykłym i ciekawym państwie – Japonii. Drugoklasiści dowiedzieli się o historii, kulturze
i życiu codziennym Japończyków. Usłyszeli
o tym, jak wygląda nauka w szkołach, co najbardziej lubią jeść japońskie dzieci, a także
o narodowym sporcie – sumo.

fot. B. Tabaczyńska
Każdy drugoklasista napisał po japońsku
swoje imię. Uczniowie nauczyli się też japońskiej piosenki.
Spotkanie to z pewnością pozostanie
na długo w pamięci młodych słuchaczy,
a w przyszłości być może zachęci do podróży
do Kraju Kwitnącej Wiśni.
więcej na str. 14
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cd. ze str. 13
ską dziękuje pani doktor za ciekawą lekcję
i liczy na dalszą współpracę.
Iwona Grabowska – Gralak

fot. B. Tabaczyńska
W styczniu klasa 2a gościła również doktor Annę Sikorę – pracownika naukowego
z PAN. Pani Ania przygotowała lekcję pt: Izolujemy DNA z cebuli. Klasa na dwie godziny
zamieniła się w małe laboratorium. Wszystkie dzieci brały czynny udział w doświadczeniu – miksowały, filtrowały, rozlewały do buteleczek. Drugoklasiści dowiedzieli się co to
jest DNA, jakie kryje informacje, kto i kiedy
dokonał jego odkrycia. Radość była ogromna, kiedy wszyscy w swoich próbówkach oddzielili DNA. Klasa wraz z panią Tabaczyń-

XXI Finał WOŚP
W tym roku nasi wolontariusze w ramach
XXI Finału zebrali ponad 13000 zł, 12 euro
i niewielką ilość w innych walutach. Wszystkie środki zostały przekazane Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy dla ratowania
życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Wolontariuszom, 36 uczniom naszego gimnazjum, składamy podziękowania za
sumienność i postawę godną naśladowania.
Bez Was nic by się nie udało!
Osobne wyrazy uznania i wdzięczności
kierujemy do tych wszystkich wspaniałych
osób, które wsparły nas w żmudnej pracy
liczenia pieniędzy. Są to panie: Dyrektor Elżbieta Mieszkowska, Pani Agnieszka Kośka,
Mama Oli Kozłowskiej i Mateusz Kozłowski,
a także absolwentka naszego Gimnazjum

Kasia Potyrała oraz niestrudzeni uczniowiewolontariusze. Szczególnie wytrwałe były
Amanda Grelich i Ola Bruszewska. Dzięki
Wam w tym roku poszło nadzwyczaj sprawnie!
Jak co roku, w sztabie, przez cały dzień
czekałyśmy na wolontariuszy z ciepłymi
tostami, ciastkami, ciastami i herbatką. Za
pyszną szarlotkę składamy serdeczne podziękowania Pani Grażynie Kisiel. Dziękujemy wszystkim, którzy o nas zadbali,
a zwłaszcza Restauracji „Bazylia”, w której
nasi zmarznięci wolontariusze mogli liczyć
na darmową gorącą herbatę i kawę. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku znów wspólnie zagramy :).
Za wszystkie dary serca podkowianom
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
W imieniu Sztabu XX Finału WOŚP przy
Zespole Szkół w Podkowie Leśnej
Anna Gajewska

Filharmonia dziecięca
W Pałacyku, 9-go grudnia 2012 r. miał
miejsce ostatni przed świętami Bożego Narodzenia koncert Filharmonii Dziecięcej.
Nastrój był niepowtarzalny. Pięknie, po
staropolsku nakryty stół z siankiem pod
obrusem uginał się od słodkości zafundowanych przez firmę cukierniczą Jarzyna
z Brwinowa (bardzo dziękujemy – zostały
spałaszowane do ostatniego okruszka).
W rogu salonu tradycyjnie stał snopek
słomy, w myśl powiedzenia: „Słoma do chałupy – bieda z chałupy”. A wystroju dopełniała bogato ubrana choinka.
Na stole obowiązkowo pusty talerz dla
niespodziewanego gościa i mnóstwo kolorowego papieru i krepiny – materiału na choinkowe ozdoby. Zaproszone dzieci z wielkim
przejęciem wykonywały podczas koncertu
rozliczne zabawkowe arcydziełka, które na

koniec zostały powieszone na świątecznym
drzewku.
Gospodyni koncertu, Pani Yaśmina Strzelecka opowiadała dzieciom o obrzędach
i zwyczajach wigilijnych w Polsce, zaznaczając, że żaden dzień w roku nie ma takiego bogactwa symboliki i wróżb co dzień

