Zwiększamy majątek
miasta

Festiwal Otwarte Ogrody już za nami

Z przyjemnością informujemy Państwa,
że majątek miasta powiększył się o działkę
o powierzchni 1 424 m2 położoną przy ulicy
Helenowskiej.
Małgorzata Wdowiak-Wojtków
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Szanowni Mieszkańcy, Organizatorzy Festiwalu Otwarte Ogrody,
bardzo dziękuję Państwu
za zaproszenie nas do swoich
ogrodów. To dzięki Państwa zaangażowaniu
Festiwal, którego idea już dawno przekroczyła granice Podkowy Leśnej, jest ciekawą,
unikalną imprezą, z roku na rok przyciągającą coraz więcej osób.
Dziękuję instytucjom kultury, placówkom
oświatowym, harcerzom i organizacjom pozarządowym, bez których Festiwal nie rozwinąłby się do obecnego kształtu. Dziękuję
także pani Alinie Witkowskiej, dyrektorowi
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, która wraz z zespołem pracowników
po raz kolejny z sukcesem koordynowała to
przedsięwzięcie. Dziękuję gościom, którzy
odwiedzali podkowiańskie ogrody.
Małgorzata Stępień-Przygoda
Burmistrz Miasta

Nowy system
gospodarowania
odpadami
- wysokość opłat za wywóz śmieci
- worki na odpady segregowane
- harmonogram odbioru odpadów
więcej na str. 4 i 5

fot. J. Snarska

nr 2/55/czerwiec 2013

Podkowa Leśna samorządowym liderem zarządzania

fot. E. Cakule

24 czerwca 2013 roku w Senacie RP odbyła się konferencja podsumowująca konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania
2013”. Nagrody i wyróżnienia przyznawano
w czterech kategoriach: kultura, oświata,
pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia.
W każdej z kategorii oddzielnie uhonorowano duże miasta i miasta na prawach powiatu, oddzielnie powiaty, małe i średnie
miasta oraz gminy wiejskie.
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej został
laureatem konkursu w kategorii małych
i średnich miast w dziedzinie kultury za
projekt samorząd promotorem aktywności
i działalności kulturalnej mieszkańców małego miasta, w tym za działalność Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej jako modelowego przykładu
inkubatora kultury lokalnej oraz Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej jako miejsca spotkań, inspiracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Na zdjęciu od lewej: Andrzej Pietrasik, Burmistrz Płońska, Dorota Skotnicka, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej, Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, senator Janusz Sepioł, Przewodniczący senackiej komisji samorządu terytorialnego, Małgorzata Stępień-Przygoda, Burmistrz Podkowy Leśnej, Maria Górska, Sekretarz Miasta Podkowy Leśnej, Alina Witkowska,
Dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
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I Podkowiańska Dycha już za nami!
26 maja 2013 roku Miasto-Ogród Podkowa
Leśna po raz pierwszy stała się areną zmagań w konkurencji ćwierćmaratonu. Miłośnicy biegów ulicznych stanęli do rywalizacji
w biegu na 10 km „I Podkowiańska Dycha”.
Poza głównym dystansem odbyły się
również biegi dla dzieci w wieku 4-10 lat
oraz 11-15 na dystansie 400 i 800 metrów.
Dla zawodników biegu głównego, przygotowane były pakiety startowe składające
się z pamiątkowego medalu, koszulki biegowej, napoju izotonicznego oraz posiłku
regeneracyjnego. Dla wszystkich biegaczy zarejestrowanych w biurze zawodów
Burmistrz Miasta ufundowała medale za
udział w biegu, dla najlepszych nagrody
Burmistrza Miasta - Złote Podkowy, a dla

najszybszej Podkowianki i Podkowianina
- Puchary Burmistrza Miasta. Wyniki oraz
więcej informacji na stronie internetowej
www.ptb-podkowa.pl
Patronatem honorowym „I Podkowiańską
Dychę” objęli: Burmistrz Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna, Starosta Powiatu Grodziskiego, Nadleśnictwo Chojnów, Akademia
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Turystyki i Rekreacji, Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego
w Podkowie Leśnej. Organizatorem biegu
było Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe,
a koordynatorem całego przedsięwzięcia
pan Artur Tusiński.
M. Pietrzak

Start biegu głównego I Podkowiańskiej
Dychy, fot. J. Snarska

Dekoracja zwycięzców biegu głównego
I Podkowiańskiej Dychy, fot. M. Pietrzak

Start biegu na 400 metrów dzieci kategoria
4-10 lat, fot. M. Pietrzak

Rozgrzewka przed biegiem na 10 km, prowadzenie instruktor Gravitan Health and
Sport Clubs, fot. M. Pietrzak

Szkoła otwarta dla uczniów
W dniu 22 kwietnia 2013 r. przekazano
Dyrekcji szkoły do eksploatacji nowe skrzydło szkoły i salę sportową wraz z wyposażeniem.
W szatniach na parterze uczniowie mają
do dyspozycji zamykane szafki. Sale lekcyjne wyposażono w stoliki, krzesła, regały
i tablice. Jedną z sal lekcyjnych przeznaczono na pracownię chemiczną.
Salę sportową wyposażono w sprzęt m.in.
do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną i ręczną oraz do wykonywania innych
ćwiczeń gimnastycznych tj. skok przez
skrzynię czy kozła, podciąganie się na drąż-

ku i drabinkach. W sali sportowej odbywają
się zajęcia sportowe. Podczas święta szkoły
rozegrano międzyszkolny mecz piłki ręcznej.
Zakończono prace związane z oddaniem
do użytkowania pierwszego piętra nowego
skrzydła szkoły. W okresie wakacyjnym zostanie przeprowadzona procedura odbioru
tej części budynku przez Państwową Powiatową Straż Pożarną oraz Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

fot. J. Snarska

fot. M. Pietrzak
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J. Chojecki, T. Gawin
Referat Inwestycji
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Tamara Mieloch i Jacek Nowocień
- najszybsi podkowianie I Podkowiańskiej
Dychy, fot. J. Snarska

Zapraszamy na trasy
questowe
Początek lata, z każdym dniem coraz cieplej. Przypominam o naszych podkowiańskobrwinowskich trasach questowych i zachęcam do wyruszenia w teren! A jest już gotowy
kolejny quest - „Kolej na Baniewicza”! Tym
razem poznajemy ciekawe fakty z życia budowniczego kolejki WKD i jego związki z Podkową Leśną. Wszystkie questy są do pobrania
ze stron: www.zielonesasiedztwo.org.pl oraz
www.podkowalesna.pl, można także wziąć
gotowe Karty Questu wyłożone w kawiarni
„Wu-Cafe” na stacji Podkowa Leśna Główna.
Karolina Likhtarovich
LGD „Zielone Sąsiedztwo”
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Inwestycje w Podkowie Leśnej w 2013 roku
Inwestycje drogowe
W budżecie na 2013 rok zarezerwowano
środki na realizację przebudowy ul. Bluszczowej. W ramach inwestycji przewidziane
jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
chodnika oraz miejsc postojowych.
Środki przeznaczono również na utwardzenie dróg w technologii tłuczniowej tj.:
ul. 11-go Listopada na odcinku od ul. Bukowej do ul. Kolejowej, ul. Cichej na odcinku
od ul. Bukowej do ul. Leśnej, ul. Bukowej na
odcinku od al. Lipowej do ul. W. Reymonta,
ul. Sarniej na odcinku od ul. Myśliwskiej do
ul. Króliczej. Obecnie na wymienione ulice
zlecono opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzgodnieniami. Prace projektowe zlecono również na ul. Warszawską
na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głów-

niej oraz na remont i budowę chodnika na
ul. Myśliwskiej na odcinku od ul Miejskiej
do ul. Wiewiórek.
Ciąg dalszy remontu chodnika
na ul. Bukowej
Pod koniec czerwca zakończono remont
istniejącego chodnika na ul. Bukowej na odcinku od ul. Topolowej do ul. Grabowej.
Remont i przebudowa Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej
Po przeprowadzonej procedurze przetargowej trwają prace przy wyłonieniu Wykonawcy na wykonanie remontu i przebudowy budynku Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich.

W ramach robót przewidziano wykonanie
m.in.: dodatkowej izolacji termicznej ścian,
sufitów podwieszanych i stropów. Wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
instalacji centralnego ogrzewania z pozostawieniem istniejącej kotłowni. W budynku
poza salą widowiskową przewidziano również wykonać: wymianę posadzek, sufitów
podwieszanych, naprawę i wymianę tynków na ścianach zewnętrznych, wymianę
instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji
elektrycznej-teletechnicznej oraz stolarki
drzwiowej wewnętrznej. Termin zakończenia wszystkich prac wyznaczono do końca
listopada 2013 r.
J. Chojecki, T. Gawin
Referat Inwestycji

Radosna szkoła w Podkowie Leśnej
Na mocy umowy podpisanej między
miastem a wojewodą mazowieckim Podkowa Leśna uzyskała dotację w wysokości
100 300 zł na utworzenie szkolnego placu
zabaw. Projekt będzie dofinansowany w ramach rządowego programu wspierania
w latach 2009-2014 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki w klasach I-III

szkół podstawowych i ogólnokształcących
szkół muzycznych I stopnia – „Radosna
szkoła”. Plac zabaw powstanie na terenie
Zespołu Szkół Samorządowych.
Maria Górska
Sekretarz Miasta

Informacja w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna.
1) Taryfa I-sza za wodę dostarczoną do odbiorców:

- cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości 2,20 zł plus obowiązujący podatek
VAT.
2) Taryfa II-ga za ścieki odprowadzone od
odbiorców:

Wykaz przetargów Urzędu Miejskiego
w Podkowie Leśnej w 2013 roku*
1. Dostawa sprzętu komputerowego wraz
z osprzętem sieciowym dla uruchomienia
pracowni komputerowej oraz węzła sieci
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej przy
ul. Jana Pawła II.
Umowa podpisana 25.03.2013 r.
2. Remont istniejącego chodnika na ul. Bukowej na odcinku od ul. Topolowej do
ul. Grabowej w Podkowie Leśnej.
Umowa podpisana 07.05.2013 r. z firmą
MKL-BUD Michał Lulis.
Termin wykonania do 17 czerwca 2013 r.
3. Przedmiotem zamówienia jest zimowe
utrzymanie dróg na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2013.
Umowa podpisana 22.03.2013 r.

