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1 marca – Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, na cmentarzu
w Podkowie Leśnej w południe,
odbyło się uroczyste złożenie kwiatów na grobie generała Antoniego
Hedy „Szarego” - dowódcy oddziałów partyzanckich ZWZ i AK.
Działał on głównie na terenie okręgu
kieleckiego i radomskiego.
Po zakończeniu wojny Antoni Heda
pozostał w konspiracji, działając
w ramach Ruchu Oporu Armii
Krajowej, a następnie Delegatury
Sił Zbrojnych.
W uroczystościach uczestniczyli m.in.: córki generała Hedy,
Burmistrz Podkowy Leśnej, vice-Burmistrz Brwinowa, dyrektorzy
podkowiańskich szkół, uczniowie
i harcerze oraz mieszkańcy Podkowy
Leśnej. Wartę przy grobie pełnili członkowie Stowarzyszenia
3. Szwadronu 27. P.U. im. Króla
Stefana Batorego oraz harcerze.
(MS)

Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood,
żeby dostać Grammy
– rozmowa z Włodkiem Pawlikiem
Tworzy Pan w swoim domu?
Tak, ale często też wyjeżdżam w różne miejsca i tam pracuję. Najczęściej
jednak tu rozpoczynam swoje przygody kompozytorskie.
Jak doszło do Pańskiej nominacji do Grammy?
Inicjatorem był „Summit Records” - wydawca amerykańskiej wersji płyty,
bo ma ona dwa wydania. Pierwsze polskie wydanie ukazało się w listopadzie 2012r, a wydanie amerykańskie ze zmienioną okładką, na której
jest twarz Randy Breckera i moja, ukazała się w Stanach w sierpniu ubiegłego roku. I ta płyta została zgłoszona do Grammy. Jest to rutynowa
procedura wszystkich liczących się wytwórni na świecie, ponieważ nagroda Grammy jest nie tylko dla artystów, ale też dla wytwórni, wielkim
osiągnięciem. Procedura jest taka, że się zgłasza płyty, które wychodzą
w danym roku, na adres Grammy Academy w Los Angeles, a następnie
członkowie Akademii w tajnych głosowaniach z tysięcy płyt wybierają
5 ich zdaniem najlepszych, w każdej kategorii. W następnym tajnym głosowaniu wybiera się tą jedną jedyną płytę lub wykonawcę i ceremonia
wręczania statuetek jest tą kropką nad „i”. 		
(c.d. str. 10)

Ponad 96 tys. zł dotacji dla
Urzędu Miasta na zagospodarowanie terenu przed dawnym MOK
21 lutego 2014r., Burmistrz Miasta
podpisała umowę w ramach PROW
2007-2013, na zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne
i wypoczynkowe przed CKiIO przy
ul.Świerkowej 1. Dotacja wysokości
96 501 zł, co stanowi 80% kosztów
całkowitych, będzie przeznaczona na
zamontowanie urządzenia typu linarium, 2 elementów siłowni zewnętrznej, zainstalowanie monitoringu
zewnętrznego oraz modernizację
ogrodzenia.
(MS)

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
21 lutego 2014r. o godz. 12 w Arkadach Kubickiego w Warszawie,
Burmistrz Miasta, Małgorzata Stępień-Przygoda uczestniczyła
w uroczystym podpisaniu Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji ZIT w perspektywie
finansowej UE 2014-2020.

Spotkanie z mieszkańcami
ul. Iwaszkiewicza
W dniu 10 lutego 2014 o godz.
18.00 w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z mieszkańcami
ul. Iwaszkiewicza, w którym wzięli
udział Burmistrz Miasta Małgorzata
Stępień – Przygoda, radna okręgu
XI Anna Łukasiewicz oraz kierownik Referatu Inwestycji Stanisław
Borkowski. Spotkanie dotyczyło
założeń do projektu przebudowy
ulicy Iwaszkiewicza. Licznie przybyli
mieszkańcy wykazali zainteresowanie tematem i zrozumienie dla proponowanych rozwiązań.
(MS)

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowe narzędzie wprowadzone
przez Komisję Europejską w nowej perspektywie budżetowej. Stworzy
ono przestrzeń do pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, przy jednoczesnym wzmacnianiu jego przewag konkurencyjnych. Instrument ten ma być tez katalizatorem integracji m.st. Warszawy z otaczającymi gminami i miastami
na rzecz szerokiej i długofalowej współpracy.
(MS)

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
W budynku urzędu przy ul. Akacjowej
39/41 w Podkowie Leśnej trwa przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców
chcących pozbyć się szkodliwych
odpadów w bieżącym roku oraz
w kolejnych latach. Środki pieniężne
na ten cel w bieżącym roku są ograniczone i będą przyznawane według
kolejności zgłaszanych wniosków do
ich wyczerpania.
Realizacja zadania możliwa jest dzięki
opracowanej w 2008 r. na zlecenie
Urzędu Miasta dokumentacji pt.
„Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Podkowa
Leśna” uchwalonej przez Radę Miasta
Podkowy Leśnej 26 listopada 2009 r.
(uchwała nr 145/XXXIII/2009). Plan
ten przewiduje usunięcie wszystkich
odpadów zawierających azbest z terenu miasta do 2032 roku.
Katarzyna Kowalewska
Referat Gospodarki Komunalnej
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Nabyta działka
Z końcem roku 2013 Wojewoda Mazowiecki na wniosek Burmistrza
Podkowy Leśnej wydał decyzje zatwierdzające nabycie przez Gminę
z mocy prawa w dniu 27 maja 1990 roku nieodpłatnie nieruchomości:
1. działka nr ew. 19 w obr. 000-07 o powierzchni 2 616 m2 m2 położona
przy ulicy Świerkowej 1 A (teren przylegający do dawnego Miejskiego
Ośrodka Kultury), obecnie CKiIO.
Od ww. decyzji zostało złożone odwołanie Polskich Kolei Państwowych
S. A. Mamy jednak nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy.
Ilona Skawińska
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Odszkodowania za części
nieruchomości zajęte
pod drogi
Zgodnie z prawem grunty zajęte pod
drogi publiczne z dniem 1 stycznia
1999 r. stały się własnością jednostek
samorządów terytorialnych za odszkodowaniem. Właściciele gruntów
zajętych pod drogi mieli możliwość
złożenia wniosków o odszkodowania i ustalenie jego wysokości do
31 grudnia 2005 r.
Według informacji Urzędu Miasta,
mieszkańcy Podkowy Leśnej złożyli
35 przedmiotowych wniosków, obejmujących łącznie ok. 14 000 m 2.
Obecnie Starostwo Grodziskie prowadzi 7 postępowań w sprawie
ustalenia wysokości odszkodowania.
Żadna decyzja Starosty nie jest jeszcze ostateczna.
Ilona Skawińska
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Informacja o ochronie swoich danych osobowych oraz
dokumentów tożsamości
Utrata dowodu osobistego powinna
zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w wypadku utarty dowodu osobistego poza
granicami kraju, w urzędzie konsularnym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że
nie zostanie obciążony negatywnymi
skutkami w przypadku nielegalnego
posłużenia się dokumentem przez
nieuczciwego znalazcę.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty,
fakt ten należy zgłosić do dowolnego
banku celem odnotowania w systemie informatycznym, do którego
mają dostęp wszystkie banki.

Jak pogodzić człowieka z przyrodą
w Podkowie Leśnej?
– rozmowa z Burmistrz Podkowy Leśnej
Czy na działce przy ul. Brwinowskiej ma powstać „Biedronka” i dlatego
zostały wycięte przydrożne topole?
„Biedronki” nie będzie. Było kilka pomysłów na zagospodarowanie, ale
były one trudne do pogodzenia z planem zagospodarowania przestrzennego lub inwestor miał wygórowane oczekiwania. Ostatni pomysł to
eko-myjnia, którą zaproponował mieszkaniec Podkowy Leśnej. Zapoznał
się on z planem zagospodarowania i został poinformowany, że w sprawach architektonicznych powinien rozmawiać z konserwatorem zabytków. Dotychczas nikt nie przedstawił koncepcji budowy sklepu. Mając
na względzie uchwałę Rady w sprawie dzierżawy wspomnianej działki,
uważałam za zasadne poinformowanie Radnych o tym fakcie.
Jeśli chodzi o topole tam rosnące, to muszę wyjaśnić, że na ich usunięcie zezwolił Wojewódzki Konserwator Zabytków Decyzją nr 1333/2013.
Topole miały wysoko wyniesione korony, z dużą ilością posuszu i kęp jemioły, spadające konary zagrażały bezpieczeństwu ludzi i mienia.
Proszę mi wierzyć, że mając świadomość kontroli przez mieszkańców,
wszelkie decyzje podejmujemy bardzo rozważnie. Pielęgnujemy zieleń,
pielęgnujemy pomniki przyrody, wykonujemy nasadzenia. Jednak kiedy
następuje zniszczenie mienia, np. uszkodzenie samochodu, ogrodzenia,
to winą obarczany jest Urząd. Wichury, mokry śnieg na gałęziach stanowią poważne niebezpieczeństwo dla pieszych i użytkowników dróg.
Jak trudno jest pogodzić człowieka z przyrodą w Podkowie Leśnej niech
zobrazują apele, opinie, maile jakie otrzymujemy od mieszkańców, których fragmenty zamieszczamy poniżej
(…) 22 października 1981r. Miasto-Ogród Podkowa Leśna zostało wpisane do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny wraz z zabudową
i zielenią (…), co miało na celu zachowanie unikalnego charakteru miasta.
(…) do niewątpliwych plusów zaliczyć należy zachowanie oryginalnego
układu urbanistycznego i niskiej zabudowy, wyeliminowanie z terenu
miasta uciążliwych zakładów produkcyjnych itd. (…)
Do minusów należy niekontrolowana ekspansja roślinności, zmieniająca charakter miasta nie tylko w porównaniu z założeniami (co widać na
archiwalnych fotografiach) (…). Przykładem może być zanik czytelności układu urbanistycznego w rejonie ulic Wrzosowej i Storczyków lub
u zbiegu Sarniej i Głównej na skutek samoistnego zarastania zaprojektowanych tam placów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego, chyba że
możliwość taka wynika z wyraźnego
uregulowania zawartego w przepisach prawa.

Inną, lecz nie mniej ważną sprawą jest wpływ pogarszającego się mikroklimatu Podkowy na stan zdrowia mieszkańców. (…) Ma to również negatywny wpływ na kondycję naszych domów, które często z braku słońca
(…) obrastają mchem, ulegają zagrzybieniu co prowadzi do nieuchronnej
dewastacji. Kolejnym problemem jest sprawa bezpieczeństwa. (…) Tylko
w roku 2013 padło w mieście kilka starych kolosów, niszcząc w efekcie
swojego upadku najbliższą zieleń, ogrodzenia, samochody.