wigilii. I każdy dom stara się w tym dniu zachować swoje, rodzinne zwyczaje.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały o tych wszystkich wróżbach z sianka,
o zwierzakach mówiących ludzkim głosem,
o tradycyjnych potrawach i wigilijnych
przepowiedniach pogody.
Kolędy przepięknie śpiewał zespół Pohulanka, zaczynając spotkanie tańczoną kolędą-polonezem „Bóg się rodzi”. Zespołowi
towarzyszyły w śpiewie zgromadzone na
sali dzieci ich rodzice.
Były też i konkursy, a dzieci bezbłędnie
odpowiadały, która ze śpiewanych kolęd
jest polonezem, a która mazurem.
Pałacyk długo rozbrzmiewał kolędami
– zapowiedzią nadejścia najbardziej bajkowych dni w roku - świąt Bożego Narodzenia.
zj

Środki EFROW wspomogły remontu elewacji zabytkowego domu
w Podkowie Leśnej
Dotacja udzielona w 2012 r. ze środków
(w ramach „Programu Rozwoju Obszarów
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Wiejskich na lata 2007-2013”) przyczyniła
się do realizacji remontu elewacji zabytkowego domu przy ul. Słowackiego 5, jednego z najbardziej interesujących architektonicznie obiektów w Podkowie Leśnej: Willa
dyrektora polskiej filii Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego przy
ul. J. Słowackiego 5, zbudowana w roku
1937, jest na pewno jednym z najpiękniejszych domków wyjazdowych z lat trzydziestych w podwarszawskich letniskach.…
Fasada jest niemal zdematerializowana
przez ogromne powierzchnie okien, pociętych drobnymi szprosami na kwadraciki
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i romby małych szybek, co czyni ja niewiarygodnie lekką. Subtelny szczegół – lekkie
wygięcie nadproża środkowej części centralnego okna na piętrze, powtórzone mocniejszym tonem w falistej linii środka attyki
– stanowi mistrzowski w swej delikatności
zabieg kompozycyjny (G. Grątkowski, „Architektura Podkowy Leśnej”, 1996, s. 37).
Przywrócenie dobrego stanu technicznego
i estetycznego domu o takich walorach architektonicznych przyczyni się niewątpliwie do zachowania lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego.
A. M.-K.
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Aktualności ze Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima
grudzień, styczeń 2013
Niezwykły koncert
W niedzielę 16 grudnia 2012 r. w naszej
sali gimnastycznej odbył się koncert Grzegorza Turnaua. Koncert był finałem tegorocznej Akcji Mikołajkowej - Mikołajki dla
Pani Karoliny. Przygotowywaliśmy się do
tego wydarzenia dość długo. Po raz pierwszy organizowaliśmy imprezę na tak dużą
skalę. Znając klasę artysty chcieliśmy, aby
wszystko udało się jak najlepiej. Zależało
nam na wystroju sali, która miała przypominać salę koncertową, na odpowiedniej
liczbie miejsc dla słuchaczy, obawy budziła
też akustyka.

Dzisiaj można powiedzieć, że udało się.
Wiele pracy kosztowało to przedsięwzięcie,
ale dzięki serdeczności ludzi, którzy włączyli się w przygotowania była to bardzo przyjemna praca. Na koncert przyszło prawie
500 osób. Uśmiechy na twarzach słuchaczy
potwierdzały, że było to piękne spotkanie.
I przede wszystkim udało się zrealizować
cel, który połączył wszystkich zebranych –
zgromadziliśmy fundusze na leczenie Pani
Karoliny Ostaszewskiej.
A oto relacje uczniów:
Artysta powitał nas lekko spóźniony, ale
za to z ogromnym poczuciem humoru. Publiczność, wystrój i muzyka stworzyły niezwykłą atmosferę, jaką można odczuć bardzo rzadko. (Janek – IIG)

Koncert był bardzo fajny, tym bardziej, że
oprócz śpiewania Artysta opowiadał śmieszne dykteryjki ze swojej młodości. Podobało
mi się, że koncert nie był sztywny. Sam Gość
pytał publiczności jaką piosenkę ma zaśpiewać. (Zosia - IIG)
Artysta wszedł na scenę witany gromkimi
brawami. Rozpoczął koncert jedną z moich