4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna.
Umowa podpisana 10.06.2013 r. z liderem
konsorcjum firmą EKO-HETMAN na kwotę
637 200,00zł brutto.
Termin wykonania do 30 czerwca 2014 r.
5. Remont i przebudowa Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej.
Po otwarciu ofert.
*Stan do dnia 10.06.2013 roku
B. Bogusz
Referat Gospodarki Miejskiej
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- cena za l m3 odprowadzonych ścieków
w wysokości: 7,28 zł plus obowiązujący
podatek VAT .
Powyższe taryfy obowiązują przez 1 rok
od dnia 1 maja 2013 r.
Katarzyna Kowalewska
Referat Gospodarki Miejskiej

Remont Miejskiej
Biblioteki Publicznej
Wiosną 2013 roku, na zlecenie Burmistrz
Miasta,
Małgorzaty
Stępień-Przygody,
w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Błońskiej 50 w Podkowie Leśnej został wykonany remont podłogi na parterze
obiektu, obejmujący cyklinowanie i lakierowanie. Poza tym w tym budynku naprawiono dach pokrywając go nową papą.
Aktualnie trwa remont podjazdu w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Błońskiej 46/48 w Podkowie Leśnej, polegający
na wymianie nawierzchni mrozoodpornej
i antypoślizgowej.
E. Siedlecka
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Nowy system gospodarowania odpadami
Rada Miasta Podkowy Leśnej podjęła szereg uchwał wprowadzających nowe zasady
funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami.
System ten zacznie funkcjonować od
1 lipca 2013 r. Miasto wybrało w przetargu
przedsiębiorcę, który odbierze odpady komunalne od mieszkańców. W zamian mieszkańcy zapłacą opłatę za odbiór odpadów do
Urzędu Miasta. Nowy system obejmie nieruchomości zamieszkałe. Przedsiębiorstwa,
instytucje itp. nadal będą musiały posiadać
umowy na wywóz śmieci, jak dotychczas.
Miasto do maja 2013 r. przyjęło przeszło
1000 wypełnionych przez mieszkańców deklaracji, w których właściciele nieruchomości deklarowali ilość osób zamieszkujących
daną nieruchomość oraz wybierali sposób
gromadzenia odpadów. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożą
deklaracji do Urzędu Miasta, na własne życzenie pozostaną bez możliwości pozbywania się odpadów, bowiem jedynym przedsiębiorcą, który może odebrać te odpady jest
firma, która ma podpisaną umowę z Miastem Podkowa Leśna.
Ważne informacje dotyczące funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami
w Podkowie Leśnej:
System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstałych
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
Rodzaje odpadów, objęte nowym systemem:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) papier i tektura,
c) metal,
d) tworzywa sztuczne,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) szkło,
g) odpady biodegradowalne (odpady ogrodowe, odpady zielone),
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) odpady wielkogabarytowe,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe,
l) popioły paleniskowe i żużle,
m) zużyte opony,
n) chemikalia (resztki farb, lakierów, klejów,
rozpuszczalników, środki ochrony roślin
i opakowania po nich, przepracowane
oleje etc.),
o) przeterminowane leki.

4

Częstotliwość odbierania odpadów, harmonogram.
i roześle do
1. Urząd Miasta opracuje
wszystkich mieszkańców szczegółowy
harmonogram odbioru poszczególnych
rodzajów odpadów przed wejściem w życie nowego systemu.
2. Odbieranie odpadów odbywać się będzie
z częstotliwością określoną w przepisach
Uchwały Nr 132/XXVI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20.12.2012 r.
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.
Odbieranie odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej:
1. Na terenie zabudowy jednorodzinnej
i wielolokalowej obowiązywać będzie system pojemnikowy lub workowy zbiórki
odpadów komunalnych przedstawiony
w kolejnych punktach,
2. Zmieszane odpady komunalne (dotyczy
mieszkańców, którzy oświadczyli w deklaracji nieselektywne gromadzenie odpadów) odbierane będą z pojemników
o pojemności: 60 l., 120 l., 240 l., 1100 l.,
z częstotliwością 2 razy w miesiącu. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości.
3. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - do gromadzenia odpadów segregowanych obowiązuje system pięciu kolorowych worków które zapewnia Urząd
Miasta:
a) niebieski - z przeznaczeniem na PAPIER
I TEKTURĘ - opakowania z papieru, gazety, tektury — 120 l.;
b) czerwony - z przeznaczeniem na METALE - opakowania z metalu - puszki metalowe, drobne przedmioty metalowe oraz
kartony po sokach i mleku — 120 l.;
c) zielony - z przeznaczeniem na TWORZYWA SZTUCZNE - folie i opakowania chemii gospodarczej, plastikowe butelki po
napojach - 120 l.;
d) biały - z przeznaczeniem na SZKŁO opakowania ze szkła: butelki, słoiki i inne
opakowania szklane — 120 l.;
e) czarny - POZOSTAŁE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.
4. Oznakowanie — worki będą opatrzone
nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone,
5. Odbiór odpadów wielkogabarytowych
z nieruchomości odbywać się będzie poprzez wystawkę (punkt mobilny) bez-
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pośrednio sprzed posesji właścicieli
nieruchomości, jeden raz na kwartał po
zebraniu zgłoszeń od mieszkańców przez
Wykonawcę,
6. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie
poprzez wystawkę (punkt mobilny) bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości jeden raz na kwartał po zebraniu zgłoszeń od mieszkańców przez
Wykonawcę,
7. Odpady biodegradowalne oraz popioły
paleniskowe z gospodarstw domowych odbiór tych odpadów odbywać się będzie
w oparciu o system workowy. Worki do
zbierania odpadów biodegradowalnych
oraz popiołów paleniskowych z gospodarstw domowych, zabezpiecza właściciel nieruchomości we własnym zakresie.
Zapełnione worki będą odbierane przez
Wykonawcę w okresie od 1 kwietnia do
30 listopada - dwa razy w miesiącu, natomiast w okresie od 1 grudnia do 31 marca
jeden raz na miesiąc,
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe: Odbiór
odpadów remontowych zebranych w sposób selektywny, pochodzących z prowadzenia drobnych prac nie wymagających
uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania
robót odbywać się będzie poprzez punkt
mobilny z częstotliwością jeden na kwartał, po zebraniu zgłoszeń od mieszkańców
przez Wykonawcę. Powyższe odpady muszą być gromadzone na terenie nieruchomości w pojemnikach przeznaczonych na
tego typu odpady. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zamówić taki pojemnik
u Wykonawcy.
9. Odbiór odpadów niebezpiecznych typu:
a) przeterminowane leki, odbierane będą
przez Wykonawcę nie rzadziej niż raz
na miesiąc, z miejsc dotychczas funkcjonujących punktów stacjonarnych (wykaz
punktów zostanie dostarczony mieszkańcom wraz z harmonogramem).
b) baterie odbierane będą przez Wykonawcę
nie rzadziej niż raz na miesiąc, z miejsc
dotychczas funkcjonujących punktów
stacjonarnych (wykaz punktów zostanie
dostarczony mieszkańcom wraz z harmonogramem).
10.Tekstylia i odzież odbierane będą poprzez utworzone przez Wykonawcę punkty stacjonarne w miejscach dotychczas
funkcjonujących nie rzadziej niż raz na
miesiąc (wykaz punktów zostanie dostarczony mieszkańcom wraz z harmonogramem).
więcej na str. 5
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cd. ze str. 4
Przedstawiamy poniżej odpowiedzi na
najczęściej zadawane przez mieszkańców
pytania:
Czy firma, która wygra przetarg, będzie dostarczać mieszkańcom pojemniki i worki?
Pojemniki do gromadzenia nieselektywnie odpadów komunalnych (plastikowe lub
metalowe) zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie.
Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ma obowiązek dostarczyć niewłaścicielom
nieruchomości
odpłatnie
przedsiębiorca odbierający odpady. Właściciel nieruchomości, który zadeklarował
selektywne zbieranie odpadów otrzyma
komplet worków - po jednym dla każdego
rodzaju odpadów. Kolejne worki będą przekazywane sukcesywnie w zamian za oddane
worki z poszczególnymi rodzajami segregowanych odpadów.
Gdzie należy dostarczyć wypełnione deklaracje ?
Deklaracje można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna
(na parterze) lub wysłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna.
Czy w deklaracji należy podać osoby zameldowane czy też zamieszkujące?
Należy zadeklarować liczbę osób faktycznie zamieszkujących posesję.
Czy właściciele nieruchomości, którzy zawarli umowy na wywóz śmieci z różnymi firmami, będą mogli po 1 lipca dalej korzystać
z ich usług i nie włączać się do systemu odbioru odpadów, który organizuje gmina?
Nie. Zgodnie z ustawą Sejmu RP nowy
system obejmie teren całej Polski i zmiana
dotyczy obowiązkowo wszystkich mieszkańców. Od 1 lipca br. do obowiązków miasta
będzie należeć odbiór wszystkich odpadów
i pobieranie opłaty śmieciowej. Dotychczasowe indywidualne umowy zachowają jedynie firmy, szkoły, instytucje itp. Od nich
miasto nie będzie odbierać odpadów.
Jakiej wielkości i ile worków otrzymają
mieszkańcy?
Właściciel nieruchomości, który złożył deklarację i deklarował zbieranie i gromadzenie odpadów w sposób selektywny otrzyma
1 lipca 2013 roku jeden komplet pięciu worków o pojemności 120 l każdy. W przypadku gdy właściciel nieruchomości stwierdzi
potrzebę posiadania dodatkowych worków,
otrzyma je bezpłatnie w Urzędzie Miasta
lub bezpośrednio z samochodu odbierającego odpady. Worki do zbiórki selektywnej
odpadów będą dostarczane w pięciu rodza-

Ile zapłacimy za śmieci

jach - zgodnie z zasadą podziału i kolorystyką, która aktualnie funkcjonuje na terenie
miasta. Nie będzie trzeba kupować worków
samemu.
Jak często będą odbierane śmieci od mieszkańców?
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny ustalono na dwa razy w miesiącu.
Taka sama częstotliwość odbioru dotyczyć będzie odpadów zbieranych selektywnie w pięciu podstawowych workach.
(Szczegółowy sposób odbioru oraz częstotliwość pozostałych odpadów komunalnych jest opisana w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Podkowa Leśna).
Czy można będzie oddawać skoszoną
trawę i liście?
Tak. Miasto będzie odbierać także ten rodzaj odpadów komunalnych. Do tego celu
właściciel nieruchomości zakupi dowolne
worki o pojemności ok. 60 – 120 l., gwarantujące ich nierozerwanie.
Skąd będzie można otrzymać worki na trawę i liście?
Worki na liście i trawę zabezpiecza właściciel nieruchomości we własnym zakresie. Zapełnione worki będą odbierane przez
Miasto.
Jak będzie można się pozbyć kłopotliwych
śmieci: zużytego sprzętu RTV, AGD, mebli,
wykładzin itp.?
Śmieci tego typu będą odbierane w określonym terminie na zasadzie „wystawki”
przed posesją. Konieczne będzie wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby telefonicznie.
Czy będzie kontrolowana prawidłowość segregowania śmieci?
Firma odbierająca śmieci będzie prowadzić kontrole zawartości worków i zgłaszać
nieprawidłowości do Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Jeśli potwierdzi się, że mieszkańcy łamią zasady, będą musieli płacić stawkę
jak za odpady nieposegregowane (30 zł za
osobę).
Katarzyna Kowalewska
Referat Gospodarki Miejskiej
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W dniu 13 czerwca 2013 roku została podjęta Uchwała Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna.
W Uchwale określono terminy uiszczania
opłaty:
- do 15 marca danego roku, (za miesiące:
styczeń, luty, marzec)
- do 15 maja danego roku, (za miesiące:
kwiecień, maj, czerwiec)
- do 15 września danego roku, (za miesiące:
lipiec, sierpień, wrzesień)
- do 15 listopada danego roku, (za miesiące:
październik, listopad, grudzień).
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadów w sposób selektywny wynosi 10 zł od
osoby zamieszkałej, a w przypadku gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny
wynosi 30 zł od osoby zamieszkałej w danej
nieruchomości.
Opłatę można dokonywać w łącznej
kwocie za 3 miesiące lub miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że opłata w łącznej
wysokości za 3 miesiące kalendarzowe
powinna wpłynąć do Urzędu Miasta nie
później niż w wyżej wymienionych terminach, bez wcześniejszego wezwania.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie
lub przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej nr:
43 1240 5918 1111 0000 4909 0851.
W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie
14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Maria Ostrowska
Kierownik Referatu Finansowego

Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów
z szansą na dotację
Wniosek
o
dofinansowanie z tzw.
środków norweskich
projektu
„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa
spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania
przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej
i komunikacji” przeszedł pozytywnie etap
oceny formalnej.
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Informacje Rady Miasta Podkowy Leśnej
W dniu 21 marca 2013 r. radni miasta obradowali na XXIX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej. Podczas sesji Burmistrz i Rada
Miasta Podkowy Leśnej, w dowód uznania
za zasługi w działalności charytatywnej oraz
wspieranie potrzebujących mieszkańców
Podkowy Leśnej, złożyli gratulacje Panu
Ryszardowi Bugajowi z okazji otrzymania
Złotej Odznaki Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej.
Na XXIX sesji radni miasta przyjęli następujące uchwały:
• nr 142/XXIX/2013 w sprawie zmiany
uchwały nr 168/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2010
roku w sprawie współdziałania pomiędzy
gminami: Brwinów, Milanówek, Podkowa
Leśna,
• nr 143/XXIX/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Podkowy Leśnej na lata 2012-2025,
• nr 144/XXIX/2013 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej miasta na 2013 rok,
• nr 145/XXIX/2013 w sprawie wyrażenia
zgody na partycypowanie w kosztach realizacji budowy parkingu „Park & Ride”,

• nr 146/XXIX/2013 w sprawie programu
przeciwdziałania bezdomności zwierząt
domowych na terenie Miasta Podkowa
Leśna,
• nr 147/XXIX/2013 w sprawie Programu
Wspierania Rodziny w Podkowie Leśnej
na lata 2013-2015,
• nr 148/XXIX/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna,
• nr 149/XXIX/2013 w sprawie zmiany
uchwały nr 141/XXVIII/2013 Rady Miasta
z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna”,
• nr 150/XXIX/2013 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa,
• nr 151/XXIX/2013 w sprawie wniesienia
odpowiedzi na skargę,
• nr 152/XXIX/2013 w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony.
XXX sesja została zwołana na wniosek grupy
radnych miasta. Odbyła się 18 kwietnia 2013 r.
Podczas posiedzenia mieszkańcy miasta, radni

oraz przedstawiciele podkowiańskiego urzędu
miejskiego dyskutowali na temat stanu dróg
w mieście. Omówiono przebieg realizacji zimowego utrzymania dróg, poziom stanu bezpieczeństwa publicznego ulic, chodników i infrastruktury technicznej miasta. Przedstawiono
również plan bieżących działań naprawczych na
drogach miasta oraz harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych w bieżącym roku w zakresie
przebudowy i remontu podkowiańskich dróg .
13 czerwca 2013 r. na XXXI sesji radni
uchwałą nr 153/XXXI/2013 określi nowe
terminy, częstotliwość i tryb uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszego Miasta.
Treść wszystkich uchwał przyjętych przez
Radę Miasta Podkowy Leśnej dostępna jest
na stronie www.bip.podkowalesna.pl oraz
w Urzędzie Miasta, pokój nr 1.
Radni miasta zapraszają mieszkańców
miasta na swoje dyżury, podczas których
można zgłaszać im swoje uwagi, wnioski
i problemy. Dyżury odbywają się w każdy
poniedziałek, w godzinach od 17.00 do 18.00
w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej.
Anna Lorens
Biuro Rady Miasta

4 lata radniblisko.pl
Minęły właśnie 4 lata działania serwisu internetowego, jakiego wcześniej
w Podkowie nie było. Serwisu niezależnego od władz miasta, który jednak na bieżąco informuje o działaniach i opiniach
podkowiańskich radnych. Nazywa się
radniblisko.pl i zaprasza, by wspólnie z nim
obchodzić jego 4. urodziny.
Czy warto wiedzieć, co planują radni i jakie inicjatywy podejmują? Jestem przekonany, że tak. Dzięki temu wiadomo, co nas
czeka. To oni ostatecznie decydują, jakie
weźmiemy na siebie obowiązki, co wyremontujemy, co zbudujemy i na co jeszcze
wydamy miejskie pieniądze. Dzięki tej wiedzy możemy z nimi rozmawiać, przekonywać ich, pomagać im w lokalnej polityce.
A czy warto, aby głos każdego z radnych
był słyszalny? Tak, bo powinniśmy dobrze
poznać ich w działaniu – od nich m.in. zależy, w jakim kierunku pójdzie miasto. Warto,
aby radni mówili, a mieszkańcy wiedzieli.

I dlatego 4 lata temu, w kwietniu 2009 r.,
uruchomiłem serwis radniblisko.pl, na
którym co kilka dni pojawiają się nowe informacje dotyczące działalności radnych
oraz ich wypowiedzi. Z początku miał być
raczej wspólnym blogiem podkowiańskich
radnych. Bardzo szybko okazało się, że na
informacje od nich mogę liczyć tylko od czasu do czasu. Trzeba więc było brać udział
we wszystkich sesjach i w większości posiedzeń komisji i samemu redagować depesze
informacyjne. W połowie 2010 r. nie mogłem
już tego robić. Od tego czasu ograniczyłem
się do redagowania i zarządzania serwisem,
a szczegółowe raporty z prawie wszystkich
tych spotkań przygotowuje p. Mira Gessner,
wykonując społecznie często tytaniczną
pracę.
Robimy to wszystko dla Państwa – dla
Podkowian i sympatyków miasta. Po to, żebyście wiedzieli. Na prawie 4 tys. mieszkańców Podkowy każdego miesiąca odwiedza
nas ok. 400 internautów. Tych z Państwa,

którzy są poza tym gronem, zapraszamy do
regularnego odwiedzania serwisu. Wszystkich zaś zachęcamy do wspólnego obchodzenia jubileuszu. Jak? Przez podróż do
przeszłości. W serwisie dostępne są wszystkie opublikowane w nim depesze – proszę
do nich zajrzeć i zobaczyć, co się działo
przez ostatnie 4 lata. A to naprawdę kawałek historii. W imieniu swoim i p. Miry Gessner – serdecznie zapraszam.
Marcin Trepczyński
Redaktor prowadzący
i właściciel radniblisko.pl
PS. Dziękuję Redakcji podkowiańskiego Biuletynu oraz wydającej go Burmistrz
Miasta, Małgorzacie Stępień-Przygodzie, za
chęć współpracy i opublikowania tej informacji.

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, radni, przedstawiciele nadleśnictwa i pracownicy urzędu. Ochotnicy, uzbrojeni w rękawiczki ochronne oraz worki na śmiecie,
spotkali się w sobotę 11 maja u wejścia do lasu.
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Zebrano butelki, papier, folie, doniczki,
puszki, a także wiele innych rzeczy zbędnych w lesie. Zebrano ok. 80 worków śmieci (9 m3), których wywóz zorganizowało
Nadleśnictwo Chojnów. Po ciężkiej pracy
wszyscy odpoczywali przy ognisku zorganizowanym przez Nadleśnictwo Chojnów,

www.podkowalesna.pl

posilając się kiełbaskami, które zapewniła
Burmistrz Miasta. Organizatorzy bardzo
dziękują wszystkim za udział i zaangażowanie w akcję sprzątania lasu i już zapraszają
na następne.
B. Piotrowska
Referat Gospodarki Miejskiej

Środowisko

APEL
do dzieci, młodzieży i dorosłych - miłośników jazdy rowerowej
Liga Ochrony Przyrody zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich miłośników rowerów o zaprzestanie treningów rowerowych na terenie Leśnego Parku Miejskiego
w Podkowie Leśnej.
Leśny Park Miejski, położony na zalesionych wydmach w centrum miasta – ogrodu
jest to miejsce wyjątkowe na terenie Mazowsza. Wojewoda Mazowiecki Rozporządzeniem nr 48 z 2003 r. nadał naszemu parkowi
status zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą „Leśny Park Miejski w mieście - ogrodzie Podkowie Leśnej”. Znaleźć
tu można około 500 gatunków roślin i grzybów, w tym wiele roślin rzadkich i w Polsce
chronionych, takich jak: lilia złotogłów, konwalia majowa, zawilce, barwinek, kopytnik,
bluszcz pospolity. Bogaty jest również świat
zwierząt. W parku występują objęte ochroną gatunki chrząszczy, jaszczurki, padalce,
zaskrońce, rzekotki drzewne. Przebogaty
jest również świat ptaków śpiewających np.
wilga, drozd, kukułka, kos i rudzik. Nocą

słychać sowy i zauważyć można również
nietoperze. Na leśnych ścieżkach można
spotkać wiewiórki, jeże, zające, kuny i lisy.
Cenny starodrzew, gęste poszycie i bogate runo leśne czyni to miejsce unikalnym
w skali krajowej, a nawet europejskiej. Jazda rowerami po zboczach wydm stwarza nie
tylko niebezpieczeństwo dla pieszych, płoszy również zwierzęta, powoduje obsuwanie
ziemi, odkrywanie korzeni drzew, całkowite
zniszczenie krzewów i innej roślinności.
• Przypominamy, że wydmy podlegają ścisłej ochronie prawnej - niedopuszczalne
jest (pod karą administracyjną) ich przekształcanie, czyli np. pozyskiwanie ziemi
do tworzenia toru crossowego.
• Informujemy, że ścieżki rowerowe w Podkowie Leśnej wytyczone są w Lesie Młochowskim - do Leśnego Parku Miejskiego
zapraszamy na spacery, aby podziwiać rośliny i zwierzęta. Pozwoli to na odrodzenie
się zniszczonej roślinności i zahamuje po-

stępujący w coraz szybszym tempie proces degradacji podkowiańskich wydm.
• Prosimy o nie niszczenie Leśnego Parku
Miejskiego, który jest naszą wspólną własnością.
Liga Ochrony Przyrody
Podkowa Leśna, maj 2013 r.

Kradzież Kwiatów
Na początku czerwca Urząd Miejski
w Podkowie Leśnej posadził w donicach na
terenie miasta 590 kwiatów, między innymi
szałwie, begonie, komarzyce, euforię, pelargonie. Niestety niedługo cieszyły one oko
mieszkańców. Tuż po Festiwalu Otwartych
Ogrodów pracownicy Urzędu zauważyli, że
z donic przy ulicy Lipowej skradziono ok.
80 sztuk. Apelujemy do mieszkańców, aby
nie pozostawali obojętni na akty wandalizmu w mieście.
B. Piotrowska
Referat Gospodarki Miejskiej

Leśnik informuje…
Pragnę poinformować mieszkańców Podkowy Leśnej, a w szczególności właścicieli
gruntów leśnych położonych na terenie obrębów ewidencyjnych w Podkowie, iż Starosta Powiatu Grodziskiego realizuje opracowanie uproszczonego planu urządzania
lasu dla Waszego miasta.
Uproszczony plan urządzania lasu jest
opracowywany dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks
leśny, zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz
podstawowe zadania dotyczące gospodarki
leśnej. Podstawą prawną do sporządzenia
upul jest art. 19 ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 roku nr 12,
poz. 59 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu
urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
z dnia 12 listopada 2012 roku. Na podstawie

art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991
roku o lasach powyższy plan zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie
Burmistrza na okres 60 dni o czym poinformowani zostaną wszyscy właściciele gruntów leśnych.
Co w praktyce zmieni się w nadzorze nad
lasami na terenie Podkowy? Przede wszystkim znacznie skróci się czas rozpoczęcia wykonywania zabiegów i czynności gospodarczych. W chwili obecnej właściciel składa
wniosek o np. wycięcie drzewa do Starosty
Grodziskiego, wnosi opłatę za wydanie decyzji, uczestniczy w oględzinach z udziałem
pracowników Starostwa, Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
Urzędu Miasta po czym otrzymuje decyzję. Uprawomocnienie decyzji następuje
po upływie 14 dni od daty jej otrzymania.
Następnie wycięte drzewo właściciel musi
zgłosić do cechowania. Jest to długa i czasochłonna, jednak wymagana przepisami
procedura.
Po zatwierdzeniu uproszczonego planu
urządzania lasu odbywać się to będzie na
zasadzie powiadomienia leśnika Starostwa
o zamiarze przeprowadzenia czynności gospodarczych określonych w wyżej wymienionym planie. Jest to oczywiste udogodnienie i przyspieszenie terminu załatwiania
spraw. Plan będzie obowiązywał przez 10 lat
i zawierał różne dane o podkowiańskich terenach leśnych.