Przedsiębiorcy nie mają podstawy
prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”.

Zwracamy się więc z pytaniem czy mimo restrykcyjnych przepisów i egzekwowania ich przez władze z reguły zgodnie z literą prawa, a zbyt często
w sprzeczności z jego duchem, możliwe jest zmniejszenie negatywnych
skutków objęcia naszego miasta ochroną konserwatorską?

Halina Sławecka

Podkowa Leśna, 7 lutego 2014r.
Zarząd Stowarzyszenia Związek Podkowian

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich
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(…) jechałem samochodem ul. Brwinowską (…), na wysokości piekarni,
odłamał się konar z jednego w potężnych drzew rosnących po prawej
stronie tuż przed skrzyżowaniem
(mimo pięknej pogody!). Żyję, ale
gdybym przejeżdżał kilka sekund
wcześniej, nie pisałbym tego tekstu!
Konar zerwał przewody wysokiego
napięcia, stworzyło to dodatkowe
zagrożenie dla wielu ludzi idących
chodnikiem. (…)
Czy te drzewa powinny tam rosnąć?
To są potężne topole, które są jednak
bardzo słabymi drzewami i naprawdę są niebezpieczne, nie powinno
takich drzew być w mieście mimo
ich piękna!
(…) nie jestem wrogiem zieleni, sam
wyhodowałem wiele drzew i krzewów, część z nich rośnie w Podkowie
i Brwinowie. (…) W mojej opinii
niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. (…) Czy my
w Podkowie też mamy czekać aż zginie człowiek, dopiero wtedy możliwe
będzie zapanowanie nad drzewami?
Mieszkaniec Podkowy (adres znany
redakcji)

LOP przypomina
Wiele osób, przeprowadziwszy się ze środowiska miejskiego do Podkowy,
odczuwa zagrożenie obecnością drzew. Zdarza się nawet słyszeć nawoływania do bezkompromisowej wycinki. Warto zatem przypomnieć
aspekty prawne takich czynności.
W Podkowie Leśnej nie wolno dokonywać żadnych wycinek, drzew czy
gałęzi, bez zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ustawa
pozwala usuwać wyłącznie gałęzie obumarłe, nadłamane lub kolidujące
z budynkami i instalacjami technicznymi. Wolno także formować koronę
drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat, lub utrzymywać kształt tej
korony. Wszelkie inne wycinki są nielegalne. (…) Wg orzeczenia NSA, „nie
można usprawiedliwiać nielegalnego wycięcia drzewa stanem wyższej
konieczności, zagrożeniem życia bądź zdrowia czy interwencjami mieszkańców posesji”. Bez względu na to, czy istnieją nieformalne naciski na
usunięcie jakiegoś drzewa, postarajmy się najpierw o formalne zezwolenie, tnijmy dopiero potem.
(…)Ale co zrobić, jeśli zezwolenia na wycinkę odmówiono, a strach przed
śmiercią spadającą z drzewa nie daje nam spać po nocach?
W wypadku tego rodzaju psychicznego dyskomfortu być może warto pomyśleć o zmianie adresu. Na Mazowszu pustych pól nie brakuje. A tereny
leśne pozostawić tym pozbawionym wyczucia horroru miłośnikom lasu,
którzy stanowią większość mieszkańców Podkowy.
Elżbieta Gliszczyńska – LOP
(…) Prosimy o podjęcie natychmiastowych działań wstrzymujących
dewastację zieleni w mieście-ogrodzie Podkowie Leśnej.
Prezes Oddziału LOP w Podkowie Leśnej

Zwracam się do Pani (Burmistrz)
z serdecznym podziękowaniem za
to, że podjęto się w mieście wycinki
zbyt gęstych, a również i zagrażających bezpieczeństwu publicznemu
starych drzew.

Dlaczego Pani niszczy mienie należące do mieszkańców Podkowy Leśnej.
Potężne, zdrowe drzewa topoli nie należą do burmistrza ani konserwatora. (…)

Podkowa, w której mieszkam od wielu lat stawała się powoli smutnym,
wilgotnym i ciemnym miejscem,
co obserwuję z prawdziwym niepokojem. (…) Pogarszają się również
warunki zdrowotne, co jako emerytowany lekarz mam prawo powiedzieć.
(…) W wielu miejscach w Podkowie
na skrzyżowaniach rosną stare i okazałe drzewa, które jednak są niebezpieczne również dlatego, że ograniczają widoczność. (np. Akacjowa
/Jana Pawła) (…) Jeszcze raz ogromne podziękowania za to, że podjęto
w mieście porządkowanie zieleni –
przecież z reguły są to niekontrolowane samosiejki – ale też starych drzew
zagrażających bezpieczeństwu. (…)

Drzewa są wizytówką Podkowy Leśnej i podstawowymi działaniami
Urzędu Miasta powinna być pielęgnacja i dosadzanie drzew, a od 10 lat
podstawową działalnością pielęgnacyjną dotyczącą przyrody jest tylko
i wyłącznie wycinanie drzew.

Mieszkanka Podkowy Leśnej
(adres znany redakcji)
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Mieszkanka Podkowy Leśnej (adres znany redakcji)

Prezes Oddziału LOP w Podkowie Leśnej
Mieszkańcy ulic Iwaszkiewicza, Świerkowej i Lilpopa zwracają się do władz
samorządowych w sprawie zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców,
a także osób przyjezdnych, powodowanego przez przewracające się
na terenie miasta stare drzewa. (…)
Podpisy ok. 20 osób.
Uprzejmie prosimy o stosowne działania i usunięcie przynajmniej
5-6 brzóz z sąsiedniej posesji Urzędu Miasta. Brzozy zagrażają zarówno
naszemu budynkowi mieszkalnemu jak i gospodarczo-warsztatowemu.
Realne zagrożenia wystąpiły już dwa razy…(…)
Mieszkańcy Podkowy Leśnej (adres znany redakcji)

W imieniu własnym i rodziny zwracam się do Pani (Burmistrz) (…)
z serdecznym podziękowaniem. Po
wielu latach obserwowania jak nasze
miasto, którego mieszkanką jestem
od wielu lat staje się coraz bardziej
wilgotne, ciemne zarośnięte iście
puszczańskim gąszczem (…).
Wycięte aktualnie stare, olbrzymie,
ale przecież bardzo słabe – jako
drzewa topole przy ul. Brwinowskiej
to, mam nadzieję, początek planowanej zielonej rewolucji w mieście-ogrodzie.
Mieszkanka Podkowy Leśnej (adres
znany redakcji)
W związku z toczącą się wśród
mieszkańców wymianą informacji
i opinii na temat gospodarki zielenią
w naszym mieście chcemy poinformować, że Stowarzyszenie planuje
przeprowadzenie otwartej debaty
z udziałem specjalistów na temat
szeroko pojętej polityki dotyczącej
ochrony i pielęgnacji zieleni w naszym mieście. (…)
Zarząd Stowarzyszenia
Związek Podkowian

i organizacyjnych oraz zainteresowania mieszkańców. Sama intencja nie
tworzy szkoły, ale daje upoważnienie do podjęcia działań, m.in. rozmów
w Ministerstwie, rozeznania co do ilości uczniów, nauczycieli, wyposażenia w instrumenty. Dopiero to daje podstawę do przeprowadzenia
analizy finansowej. Utworzenie szkoły wymaga decyzji Rady. Proszę nie
brać na poważnie opinii, że Burmistrz chce otworzyć szkołę muzyczną,
do której Miasto dołoży miliony. To byłoby po prostu niemądre.
Z Burmistrzem Podkowy Leśnej, Małgorzatą Stępień-Przygodą rozmawiała Marta Szymska

Dziękujmy mieszkańcom, którzy płacąc podatki
przyczyniają się do rozwoju Miasta-Ogrodu
Podkowy Leśnej!
Dzięki Państwa współfinansowaniu, które stanowi obecnie ok. 50 % budżetu gminy możliwa jest realizacja zadań inwestycyjnych miasta. Jest to
postawa przynosząca korzyści wszystkim mieszkańcom Podkowy Leśnej,
również tym, którzy mieszkając tu, płacą podatki gdzie indziej.
Dlatego w imieniu całej społeczności zwracam się z apelem i prośbą do
mieszkańców, którzy jeszcze tego nie uczynili, o rozważenie możliwości
płacenia swoich podatków na rzecz Podkowy Leśnej. Można to zrobić
nie mając meldunku w Podkowie, wystarczy w Urzędzie Skarbowym
w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, złożyć formularz aktualizacyjny ZAP-3.
Maria Ostrowska
Skarbnik Gminy

Czy w Podkowie powstanie
szkoła muzyczna?
Od momentu uruchomienia nowego
skrzydła szkoły, a tym samym nauki
w trybie jednozmianowym zastanawiamy się jak zagospodarować wolne
pomieszczenia w szkole po godzinach
zajęć lekcyjnych oraz w dni wolne
od nauki. Wśród propozycji pojawił
się pomysł utworzenia samorządowej szkoły muzycznej I stopnia im.
A. Panufnika (w 2014 obchodzimy
100-lecie urodzin tego słynnego
kompozytowa i dyrygenta, goszczącego również w Stawisku). Pomysł
wydawał się interesujący również
z uwagi na rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów naszej szkoły.
W naszych staraniach nie chodziło
o „konieczność” otwarcia samorządowej szkoły muzycznej, a jedynie
o zbadanie możliwości finansowych

Nowa księgarnia
Uprzejmie informujemy, że przy ul. Jana Pawła II została
otwarta nowa księgarnia, którą prowadzi Pan Jerzy Adamski,
właściciel księgarni w Milanówku.

5

Informacje Rady Miasta
Podkowy Leśnej
XXXV sesja Rady Miasta
Na XXXV sesji Rady Miasta Podkowy
Leśnej w dniach 12 i 17 grudnia
2013 r. radni miasta przyjęli następujące uchwały:
Nr 168/XXXV/2013 w sprawie rocznego „Programu współpracy władz
miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2014”.
Nr 169/XXXV/2013 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta
Podkowy Leśnej na 2014 r.
Nr 170/XXXV/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
Podczas XXXV sesji rezygnację
z członkostwa w Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Podkowy Leśnej ogłosili radni: Helena Skowron, Agnieszka
Świderska, Grzegorz Smoliński,
Jarosław Kubicki i Adam Krupa.

XXXVI sesja Rady Miasta
Na XXXVI sesji 19 grudnia 2013 r.
Rada Miasta uchwaliła Wieloletnią
Prognozę Finansową na lata 2014 –
2025 (uchwała Nr 171/XXXVI/2013)
oraz budżet miasta Podkowy Leśnej
na 2014 rok (uchwała Nr 172/
XXXVI/2013).

Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej dla instytucji upowszechniania kultury na 2014 rok ustalono w wysokości 1.540.000 zł, w tym dla:
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich – 1.160.000 zł,
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej – 360.000 zł,
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku – 20.000 zł.
Zaplanowano również dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych
szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 2.451.822 zł,
w tym dla:
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus – 1.593.023 zł,
Gimnazjum Nr 2 im. św. Hieronima – 594.602 zł,
Klubu Rodzinnego IHAHA – 126.159 zł,
Punktu Przedszkolnego NA AKACJOWEJ – 86.433 zł,
Punktu Przedszkolnego Montessoriańscy Odkrywcy – 51.605 zł.
W przypadku placówek oświatowych ostateczna wielkość dotacji dla poszczególnych jednostek uzależniona jest od liczby dzieci wykazywanych
w składanych sprawozdaniach.
Rada Miasta Podkowy Leśnej ustaliła również, że 55.000 zł zostanie
przeznaczonych na dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe
z budżetu miasta z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym dla:
Posterunku Policji w Podkowie Leśnej - 25.000 zł,
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku
Mazowieckim – 20.000 zł,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku - 10.000 zł.
Dotacje dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych
uchwalono w wysokości 94.000 zł.
Podczas obrad Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2013 r. przyjęto również
następujące uchwały:
Nr 173/XXXVI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta
Podkowa Leśna do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a miastem stołecznym
Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego,
Nr 174/XXXVI/2013 w sprawie zmiany uchwały 166/XXXIV/2013 Rady
Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień.

XXXVI sesja Rady Miasta

Dochody budżetu miasta ustalono
ogółem w wysokości 24.000.000 zł
i obejmują one:
- dochody bieżące budżetu miasta
w wysokości 23.510.000 zł,
- dochody majątkowe budżetu miasta w wysokości 490.000 zł.

Podczas XXXVII sesji w dniach 30 stycznia i 4 lutego 2014 r. radni miasta
Podkowy Leśnej przyjęli kolejne uchwały:

Wydatki budżetu miasta ustalono
ogółem w wysokości 27.110.000 zł
i obejmują:
- wydatki bieżące budżetu miasta w
wysokości 23.359.334 zł,
- wydatki majątkowe budżetu miasta
w wysokości 3.750.666 zł.

Nr 178/XXXVII/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji
Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej
na 2014 rok,

Plan wydatków na zadania inwestycyjne przyjęto w wysokości
3.750.666 zł.
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Nr 175/XXXVII/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu,
Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok,
Nr 176/XXXVII/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu
Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta
Podkowy Leśnej na 2014 rok,

Nr 179/XXXVII/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego,
Nr 180/XXXVII/2013 w sprawie poparcia stanowiska Lokalnych Grup
Działania z województwa mazowieckiego z dnia 30.08.2013 r.

W dniu 4 lutego 2014 r. rezygnację
z funkcji Przewodniczącego Rady
Miasta Podkowy Leśnej złożył Pan
Bogusław Jestadt. Radni w głosowaniu na XXXVIII sesji w dniu 13 lutego 2014 r. rezygnację tę przyjęli.
Następnie na Przewodniczącą Rady
Miasta wybrali radną Alinę Stecką.
Podczas tej samej sesji zmieniono
również uchwałę nr 109/XXI/2012
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia
28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie
Miasta Podkowy Leśnej, przyjmując do składu tej Komisji radnego
Jarosława Kubickiego.
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 Miejskim w Podkowie
Leśnej.
Anna Lorens

Biuro Rady Miasta

Rada Miasta nadal bez Komisji Rewizyjnej
Na sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej w dniu 13 lutego 2014 r. po raz drugi
nie udało się powołać nowego składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Podkowy Leśnej.
Powołanie nowego składu Komisji związane jest z rezygnacją z pracy
w tej Komisji wszystkich jej członków, radnych: Heleny Skowron, Anny
Łukasiewicz, Agnieszki Świderskiej, Zbigniewa Bojanowicza, Grzegorza
Smolińskiego, Jarosława Kubickiego i Adama Krupy.
30 stycznia br. do pracy w Komisji Rewizyjnej zgłosiła się radna Anna
Łukasiewicz. Następnie 13 lutego br. swoje członkostwo zgłosili również radni: Helena Skowron i Bogusław Jestadt. Ta liczba kandydatów jest jednak za mała, by Rada mogła powołać tę Komisję. Zgodnie
ze Statutem Miasta Podkowy Leśnej Komisja Rewizyjna składa się
z co najmniej pięciu osób.
Przewodnicząca Rady Miasta Podkowy Leśnej Pani Alina Stencka wyraziła
oczekiwanie i nadzieję, że na następnej sesji Rady uda się już powołać
nowy skład Komisji Rewizyjnej, która jest obligatoryjną komisją rady gminy.
Anna Lorens

Biuro Rady Miasta

Sprawozdanie z prac Komisji Ładu Przestrzennego
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w 2013 roku
W 2013 roku Komisja Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony
Środowiska odbyła 14 posiedzeń, w tym jedno posiedzenie w terenie
w dniu 13.07.2013r. – spotkanie z leśnikiem w Lesie Młochowskim.
Ponadto komisja odbyła dwie wizje lokalne: 02.02.2013 r. w sprawie
dokonania analizy rozwiązań projektowych inwestycji budowy parkingu P & R, oraz 16. 03.2013 r. w sprawie rowu od ul. Modrzewiowej
do torów WKD oraz wzdłuż torów kolejki do rowu RS-11/19
Realizacja poszczególnych punktów planu pracy Komisji ŁPBiOŚ, uchwalonego przez Radę Miasta uchwałą nr 136/XXVIII/2013 z dnia 31.01.2013 r.
1. W sprawie oceny stanu bezpieczeństwa w mieście spotkała się
i dyskutowała z dzielnicowym posterunku policji oraz koordynatorem
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (10.05.). Komisja odbyła
spotkanie z ekspertem i dyskusję na temat monitoringu, występując
w maju 2013 roku z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie przystąpienie do prac przygotowawczych do wprowadzenia systemu monitoringu
wizyjnego na terenie miasta (10.05.). W oparciu o analizę porównawczą,
którą przygotował radny sprawozdawca Paweł Siedlecki, Komisja podjęła dyskusję i ocenę możliwości powołania straży miejskiej, przekazując
Radzie Miasta pisemną informację w sprawie podjęcia dyskusji przez
Radę na temat straży miejskiej.

Alina Stencka Przewodniczącą
Rady Miasta Podkowy Leśnej
Pani Alinie Stenckiej gratulujemy i życzymy powodzenia, a Panu
Bogusławowi Jestadt dziękujemy za
dotychczasową pracę i zaangażowanie w sprawy Miasta.
Małgorzata Stępień - Przygoda
Burmistrz

2. W sprawie oceny stanu prac nad przygotowaniem dokumentacji
organizacji ruchu drogowego, przewidzianej w zapisach budżetowych,
Komisja spotkała się z projektantami na posiedzeniu 5.03., na którym
odbyła się szeroka dyskusja z mieszkańcami.
3. Komisja zapoznała się z wynikami analizy aktualności zagospodarowania przestrzennego miasta oraz oceną aktualności studium i planów
miejscowych, której dokonali eksperci, zaproszeni na posiedzenie komisji w dniu 11.04. Z posiedzenia została sporządzona dla Rady Miasta
i Burmistrz Miasta szczegółowa notatka wraz z wnioskami komisji.
4. W kwestii monitorowania działań Urzędu Miasta
a) w odniesieniu do realizacji udrażniania i naprawy rowów odwadniających Komisja:zapoznała się z wykonaniem zadań, przewidzianych
w 2012 r. oraz z założeniami inwestycyjnymi na 2013 rok (17.01.) dokonała
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w dniu 16.03. wizji lokalnej rowu od
ul. Modrzewiowej do torów WKD oraz
wzdłuż torów do rowu RS11/19 (notatka dla RM wraz z folderem zdjęciowym) zapoznała się z stanem zaawansowania prac inwestycyjnych (3.09.);
b) w odniesieniu do wdrażania przez
UM Ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach Komisja:
• po szczegółowej analizie i wniesieniu poprawek zaopiniowała
Regulamin utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta(17.01.)
• zapoznała się z problematyką wdrażania uchwał RM w tej sprawie
(05.03. oraz 03.09.)
• na posiedzeniu w dniu 18.12. z
powodu nieobecności pracownika
UM Komisja mogła zapoznać się
tylko z pismem referatu gospodarki
komunalnej
• zapoznała się z realizacją programu usuwania azbestu w 2012 roku
oraz z zamierzeniami UM na 2013
(17.01.);
c) w zakresie zagospodarowania terenów miejskich Komisja:
zapoznała się z koncepcją rewitalizacji Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej podczas prezentacji przez
projektantów, po dyskusji wniosła poprawki oraz zaopiniowała ostateczną
wersję koncepcji (25.06. oraz 15.07.)
• UM nie przedłożył Komisji koncepcji zagospodarowania terenu CKiIO
przy ul. Świerkowej 1 oraz terenu
Zespołu Szkół Samorządowych informacja UM była przewidziana w porządku obrad posiedzeń
03.09. oraz 24.09.(obecne na
posiedzeniach Dyrektor CKiIO
Alina Witkowska oraz Dyrektor
ZSS Elżbieta Mieszkowska udzieliły ogólnych informacji); pomimo
wniosku komisji o udzielenie informacji wraz z prezentacją wizualną
na XXX Sesji RM (26.09.), plany zagospodarowania tych terenów nie
zostały przedstawione RM
• w odniesieniu do projektu uchwały
w sprawie P & R Komisja dokonała wizji lokalnej w terenie w sprawie dokonania analizy rozwiązań
projektowych inwestycji budowy
P & R (notatka z 02.02.); po posiedzeniu Komisji w tej sprawie z
udziałem eksperta (04.02.) dla RM
sporządzona została szczegółowa