ulubionych piosenek „Czułość”. Zagrał też
swoje najbardziej znane utwory jak „Naprawdę nie dzieje się nic” i „Między ciszą,
a ciszą”. Koncert był niesamowity, bardzo
się cieszę, że każdy z nas miał możliwość
posłuchania tak świetnego artysty na żywo.
(Janka -IG)
Ja czułem atmosferę widowiska już rano.
Zjadłem śniadanie i poszedłem do kościoła.
Modliłem się o udany wieczór. O 18:00 przybyli do mojego domu znajomi, którzy mieli pójść z nami. Nie mieli biletu, ale kupili
go przed wejściem. Pani Aleksandra Justa,
mama naszego kolegi Tadka zapowiedziała
p. Grzegorza Turnaua. Zaczęło się… Emocje były niesamowite. Niesamowita muzyka,
doborowe towarzystwo. Skończyło się po
wielu bisach i długiej ceremonii dziękczynnej. Nie zapomnę tego wieczoru. Uważam
go za naprawdę udany. (Wiktor- IG)
ZIMOWISKO 2013
2-10 stycznia 2013
Po raz dwudziesty pierwszy udaliśmy się
do Stołowego na zimowisko szkolne. W gronie stu pięćdziesięciu siedmiu uczniów oraz
blisko 20 opiekunów pojechaliśmy w góry
z nadzieją na zaśnieżone stoki. Pierwszego dnia śniegu było
niewiele, ale zgodnie
z tym, co mówią nasi
gospodarze: przyjeżdża Podkowa – spada śnieg. W nocy dopadało go tyle, że można było udać się na
narty i snowboard. Początkujący zaczynali
od szkółki narciarskiej „Kubuś” na Rusinowym Wierchu, a później jeździli na stoku
przy domu. Na Rusinowym Wierchu jeździli
uczniowie klas 4-6. Gimnazjaliści trenowali
pod opieką instruktorów ze szkoły narciarskiej Fun-Ski na stoku w Małym Cichym, na
Litwince i w Suchym.
Mieszkaliśmy w trzech domach (jak Dzieci z Bullerbyn) u trzech braci Skupniów.
Gospodarze naprawdę o nas dbali. Było
pyszne jedzenie, ciasto i miła atmosfera.
Wieczory spędzaliśmy tradycyjnie na grach
i zabawach integracyjnych. Były śpiewanki,
dyskoteki, wieczór gier planszowych i chwile wypełnione rozmowami z rówieśnikami.
W niedzielę, święto Trzech Króli wszyscy poszliśmy do kościoła w Gliczarowie na
mszę świętą. Msza była odprawiana w intencji przewodników górskich. Wypełniliśmy cały kościół.
Atrakcją zimowego wyjazdu jest kulig,
a w zasadzie trzy kuligi. Każda grupa wiekowa jedzie osobno (11-12 sań). Usiedliśmy

www.podkowalesna.pl

w saniach i ruszyliśmy w góry. Tam tradycyjnie odbyła się bitwa na śnieżki, było ognisko, na którym upiekliśmy kiełbaski, a na
koniec zapaliliśmy pochodnie, z którymi
wróciliśmy do domu. Było dużo śmiechu, bo
konie nie zawsze są zdyscyplinowane i czasami zbliżają się za bardzo do sań jadących
przed nimi.
Tegoroczne zimowisko trwało o jeden
dzień dłużej niż zazwyczaj, powrót poprzedzony był spacerem po Zakopanym,
byliśmy na targu i na Krupówkach. Jak co
roku wróciliśmy wypoczęci, z oscypkami
i pamiątkami dla najbliższych. Podsumowując – lubimy to nasze Zimowe Rozpoczęcie
Nowego Roku.
Moje pierwsze zimowisko - wielki stres
i niepokój. Choć wszystkie dzieci były mi
znajome, nie wiedziałam czy uda mi się
z nimi porozumieć na zupełnie nowym
gruncie. Szczęśliwie moje obawy były nieuzasadnione. Nastawienie dzieci ułatwiło mi
wszystko. Ich otwartość, radość pozwoliły
mi również cieszyć się tym czasem. Doping
na stoku, którego mi udzieliły, gdy uczyłam
się jeździć na nartach, był bezcenny. Sądzę,
iż po zimowisku 2013 nikt nie może odmówić uczniom żywiołowości, Panu Dyrektorowi zwycięstwa w nacieraniu śniegiem,
a górom ich piękna.
Wrażenia Pani Eweliny Patejuk, która była
pierwszy raz z nami na zimowisku
Konkursy przedmiotowe w gimnazjum
Czworo uczniów kl. 3 naszego gimnazjum
zakwalifikowało się do finałów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2013.
Olga Fudalej i Tomasz Sienkiewicz do finału
Konkursu Biologicznego, Janek Retelewski
do finału Konkursu Historycznego, Marta
Pietraszewska, do finału Konkursu Języka
Angielskiego. Finały odbędą się w 2. połowie lutego i na początku marca.
Uczniom oraz ich nauczycielkom: p. Hannie Gradkowskiej, p. Kindze Gaworskiej
oraz p. Annie Walewskiej serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przeznaczyli 1% podatku
na wyposażenie naszej szkoły. W roku 2012
zebraliśmy 94 976,50 zł. Zachęcamy do wpłat
w tym roku.
Pełna nazwa organizacji:
Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej
Nr KRS: 0000137287
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Miejskie Przedszkole im. Krasnala Hałabały
20 grudnia przedszkolaki wysłuchały muzycznego koncertu „Kolęd i pastorałek”
w wykonaniu uczniów szkoły Muzyki i Tańca Muzyczne ABC. Starsi koledzy i koleżanki zaprezentowali swoje umiejętności na
różnych instrumentach muzycznych takich
jak pianino, gitara, skrzypce. Przedszkolaki
zaprezentowały swoje umiejętności wokalne
śpiewając znane im kolędy. Koncert wprowadził słuchaczy w miłą świąteczną atmosferę.