fot. B. Piotrowska
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fot. B. Piotrowska
Powyższa informacja tylko sygnalizuje, że
takie prace są obecnie prowadzone, całości
zagadnienia nie można ująć w krótkiej informacji. Z całą pewnością właściciele lasów
będą mieli wiele pytań, ponieważ plany zawierały będą wiele nie zawsze zrozumiałych
symboli, skrótów, zwrotów fachowych i innych zapisów.
Dlatego też zostały wyznaczone terminy
dyżurów w Urzędzie Miejskim w Podkowie
Leśnej z leśnikiem Starostwa Powiatowego
i wykonawcy opracowania z zainteresowanymi mieszkańcami.
Terminy dyżurów:
15 lipiec 2013 roku - 12.00-18.00
5 sierpnia 2013 roku-12.00-18.00
26 sierpnia 2013 roku -12.00-18.00
Poza tym ewentualne pytania można kierować do leśnika Starostwa pod nr telefonu
(602 245 081).
Jacek Malowaniec
Starostwo Powiatowe Grodzisk Mazowiecki
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Ścieżka edukacyjna w Lesie Młochowskim
W naszym lesie powstała ścieżka edukacji
ekologicznej i historycznej
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna korzystając z grantu z projektu unijnego LEADER zaprojektowało
i umieściło na terenie Lasu Młochowskiego 14 drewnianych tablic informacyjnych
stanowiących razem „ścieżkę edukacji
ekologicznej i historycznej”. Tablice ustawione są przy ścieżkach, wzdłuż których
poprowadzone są szlaki rowerowe po naszym lesie (pętla mała, średnia i duża). Choć
większość mieszkańców zna dobrze topografię lasu, to tylko niektórzy mają wiedzę
o historii naszego lasu, zarówno tej odległej
(XVII – XVIII wiek), z okresu wojennego jak
i współczesnej. Niewielu z nas uświadamia
sobie, że w XIX w. właściciele folwarków
znajdujących się na terenie wokół dzisiejszej Podkowy Leśnej sadzili aleje lipowe
na drogach łączących te obiekty i spora
ich część do dzisiaj przetrwała, w tym na
terenie lasu. Większość z nas ma też niewielką wiedzę o funkcjonowaniu ekosystemu lasu, w tym np. znaczeniu martwych
drzew dla biologii lasu czy też o zasadach
gospodarki leśnej. O wszystkim tym, a także
o gatunkach zwierząt, drzew i roślin w runie leśnym informuje treść poszczególnych
tablic. Nie zabrakło też takiej, która opisuje
las w naszym Mieście Ogrodzie. Każda z tablic ścieżki edukacyjnej ma wymiary 60 cm
x 100 cm, drewniany stelaż i dyskretnie wtapia się w krajobraz. Na obrzeżach lasu od
strony Podkowy i Żółwina ustawiono 5 dużych tablic z mapą przebiegu szlaków rowe-

rowych i pieszych po lesie oraz schematem
umiejscowienia tablic ścieżki edukacyjnej.
Są to te same miejsca, w których 13 lat temu
nasze Towarzystwo po raz pierwszy ustawiło podobne tablice obrazujące przebieg
trzech pętli rowerowych. Kluczowym partnerem Towarzystwa w tym projekcie było
Nadleśnictwo Chojnów, które zezwoliło na
renowację ścieżek rowerowych i uzupełnienie ich o część edukacyjną. Szczególne
podziękowanie za pomoc i współpracę kierujemy do p. Tomasza Szymańskiego, leśniczego z Dębaka oraz do p. Marka Englisza,
członka Związku Podkowian, który jako wolontariusz wykonał projekt graficzny tablic
z mapami przebiegu szlaków rowerowych
i umiejscowienia tablic ścieżki edukacyjnej.
Środki grantu unijnego otrzymanego od Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” posłużyły wyłącznie do technicznego

wykonania tablic, a treść tablic
przygotowali jako wolontariusze członkowie Towarzystwa,
którzy dostarczyli też większość
zdjęć. Instalację tablic w terenie
wykonali członkowie i sympatycy Towarzystwa wspierani przez
harcerzy ZHP. Odmalowywanie
oznaczeń ścieżek rowerowych
w terenie, co jest miłym pretekstem do wielogodzinnych (raczej wielodniowych) spacerów
po lesie - wykorzystujemy jako
formę rodzinnej rekreacji, która
jeszcze potrwa. Mamy nadzieję,
że Podkowianie i mieszkańcy
Żółwina życzliwie przyjmą rezultaty naszych prac, a okoliczne szkoły
będą je wykorzystywać jako pomoc w nauce
zarówno przyrody jak i lokalnej historii, z
której wszyscy jesteśmy dumni. Inauguracja ścieżki edukacyjnej odbyła się w pierwszym dniu tegorocznych Otwartych Ogrodów z udziałem mieszkańców, władz miasta
i Nadleśnictwa Chojnów.
Na koniec zagadka. Stojąc przed tablicą
nr 12 „Zwierzęta – mieszkańcy dziupli” rozejrzyjcie się Państwo dookoła i spróbujcie
policzyć ile naturalnych dziupli widzicie?
(Podpowiedź: nie ustawajcie aż znajdziecie
cztery! A może ktoś dojrzy więcej?) Życzymy przyjemnych spacerów i wypraw rowerowych.
Tomasz Potkański, kierownik projektu,
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna

Rozdaliśmy kolejne budki lęgowe dla ptaków
Jak w poprzednich latach, w sobotę 23 lutego 2013 w Pałacyku Kasynie spotkali się
miłośnicy ptaków. W tym roku ucieszyła nas
duża frekwencja zainteresowanych osób życiem ptaków. O budkach lęgowych, o tym,
co się w nich dzieje oraz o pustułkach opowiadał pan Adam Tarłowski z Towarzystwa
Przyrodniczego „Bocian”. Akcję zainicjowało siedem lat temu Towarzystwo Przyjaciół
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Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, a poparła
Rada Miasta. Dzięki temu nasze ptaki do
dziś dorobiły się w sumie około ośmiuset nowych budek. W tym roku 125 nowych budek
lęgowych (typu A i typu B) dla ptaków, które
zostały sfinansowane przez Urząd Miejski,
zawiśnie w ogrodach Podkowy Leśnej.
Gatunki zasiedlające budki lęgowe typu
A: sikora modra, muchołówka żałobna, czu-
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batka, sikora bogatka, mazurek, wróbel,
muchołówka żałobna, pliszka i inne.
Gatunki zasiedlające budki lęgowe typu
B: szpaki.
B. Piotrowska
Referat Gospodarki Miejskiej

Kultura

W Stawisku
W 2013 r. Stawisko obchodzi 85 lat. Dom Iwaszkiewiczów powstał w 1928 r., od
początku funkcjonował jako
szczególne centrum kultury,
goszczące wielu artystów, naukowców, wybitnych przedstawicieli życia publicznego.
Tak jest i teraz.
Spektakularne wydarzenie na początku
br. to wizyta Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego wraz z Małżonką. Stawisko po raz drugi w swojej historii gościło
głowę państwa; w 1955 r. była to królowa
Belgii Elżbieta.
W ramach obchodów 85-lecia odbywają się
w Muzeum spotkania poświęcone związkom
J. Iwaszkiewicza z kulturami innych krajów
oraz wybitnym postaciom, które odwiedzały Dom w ciągu jego historii. Jedną z tych
imprez była 26 V prelekcja i prezentacja
książki prof. Bohdana Cywińskiego „Szańce

kultur,” wzbogacona koncertem muzyki rosyjskiej w wykonaniu prof. Zbigniewa Raubo. Dzieła Szymanowskiego weszły na stałe
do kalendarza muzealnych przedsięwzięć;
koncert 23 VI z udziałem Łukasza Błaszczyka i Mariusza Drzewickiego został zorganizowany we współpracy z Towarzystwem
im. K. Szymanowskiego, dotacji udzieliło
MKiDN.
Stawisko wychodzi także na „zewnątrz”.
Dyrektor Muzeum została zaproszona do
wygłoszenia referatu plenarnego pt. Ukraińskość – polskość – uniwersalizm w twórczości J. Iwaszkiewicza podczas międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie
Poznańskim 23 V.
Dom Spotkań z Historią przygotowuje
wraz z Muzeum wielką wystawę unikatowych
zdjęć Stanisława W. Lilpopa, pierwszego polskiego fotografa, wykonującego zdjęcia barwne. Otwarcie wystawy Będę to fotografował

w kolorach. Stanisław W. Lilpop – prekursor barwnej fotografii – w zbiorach Muzeum
w Stawisku - DSH Warszawa 4 VII.
XIII Konkurs Recytatorski im. J. Iwaszkiewicza „Po prostu Tuwim” (pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego) odbył
się 23, 24, 28 V. Poprzedziły go warsztaty
recytatorskie prowadzone przez Joannę Cichoń, Jerzego Łazewskiego, Grzegorza Damięckiego i Andrzeja Ferenca. W konkursie
wzięło udział 126 uczniów. Jury: wicestarosta
Sławomir Kamiński i aktorzy Jerzy Łazewski, Grzegorz Damięcki przyznało 10 nagród
głównych, 10 nagród burmistrzów i wójtów
miast/gmin i 4 wyróżnienia. Laureaci głównych nagród i osoby ich przygotowujące wyjechały w czerwcu na wycieczkę „Śladami
Juliana Tuwima po Łodzi i okolicach”.
Alicja Matracka-Kościelny,
dyrektor Muzeum
im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

Cioteczki podbiły Grodzisk
Chyba miałam szczęśliwą rękę, gdy po
premierze sztuki „Arszenik i stare koronki”
wystawianej przez Teatr Otwarty w naszym
CKiIO pisałam entuzjastycznie o 12-tu napoleońskich wiarusach poległych w Podkowie Leśnej. Wszystkie spektakle „popremierowe” były znakomite! I kilkakrotne
powtórzenia przed rodzimą publicznością
jak i w ościennych miejscowościach (Nadarzyn, Milanówek).
A w sobotę, 13 kwietnia 2013 r. podkowianie zagrali „Arszenik...” w V Grodziskim
Festiwalu Teatralnym im. Hipolita Szczerkowskiego TOTALNIE – TEATRALNIE.
Rzeczywiście nasi aktorzy TOTALNIE
podbili grodziską widownię, która przyzna-