8

informacja dotycząca tej inwestycji (07.02.)
• na posiedzeniu w dniu 20.08. w sprawie propozycji przyłączenia do
Podkowy Leśnej części miasta Brwinowa, Komisja wysłuchała stanowiska grupy mieszkańców Borek - po dyskusji zostało wypracowane
dla RM stanowisko Komisji w tej sprawie;
d) w zakresie ochrony drzewostanu w mieście i Lesie Młochowskim,
w tym pomników przyrody Komisja:
• odbyła w dniu 13.07. wizję w terenie , spotykając się w leśniczówce na
Dębaku z leśniczym Tomaszem Szymańskim; tematem była informacja
leśniczego o stanie drzewostanu, w tym drzew pomników przyrody w rezerwatach i zabytkowych alejach oraz informacja o stanie rowów leśnych;
z wizji lokalnej w Lesie Młochowskim Komisja sporządziła dla RM stosowną notatkę
• odbyła w ramach posiedzenia (15.07.) spotkanie z leśnikiem
z Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Jackiem
Malowańcem; tematem był stan drzewostanu w mieście oraz założenia przygotowanego przez Starostwo uproszczonego planu urządzania
lasu na działkach prywatnych w Podkowie Leśnej;
e) w zakresie realizacji przez UM założeń:
• Programu Ochrony Środowiska (POŚ) Komisja występowała do UM
o informacje trzykrotnie, otrzymując jedynie wyjaśniania dotyczące odkładanego w czasie terminu sporządzenia raportu z realizacji
Programu (17.01. oraz 18.12.) lub ogólne informacje, związane z realizacją założeń budżetowych w zakresie ochrony środowiska (03.09.)
• Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt Domowych (PZBZD)
Komisja zapoznała się z realizacją założeń w 2012 roku (17.01.); dokonała analizy i oceny oraz zaopiniowała założenia programowe na
2013 rok (05.03) oraz zapoznała się ze stanem ich realizacji (03.09.);
Komisja dokonała szczegółowej analizy realizacji zapisów Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Miasta na lata 2005-2014 oraz analizy założeń aktualizacji Strategii na lata 2013 -2025 wraz z jej zaopiniowaniem
dla RM (20.08.).
W zakresie merytorycznej odpowiedzialności Komisja Ładu Przestrzennego
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska na bieżąco opiniowała projekty uchwał.
W odniesieniu do wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku
Komisja skierowała na XXXIII Sesję RM stanowisko w sprawie dokonania analizy tego wykonania w ramach działów merytorycznych Komisji.
Do Burmistrz Miasta kierowane były na bieżąco wnioski, wynikające z bieżącej pracy Komisji oraz wnioski do projektu budżetu miasta na 2014 rok.
Grzegorz Smoliński
Przewodniczący Komisji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Miasta Podkowy Leśnej
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2014 Burmistrza Miasta Pod-kowy Leśnej
z dnia 20 stycznia 2014 r.*/ w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej Komisja
działa w 4-osobowym składzie: Przewodnicząca – Katarzyna Bohdanowicz,
członkowie: Małgorzata Szram, Joanna Smirnow, Artur Duszyński.
Podziękowania od Burmistrza Miasta za długoletnią pracę otrzymały
Panie Magdalena Bijak-Perka i Ewa Grabowska, która złożyła rezygnację z pracy w Komisji.
*/ zarządzenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Podkowy Leśnej

Komisja pracuje na podstawie przyjmowanego corocznie przez Radę
Miasta Podkowy Leśnej programu,
który na 2014 r. został przyjęty uchwałą
nr 169/XXXV/2013 Rady Miasta
Podkowy Leśnej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozw i ą zy wa n i a P ro b l e m ów
Alkoholowych dla Miasta Podkowy
Leśnej na 2014 r.**/
**/ Uchwała nr 169/XXXV/2013 zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
Podkowy Leśnej

Członkowie Komisji pełnią dyżury
w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca w godz. 15 - 16 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej ul. Błońska
46/48. Odbyły się już dyżury
w dniach 13 stycznia, 3 lutego
i 3 marca br. Pozostałe dyżury zaplanowane na2014 r. to 7 kwietnia,
5 maja, 2 czerwca, 7 lipca, 4 sierpnia,
1 września, 6 października, 3 listopada, 1 grudnia. W podanych terminach zapraszamy wszystkie osoby
zainteresowane rozmową na temat
problemu uzależnień lub przemocy
w rodzinie.
Osobą do kontaktu z GKRPA jest
pełnomocnik Burmistrza Miasta
d/s rozwiązywania problemów alkoholowych Małgorzata Niewiadomska
obecna w godzinach pracy tutejszego
Urzędu w pokoju nr 7 lub telefonicznie pod nr tel. 22 759 21 16 e-mail:
gkrpa@podkowalesna.pl
Na 14 marca 2014 r. planowana jest
kolejna projekcja z cyklu filmów o tematyce uzależnień. Na film „Jesteś
Bogiem” zapraszamy dorosłych widzów, szczególne zaproszenie kierujemy do rodziców dzieci i młodzieży
szkół Podkowiańskich. Wstęp wolny.
Na wiosnę GKRPA planuje zorganizowanie pikniku dla dzieci i rodziców
pod hasłem ogólnopolskiej kampanii
„Postaw na Rodzinę”. Planowany jest
koncert zespołu bluesowo-rockowego BLUESMOBILE, gry i zabawy plenerowe. Zamówimy piękną pogodę,
a o dobry humor musimy postarać
się wszyscy, więc – aby do wiosny!!!
Małgorzata Niewiadomska

Badanie ankietowe w mieście
Zwracam się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie na temat
warunków życia w Podkowie Leśnej oraz jakości oferowanych mieszkańcom usług publicznych, jaką kieruje do Państwa Stowarzyszenie LGD
„Zielone Sąsiedztwo”.
Pierwszą ankietę o tej samej treści przeprowadziliśmy we współpracy
z LGD w kwietniu 2011 roku. Informacje o badaniu są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia http://www.zielonesasiedztwo.org.pl
/ankieta, a jego wyniki były omawiane w czasie spotkań mieszkańców
w 2012 i w 2013 roku i zostały wykorzystane przy aktualizacji Strategii
Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. W tym roku chcemy porównać opinie z danymi z roku 2011, aby dzięki pozyskanej wiedzy lepiej
wypełniać zadania jakie stawiane są przed samorządem i instytucjami
gminnymi.
Badanie odbędzie się na terenie miasta w dnach 22 i 29 marca (soboty)
a przeprowadzą je studenci Uniwersytetu Warszawskiego z Instytutu
Geografii i Studiów Regionalnych na statystycznie reprezentatywnej próbie losowo wybranych gospodarstw domowych. Badanie jest całkowicie
anonimowe, a każdy ankieter, który zapuka do Państwa domu będzie
posiadał podpisany przeze mnie imienny identyfikator. Po zakończeniu
badania jego wyniki zaprezentujemy Państwu na stronie internetowej
miasta www.podkowalesna.pl oraz w Biuletynie Miasta.
Wierzę, że takie badania opinii mieszkańców, okresowo powtarzane,
okażą się interesujące dla Państwa, a burmistrzowi i radzie miasta pozwolą na podejmowanie dobrych decyzji o kierunkach jego rozwoju.
Z góry bardzo Państwu dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.
Małgorzata Stępień - Przygoda

Burmistrz

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje
Od 1 stycznia 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie
zlecone, dotyczące przyznawania dodatku energetycznego. Dodatek
przysługuje osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego, które
są stronami umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkują
w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Anna Wrzosek

Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Podkowie
Leśnej informuje,
że w związku z upływem Kadencji Zarządu, zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 15 marca 2014r. w sali CKiIO, ul. Świerkowa 1.
Zapraszamy!

Oświadczenie

„Andrzej Kościelny przeprasza Panią Joannę Damaziak za to, że w swojej ulotce wyborczej z dnia 6 listopada 2006r. naruszył jej dobre imię
poprzez podanie nieprawdziwych informacji w sprawie jej udziału
w realizacji niezgodnie z prawem inwestycji budowy centrum handlowo-usługowego u zbiegu ulic Brwinowskiej i Słowiczej w Podkowie Leśnej
z komentarzem wskazującym na popełnienie czynu karalnego.”
Andrzej Kościelny
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Rozmowa z Włodkiem
Pawlikiem (c.d. ze str. 1)

Czy pamięta Pan moment wręczania nagrody czy może pod wpływem
emocji wydaje się on być snem?

Co Państwa najbardziej zaskoczyło
w samej Gali Grammy?

Pamiętam, jak bardzo byłem już zniechęcony siedzeniem i czekaniem,
bo moja kategoria była 40. Na początku myślałem, że będę taki wyluzowany, bo z założenia jechaliśmy tam z żoną, aby nacieszyć się nominacją, możliwością bycia w tym magicznym miejscu owianym legendą,
być uczestnikami tej wielkiej loterii, nie myśląc zupełnie o nagrodzie.
Jak już siedziałem na miejscu, to skończyła się taka turystyczna radość,
bo uświadomiłem sobie, że jestem jednym z uczestników tej gry, więc
im bliżej nominacji, tym większe nerwy i w pewnym momencie mówię
do żony, po co ja tu przyjechałem, mam już dosyć, muszę stąd wyjść, bo
nie wyrobię. Ale to nie była kwestia tylko mojej odporności, bo za mną
siedział szef Summit Records, Darby Christensen, który chciał mnie uspokoić, położył mi ręce na ramionach, a ja czuję, że mu te ręce drżą, więc
pocieszał ślepy głuchego. Ta nagroda jest do końca utrzymana w tajemnicy, nie ma żadnych przecieków, stąd wywołuje takie emocje, które są
szczere i to się czuje, to czują też ludzie, którzy to oglądają. Gdyby było
inaczej, to ta nagroda nie miałaby takiego znaczenia i szybko straciłaby
na prestiżu, więc organizatorzy bardzo dbają o ten „szekspirowski” dramat. Więc stąd ta eksplozja radości niekontrolowanej, ale czy ja mam
się wstydzić swoich emocji, uczuć?