W piątek 21 grudnia dzieci wraz ze swoimi paniami zasiadły do wieczerzy wigilijnej. Pięknie nakryty stół, potrawy wigilijne
przyniesione przez Rodziców i słuchanie
kolęd wprowadziły miłą atmosferę. Dzieci
opowiadały o tradycjach wigilijnych obchodzonych w ich domach. Mogły skosztować
postnych potraw podawanych w domach
kolegów i koleżanek.

Coroczne przedstawienie jasełkowe to
stała tradycja naszego przedszkola. 17 grudnia dzieci z grupy Zerówki B i Starszaków
zaprezentowały swoje zdolności aktorskie.
Bajeczna scenografia, pięknie zaśpiewane
kolędy i pastorałki, wspaniała gra aktorów
wprowadziły widza w świąteczny nastrój,
pozwoliły na chwilę zadumy i refleksji. Widzom występ bardzo się podobał, czego
dowodem były gromkie brawa i pochwały,
a nawet słodki upominek.
Świąteczne życzenia przybyłym gościom
i dzieciom złożyła Pani Dyrektor Przedszkola, Pani Burmistrz oraz Ksiądz Proboszcz.

Codzienna gimnastyka i używanie słów
„proszę”, „dziękuję”, „przepraszam” to dobra rada skrzatów z teatrzyku pt. „Skrzacie
opowieści”, który gościł w naszym przedszkolu 28 listopada. Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu. Razem
ze skrzatami wykonywały ćwiczenia, brały
udział w konkursach i śpiewały piosenki.
Renata Niedbało
fot. Aneta Jaworska i Bożena Tomaszek

12 grudnia był wyjątkowym dniem w naszym przedszkolu. Tego dnia przedszkolaki
odwiedził Święty Mikołaj. Po wspólnej zabawie przy muzyce, przyszedł moment najbardziej oczekiwany przez najmłodszych
– obdarowanie prezentami i pamiątkowe
zdjęcie z Mikołajem.

Wigilia na Wiewiórek
Mocno trzeba się w dzisiejszych czasach
natrudzić, aby nie pozwolić sobie innym
zbanalizować Świąt Bożego Narodzenia.
Najlepiej kupić wszystkie prezenty w listopadzie lub przez Internet, aby nie narażać
się na szaleństwo przedświątecznych zakupów i pod żadnym pozorem przed świętami i w święta nie włączać telewizora.
O tym właśnie – jak telewizja banalizuje
świąteczne tradycje – był film, przygotowany przez klasę drugą. Była to parodia
programu, w którym reporter przepytywał
ludzi różnych narodowości o tradycje świąteczne w ich kraju. Młodzieńczy, niekiedy
absurdalny humor filmu i czytelność parodiowanej konwencji wprawiły wszystkich
w dobry nastrój. Nauczyciele śmiali z kreacji aktorskich, cieszyli się z uczniowskiego
daru obserwacji i z tego, że prawie wszyscy
uczniowie klas drugich wzięli w nim udział niektórzy np. Magda Wojciechowska, Kasia
Surała i Maciej Dziuba poobsadzani w rolach pierwszoplanowych, inni – mniej śmiali
czy utalentowani – w epizodach.