ła temu przedstawieniu NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI (z podłączonym czekiem na
sumę zbijającą z nóg).
To chyba najmilsza nagroda jaką może
otrzymać aktor. Gramy przecież nie po to,
aby coś wydumać czy pokazać „odkrywczy”
spektakl. Gramy po to, aby nas słuchano, by
może kogoś wzruszyć, a może rozbawić –
słowem gramy dla widza. I to się podkowianom udało. Tak samo jak i na premierze.
Brawo dla Pani Reżyser – Joanny Cichoń
– Dąbrowskiej i całej fantastycznej trupy
Otwartego Teatru. Dalszych sukcesów życzymy i ...następnych premier.
Yaśmina Strzelecka

fot. T. Potkański

Dziecięca Akademia Teatru w Podkowie Leśnej
Ani się obejrzeliśmy – i akcja
„Dziecko w teatrze”, zainicjowana w Podkowie Leśnej we wrześniu ubiegłego roku, dobiegła
końca. Założeniem było przybliżenie dzieciom – poprzez zaproszenie możliwie najlepszych zespołów zawodowych
– zjawiska teatru w całym jego bogactwie
i formalnej różnorodności. Poprzez wprowadzenie karnetów chcieliśmy zachęcić
i pokazać korzyści systematycznego kontaktu z teatrem. Prowadzenie spotkań, jak
również aktywizacja młodej widowni w ich
trakcie i po zakończeniu pozwoliły na usystematyzowanie i uporządkowanie przeżyć, doświadczeń, a także wiedzy na temat teatru.
W sumie dzieci obejrzały dziewięć różnych
spektakli, z których każdy prezentował inną

formę teatralną. Zaczęliśmy od „sceny na trawie”, czyli od spektaklu plenerowego „Mama
Mu” w wykonaniu teatru Plac Zabaw. Ten
sam zespół w maju pokazał dzieciom jeszcze jedno przedstawienie o słoniu w kratkę,
utrzymane w konwencji cyrku. Teatr słowa
reprezentowali aktorzy „Studni O”, opowiadający dzieciom bajki afrykańskie. Cudowny
teatr muzyczny „Słuchaj uchem” zachwycił widownię, a „Sklep magika-mechanika”
pokazał, jak można animować rzeczy z najbliższego otoczenia. W grudniu mimowie
udowodnili, że „Opowieść Wigilijną” można opowiedzieć bez słów, tak jak odwieczną historię o miłości Arlekina i Kolombiny,
przedstawioną w czerwcu na zakończenie
cyklu. Oprócz tego obejrzeliśmy szczególny
spektakl „Pinokio”, zaprezentowany przez
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niepełnosprawne dzieci z Gdyni, znane
już w Podkowie „Koliberki”. Rodzice najmłodszych dzieci mieli okazję uczestniczyć
w spektaklu dla „widzów w pampersach”.
Jedno ze spotkań – w lutym – miało charakter warsztatowy i dało ogromną satysfakcję
uczestnikom. Szkoda, że to już koniec. Może
spotkamy się jeszcze kiedyś w teatrze.
Wiesława Klata
animator Dziecięcej Akademii Teatru.
Projekt „Dziecko w teatrze” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 LEADER, Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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Kultura

Muzykująca Podkowa
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich od początku
swojej działalności przywiązuje
dużą wagę do edukacji muzycznej. Już od dwóch lat pełną parą
działa Akademia Umiejętności Muzycznych
w sali prób wyremontowanej siłami młodzieży i wyposażonej dzięki współfinansowaniu
z programu unijnego PROW. W pomieszczeniu w tzw. „wieży” ćwiczy około 10 grup młodzieżowych, a nad grafikiem czuwa młodzieżowy koordynator Mateusz Małuj.
Okazuje się jednak, że już w najmłodszym
wieku można cieszyć się muzyką i samemu
muzykować... Nawet 4-miesięczne niemowlaki zapraszamy do udziału w zajęciach
umuzykalniających pn. „ BABA DUU”, które odbywają się w Pałacyku Kasyno.
Podczas tych zajęć dzieci wkraczają w sposób całkowicie naturalny w świat muzyki.
Zajęcia w dużej mierze oparte są na Sekwencyjnej Teorii Uczenia się Muzyki, stworzonej
przez amerykańskiego muzyka i psychologa
E. E. Gordona, który zauważył, że poznawanie
muzyki jest jak poznawanie nowego języka.
Prowadząca zajęcia Ola Tkaczyk jest
muzykologiem. „BABA DUU” to zajęcia
dla dzieci do 18. miesiąca życia, a co dalej
z edukacją muzyczną naszych pociech?
Starsze dzieci (do czterech lat) zapraszamy do MUZYCZNEJ KRAINY! Zajęcia oparte są w głównej mierze na
szwajcarskiego
pedagoga
metodzie
E. J. Dalcroze´a – eurytmika (co ciekawe związanego z przedwojennym Festspielhaus
w Hellerau, w którym utworzył
„Uczelnię
Muzyki i Rytmu”), a celem ich jest rozwinięcie
dziecięcej wyobraźni, kształcenie pamięci, koordynacji, muzykalności i słuchu muzycznego.
Stanowią także możliwość rozwoju dziecięcej

ekspresji ruchowej oraz muzycznej i dają pole
do wczesnej improwizacji muzycznej.
Proste zabawy, integracja z innymi dziećmi w innej przestrzeni niż domowa – sprzyjają rozwojowi dziecka i przygotowują go
do podjęcia roli przedszkolaka.
Do MUZYCZNEJ KRAINY zaprasza Magdalena Ślązakowska, absolwentka Wydziału
Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Muzycznego im.
F. Chopina w Warszawie Wydziału Edukacjii
Muzycznej (specjalność Rytmika).
Kolejnym etapem muzycznej edukacji
jest ORKIESTRA DZIECIĘCA BUM - CYK
– CYK czyli zespołowe zajęcia instrumentalne dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat.
W ramach zajęć dzieci bawią się muzyką
grając na następujących instrumentach:
• Ksylofon basowy
• Ksylofon altowy chromatyczny
• Kuranty
• Dzwonki (cymbałki)
• Boomwhacers
• Instrumenty perkusyjne: bongosy, tamburyna, kastaniety, klawesy, trójkąty, bębenki
• Instrumenty etniczne: bębny, kalimba,
gwizdki, kij deszczowy, okaryna.
Orkiestrą Dziecięcą Bum-CYK-CYK dyryguje pani Ola Tkaczyk.
Indywidualne zajęcia muzyczne dla młodych instrumentalistów (pianino, gitara,
keybord) proponuje pani Lidia Rolek.
A wszystkie dzieci rozmiłowane w muzyce
(jest ich w Podkowie naprawdę coraz więcej!)
mogą kontynuować swoją pasję, uczestnicząc
w niedzielne popołudnia w koncertach Filharmonii Dziecięcej w Pałacyku. Zapraszamy również rodziców, opiekunów i dziadków - zgodnie
z hasłem „muzyka jest dla wszystkich”!

W wakacje CKiIO przygotowuje prawdziwą
niespodziankę... Podkowa będzie rozbrzmiewać rytmiczną muzyką. Mamy przyjemność
zaprosić dzieci szkolne na Artystyczne Wakacje. W programie: samba batucada, nauka brazylijskich rytmów na bębnach i instrumentach
perkusyjnych z muzykami z grupy Ritmodelia,
tworzenie instrumentów z recyklingu, zakończone wspólnym koncertem, parada cyrkowa
na szczudłach, i wiele innych atrakcji.
A na koniec krótka ściągawka:
Edukacja muzyczna w CKiIO
BABA DUU, wtorki, godz. 16.00 – 16.45, Pałacyk Kasyno, 40 zł/mies.
MUZYCZNA KRAINA, poniedziałki 11.0012.00, czwartki, godz. 10.30-11.30. Pałacyk
Kasyno, 40 zł/mies.
ORKIESTRA DZIECIĘCA BUM CYK CYK,
wtorki, godz. 17.00-18.00, 18.00-19.00
40 zł/mies.
SALA PRÓB, kontakt do koordynatora tel.
790 573 851
lekcje indywidualne (gitara, pianino) info.
22 758 94 41
FILHARMONIA
DZIECIĘCA,
informacja o planowanych wydarzeniach na
www.ckiopodkowa.pl
Barbara Potkańska
(na podstawie materiałów przekazanych
przez prowadzących zajęcia)

Odjazdowa biblioteka - powrót do tradycji
Pełnym sukcesem, czyli udziałem blisko 100 osób zakończyła
się zorganizowana 8 czerwca
2013 przez Miejską Bibliotekę
Publiczną im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej we współpracy
z Biblioteką Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie „ODJAZDOWA BIBLIOTEKA”, czyli rajd dla entuzjastów jazdy na
rowerze, wielbicieli książek, przyjaciół biblioteki, czytelników i bibliotekarzy. Celem rajdu było promowanie biblioteki jako
miejsca spotkań, otwartego na działania integrujące środowisko lokalne, poprzez powrót do źródeł. Zgodnie z zamysłem Ojców
Założycieli Podkowy Leśnej - Miasto Ogród
było miejscem zachęcającym do uprawiania
sportu, w którym aktywność fizyczna łączyła się ściśle z budowaniem tradycji opartych
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na książce. Filozofia ta zmaterializowała się
dzięki wprowadzeniu w życie idei JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA pragnącego,
aby Miasto Ogród stało się KOLONIĄ LITERACKĄ.

Z radością informujemy o sukcesach
młodszego pokolenia Podkowian. Czytelniczka Martyna Szczepanik biorąca udział w
spotkaniach młodzieżowego Dyskusyjnego
Klubu Książki, organizowanych, pod egidą
Instytutu Książki, przez Bibliotekę podkowiańską we współpracy z Zespołem Szkół
w Podkowie Leśnej, po raz czwarty zajęła
pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą recenzję książki omawianej
podczas spotkań klubowych. Zapał, a przede
wszystkim wytrwałość laureatki zostanie
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uhonorowana przez Instytut Książki dyplomem i nagrodą książkową. Burmistrz Podkowy Leśnej Małgorzata Stępień-Przygoda
złożyła Laureatce podziękowanie za doskonałe promowanie Miasta Ogrodu Podkowy
Leśnej na forum ogólnopolskim oraz wręczy
ufundowaną przez siebie nagrodę książkową. Nie obyło się też bez gratulacji dla Iwony Gralak, z sukcesami prowadzącej sekcję
młodzieżową Dyskusyjnego Klubu Książki.
Na spotkania Dyskusyjnego Klubu
Książki dla dorosłych
(lektury i dyskusja w języku polskim)
zapraszamy
do siedziby Biblioteki podkowiańskiej
ul. Błońska 50
w każdą środę o godz. 17.00
Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

www.podkowalesna.pl

11

12

www.podkowalesna.pl

Życie w mieście

Międzynarodowy questing w Podkowie Leśnej
W sierpniu br. w Podkowie Leśnej będzie
miało miejsce interesujące wydarzenie międzynarodowe – tygodniowe warsztaty z questingu. Projekt „Questing – a new way of
recognising and promoting of local heritage” finansowany jest ze środków programu
„Lifelong Learning Programme - Grundtvig Workshops“, przedsięwzięcie realizuje
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej.
Questing to edukacyjna gra terenowa,
ale także innowacyjna metoda prezentacji
i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Obecnie na terenie
gmin Brwinów i Podkowa Leśna funkcjonu-

je pięć questów, które cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale
także gości naszych miejscowości.
W dniach 23-30 sierpnia w Podkowie Leśnej piętnastu obywateli Unii Europejskiej
będzie poznawać metodę questingu i układać wspólny quest. Nad przebiegiem merytorycznym warsztatów czuwać będzie trener
questingu Karolina Likhtarovich. Uczestnicy pochodzą z Danii, Grecji, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz z Włoch. Program warsztatów obejmuje także dokładne
poznanie naszego Miasta Ogrodu, okolicznych atrakcji (m.in. Matecznika Mazowsze,
Muzeum Techniki i Motoryzacji oraz Mu-

zeum Sztuki Ludowej w Otrębusach), zwiedzanie Warszawy. Podczas uroczystego wieczoru kończącego warsztaty questingowe
przewidziana jest impreza integracyjna, na
którą zapraszamy mieszkańców Podkowy
Leśnej. Będzie możliwość poznania wrażeń
naszych gości z pobytu w Polsce, wymiany
doświadczeń, wspólnej zabawy, nawiązania
nowych kontaktów.
Więcej informacji o projekcie pojawi się
w późniejszym terminie na stronie Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich:
www.ckiopodkowa.pl. Projekt jest finansowany przez program EU Grundtvig.
Barbara Potkańska