Przede wszystkim skala przedsięwzięcia, całej strategii, logistyki
wydarzenia, które 26 stycznia było
najważniejszym miejscem w świecie muzycznym. I wykracza to poza
nasze wyobrażenia, chociażby jeśli
chodzi o zastosowane środki bezpieczeństwa. Przyjeżdżają największe gwiazdy, stoją za tym ogromne
pieniądze, więc musiałem też być
uczestnikiem wszystkich procedur
zabezpieczających, a polegało to na
tym, że wszyscy nominowani byli
odbierani specjalnymi limuzynami
z wyznaczonych miejsc, z kartami
identyfikacyjnymi i przez całe Los
Angeles jechaliśmy wolno długim
kordonem, przekraczając posterunki
wojskowe i policyjne z psami, a helikoptery nad nami. Musieliśmy być
już wszyscy ubrani na galowo, według konkretnych wskazówek, więc
nie było wątpliwości jak należało
wyglądać. Sam dojazd do czerwonego dywanu trwał około 2 godzin,
łącznie z kontrolami osobistymi, urządzeniami do wykrywania bomb, etc.
To jest to, czego Państwo nie widzieli.
Ja doświadczyłem tego po raz pierwszy. Byłem na innych festiwalach
– m.in.w Cannes, ale nie da się ich
porównać do imprezy w Los Angeles.
Cała ceremonia wręczania połączona z krótkimi koncertami trwała
10 godzin. Wszyscy nominowani
czekali na tych samych zasadach.
Grammy to 80 kategorii, więc ludzi
w Nokia Theater było chyba
7-8 tysięcy, ale atmosfera była fantastyczna i kiedy przyszedł moment
odczytania werdyktu w naszej kategorii, nastąpiła eksplozja szczęścia
moja, mojej żony i moich wydawców.
Kolejną rzeczą, która jest niesamowita, to akustyka Nokia Theater.
Olbrzymia sala, może nawet na
10 tysięcy osób, i wrażenie, że ta
muzyka jest blisko, niezależnie gdzie
się siedzi i niezależnie czy gra duży
zespół, czy big band czy chór czy
solista, wszystko brzmi jak byśmy to
wszystko słyszeli u siebie w pokoju.
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Co ta nagroda oznacza dla świata jazzu w Polsce?
Może oznaczać bardzo wiele, a może nic nie oznaczać. Na pewno oznacza
coś dla mnie, mogę to nieskromnie powiedzieć. Być może ta nagroda
otworzy słuchaczy amerykańskich na polski jazz. Chciałbym, żeby tak
było, natomiast czy tak będzie – nie mogę za to ręczyć. Jedno jest pewne, że moje nazwisko i płyta i wykonawcy, którzy są na tej płycie przebiły
się do świadomości fanów, mediów amerykańskich. Z resztą wcześniej
już ta płyta przez ponad miesiąc była na listach najczęściej granych płyt
w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o kategorie jazzowe. Teraz to zainteresowanie się wzmogło i przejawia się w skokowej wręcz sprzedaży
płyt. Po pierwszym dniu po nominacji zszedł cały nakład i wtedy poczułem wagę tej nagrody.
Czy teraz Pana kariera wejdzie na międzynarodowe tory?
Tego nie wiem, bo trudno wszystko przewidzieć. To, że otrzymałem tę nagrodę jest też wynikiem moich pewnych wyborów estetycznych, pewnych
decyzji strategicznych, że niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood,
żeby dostać Grammy czy Oskara. Chociaż na płycie gra Randy Brecker,
to przecież to nie jest jego autorska płyta, jest tu gwiazdą, ale kompozycje są moje, orkiestra jest polska, nagrania zostały przeprowadzone
w Warszawie, mix i mastering zrobił Jacek Gawłowski, także ta płyta
jest polskim produktem. Czy będę teraz grał częściej z muzykami amerykańskimi, czy francuskimi, to jest dla mnie drugorzędne. Jeśli poczuję,
że ktoś odpowiada moim założeniom estetycznym, to będę poszukiwał
w innych rejonach, ale nie jest moim celem, że po Grammy mam obowiązek nagrać płytę np. z Dianą Krall czy Beyonce. To jest sfera mojej
autonomii i być może moja następna płyta będzie znowu bardzo polska.
Ta nagroda w końcu nie jest za to, że nazywam się Włodek Pawlik, tylko
za muzykę, którą skomponowałem.
Jak powstaje taki utwór?
W przypadku „Night in Calisia” to było zamówienie kompozytorskie, które otrzymałem od dyrektora Filharmonii Kaliskiej, miałem napisać coś
podobnego w stylistyce do Jazz Suity Tykocin. Ta płyta bardzo podobała
się Adamowi Klockowi (dyrektor Filharmonii w Kaliszu) i zasugerował

mi, że chciałby mieć taki utwór na
1850-lecie Kalisza. Więc po krótkim
wahaniu zdecydowałem się, że spróbuję w tej samej konwencji, estetyce
napisać kolejną jazzową suitę . Taka
praca wymaga czasu, szczególnie gdy
piszę na duże składy, tym bardziej,
że ja też orkiestruję te utwory, mam
taką cechę, że za każdą nutę chcę
odpowiadać i w sumie ten proces
twórczy, w większości właśnie tu
w tym pokoju, trwał miesiąc, napisałem to w maju 2010r. To bardzo
krótko jak na godzinny utwór, ale
wchodzę wtedy w taki trans, kiedy dzień i noc stają się nieważne.
Pamiętam, że miałem taką radość, że
to płynie, ciągle miałem jakieś nowe
pomysły. To jest fajne uczucie, kiedy
to „schodzi” na człowieka i można
„to” przelać na papier.
A to miejsce – Podkowa Leśna,
co ono dla Pana znaczy?
Mieszkam tu już 13 lat i Podkowa zawsze była takim punktem odniesienia i miejscem gdzie po przyjeździe
z Warszawy doznawałem uczucia,
że wszystko jest inne, przede wszystkim przyroda i ten spokój, że można
gdzieś mieszkać, gdzie człowiek zmienia tryb, z rytmu miasta wchodzimy
w rytm bardziej nostalgiczny, spokojny i nie poddany presji czasu,
którą dyktuje aglomeracja miejska. Nie ukrywam, że od kiedy się
tu przeniosłem, większość moich
większych utworów powstało tutaj.
To jest miejsce, które mi daje dużo
skupienia, świadomość oddalenia
od Warszawy jest bardzo istotna,
oddalenia od miejsc bardziej industrialnych, betonu, asfaltu, stali
i niezbyt świeżego powietrza latem.
Tak więc Podkowa, może do końca
nie wiem jak bardzo - istotnie wpływa na muzykę, którą tworzę.

Co słychać
w Podwarszawskim
Trójmieście Ogrodów
W ramach listopadowych warsztatów zobowiązaliśmy się do upowszechnienia informacji o wykorzystaniu LOGO PTO.
Znak słowno-graficzny „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów” został
prawnie zastrzeżony 15 czerwca 2011 roku w Urzędzie Patentowym.
Właścicielami znaku są w równym stopniu: Gmina Brwinów, Gmina
Milanówek i Gmina Podkowa Leśna. Są to także jedyne jednostki uprawnione do posługiwania się tym znakiem - inne podmioty, jak np. organizacje pozarządowe czy firmy prywatne muszą uzyskać zgodę Burmistrza
jednej z Gmin (wystarczy jednego, nie trzech jednocześnie). Logo może
się pojawiać zarówno na materiałach drukowanych do celów informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych, biznesowych, jak i podczas imprez
oraz wydarzeń lokalnych i ponadlokalnych. Regulamin używania znaku
PTO dostępny jest w każdym z trzech Urzędów Gmin.
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów (PTO) tworzą:
• gmina miejsko-wiejska Brwinów (23 tys. mieszkańców, w tym 13 tys.
na terenach wiejskich),
• Miasto Ogród Milanówek (17 tys. mieszkańców)
• Miasto Ogród Podkowa Leśna (4 tys. mieszkańców).
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów to przykład lokalnego obszaru
funkcjonalnego złożonego z sąsiadujących, niewielkich ośrodków miejskich o przenikającej się zabudowie, głównie jednorodzinnej, oraz otaczających je terenów wiejskich położonego na skraju dwu powiatów:
pruszkowskiego i grodziskiego. Łącznie obszar zamieszkuje 44 tys. osób.
Cel, jak został sformułowany w czerwcu 2010 przy podpisaniu porozumienia o współpracy w ramach PTO dotyczy ochrony dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego oraz podejmowania inicjatyw na rzecz
podnoszenia jakości życia mieszkańców obszaru, we współpracy ze społecznościami lokalnymi.
• PTO to nie tylko formalne porozumienie między samorządami, ale
przede wszystkim umowa społeczna oraz współdziałanie wszystkich sektorów budujące tożsamość lokalną i sprzyjające identyfikacji
mieszkańców.
• Treścią współpracy mieszkańców w ramach PTO są oddolne inicjatywy
angażujące osoby, grupy oraz partnerskie instytucje i stowarzyszenia
na rzecz różnorodnych działań dla szeroko rozumianej społeczności
lokalnej. Wiele z nich ma charakter nieformalny i wynikają po prostu
z potrzeby serca, z potrzeby wzmacniania kontaktów i więzi sąsiedzkich.
• PTO, to z jednej strony trójstronne porozumienie między władzami
samorządowymi a z drugiej - równoległy, oddolny ruch społeczny
o nośnym potencjale rozwojowym.
Anna Łukasiewicz
Prezes Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”

Dziękuję za rozmowę!

Idzie wiosna - weź szczoteczkę

Rozmawiała: Marta Szymska

Centrum Profilaktyki Podkowa, Związek Podkowian oraz Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów, zapraszają serdecznie 22 marca (sobota) 2014 r.
o godz.10.00 do Szkoły KIK w Podkowie Leśnej, ul. Modrzewiowa 41 na
spotkanie z dr Teresą Fahrenbach „Zdrowie zaczyna się w jamie ustnej”
poświęcone nowoczesnemu podejściu do profilaktyki w jamie ustnej.

Burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowa
Leśna oraz cała społeczność podkowiańska składa Panu Włodkowi
Pawlikowi najszczersze gratulacje
życząc dalszych sukcesów!
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Szczególną uwagę publiczności przykuła wielka – nie bójmy się tego słowa – kreacja Danuty Szewczyk (Aurelia), cięte dialogi Joanny Walcowej
(Konstancja) z Anną Foss (Gabriela) i brawurowe wcielenie Zbigniewa
Jachimskiego w rolę Szmaciarza.
Nie ma dobrego teatru bez światła i dźwięku i tu zespół chylił czoła przed
mistrzami w swoim fachu: Pawłem Zychem i Krzysztofem Kościeszą, którzy nadali przedstawieniu ostateczny sznyt.
Zarysujmy w skrócie akcję spektaklu:
Oto czarny charakter – Prezes (Andrzej Glegolski) skuszony podszeptami cynicznego Prospektora (Paweł Dziekański) zamierza zarobić miliony
na wydobyciu ropy naftowej, co niechybnie doprowadzi do zniszczenia
Chaillot.

Wielki sukces
Teatru Otwartego!

Przedsięwzięcie ma sfinansować konsorcjum paskudnych typów z udziałem bezwzględnego Maklera (Włodzimierz Sarna) i Barona – utracjusza
wyprzedającego rodzinne majątki na rzecz uciech cielesnych (Zbigniew
Musiałek).
Cała szajka snuje swe niecne plany w uroczej paryskiej kawiarence, lecz
nie zdają sobie sprawy, że podsłuchują ich zaniepokojeni mieszkańcy,
którym te zamiary podobają się coraz mniej.

Włodek Pawlik
– The Man I love!