16

W czasie Wigilii - już tradycyjnie – miał
miejsce wernisaż. Klasa pierwsza i klasy
drugie przygotowały wystawę „Moje święta,
czyli upiorna strona tradycji”. Składały się
na nią opowiadanka w stylu gotyckim, z tak
zwanym „dreszczykiem” i satyryczne obrazki upiornych, świątecznych sytuacji rodzinnych. Było też trochę wdzięcznych opowieści sentymentalnych. Duch „Opowieści
wigilijnej”, w której śmiech, groza i czułość
mieszają się ze sobą, czuwał nad autorami
prac. Opowiadaniom towarzyszyły prace
plastyczne – grafiki Marty Kruszewskiej
i Kuby Gajewskiego i jedna – chyba – instalacja Kingi Strzemiecznej. Zdjęcie płuc
rentgenowskich z naklejonym różowym serduszkiem po lewej stronie. Płuca związane
były wstążeczką zupełnie jak prezent. Nic
dodać, nic ująć – najpiękniejsza interpretacja zwyczaju obdarowywania najbliższych
w świąteczny czas.
Beata Wróblewska
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opowiadanie Matyldy Sankiewicz
ilustrowane przez Mateusza Sikorskiego
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Galeria Oko Podkowy zaprasza
Wernisaż Edyty Dzierż i koncert Tadeusza Sudnika i Iwony
Jędruch udały się nadspodziewanie! Goście dotarli licznie pomimo mrozu i paraliżującego śniegu. Przyszło ok.
50 osób. Duża część zaproszonych nie przyszła złożona panującą grypą.
Obrazy Edyty Dzierż piękne.

Należy je koniecznie zobaczyć. Więcej na
stronie Galerii www.okopodkowy.pl
Atmosfera była wspaniała. Poczęstunek
pyszny, a rozmowy przy nim interesujące.
Pomimo pewnej odległości od Warszawy
Galeria Sztuki Oko Podkowy tętni życiem
przez cały rok.
E. Ipnarski

Środowiskowy Dom Samopomocy KSN AW
Środowiskowy Dom Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej jest jednostką organizacyjną
systemu pomocy społecznej. Jest zadaniem
zleconym powiatowi grodziskiemu z zakresu administracji rządowej. Prowadzony jest
od 2005 roku, przez organizację pozarządową, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej,
zrzeszającą osoby niepełnosprawne, głównie niepełnosprawne intelektualnie, ich rodziców, opiekunów, przyjaciół i wolontariuszy. Osiągnięciem KSN AW jest stworzenie
i realizowanie kompleksowego programu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, od
najwcześniejszego dzieciństwa, po późną
starość, poprzez utworzenie i prowadze-

nie placówek służących wszystkim grupom
wiekowym.
Stowarzyszenie utworzono w 1995 roku,
posiada osobowość prawną kościelną i cywilną, a od sierpnia 2004 r. posiada status
organizacji pożytku publicznego. Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym
ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Posiada 30 miejsc
dla dorosłych osób z niepełnosprawnością
intelektualną. ŚDS w ramach usług proponuje zajęcia z zakresu terapii zajęciowej
i treningów umiejętności. Terapia zajęciowa
odbywa się w ramach pracowni kulinarnej,
komputerowej, artystycznej i ceramicznej.
Zajęcia z zakresu treningów obejmują: trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening zaradności życiowej
i samoobsługowy, trening spędzania wol-

nego czasu. Dom zapewnia opiekę psychologiczną, której celem jest pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów i trudności
uczestników. Organizowane są wycieczki,
wyjazdy do kina, muzeum, kiermasze i wystawy prac uczestników. Uczestnicy biorą
udział w przeglądach twórczości artystycznej, w zawodach i olimpiadach sportowych,
w konkursach, w piknikach integracyjnych,
a także w szkoleniach i warsztatach z aktywizacji społecznej i zawodowej.
Karola Gąsiorowska
Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej
działalności poprzez przekazanie na naszą
placówkę 1%
KRS 00 00 21 55 85
Cel szczegółowy: ŚDS Podkowa Leśna
Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy!

Dobre praktyki wykorzystania środków z Osi 4 LEADER PROW 2007-13
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” rozpoczęło 5 rok
działania. Wielu beneficjentów z Podkowy
Leśnej i Gminy Brwinów skorzystało ze
środków PROW na lata 2007-13 za naszym
pośrednictwem. Poprzez projekty realizowane z funduszy unijnych pragniemy osiągnąć cele zapisane w Lokalnej Strategii
Rozwoju i przyczynić się do podniesienia
jakości życia mieszkańców obszaru LGD
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Pomimo opóźnień wynikających z oceny
wniosków, leżących po stronie Instytucji
wdrażających, środki LEADER-a są systematycznie wykorzystywane przez naszych beneficjentów a kolejne nabory cieszą się coraz większym zainteresowaniem.
W 2013 r. planowane są ostatnie nabory na
środki unijne, które mieszkańcy obu gmin
mogą pozyskać za naszym pośrednictwem.