Architektura ognia w Podkowie Leśnej
Projekt „Architektura
ognia w Podkowie Leśnej” to działanie mające na celu odnalezienie
wśród zabytkowych elementów
wyjątkowych
budynków miasta-ogrodu tych urządzeń i przedmiotów, które pomogły
nie tylko w praktycznym,
ale i estetycznym okiełznaniu ognia. Chcemy zwrócić uwagę na
piękno przedmiotów codziennego użytku,

ale mających wiele walorów artystycznych.
Odlewanie żeliwa, kucie niektórych elementów, a przede wszystkim wykonywanie
kafli piecowych, to czynności wymagające
dużej wiedzy rzemieślniczej oraz poświęcenie im wielu godzin pracy i uwagi, a niekiedy umiejętności artystycznej. Aby to docenić, zadokumentujemy i opiszemy, a także
będziemy popularyzować wiedzę o tych
właśnie zagadnieniach. Wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej, posiadających
sprawne, a także nie działające piece kaflowe, piękne żeliwne drzwi i inne elementy

pieców, pojedyncze gzymsy i kafle, prosimy
o kontakt z koordynatorem projektu Martą
Krasną-Kornak (e-mail czekajacnadeszcz@
gmail.com). Mile widziane będą osoby, które podzielą się także opowieściami o domowym ognisku w podkowiańskich willach.
Zwieńczeniem tegorocznej edycji projektu
będzie fotograficzna wystawa plenerowa na
terenie Podkowy Leśnej oraz warsztaty dla
najmłodszych.
Marta Krasna-Kornak

FUN PODKO 2013 zakończone pełnym sukcesem!
Oficjalnie impreza rozpoczęła
się ok godziny 12, na skateparku
przy ulicy Świerkowej zaczęli pojawiać się fani deskorolki
i rowerów bmx. Od rana słychać
też było żywe muzyczne kawałki
które serwowali nam Dj-e. Wszyscy rozgrzewali się przed główną
częścią wydarzenia, czyli zawodami. Deskarze upodobali sobie
betonową piramidę z murkiem,
a rowerzyści oblegali cały park
wykonując najróżniejsze ewolucje i przejazdy na przeszkodach
wybudowanych i dostawionych specjalnie
na FUN PODKO. W międzyczasie na terenie pojawiły się również firmy kateringowe,
które raczyły uczestników i widzów pizzą
i grillowanymi hamburgerami.
O godzinie 17:00 pod namiotem Dj-ów
pojawiła się pierwsza gwiazda dnia, czyli
GONIKS, która zaserwowała zgromadzonej publiczności mocny rapowy koncert.
Tuż po występie rozpoczęły się finały zawodów bmx, podczas których 15 zgłoszonych
zawodników rywalizowało o nagrody od
sponsorów. W trakcie trwania przejazdów
podziwiać mogliśmy wysokie loty na quaterze techniczne kombinacje na rurze oraz

grindy i gapy na rozsuwanym
boxie. Sędziowie mieli ciężki
orzech do zgryzienia wyłaniając zwycięzców, jednak po kilku
minutach udało się wytypować
najlepszych.
Tuż po zmaganiach bmx przyszła kolej na deskarzy. Po godzinnych zawodach podczas których
„sypało” się wiele tricków jak
kickflipy, grindy, slidy, rotacje
i graby, organizatorzy oraz jury
zaskoczeni byli wysokością poziomu oraz tym, jak wysoko zawieszona została poprzeczka. Narady o tym,
kto powinien wygrać trwały ponad półgodziny tak trudno było wybrać tych, którym
nagrody należały się najbardziej.
Około godziny 20:00 rozpoczął się kulminacyjny punkt programu, czyli koncert
JASNEJ LIRYKI oraz wręczenie nagród.
Występ gwiazd muzyki połączony był z pokazami oraz happeningami, więc na pewno
zapadnie publiczności w pamięć! Po ponad
45 minutowym show rozdane zostały fanty
od sponsorów i organizatorów. Wśród rowerzystów najlepszy okazał się Antek Bogusz
oraz Michał Tatola, największe brawa od
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deskorolkowców zebrali Maciek Korneli
oraz Don Simon.
Podsumowując, impreza bardzo się udała, pojawiło się wielu zawodników oraz widzów, pogoda dopisała więc wszyscy dobrze
się bawili. Tak licznie zgromadzeni uczestnicy wydarzenia pokazali nam jak bardzo
potrzebne są tego typu zawody oraz rozwój
lokalnych skateparków. Oby więcej takich
akcji!
Marcin Kolasiński
fot. W. Jóźwiak „Go for it photography”
Podziękowania dla organizatorów i sponsorów FUN PODKO: Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich, Urząd Miejski
w Podkowie Leśnej, Jamaj Events, Arriba
Wear, Ave Bmx, 79th
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODKOWIE LEŚNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY, PUBLICZNE GIMNAZJUM

www.podkowa-szkola.pl
Spotkanie autorskie z panią Ewą Nowak
W dniu 12 kwietnia odbyło się spotkanie
z pisarką panią Ewą Nowak. Wzięli w nim
udział członkowie DKK działającego w naszej szkole – sekcja młodzieżowa, a także klasy 6a oraz 1a, 2b gimnazjum. Organizatorami
były: Miejska Biblioteka w Podkowie Leśnej
oraz biblioteka szkolna. Spotkanie sfinansował Instytut Książki w Warszawie w ramach
programu Dyskusyjne Kluby Książki.

Spotkanie autorskie z pisarzem panem
Łukaszem Wierzbickim
Pan Łukasz Wierzbicki gościł w naszej szkole w dniu 15 maja. Pisarz spotkał się z klasami 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej. Dzieci miały
okazję dowiedzieć się więcej o historii niedźwiadka Wojtka, który służył wraz z żołnierzami w Armii Andersa na Bliskim Wschodzie,
a także o wielkiej podróży Kazimierza Nowaka. Organizatorem spotkania była biblioteka
szkolna.

Ewa Nowak, fot. I. Grabowska-Gralak

Łukasz Wierzbicki, fot. I. Grabowska-Gralak

Spotkanie autorskie z panią Roksaną
Jędrzejewską-Wróbel
Dnia 26 kwietnia odbyło się spotkanie z autorką książek dla dzieci Roksaną Jędrzejewską-Wróbel. Uczestniczyli w nim uczniowie kl.
1a i 1b oraz członkowie Dyskusyjnego Klubu
Książki (DKK - sekcję dziecięcą - prowadzą
w naszej szkole pani Agnieszka Kośka i pani
Anna Zając). Gorące podziękowania składamy Instytutowi Książki za sfinansowanie
spotkania, a Bibliotece Miejskiej w Podkowie
Leśnej za pomoc w jego zorganizowaniu.

Nagroda Burmistrza
w konkursie recytatorskim
Julia Kacała uczennica klasy 2b gimnazjum zdobyła Nagrodę Burmistrza Miasta
Podkowa Leśna w konkursie recytatorskim
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Stawisku.
Recytowała wiersz „Pogrzeb Słowackiego” Juliana Tuwima. Konkurs poprzedziły
warsztaty recytatorskie, w czasie których
uczniowie mieli okazję poćwiczyć wybrane
przez siebie wiersze pod okiem aktorów.
Spotkanie z panią Agą Szczepańską
Pani Aga Szczepańska – pisarka, autorka książki dla dzieci „Patka i Pepe. Tajemnica pierwsza”, gościła w naszej szkole
5 czerwca. W spotkaniu wzięły udział dzieci
uczęszczające na świetlicę szkolną. Autorka
przybliżyła zebranym dzieciom losy dwójki bohaterów przygodowej książki „Patka i Pepe”. Organizatorem spotkania była
świetlica szkolna i biblioteka szkolna.

Roksana Jędrzejewska-Wróbel, fot. A. Kośka
Apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja
30 kwietnia odbył się apel z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel
przygotowali uczniowie z klasy 2a gimnazjum
(wraz z panią Iwoną Grabowską-Gralak i panem Grzegorzem Turkiem), którzy przypomnieli zebranym kolegom i koleżankom sytuację polityczną ówczesnej Polski, okoliczności
uchwalenia Konstytucji oraz główne jej założenia. Występ naszej młodzieży uświetniły
okolicznościowe pieśni patriotyczne. Dekoracje wykonali uczniowie klasy 2a gimnazjum
pod okiem pana Grzegorza Bolka.
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Aga Szczepańska, fot. A. Kośka
Święto Szkoły
Święto Szkoły obchodziliśmy 8 czerwca.
W taneczny nastrój wprowadziła nas Julia Kawala z klasy 1b, która wraz ze swoim
partnerem zaprezentowała taniec towarzyski. Obejrzeliśmy również tańce czeczeń-
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skie i gruzińskie w wykonaniu naszych
uczniów cudzoziemskich. Dzieci z klas 1-3
„Weszły do gry” i sprawdziły m.in. swoją
sprawność fizyczną, umiejętności logicznego myślenia, słuchania. Uczniowie klasy 6a
przygotowali przedstawienie w języku angielskim „Cinderella”, zaś II b gimnazjum
zaprezentowała swój film „Horror!” W stołówce szkolnej można było skosztować potraw kuchni gruzińskiej, czeczeńskiej, kirgiskiej przygotowanych przez mamy naszych
uczniów cudzoziemskich. Obejrzeliśmy
wiele projektów gimnazjalnych, prezentacji (np. fotograficzną), wystawę dotyczącą
historii szkoły, indywidualne wystawy plastyczne naszych uczniów gimnazjum.
Nie zabrakło też doświadczeń chemicznych i fizycznych. Grupa uczniów z kółka
dziennikarskiego rozprowadzała swój najnowszy numer gazetki szkolnej „Szkolny
Rock”. Atrakcji było wiele. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Spotkanie z dźwiękowcem
W dniu 12 czerwca gościem klasy 2a (wychowawca: B. Tabaczyńska) był pan Adam
Rogowiec, który zdradził dzieciom tajniki
pracy dźwiękowca, a także opowiedział wiele ciekawostek mi. in. o tym, jak powstaje
dźwięk.

Adam Rogowiec, fot. B. Tabaczyńska
Nagroda w konkursie przyrodniczym
Jakub Stępka z klasy 6a zdobył nagrodę
w ogólnopolskim konkursie przyrodniczym
„Świetlik”. Organizatorem konkursu był
Uniwersytet Jagielloński.
Nagroda w konkursie plastycznym
Lika Kuchaszwili z 3a zajęła 3. miejsce
w ogólnopolskim konkursie plastycznym
„Cudzoziemcy w Polsce - różnorodność
wzbogaca” zorganizowanym przez IOM.
Konkurs odbył się w ramach projektu „Międzykulturowa Szkoła w wielokulturowej
społeczności”.
Iwona Grabowska-Gralak
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Aktualności ze Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima
maj, czerwiec 2013
Piknik w Szkole św. Teresy
W sobotę 15 czerwca 2013 r. odbył się Piknik u św. Teresy. Jest to już cykliczna impreza, której celem jest integracja społeczności
szkolnej.
W tym roku Rada Rodziców przy współpracy z Rodzicami uczniów zorganizowała
„stół z pysznościami”. Można było spróbować smacznych sałatek, ciast i ciasteczek.
Wszyscy mogli napić się lemoniady, a dorośli mieli w ofercie również dobrą kawę. Był
grill z kiełbaskami i marynowanym mięsem,
ogórki małosolne, własnoręcznie pieczony
chleb i mnóstwo innych smakołyków, ale
prawdziwą furorę robiły lody – naprawdę
rewelacyjne, firma Grycan nie zawiodła.
Kolejka stała prawie przez cały czas trwania pikniku i dla wszystkich wystarczyło
tego deseru.
Ale nie jedzenie było najważniejsze. Oferta artystyczno- sportowo- dydaktyczna była
szeroka. Chętni mogli napisać dyktando
i sprawdzić swoje umiejętności w zakresie
ortografii, inni sprawdzali szybkość liczenia
w konkursie „Delfin matematyczny”.
Nie zabrakło grania, tańczenia i śpiewania. Podziwialiśmy występ grodziskiego
zespołu tanecznego Puls, popisy dziewcząt
z gimnazjum i taniec klasy 2a. Wielki aplauz
otrzymały tańce ludowe przedstawione
przez klasę 1a. Dzieci tańczyły w specjal-

nie uszytych strojach – bardzo kolorowych
i inspirowanych sztuką ludową. Z bardzo
ciepłym przyjęciem publiczności spotkało
się przedstawienie teatralne w wykonaniu
Rodziców i Pracowników szkoły pt.: „Jaś
i Małgosia”. Swoją chwilę mieli też szkolni muzycy: perkusiści, gitarzyści, pianiści,
fleciści i jeden saksofonista. Wysłuchaliśmy
popisów wokalnych naszych uzdolnionych
uczniów. Klasa szósta przygotowała scenki
kabaretowe.
Była też okazja do rywalizacji sportowej.
Rozgrywki w badmintona, mecz siatkówki
i piłka nożna przyciągnęły zarówno zawodników jak i kibiców. Dużym powodzeniem
cieszył się tenis stołowy i „piłkarzyki” rozstawione na szkolnych korytarzach. Najmłodszych radowała udostępniona sala do
integracji sensorycznej. Pod opieką nauczycieli można było korzystać z urządzeń do