Na przedstawienie pt. „Wariatka
z Chaillot” przyszły tłumy widzów!
Pomimo wyniesienia krzeseł ze
wszystkich biur, ławek z korytarzy,
a nawet z garderoby dla artystów
- niektórzy widzowie obserwowali
spektakl na stojąco.
A było co oglądać – na scenie koncertowo grało ponad dwadzieścia
osób, spośród których kilka stworzyło
naprawdę niezapomniane kreacje!
Znaczna w tym zasługa Joanny
Cichoń, która dokonując adaptacji tekstu Jeana Giraudoux zdołała
stworzyć miejsce dla znakomitej
grupy aktorów Teatru Otwartego
utrzymując jednocześnie dynamikę
przedstawienia i nadając mu niepowtarzalny – podkowiański charakter.
Ona też przygotowała znaczną część
scenografii i zadbała o wizualizację.

12

Włodek Pawlik – pierwszy polski jazzman uhonorowany prestiżową
nagrodą Grammy znów zagra w Pałacyku – Kasyno w ramach cyklu
Podkowiańskie Orły.
Wśród laureatów tej nagrody było do tej pory zaledwie kilkoro Polaków –
między innymi dyrygent – Antoni Wit, kompozytor – Krzysztof Penderecki
i pianista – Artur Rubinstein.
Oprócz nagrodzonego Grammy albumu „Night in Calisia”, Włodek Pawlik
skomponował m.in. muzykę do filmu „Rewers”, za którą otrzymał nagrodę filmową Orły 2010. Przedtem zdobył Fryderyka 2005 za misterium
„Stabat Mater” i nagrodę TVP Kultura 2006 za album „Anhelli”.
Koncerty z cyklu „Włodek Pawlik zaprasza – Jazz w Kasynie”, w których
brali udział zaproszeni przez niego wybitni muzycy jazzowi zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem podkowian. Cykl ten zakończył się
w 2011 roku pozostawiając u publiczności poczucie niedosytu.
Z tym większą satysfakcją zapraszamy na koncert „The Man I love” podczas którego standardy jazzowe wykonają: Włodek Pawlik – fortepian,
Paweł Pańta – kontrabas, Marek Bałata – śpiew.

od 14 lutego dostępny na stronie CKiIO: www.ckiopodkowa.pl oraz
złożyć go do 21 marca w siedzibie Centrum, ul. Lilpopa 18. Pracownicy
CKiIO służą pomocą przy wypełnieniu wniosku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 kwietnia. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby
zrealizować swoje pomysły i zrobić coś ciekawego dla swojego miasta,
do udziału w konkursie.
Agnieszka Wojcierowska CKiIO

Otwórzmy Ogrody!
X edycja Festiwalu Otwarte Ogrody
w Podkowie Leśnej

Pomysł się liczy!

Konkurs minigrantowy wesprze projekty kulturalne podkowian.
Zachęceni zainteresowaniem mieszkańców, którzy zgłosili ciekawe pomysły na działania kulturalne (i nie tylko)
na rzecz społeczności lokalnej, już po
raz trzeci ogłaszamy skierowany do
podkowian konkurs minigrantowy
pod nazwą „Pomysł się liczy”. Chcemy
w ten sposób wesprzeć tych, którzy
podejmują wspólny wysiłek, aby
w Podkowie Leśnej żyło się ciekawiej.
Na konkurs, skierowany zarówno do
młodzieży, jak i do dorosłych, zgłaszać
można projekty kulturalne, a także
sportowe, rekreacyjne, ekologiczne,
o ile zakładają one współdziałanie
z mieszkańcami oraz instytucjami
życia lokalnego i wynikają z ich konkretnych potrzeb.
W 2013 r. grupy nieformalne reprezentujące różne środowiska zrealizowały w ramach konkursu 5 projektów: Architektura ognia w Podkowie
Leśnej - wystawa dokumentująca zabytkowe piece połączona z warsztatami kaflarskimi, Białogłosy – warsztaty
śpiewu białego, Jubileusz Świetlików,
Melanż gier planszowych, Olimpiada
siatkarska szkół.
CKiIO wesprze w tym roku maksymalnie 8 projektów: grupy młodzieżowe mogą starać się o środki w wysokości do 700 zł, dorośli
– do 1500 zł. Jedna grupa może
otrzymać dofinansowanie tylko na
1 projekt. Zwycięskie projekty otrzymają też z naszej strony wsparcie
organizacyjne.
Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba spełnić kryteria regulaminu konkursu, prawidłowo wypełnić wniosek,

Festiwal „Otwarte Ogrody”, największe podkowiańskie wydarzenie, które wrosło już na stałe
w pejzaż kulturalny naszego miasta, obchodzi
w tym roku swoje dziesiąte urodziny. Jubileuszowa
edycja Festiwalu zaplanowana została na weekend: 6 - 8 czerwca.
Wydarzenia festiwalowe jak co roku będą promować lokalne dziedzictwo kulturowe miasta – ogrodu i budować więzi sąsiedzkie, tworząc
prawdziwe święto Podkowy i jej mieszkańców.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby dołączyć do tego
grona i podzielić się z gośćmi swoją prywatną przestrzenią, często
zabytkowych domów i ogrodów, do udziału w Festiwalu.
10 marca o godz. 18.00 Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich jako
koordynator Festiwalu organizuje w Pałacyku Kasyno spotkanie dla stałych i nowych uczestników Festiwalu. Zapraszamy!
Agnieszka Wojcierowska CKiIO

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich otrzyma
70.000 złotych dofinansowania na infrastrukturę!
Mamy przyjemność zakomunikować, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego ogłosiło w wyniki naboru wniosków o dofinansowanie
w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury” w priorytecie
„Infrastruktura Domów kultury”.
Uplasowaliśmy się na 59 miejscu spośród około 500 aplikantów z całej
Polski. Zaledwie 115 z nich otrzymało dofinansowanie.
Dotacje przyznano jedynie ośrodkom, które przekroczyły pułap 70 punktów na 100 możliwych.
Chcielibyśmy podkreślić, że o tak wysokiej lokacie CKiIO zadecydowała
głównie ocena wartości merytorycznej wniosku, dopiero w drugiej kolejności jego znaczenie strategiczne z punktu widzenia Ministerstwa Kultury.
Dotacja zostanie przeznaczona na następujące wyposażenie: nowy elektryczny mechanizm kurtynowy wraz z kurtyną, przenośne oświetlenie
sceniczne, sprzęt nagłaśniający (w tym mikroporty), rzutnik podwieszany
wraz ze specjalnym ekranem do systemów DVD Blu-ray, pakiet programów graficznych dla potrzeb edukacji plastycznej w zakresie Nowych
Form Sztuki.
CKiIO zakupi ponadto nowoczesne systemy wystawiennicze wewnętrzne
ze specjalnym oświetleniem, a także system zewnętrzny przeznaczony
do wystaw plenerowych.
Do działań w plenerze przewidziano także zakup dwóch namiotów umożliwiających zabezpieczanie imprez w razie niepogody.
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PROGRAM SEMESTRU XVII (wiosennego) 2014
12.02.14 środa g.11.00 Wykład inauguracyjny:
Olgierd Dziekoński
sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
18.02.14 wtorek g. 17.30
Michał Jeżewski

Prawo czy aktywność obywatelska?

KLUB PODRÓŻNIKA: Kuba – wyspa gorąca!

19.02.14 środa g.11.00
Paweł Chaber
Bezpieczeństwo w sieci.
Krzysztof Buczek
projekt „Polska Cyfrowa Równych Szans”
Współpraca: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
26.02.14 środa g. 11.00
Igor Pogorzelski

Karnawał - od walców Chopina do walca angielskiego.

5.03.14 środa g. 11.00
Dr Elżbieta Potocka

Kobiety w cywilizacji konfucjańskiej.

12.03.14 środa g. 11.00
Dr Karolina Archacka
18.03.14 wtorek godz. 17.30

Co dalej? O rzeczywistym i potencjalnym zastoso
waniu komórek macierzystych w biologii i medycynie.
KLUB PODRÓŻNIKA

19.03.14 środa g. 11.00
Dr Danuta Romaniuk
Korzenie polskości w Ameryce.
(wykład we współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW)
26.03.14 środa godz. 11.00 Wykład wyjazdowy
Stara Pomarańczarnia (Łazienki Królewskie) ,
2.04.14 środa g. 11.00
Dr Katarzyna Sierakowska

Teatr XVIII wieku. Théâtre de société.

Dlaczego Wielka Wojna? Społeczeństwo polskie
i konflikt z lat 1914-1918.

9.04.14 środa g.11.00
Dr Anna Leśniewska-Zagrodzka

Ravenna – na skrzyżowaniu Wschodu i Zachodu.

15.04.14 wtorek g. 17.30
Jadwiga Koszutska

KLUB PODRÓŻNIKA: Rzym

16.04.14 środa g.13.00 Wykład wyjazdowy
Muzeum Etnograficzne

Czas świętowania w kulturach ludowych Polski i Europy.

23.04.14 środa g. 11.00
Dr Marcin Trepczyński

Argumentacja i krytyczne myślenie.

30.04.14 środa g. 11.00
Józef Kolinek

Andrzej Panufnik - artysta wyklęty - w setną rocznicę urodzin.

7.05.14 środa g. 11.00
Dr Izabela Galicka

Nieznane, odkryte dzieła sztuki.

10.05.14 sobota
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Wycieczka do Żyrardowa

14.05.14 środa g. 11.00
Dr Beata Stopińska

Jak przedłużyć młodość.

20.05.14 wtorek godz. 17.30

KLUB PODRÓŻNIKA

21.05.14 środa g. 11.00

Wykład dot. Unii Europejskiej (10 lat po przystąpieniu Polski).

28.05.14 środa g. 11.00
Prof. Andrzej Niwiński
Polskie badania wykopaliskowe w Egipcie.
(we współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW).
4.06.14 środa g. 11.00

Wykład dot. rocznicy wyborów 1989 r.

11.06.14 środa g.11.00

Uroczyste zakończenie semestru.

Więcej informacji: 22 758 94 41, 22 729 13 84 uniwersytet@ckiopodkowa.pl, www.ckiopodkowa.pl
Czesne semestralne: 60 zł, wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł, jednorazowy udział w wykładzie 8 zł.
PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE.
Zajęcia dodatkowe:
j. angielski (poziom podstawowy)

środa godz. 10.00-11.00

warsztaty komputerowe (od marca)

czwartki godz. 16.30-18.00

gimnastyka

wtorki godz. 10.00-11.00, piątki godz.8.30-9.30

Nordic-Walking

piątki godz. 10.30-12.00

Klub Brydżowy

poniedziałki godz. 18.00

Basen

piątki godz. 15.00-16.00			

Teatr Otwarty

Kształtowanie świadomości architektonicznej potrzebą społeczną
– cykl wykładów dla dorosłych i warsztatów architektonicznych dla dzieci.
Ebenezer Howard – założyciel pierwszego w historii Stowarzyszenia
Miast Ogrodów, zaczerpnął tę ideę
urbanistyczną z powieści dziewiętnastowiecznego futurysty, Edwarda
Bellamy’ego, pod tytułem „Patrząc
wstecz – 2000 – 1887”, której bohater budzi się hibernacji w roku
2000, kiedy to nawet największe
metropolie miały łączyć w sobie zalety wsi i miast.
Założenia urbanistyczne Howarda
znalazły swoje odbicie również
w planie urbanistycznym Podkowy
Leśnej. Osobom, które dobrze czują się w naszym mieście szczególnie
polecamy wykłady dotyczące współczesnego spojrzenia na przestrzeń
i metody jej projektowania.