Przykłady projektów współfinansowanych z Osi 4 LEADER realizowanych przez
gminy:
Wniosek złożony przez Gminę Brwinów
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
pozwolił na realizację projektu świetlicy
wiejskiej w Owczarni. Kolejne wnioski dotyczące m.in. rewitalizacji Dworu Toeplitza,
budowy boiska w Parzniewie, przebudowy
ulicy Przejazdowej w Otrębusach czekają
na podpisanie umów.
Miasto Podkowa Leśna złożyło wniosek
dotyczący remontu i modernizacji budynku
CKiIO przy ul. Świerkowej. Wniosek jest
aktualnie w trakcie weryfikacji formalnej
w Urzędzie Marszałkowskim.
Trzy wnioski z Odnowy Wsi (m.in. składane przez inne podmioty niż gminy) zostały
na etapie weryfikacji formalnej odrzucone.
Dużym zainteresowaniem cieszy się również działanie „Tworzenie i rozwój mikro-
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przedsiębiorstw”. Dzięki środkom z niego
pochodzącym Podkowa Leśna już niedługo
bogatsza stanie się o atrakcyjną Wu-Cafkę
na peronie WKD Podkowa Leśna Główna (projekt w trakcie realizacji). W Gminie
Brwinów złożono wniosek na utworzenie
lądowiska dla ultralekkich obiektów latających (projekt w trakcie weryfikacji formalnej).
Przykłady zrealizowanych Małych projektów:
- Subwitryna internetowa Muzeum Sztuki
Ludowej prof. Mariana Pokropka w Otrębusach - Internauci oraz potencjalni zwiedzający mają dostęp do wirtualnej prezentacji zbiorów. Na stronie znajdziemy
także filmy, najciekawsze wpisy z księgi
gości, spis publikacji, wystaw czy najciekawsze artykuły prasowe (refundacja
12 293,54 zł);
więcej na str. 18
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cd. ze str. 17
- Pole widzenia - Widowisko plenerowe
inspirowane prozą Bogdana Wojdowskiego i genius loci miasta ogrodu; ogólnodostępna premiera projekcji filmowej
ilustrowanej dźwiękiem i słowem odbyła
się w grudniu 2010 r. w Podkowie Leśnej
(refundacja 15 000,00zł);
- Otwarte Muzea - Program ogólnodostępnych wycieczek muzealnych obejmujący
podróż zabytkowymi autobusami: na trasie brwinowski dworek „Zagroda”, Muzeum im. Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów w Stawisku, Muzeum
Motoryzacji w Otrębusach, historyczna
siedziba Państwowego Ludowego Pieśni
i Tańca „Mazowsze” oraz Muzeum Sztuki Ludowej profesora Mariana Pokropka.
Projekt przybliża mieszkańcom lokalne dziedzictwo kulturowe (refundacja
21 721,80 zł);
- Filharmonia Dziecięca - to muzyczny cykl
edukacyjny przeznaczony dla młodych
słuchaczy. Koncerty – imprezy muzyczne mające na celu rozwijać wyobraźnię,
uczyć koncentracji i pogłębianie wrażliwości słuchaczy. Autorką koncepcji programowej cyklu i zarazem prowadzącą
koncerty jest wybitna pianistka, mieszkanka Podkowy Leśnej – Yaśmina Strzelecka. Cykl spotkań organizowanych
przez CKiIO jest kontynuowany i cieszy
się niesłabnącym zainteresowaniem (refundacja 21 147,48 zł);
- Warsztaty artystyczno-naukowe u Smoka Pompona w Otrębusach - W ramach
trwającego 8 miesięcy projektu odbyło
się po 8 warsztatów ceramicznych, spotkań teatralnych. warsztatów pt. Karuzela Eksperymentów, spotkań pt. Rodzinne
Muzykowanie. Oferta skierowana była do
dzieci młodszych i ich rodziców (refundacja 13 192,46zł);
- Spotkania przy piosence – cykl spotkań
muzycznych w formie warsztatów (refundacja 8 046,59 zł);
- Homo Sapiens - wydanie biuletynu „Związku Podkowian” (refundacja
8 879,38 zł);
- Spektakl „Babie lato” - wydarzenie artystyczne, integrujące mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic wokół lokalnego dziedzictwa historycznego. Premiera odbyła
się w czasie Festiwalu Otwarte Ogrody
(refundacja 13 467,93zł);
- Spotkania przy sztalugach – cykl ogólnodostępnych weekendowych warsztatów
malarskich przybliżających mieszkańcom
lokalne dziedzictwo kulturowe obu gmin
(refundacja 4 707,24 zł);
- Podkowa Freestyleśna - roczny cykl hiphopowy w Podkowie Leśnej. W ramach
projektu uczestnicy mogli poznać pod-
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stawowe techniki rapu, pofreestylować,
wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez najlepszych raperów, freestylowców, dziennikarzy i znawców muzyki
hiphop. Odbiorcami oferty byli młodzi ludzie, którzy dzięki warsztatom zdobyli nie
tylko nowe umiejętności ale zintegrowali
się wokół oferty CKiIO (projekt w trakcie
procedury rozliczeniowej, refundacja na
ok. 21 559,52 zł);
- Wykonanie remontu elewacji zabytkowego budynku prywatnego w Podkowie Leśnej (projekt zrealizowany a zaplanowany
na 25 000,00 zł refundacji);
- Akademia Umiejętności Muzycznych cykl warsztatów dla młodzieży integrujący środowisko młodych, uzdolnionych
muzycznie mieszkańców z Podkowy Leśnej i okolic W ramach projektu wyremontowano pomieszczenie dla prób w CKiIO
(refundacja 18 740,24zł);
- Otrebusy.pl – projekt turystyczny. Stworzenie 8 tablic umiejscowionych przy
konkretnych obiektach, jak również tablicy z mapą przy przystanku WKD. W projekcie stworzono także punkt informacji
turystycznej, wydrukowano 5 tys. egzemplarzy map papierowych wsi Otrębusy
i okolic, zakupiono stosowne stojaki i podstawki na mapy. Wszystkie elementy projektu zostały już zamontowane w terenie
(projekt zrealizowany a zaplanowany na
24 995,11 zł refundacji).
W tym roku zostaną zrealizowane lub
będą kontynuowane kolejne interesujące
projekty m.in.
- „Tenis10. Każde dziecko gra w tenisa”.
Operacja pod patronatem Polskiego
Związku Tenisowego adresowana jest do
dzieci w wieku 6-10 lat z gmin Brwinów
i Podkowa Leśna. W 2013 roku planowane
jest zorganizowane 10 tenisowych niedziel
(raz w miesiącu), z wyłączeniem okresu
letnich wakacji. W czasie wakacji wszystkie chętne dzieci będą mogły wziąć udział
w bezpłatnych zajęciach tenisa w wymiarze trzech godzin w tygodniu (projekt planowany na 21 358,31 zł refundacji);
- „Promocja turystyki konnej – boksy letnie
dla gości z innych stajni” (projekt planowany na 2124 925,74zł refundacji);
- Rewitalizacja istniejącego oznakowania
ścieżek rowerowych na terenie Lasu Młochowskiego w Podkowie Leśnej” – Projekt przewiduje m. innymi przygotowania
ścieżki edukacyjnej (projekt planowany
na 7 878,78 zł refundacji);
- „Dziecięca Akademia Teatru” cykl edukacji kulturalnej, tym razem poświęcony teatrowi dziecięcemu. Cieszy się nie
mniejszym powodzeniem niż Filharmonia Dziecięca (projekt planowany na
19 564,33 zł refundacji).
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Spośród 73 wniosków złożonych w siedmiu naborach, do końca 2012 r. na działanie Małe Projekty, kilkanaście nadal czeka
na ocenę formalną w Urzędzie Marszałkowskim. Umowy z beneficjentami są sukcesywnie podpisywane. Dofinansowanie
ma charakter refundacji. Część środków
beneficjenci zapewniają jako wkład własny
finansowy, część jako wkład niefinansowy
np. poprzez pracę na rzecz realizowanego
projektu.
Gratulujemy wszystkim mieszkańcom,
instytucjom i stowarzyszeniom, wszystkim
naszym beneficjentom, którzy zrealizowali projekty ze środków Osi 4 LEADER
z PROW 2007-13. Cieszymy się Waszymi
sukcesami, cieszymy się, że możemy współpracować na rzecz rozwoju jakościowego
oferty dla ogółu mieszkańców.
W wizji Stowarzyszenia LGD „Zielone
Sąsiedztwo” zapisaliśmy, że chcielibyśmy,
aby cechą wyróżniająca obszar naszych
gmin był wysoki poziom integracji społecznej i aktywność obywatelska mieszkańców.
Naszym największym kapitałem są ludzie
świadomi bogactwa lokalnych zasobów
i mający pomysły na ich wykorzystanie. To
Wasze oddolne inicjatywy, Wasza determinacja i konsekwencja są świadectwem, że
pomimo skomplikowanych procedur wykorzystanie publicznych środków poprzez
podejście LEADER jest nie tylko możliwe
ale zasadne.
Anna Łukasiewicz
Prezes Stowarzyszenia
LGD „Zielone Sąsiedztwo”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Zielone Sąsiedztwo”
ul Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna
KRS:0000320277, NIP:5291761774,
REGON:141680899, ARiMR:063015453
www.zielonesasiedztwo.org.pl
biuro@zielonesasiedztwo.org.pl
tel. 22 724 58 90