40 lat Świetlików
Na wiosnę tego roku minęło 40 lat od
powołania Świetlików - ruchu dziecięcomłodzieżowego, który animował przy parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej

ks. Leon Kantorski w latach 1973-1991. Do
Świetlików należała młodzież i dzieci nie
tylko z Podkowy Leśnej, ale i z Owczarni,
Żółwina, Otrębus, a nawet dalszej okolicy,
nawet z Warszawy. Metoda pracy organizacji została częściowo zaczerpnięta z doświadczeń przedwojennego harcerstwa
oraz wcześniejszej pracy duszpasterskiej
ks. Leona. Formacja świetlikowa obejmowała cotygodniowe spotkania w ciągu roku
szkolnego oraz wyjazdy w wakacje i zimowiska dla kadry drużynowych. Pierwszy
obóz letni odbył się w Bóbrce w 1973 roku,
a ostatni w Dziewieniszkach na Wileńszczyźnie w 1991.
Wszystkich, którzy kiedykolwiek należeli do Świetlików zapraszamy na spotkanie,
w sobotę 21 września. Początek, o g. 12.
Zapraszamy nie tylko Świetlików, ale też
ich rodziny, współmałżonków, dzieci oraz
Rodziców. Prosimy także o przekazywanie
tej informacji, tym znajomym Świetlikom,
którzy już nie mieszkają w naszej parafii.
Zapraszamy też na stronę internetową
www.swietliki1973.pl
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bujania się, kręcenia i fruwania. Podobnie
jak w zeszłym roku przez cały czas przychodzili chętni do zabawy i trudno było o wolne
miejsce.
A przy tym wszystkim można było porozmawiać i spotkać się z Rodzicami, Uczniami, Absolwentami i Nauczycielami. Ludzi
było naprawdę dużo i panowała rodzinna,
radosna atmosfera.
Wszystkim, którzy zaangażowali się
w przygotowanie i przeprowadzenie sobotniego spotkania, sponsorom i obsługującym poszczególne stoiska serdecznie dziękujemy!!! Już teraz zapraszamy na kolejny
piknik, który odbędzie się w czerwcu 2014
roku.
Dorota Koprowska
Pióra św. Teresy
dla dwojga szóstoklasistów
Dwoje uczniów z klasy 6, Julia Gładkowska i Władysław Pałucki (na zdj. poniżej)
uzyskało maksymalny wynik ze sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej (40 p. na
40 możliwych). Tradycyjnie na początku nowego roku szkolnego Pani Burmistrz wręczy im Pióra św. Teresy. Gratulujemy.
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Liceum na Wiewiórek
Wystawa „Dormimos”,
czyli o czym śnią nasi uczniowie
Dano mi do ręki latarenkę z zapaloną
świeczką i uchylono drzwi. Przez szparę
wylała się ciemność i psychodeliczna muzyka. 24 kwietnia - w dzień otwarcia - wystawę „Dormimos” zwiedzaliśmy pojedynczo.
W migocącym świetle wyłonił się najpierw
czerwony, wiklinowy stary wózek, potem
szafka z napisem „otwórz mnie”. Wewnątrz
na miniaturowym łóżeczku siedziała lalka,
obok poukładane były jakieś miniaturowe
przedmioty. Oświetlane fragmentarycznie powoli ukazywały się prace malarskie,
wykonane tuszem, kolaże i szkice. Światło
wydobywało ludzkie sylwetki, dziwaczne
stwory, fragmenty męskiego torsu, biegnącego, baśniowego konia, czaszki i piszczele
wymalowane na tkaninach, które pokrywały ściany i sufit, wreszcie żywy eksponat.
Na krześle siedział całkiem bez ruchu nasz
uczeń Jakub Gajewski.
Niewątpliwie niesamowite i barwne sny
mają autorki prac i aranżacji wystawy,
uczennice klasy drugiej naszej szkoły: Marta Kruszewska i Zana Mierowska. Jak pisały
w programie: „Wystawa pokazuje przejście
przez dwa magiczne światy: życia i śmierci,
a także swobodną interpretację rzeczywistości.”
Zadziwiające jest myślenia młodych artystek o przestrzeni, posługiwanie się różnymi
formami wypowiedzi. Mamy tu przecież nie
tylko tradycyjne malarstwo i rysunek, także
coś na kształt instalacji, a nawet może happeningu. Przestrzeń wystawy potraktowana
jest bardzo teatralnie, publiczność oświetla

eksponaty w sposób niezaplanowany, ciemność sprzyja zaskakującym reakcjom i zachowaniom. Tytuł wystawy – hiszpańskie
„śpimy” – odsyła nas do tradycji hiszpańskiego surrealizmu. Salvador Dali i Luis
Bunuel patronują temu przedsięwzięciu.
B. Wróblewska
Psi Ogród na Wiewiórek
Po raz trzeci w czasie Otwartych Ogrodów, a po raz osiemnasty w historii naszego
liceum, gościliśmy w ogrodzie psy kochane,
ich właścicieli i przyjaciół. Jak co roku można było zaprezentować swojego ulubieńca
w kilku kategoriach: na najbardziej kochanego psa małego, dużego, juniora i seniora.
Sędziował pan Jan Borzymowski, który
przyjaźnie omawiał zwycięzców konkursu.
Nagrody ufundowali: Supermarket-zoologiczny (ul. Topolowa8/9 Kanie) pani Edyta
Pieniążek oraz rodzice naszych uczniów:
państwo Michnikowscy, pani Nowik i pan
Pietrzak. Autorami dyplomów są Ewelina
Pietrzak, Mateusz Sikorski i Jakub Sieciński. W czasie trwania wystawy można było
coś przekąsić, wysłuchać pogadanki o tym,
jak należy układać psa, wygłoszonej przez

wolontariuszki ze Schroniska dla Zwierząt
w Milanówku panie: Annę Gawryś, Marię
Kubiak i Annę Młynkowską. Porad zdrowotnych udzielali lekarze weterynarii pani
Anna Laudańska i pan Janusz Lewin. Wystawę – co jest zapisane w programie wychowawczym szkoły – organizowała klasa
pierwsza z wychowawcą Anną Cichocką
oraz Ewa Śnieżek, która w naszym liceum
uczy między innymi przedsiębiorczości.
Wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji wystawy, bardzo serdecznie dziękujemy.
Na naszej wystawie panował duch pacyfizmu. Wszystkie psy były znakomicie socjalizowane, przyjaźnie nastawione do świata
i siebie nawzajem, nie doszło do żadnych
przykrych incydentów. Do naszego ogrodu
przychodzą nie tylko właściciele psów, także ci, którzy lubią na psy popatrzeć lub chcą
wesprzeć Schronisko dla Zwierząt. Szczególnie cieszymy się z wizyt naszych byłych
uczniów oraz z tego, że przy okazji wystawy
odwiedzają nas rodziny z dziećmi.
B. Wróblewska

Złota Odznaka PKPSu dla Ryszarda Bugaja
Z wielką przyjemnością
informujemy
mieszkańców
Podkowy Leśnej, że pan profesor Ryszard Bugaj został
odznaczony Złotą Odznaką
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przyznaną mu
przez Prezydium Rady Naczelnej PKPS.
Odznaka została wręczona w dniu 21 marca podczas sesji Rady Miasta przez prezesa
zarządu panią Marię Dalewską Podczas tej
uroczystości pan Ryszard otrzymał również
list gratulacyjny od władz miasta Podkowa
Leśna.
Polski Komitet Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej jest jedynym komitetem działającym w powiecie grodziskim,
a współtworzą go ludzie, którzy chcą poświęcić część swego wolnego czasu na pomoc potrzebującym. PKPS nie zatrudnia
nikogo, a wszystkie działania podejmowane
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są i wykonywane przez członków PKPS.
Są to: zbiórka i wydawanie odzieży, sprzętu
sportowego i rehabilitacyjnego, ja również
pośredniczenie w przekazywaniu sprzętu
AGD i mebli. W okresie Świąt Bożego Narodzenia PKPS kupuje i dostarcza paczki
świąteczne rodzinom będącym w trudnej
sytuacji, a w okresie wakacyjnym organizuje półkolonie letnie dla dzieci.
Nasza działalność nie byłaby możliwa bez
wsparcia władz miasta (pomoc w organizowaniu półkolonii) oraz mieszkańców Podkowy Leśnej takich jak pan Ryszard Bugaj,
który od szeregu lat wspiera nasze działania.
Chciałabym jednocześnie serdecznie
podziękować ludziom, którzy na co dzień
poświęcają swój czas dla innych; pani Marii Wolskiej i panu Stanisławowi Kobosko,
którzy co sobota ofiarnie pełnią dyżury oraz
osobie, która pozostaje w cieniu, ale jest fi-
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larem komitetu pani Elżbiecie Kwiatkowskiej, która pełni funkcję skarbnika.
Jednocześnie
PKPS
informuje,
że
w związku z planowanym remontem CKiIO
przy ul Świerkowej 1 nie będzie organizował letnich półkolonii dla dzieci.
Prezes Zarządu
mgr inż. Maria Dalewska