Krzyżówka

Krzyżówka z Podkową
fot. M. Pietrzak, autor: M. Pietrzak
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1) Miasto, w którym mieści się siedziba APDOP, wydawcy książki
2) Powiat, o którym mowa w książce
3) Patronat honorowy, Marszałek Senatu
4) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w Polsce,
Władysław…
5) Zaszczycił swoją obecnością podczas promocji książki
6) Podkowianin, którego biogram znajduje się w książce, Piotr
Müldner-...

7) Członkini zespołu redakcyjnego książki, mieszkanka Podkowy
Leśnej
8) Pomysłodawca publikacji
9) W grudniu 2012 r. książka otrzymała nagrodę Europejskiego
Centrum…
10) …Mazowiecki, miasto - gospodarz uroczystej promocji książki

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce trzecią „Krzyżówkę
z Podkową”.
Osoby, które do 30 marca 2013 roku prześlą rozwiązanie, wezmą
udział w losowaniu nagród. Odpowiedzi prosimy przesyłać mailo-

wo na adres biuletyn@podkowalesna.pl z dopiskiem „Krzyżówka
z Podkową”. Prosimy również nie zapomnieć o podaniu swojego
imienia i nazwiska.
Zapraszamy do zabawy!

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów wygrywa
w kategorii „Spójna strategia rozwoju”!
W dniu 14 lutego 2013 roku podczas
I Konferencji Inwestycyjnej Gmin Metropolii Warszawskiej pn. „Miasto - Wizja - Warszawa”, która odbyła się w Hotelu Westin
w Warszawie, zostały wręczone nagrody
„Liderzy wzrostu” dla najprężniej rozwijających się dzielnic i gmin metropolii war-

szawskiej, a także specjalne wyróżnienia
w kategorii innowacyjny projekt oraz spójna
strategia rozwoju. To właśnie w tej ostatniej
grupie znalazło się Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów, czyli połączone siły trzech
gmin: Brwinowa, Milanówka i Podkowy
Leśnej. Na projekt Trójmiasta można było
głosować do 12 lutego 2013 roku, starało się
ono o zdobycie nagrody za przemyślaną i integralną politykę rozwoju swojego obszaru.
Pozostałymi nominowanymi miastami był
Żyrardów, Stare Babice, Lesznowola oraz
Marki.
Na Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów
internauci oddali ponad 40% głosów i tym
samym mogło ono się cieszyć ze zdobycia
tego wyróżnienia. Zostało ono docenione za połączenie wysiłków sąsiadujących
gmin o podobnych uwarunkowaniach przestrzennych, społecznych i gospodarczych
na rzecz wspólnego rozwoju. Ich wspólnym
atutem były też walory przyrodnicze, kult
turowe
i turystyczne
t
t
oraz bardzo
b d dobra
d b kok

munikacja ze stolicą.
li
Ponadto
P
dt w ciągu
i
kilku
kilk
minionych lat PTO zrealizowało wspólnie
kilka ważnych inicjatyw, w tym m.in. Festiwal Otwartych Ogrodów, czy Europejskie
Dni Dziedzictwa. Gminy stworzyły również
wspólne logo Trójmiasta, umieściły tablice
informacyjne przy głównych drogach wjazdowych do PTO oraz wydały mapę zawierającą opis godnych odwiedzenia miejsc.
Współpraca zaowocowała publikacją artykułów promocyjnych, m.in. w prestiżowym
miesięczniku „The Warsaw Voice”, czy
uczestnictwem w programie promocyjnym
„Mazovia Expo”. Od października 2012 r.
trwają przygotowania do złożenia wspólnego wniosku dotyczącego pozyskania funduszy na rozwój całego obszaru PTO.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli
udział w konkursie i oddali głos na Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów! Organizatorem konkursu była firma Eurobuild Central
& Eastern Europe.
M Pietrzak
M.
Pi t
k

fot. D. Puszcz
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Dobry miejski adres

Wsłuchaj się w sprawy Podkowy

Urząd Miejski na Facebook’u

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

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

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

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

Adresy e-mailowe radnych:
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

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. 22 758 91 66
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 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 30
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.

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