Życie w mieście

Środowiskowy Dom Samopomocy KSN AW
W ostatnim czasie bardzo dużo działo się
w naszym Domu przy Błońskiej. W maju
braliśmy udział w imprezie integracyjnej
„Ku Dobru”, organizowanej w Piastowie
przez Miejski Ośrodek Kultury. Impreza
ta zrzesza osoby niepełnosprawne z różnych placówek, które przygotowują na to
wydarzenie program artystyczny. W tym
roku nasza grupa zaprezentowała występ
muzyczny pn. „Przeboje wszech czasów”.
Śpiewaliśmy utwory znanych zespołów estrady polskiej, takich jak: Lady Pank, Bajm,
Bracia. Za występ otrzymaliśmy nagrody
i dyplom.
Maj to także miesiąc, w którym co roku
nasze Stowarzyszenie organizuje w Warszawie Festyn - Ulicę Integracyjną, na którym
wszystkie placówki KSN AW prezentują
prace rękodzielnicze osób niepełnosprawnych, odbywają się pokazy tańca na wózkach inwalidzkich, pokazy samoobrony,
prezentacje Straży Miejskiej, Policji, Straży
Granicznej oraz występy lokalnych zespołów i osób niepełnosprawnych. Można było
skosztować domowej grochówki.
W czerwcu mieliśmy przyjemność pokazać wystawę prac naszych podopiecznych
podczas Festiwalu Otwarte Ogrody, w ogrodzie naszego kolegi Michała Jachimskiego
i jego rodziców. W ogrodzie tym swoje pra-

ce prezentowały malarki podkowiańskie,
odbył się także krótki występ z wierszami
ks. Twardowskiego, naszej uczestniczki Beaty Zalewskiej oraz aktorów z Podkowiańskiego Teatru Otwartego z poezją połączoną
z muzyką Chopina. Dziękujemy wszystkim
za obecność w ogrodzie „Pierwszy taki zajazd na Lipowej” oraz za ciepłe i serdeczne
przyjęcie naszej wystawy.
Ponadto byliśmy na wycieczce w Lublinie, 12 czerwca, gdzie zwiedzaliśmy Stare
Miasto – Bramę Grodzką, Bramę Krakowską, Rynek z kamienicami, Plac po Farze,
Ratusz, Archikatedrę z zakrystią akustyczną, skarbcem i kryptami, stół z Czarcią
Łapą, Wzgórze Zamkowe, wejście na Basztę
Zamkową, skąd rozciąga się wspaniała panorama Lublina, kościół i klasztor Dominikanów, Ratusz. Zwiedzaliśmy także Multimedialne Muzeum „Piwnicę pod Fortuną”,
miejsce, w którym można wszystko dotykać,
oddziałujące na zmysły człowieka. Wycieczka się udała, pogoda i humory również dopisały.
W czerwcu czeka nas jeszcze wiele wrażeń
i przeżyć, ale o tym napiszemy w następnym
numerze biuletynu. Pozdrawiamy!
Społeczność Środowiskowego
Domu Samopomocy

Brąz dla mieszkańca
Podkowy Leśnej
W marcu w Berlinie odbył się 18. Międzynarodowy Turniej Judo, w którym, na specjalne zaproszenie, wzięły udział kluby judo
reprezentujące wiele państw europejskich.
Na podium zawodów stanął reprezentant
klubu sportowego „Pantera”, mieszkaniec
Podkowy Leśnej Jan Ochędalski, zdobywając brązowy medal.
W sumie reprezentanci klubu „Pantera”
trenowani przez Kazimierza Rutkowskiego
zdobyli 2 medale brązowe i jedno 5 miejsce.
Gratulujemy!

Jan Ochędalski, fot. K. Rutkowski

Miejskie Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej
prezentując „Taniec Kwiatów”. Z tańcem pasadoble pod kierunkiem p. Jarka wystąpiły
sześciolatki. Jury wyróżniało cztery zespoły,
wśród których Selimę z naszego przedszkola z tańcem gruzińskim. Było to niezapomniane przeżycie dla dzieci i ich rodziców.
Dzieci mogły wystąpić na prawdziwej scenie
z publicznością, a także podziwiać występy
innych zespołów tanecznych. Mali tancerze
otrzymali pamiątki i upominki.
27 maja w przedszkolu obchodziliśmy Dzień
Matki i Ojca. Z tej okazji przedszkolaki przygotowały dla swoich rodziców program artystyczny. Zaprezentowały się w wierszu, tańcu
i piosence. Po części artystycznej odbyła się
wspólna zabawa prowadzona przez parę królewską. Zabawę umilał wesoły klown.

Z okazji Dnia Dziecka, 3 czerwca, przedszkolaki pojechały na całodniową wycieczkę
do Parku Dinozaurów w Kołacinku. Na miejscu czekały różne atrakcje. Spacer ścieżką
edukacyjną, gdzie zobaczyły naturalnej
wielkości okazy i dowiedziały się o zwyczajach dinozaurów. Dzieci obejrzały film
o naszych bohaterach i zrobiły balonowego
dino. Dużym zainteresowaniem cieszyło się
szukanie jaj dinozaura. Atrakcyjną zabawą
było również poszukiwanie złota w piasku.
Dzieci mogły sprawdzić swoją znajomość
literatury w „bajkowej krainie”. Wycieczka dostarczyła dzieciom niezapomnianych
wrażeń.
Renata Niedbało

fot. Ś. Świniarek

W konkursie plastycznym pt. „Bohater
mojej ulubionej książki” organizowanym
przez Prywatną Szkołę w Milanówku wzięły udział dzieci 5 i 6 letnie. Konkurs miał
na celu rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych, kreowanie pozytywnego
nastawienia do czytania. II miejsce w grupie dzieci 5 letnich zajęła Ola G., I miejsce
w grupie dzieci 6 letnich zajęła Julia Z.,
wyróżnienie otrzymała Pola L. i Konrad K.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.
20 kwietnia dzieci z grupy średniaków
i starszaków wzięły udział w V Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Tanecznym
i 11 maja wystąpiły na Tanecznym Festiwalu
Przedszkolaków „Mazovia 2013” w Błoniu
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26 Podkowiańska Pielgrzymka Piesza do Rokitna
W niedzielę 8 września br. odbędzie się 26
Podkowiańska Pielgrzymka Piesza do Rokitna k. Błonia. Pielgrzymka odbywa się zawsze w drugą niedzielę września. Do przejścia jest 9 km trasą przez Brwinów.
Po raz pierwszy pielgrzymka odbyła się
w 1988 roku z inicjatywy Stanisława Kobosko i za zgodą ówczesnego proboszcza ks.

Leona Kantorskiego. W Rokitnie czczony
jest cudowny oraz Matki Bożej Rokitniańskiej Prymasowskiej Wspomożycielki i obchodzony jest odpust z okazji święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Centralnym punktem pielgrzymki będzie msza święta w Rokitnie o godz. 11.30.
Zbiórka uczestników o godz. 7:50 przed ko-

ściołem św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej.
Powrót autokarem około godz. 13:00. Organizatorzy pielgrzymki zapraszają dzieci,
młodzież, ministrantów, harcerzy i rodziny
do udziału w pielgrzymce u progu nowego
roku szkolnego.
ks. proboszcz Wojciech Osial

Historia Podkowiańskiej Pielgrzymki Pieszej do Rokitna
Pierwsza Podkowiańska Pielgrzymka
Piesza do Rokitna odbyła się w roku 1988
roku. W pielgrzymce tej wzięło udział kilkanaście osób. Była to pierwsza pielgrzymka przychodząca do Rokitna po II wojnie
światowej. Pielgrzymi wracali do Podkowy
pieszo.
Gdy proboszczami w Podkowie Leśnej
byli ks. Leon Kantorski i ks. Leszek Slipek
w pielgrzymce nie uczestniczyli ani proboszczowie, ani księża wikariusze. Pielgrzymka

rozwinęła się od czasu objęcia probostwa
przez ks. Wojciecha Osiala. Ks. Osial brał
udział we wszystkich pielgrzymkach. Pątnicy wracają teraz z Rokitna autokarami.
W ostatniej 25 pielgrzymce uczestniczyło
250 osób. Pielgrzymki odbywają się zawsze
w drugą niedzielę września. Obecna 26 Podkowiańska Pielgrzymka Piesza odbędzie się
w niedzielę 8 września.
Stanisław Kobosko

Wspomnienie…

Historia Sanktuarium w Rokitnie

Pani Irena Koczot
(z domu Chuchla) urodziła się 25 stycznia
1929 r. Była nauczycielem nauczania początkowego. Uczyła dzieci
i młodzież już od 1948
roku, najpierw w szkoIrena Koczot le w Woli Raniżowskiej,
następnie w Gwoźnicy w województwie podkarpackim. Potem
pracowała w Krakowie, a od 1965 roku –
w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej. Będąc już na
emeryturze uczyła także w podkowiańskiej
społecznej szkole podstawowej KIK. Wychowała kilka pokoleń dzieci i młodzieży.
Była pedagogiem z zamiłowania i potrzeby serca. Wychowankowie wspominają ją
z sympatią i z szacunkiem. Zmarła 17 lutego 2013, spoczywa na nowym cmentarzu
w Grodzisku Mazowieckim.

Parafia w Rokitnie istnieje od XI wieku. Księgi parafialne z XVIII wieku podają opisy kilku cudownych uzdrowień
za przyczyną Matki Bożej z Rokitna. Na
skutek cudów, które tu miały miejsce, powstał ruch pielgrzymkowy oraz przekonanie o cudownym nawracaniu grzeszników przez Matkę Bożą.
Bardzo liczne pielgrzymki przybywały
do Rokitna w dni odpustowe 15 sierpnia
i 8 września. 15 sierpnia przychodziły tu
liczne kompanie z Warszawy. Na przełomie XIX i XX wieku liczba wiernych
przybywających do Pani Rokitnickiej
w dni odpustowe wynosiła 10-12 tysięcy. Korzystali oni również z sakramentów świętych.
W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Świątynia w Rokitnie została całkowicie zburzona. Uratował się tylko cudowny
obraz Matki Bożej z Rokitna. Świątynię

odbudowano w 1931 roku. W dniu 2 sierpnia tego roku konsekracji odbudowanej
świątyni pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP dokonał ks. biskup Stanisław
Gall – biskup pomocniczy warszawski.
Pod koniec II wojny światowej w 1945
roku kościół w Rokitnie został ponownie
uszkodzony. Po wojnie przystąpiono do
remontu, odnowiono wnętrze, zaprowadzono radiofonię i centralne ogrzewanie.
Ks. kardynał Stefan Wyszyński w 1968
roku na nowo konsekrował odbudowaną
świątynię. W 1986 roku ks. kardynał Józef
Glemp powierzył parafię Rokitno zgromadzeniu zakonnemu Księży Orionistów.
To Księża Orioniści przyjmowali pierwszą
Podkowiańską Pielgrzymkę do Rokitna
w 1988 roku. W tym czasie do Rokitna nie
przychodziły żadne inne pielgrzymki.
Stanisław Kobosko

Podkowiańscy uczniowie na „Szlaku Programu Infrastruktura i Środowisko”
12 czerwca br. uczniowie klasy III b Samorządowej Szkoły Podstawowej zwiedzili
nowoczesny Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Miastkowie koło
Łomży - w ramach II edycji projektu edukacyjno-promocyjnego „Szlakiem Programu
Infrastruktura i Środowisko” przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Podczas wycieczki dzieci dowiedziały się,
jak zbudowany jest system gospodarki odpadami komunalnymi, gdzie gromadzone są
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odpady niebezpieczne, jak sortuje się odpady komunalne, gdzie przyjmuje się odpady
wielkogabarytowe oraz jak funkcjonują specjalistyczne maszyny i urządzenia. Poznały
również zasady sortowania śmieci i sposoby
na pożyteczne wykorzystanie odpadów.
Wycieczka była wygraną w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego. Jego celem jest podniesienie
wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu ochrony
środowiska oraz zapoznanie ich z efektami
unijnych inwestycji, powstałych lub uno-
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wocześnionych dzięki wsparciu z Funduszy
Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Anna Lorens

7 – 9 czerwca 2013 r.

Koncert muzyki kameralnej

„Pierwszy taki zajazd na Lipowej”

Ogród „Aidy” – koncert piosenek
Zuli Pogorzelskiej

Konferencja „Wyszehrad w Otwartych
Ogrodach Podkowy Leśnej”

Koncert szantowo- balladowo-kameralny

Dziecięcy ogród teatralny

Autorzy zdjęć: Anna Adamczyk, Agnieszka Papis, Mateusz Wilkoń, ARKujawska, Joanna Snarska

Ogród brazylijski

„Ogród - Przestrzeń - Zmysły”

„Wejdź do gry” – ogród szkolny

Rodzinne zabawy z gliną

Ogród kolekcjonerski

„Kto za kolejką tą stoi?” - spektakl teatru
ruchu w wykonaniu mieszkańców Podkowy,
Milanówka i Brwinowa

Potańcówka na dechach przy muzyce
słowackiej kapeli „Sedličan”

„Ekoherbatka
jak u szalonego Kapelusznika”

www.podkowalesna.pl
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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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