Wszystkie zajęcia z (wyjątkiem 11 maja) w Pałacyku – Kasyno, ul. Lilpopa 18
Wykłady:
29 marca (sobota), godz. 16.00 – „Kształtowanie przestrzeni publicznej, czyli jak
współtworzymy nasze miejsce do życia” – wykład dr. Krzysztofa Domaradzkiego;
10 maja (sobota), godz. 16.00 – „Krajobrazy i ogrody XXI w. – nowe trendy, nowe wyzwania” – wykład Barbary Kraus-Galińskiej;
Warsztaty architektoniczne dla dzieci:
9 marca (niedziela), godz. 12.30 – „Bałagan i porządek przestrzenny”;
27 kwietnia (niedziela), godz. 12.30 – „Natura w mieście”;
11 maja (niedziela), godz. 12.30 – „Kolor i detal w architekturze”
(UWAGA! wyjątkowo w budynku przy ul. Świerkowej 1);
8 czerwca (niedziela), godz. 12.30 – „Moje miejsca w mieście / moje
miasto, a w nim (topografia terenu);
Warsztaty prowadzi: Barbara Domaradzka,
animacja: Aleksandra Mieczkowska.
Wstęp wolny!
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“Podkowa”, i po wyświetleniu nazwy kilkamy w Miejską Bibiliotekę
Publiczną w Podkowie Leśnej. Po wyświetleniu informacji o Warszawskim
Zbiorze Bibliotecznym, na dole strony klikamy “DODAJ BIBLIOTEKĘ”, po
czym wpisujemy unikalny kod PIN do zdalnego logowania, który można
otrzymać w Bibliotece i kliknąć na klawisz „DODAJ”.
WAŻNE!!!
Czytelnicy, którzy zakładali konta myIBUK i już korzystali z platformy IBUK
Libra NIE MUSZĄ zakładać konta ponownie. Wystarczy, że dodadzą do
niego nowy kod PIN.
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10.30 – 18.30
Wtorek 10.30 – 14.30
Środa 10.30 – 19.00
Czwartek 10.30 – 18.30
Piątek 10.30 – 18.30
Sobota 10.30 – 14.30
email:
wypozyczalnia@mbp-podkowalesna.pl
rezerwacja@mbp-podkowalesna.pl
www.mbp-podkowalesna.pl

Biblioteka podkowiańska oferuje możliwość korzystania
z pełnotekstowych publikacji

UWAGA!!!
Jeżeli czytelnik chciałby wydrukować fragment książki zostanie poinformowany o konieczności uiszczenia opłaty oraz jej wysokości i sposobu
dokonania zapłaty.

Zapraszamy wszystkich kochających książki, dla których dzień bez
lektury jest dniem straconym.
ANGLOJĘZYCZNY
Gorąco zapraszamy do udziału w spotkaniach anglojęzycznego
Dyskusyjnego Klubu Książki. Uczestnicy spotykają się w Bibliotece podkowiańskiej dwa razy w miesiącu w piątki w godzinach 12.00 - 13.00
lub dłużej.
POLSKOJĘZYCZNY
Na spotkania klubowe zapraszamy co tydzień
w środy w godzinach 17.00 - 19.00
ODKRYJMY NOWE TYTUŁY - POWRÓĆMY DO STARYCH TEKSTÓW

KLUB POD MĄDRYM SMOKIEM

Czytanie książek w IBUK LIBRA umożliwia dedykowane oprogramowanie,
dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez
przeglądarkę WWW, niezależnie od
posiadanego systemu operacyjnego,
bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji. Zalecamy używanie
aktualnej wersji Google Chrome,
Firefox lub Safari. Uruchomienie
programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies. Książki
w wersji elektronicznej można czytać wykorzystując każdy komputer
z dostępem do Internetu. Na stronie
Biblioteki www.mbp-podkowalesna.
pl należy wejść w baner “IBUK libra”,
a następnie kliknąć na “Wyszukaj
bibliotekę”. Następnie wpisujemy
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ANGLOJĘZYCZNY
Z radością informujemy, że rozpoczęły się organizowane w Bibliotece
anglojęzyczne spotkania Klubu pod Mądrym Smokiem. Mali uczestnicy
podczas gier i zabaw połączonych z lekturą zgłębiają tajniki języka angielskiego. Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 4-6 lat. Spotkania odbywają się w dwie soboty w miesiącu w godzinach 12.00 -13.00
POLSKOJĘZYCZNY
W marcu 2014 r. rozpoczniemy 7 rok spotkań Klubu pod Mądrym Smokiem.
Najmłodszych mieszkańców zapraszamy, jak zawsze do Biblioteki podkowiańskiej, w każdy wtorek i sobotę w godzinach 11.0 -12.00
Dorota Skotnicka

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

„Pod akacjami”
9 marca zapraszamy na spektakl „Pod akacjami” – sztukę Jarosława
Iwaszkiewicza w wykonaniu Teatru Rampa; reżyseria Grzegorz Mrówczyński,
w roli księdza Wegrzyna wystąpi Marek Frąckowiak. Utwór został napisany
w 1945 r, ogłoszony drukiem po śmierci pisarza w 1983 r. Akcja dramatu
rozgrywa się w Podkowie Leśnej.
Kulminacja obchodów jubileuszowych przypadnie jesienią 2014: wrzesień październik.
Rok 2014 jest dla Muzeum w Stawisku
rokiem jubileuszowym. Świętować
będziemy dwie rocznice: 120-lecie
urodzin Jarosława Iwaszkiewicza
oraz 30-lecie Muzeum im. Anny
i Jarosława Iwaszkiewiczów.

Najważniejszą imprezą będzie (także jubileuszowy) XV Festiwal Muzyczne
Konfrontacje: „Stawisko w kulturze polskiej”.

Do 9 marca czynna będzie wystawa zimowych pejzaży tatrzańskich
z kolekcji Leszka i Piotra Radwanów. Wśród prezentowanych prac znajdują się m.in. płótna Stanisława Gałka,Stefana Filipkiewicza, Wandy
Gentil-Tippenhauer i Alfreda Terleckiego.

Rozpoczęliśmy ten rok koncertem
artystów ”Piwnicy pod Baranami”.
W repertuarze kolędowym wystąpili
26 stycznia Beata Czernecka, Piotr
KUBA Kubowicz, Pawel Pierzchała i
Michał Póltorak. Trzeba podkreślić,
że spotkania z artystami krakowskiej
Piwnicy pod Baranami można uznać
za tradycje imprez na Stawisku.
Wcześniej koncertowali tu kilkakrotnie m.in. Leszek Długosz i Grzegorz
Turnau.

Grammy dla Włodka Pawlika
– gratulacje od Stawiska

Włodkowi Pawlikowi - laureatowi tegorocznej nagrody Grammy Muzeum w Stawisku składa najserdeczniejsze gratulacje. Zdobywając tę nagrodę Włodek
Pawlik znalazł się w gronie najwybitniejszych polskich
artystów, laureatów Grammy w bardziej i mniej odległej przeszłości, jak m.in. Artur Rubinstein, Krzysztof
Penderecki, Antoni Wit.
Warto przypomnieć, że Artur Rubinstein i Włodek
Pawlik to bywalcy Stawiska. Rubinstein gościł
tu za życia Gospodarzy, Włodek Pawlik koncertuje
w Stawisku od 2000 r., a w 2010 r. z inicjatywy
Muzeum i Włodka Pawlika powstały Struny na
ziemi – kompozycje do wierszy J. Iwaszkiewicza.
Prawykonanie utworu odbyło się w Stawisku w grudniu 2010 r. (wsparcia finansowego udzieliło miasto
Podkowa Leśna), płyta ukazała się w 2012 r.
Alicja Matracka- Kościelny
dyrektor Muzeum w Stawisku
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Zespół Szkół
Samorządowych
w Podkowie Leśnej
Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Warszawy,
Publiczne Gimnazjum

www .podkowa-szkola.pl

Za dary serca
szczodrym podkowianom
serdecznie dziękujemy!
XXII Finał WOŚP w ZS w Podkowie
Leśnej
W tym roku nasi wolontariusze
w ramach XXII Finału zebrali ponad
10 600 zł. Wszystkie środki zostały przekazane Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy dla ratowania
życia dzieci i godnej opieki medycznej
seniorów. Wolontariuszom, uczniom
naszego gimnazjum, składamy serdeczne podziękowania za uczciwość
i postawę godną naśladowania. Bez
Was Drodzy Uczniowie nic by się
nie udało!
Wyrazy uznania i wdzięczności
kierujemy do tych wszystkich
wspaniałych osób, które wsparły nas w żmudnej pracy liczenia
pieniędzy. Dziękujemy Dyrektor
Elżbiecie Mieszkowskiej, części Grona
Pedagogicznego oraz niestrudzonym
Uczniom-Wolontariuszom.
Sztab XXII Finału WOŚP w Zespole
Szkół w Podkowie Leśnej.

Finał XIX edycji konkursu
czytelniczego na opowiadanie baśni
15 stycznia 2014 roku grupa uczniów
ze SP w Podkowie Leśnej wzięła
udział w finale XIX edycji konkursu
czytelniczego na opowiadanie baśni,
bajek i legend pt.: „Dawno, dawno temu…” organizowanym przez
Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk
Mazowiecki, Filię Pedagogiczną
Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN
w Grodzisku Mazowieckim oraz
Biblioteki szkolne.
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Igor i Jakub przedstawili uczestnikom raz jeszcze, zwycięskie baśnie:
”Bajka o śwince wietnamskiej” oraz „Bajka o Jasiu, Małgosi i BabieDziadu”
przygotowane na eliminacje z dnia 10 grudnia 2013 roku.
Nagrody książkowe oraz dyplomy pamiątkowe
za pierwsze miejsca odebrali:
- w klasach 1-3
Jakub Wojtyński klasa 3b
-w klasach 4-6
Igor Kumela klasa 4a
Nagrody za 2 miejsca odebrały:
Zosia Koronkiewicz klasa 6a,
Olga Tałasiewicz klasa 6a.
Wyróżnienia za udział otrzymali:
Ola Piotrowska klasa 1a,
Mikołaj Kołodziejczyk klasa 1a

Zwycięzcy konkursu: Igor Kumela - klasa 4a
oraz Jakub Wojtyński - klasa 3b
Fot. R. Wilamowski

Uczeń naszej szkoły laureatem konkursu językowego
Uczeń klasy 3 Gimnazjum Publicznego w Podkowie Leśnej Kuban
Turanbajew został w styczniu br. laureatem kuratoryjnego konkursu języka
rosyjskiego dla gimnazjum. Kuban będzie mógł wybrać dowolną szkołę
ponadgimnazjalną bez konieczności zdawania egzaminów gimnazjalnych.
Gratulujemy!

Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały
w Podkowie Leśnej
Bal karnawałowy
Wszystkie dzieci z utęsknieniem czekały na nadejście tego dnia. Kiedy
pojawiły się pierwsze rytmy wesołej muzyki, to wszystkie bajkowe postacie z wielką ochotą rozpoczęły pląsy, tańce. Nad całością czuwały
i zapraszały do zabawy panie z przedszkola. Jak zwykle wszyscy bawili
się znakomicie. Były „tańce – łamańce”, dostojne pary i zakręcone korowody. Jednym słowem zabawa na 102! Wspólna zabawa dostarczyła
dzieciom wiele radości a uśmiech nie znikał ani na chwilę.

Dzień Babci i Dziadka
Piękne życzenia składali nasi wychowankowie. Pod czujnym i troskliwym
okiem przedszkolaki z każdej grupy
przygotowały wspaniałą uroczystość.
Elegancko ubrane dzieci śpiewały wesołe piosenki i tańczyły tańce. Z wielkim zaangażowaniem i przejęciem
recytowały wzruszające wierszyki.
Mali artyści po występach wręczali kochanym Babciom i Dziadkom
przepiękne upominki. Niejednej
babci i dziadkowi łezka zakręciła się
w oku, a serca przepełniała duma ze
swoich małych dzielnych wnuków.
Uśmiechom nie było końca.

Liceum na Wiewiórek
wigilijnie i międzynarodowo
Już od połowy grudnia w szkole co roku czuje się
atmosferę Bożego Narodzenia. Jednym z pierwszych zwiastunów zbliżających się świąt są listy od dzieci z Domu Dziecka w Gołdapi. Każda
klasa co roku dostaje list pisany własnoręcznie lub dyktowany wychowawcy, opisujący upragniony prezent na Boże Narodzenie i spełnia jedno dziecięce marzenie. Organizatorką i koordynatorką akcji jest nasz
szkolny psycholog pani Ewa Iwanowska, która obdarza zadaniami kupna
prezentów nie tylko uczniów naszej szkoły, także niektóry nauczycieli
i swoich licznych znajomych.

Rekrutacja do przedszkola
Przedszkole Miejskie rozpoczyna rekrutację kandydatów do przedszkola
na wolne miejsca od dnia 17 lutego
do 18 kwietnia 2014.

Kiermasz wielkanocny
Wielkanoc tuż, tuż. Na kilka dni przed
Wielkanocą będziemy organizować
kiermasz wielkanocny. Dzieci z każdej grupy wraz ze swoimi paniami
wykonają różnego rodzaju ozdoby
świąteczne. Mamy nadzieję, że te
niepowtarzalne i wykonane ręcznie
ozdoby będą cieszyły się dużym powodzeniem wśród rodziców w dniach
14, 15 kwietnia.
Anna Pietrzak - Miller

Przygotowanie wigilii szkolnej jest zadaniem klas drugich. Trzeba zrobić
świąteczne dekoracje, kupić i ubrać choinkę, zorganizować losowanie
i zbiórkę prezentów dla całe szkoły, zastawić wigilijny stół. Za każdym
razem klasy drugie przygotowują program artystyczny : bożonarodzeniowe przedstawienia czy filmy. W tym roku uczniowie zaprezentowali
swoim kolegom obyczaje świąteczne w różnych krajach. Tzw. Niemcy czyli
ci , którzy uczą się niemieckiego, w sposób nadzwyczaj porządkowany
i szczegółowy opisali obyczaje naszych sąsiadów zza zachodniej granicy.
Szczególnie dużo uwagi poświęcili jarmarkom przedświątecznym , a na
zakończenie poczęstowali nas ciastem zwanym Stolle. Grupa francuska
przedstawiła tradycje szopek prowansalskich i przygotowała bożonarodzeniowe francuskie ciasto, bo jak wiadomo uciechy stołu i kulinarne
wyrafinowanie są cechą kultury Francji, a grupa hiszpańska pokazała
radosną meksykańską zabawę zwaną piniata, która wymaga zaiste południowego temperamentu, polega bowiem na rozbijaniu głowy z rogami, co oznacza symboliczne oczyszczenie z grzechów. A potem było
jak zwykle: dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia długo,
długo i serdecznie, rozpakowywaliśmy upominki , ucztowaliśmy i gadaliśmy zupełnie tak jakby na co dzień nie dość było rozmów i spotkań.

Dzień otwarty w Podkowiańskim Liceum nr 60
26 kwietnia w sobotę zapraszamy do naszej szkoły uczniów okolicznych
szkół. Będzie można obejrzeć budynek liceum, zwiedzić pracownie
przedmiotowe oraz wziąć udział w zakończeniu roku klas maturalnych.
Klasy drugie przygotowują zwykle na pożegnanie klas trzecich występ,
przedstawienie teatralne czy film. Czasami tego dnia odbywa się otwarcie
nowej wystawy malarskiej lub fotografii w szkolnej galerii Jaśminarium.
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Aktualności

ze Szkoły św. Teresy
i Gimnazjum św. Hieronima

Dwa koncerty:
Monika Kuszyńska
i Żyrardowskie Uderzenie
Tegoroczna akcja mikołajkowa obfitowała w dwa koncerty. Pierwszy, pełen
wzruszeń koncert Moniki Kuszyńskiej
odbył się w sobotę, 14 grudnia.
Artystka poruszyła zebraną publiczność nie tylko pięknym śpiewem, ale
również swoją postawą. Mikołajkowy
czas podsumowała trafnie utworem
Stanisława Sojki, którego fragment
brzmi: „Na miły Bóg, życie nie tylko
po to jest by brać, życie nie po to by
bezczynnie stać, lecz żeby żyć siebie
samego trzeba dać.”
Drugi odbył się w niedzielę,
9 lutego. Wystąpił zespół perkusyjny
Żyrardowskie Uderzenie. 15 młodych
muzyków grających pod kierownictwem twórcy zespołu Michała
Niedziałka – nauczyciela, dyrygenta i perkusisty. Koncert składał się
z dwóch części. W pierwszej zabrzmiały utwory klasyczne, w drugiej
zagościła muzyka filmowa, bębny
i muzyka „tupana” – trzeba było to
usłyszeć, bo słowami trudno jest ją
opisać. Reżyserzy koncertu ubogacili
go prezentacjami multimedialnymi
i wystrzałowym confetti, co jeszcze
bardziej podniosło jego atrakcyjność. To wydarzenie artystyczne
zgromadziło koło dwustu słuchaczy i zakończyło się gorącą owacją
na stojąco. Występujący muzycy to
uczniowie i absolwenci Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Żyrardowie.
Wszyscy wystąpili charytatywnie,
absolutnie rewelacyjnie kończąc nasze tegoroczne Mikołajki dla Michała
i Mateusza. Niech żałują Ci, którzy
nie mogli spędzić tego wieczoru
razem z nami.
Wszystkim, którzy przyczynili się
do tak pięknego finału bardzo
dziękujemy!!!
Grzegorz Dąbrowski
Dyrektor szkoły
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Towarzystwo Przyjaciół
Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna
Zwraca się z prośbą do obecnych i byłych mieszkańców naszego miasta o
udostępnienie dokumentów i fotografii, relacji i wspomnień, informacji
i pamiątek dotyczących:
wojny i okupacji oraz pierwszych lat powojennych (1939-1948)
Interesują nas wspomnienia, relacje, listy, fotografie, przedmioty i pamiątki, dotyczące zarówno bezpośrednich uczestników działań zbrojnych we wszystkich formacjach i oddziałach powstańczych, jak i działania zaplecza, służb prasowych, medycznych
i aprowizacyjnych, a także dotyczące osób i rodzin udzielających pomocy
i wsparcia na terenie naszego miasta po Powstaniu Warszawskim;
działalności opozycyjnej, stanu wojennego, wolnych wyborów (1976-1990)
Interesują nas dokumenty, fotografie, wspomnienia, ulotki, plakaty,
afisze, znaczki i przywieszki, informacje o osobach zaangażowanych
w działania opozycyjne na terenie Podkowy Leśnej i okolic oraz działających w strukturach ponadlokalnych, Komitetach Obywatelskich
i przekształceniu struktury politycznej i państwowej w wolne i niezawisłe Państwo Polskie.
Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej, działające przy naszym stowarzyszeniu, z okazji przypadających w roku bieżącym: 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 70. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz
25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów zamierza:
podjąć prace nad podkowiańskim słownikiem biograficznym mieszkańców Podkowy Leśnej uczestniczących we wszelkich wydarzeniach
związanych z II wojną światową i Powstaniem Warszawskim, a także
działalnością opozycyjną,
sukcesywnie uzupełniać posiadaną bazę archiwalną o nowe materiały
i dokumenty oraz je opracowywać i udostępniać zgodnie z obowiązującymi zasadami archiwistyki,
kontynuować działalność wydawniczą i wystawienniczą, popularyzując
historię Miasta Ogrodu Podkowa Leśna i jej mieszkańców.
Zwracamy się zatem z apelem o przejrzenie rodzinnych archiwów
i albumów i udostępnienie posiadanych dokumentów i fotografii do
wykonania odbitek i digitalizacji. Pozyskane materiały będą wykorzystane wyłącznie do celów dokumentacyjnych, naukowych, wydawniczych
i wystawienniczych (za zgodą właścicieli oraz podaniem źródła pozyskania). Obywatelskie Archiwum Miasta Podkowa Leśna współpracuje
z Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej Ośrodka „Karta” oraz Muzeum
Dulag121 w Pruszkowie.
Zgłoszenia przyjmują i udzielają bliższych informacji:
Oskar Koszutski
tel. 501 198 937; tel.502 078 134; e-mail: oskar.koszutski@gmail.pl
Joanna Trzeciak-Walc
tel. 513 855 919; e-mail: joanna.walcowa@gmail.com
Anna Dobrzyńska-Foss
tel. 696 154 642; e-mail: anna.foss@wp.pl
Jacek Wojnarowski
tel. 607 059 226; e-mail: j.wojnarowski@op.pl

Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania
„Zielone Sąsiedztwo”
„Żywa Biblioteka
z Uchodźcami”
W połowie marca na terenie Podkowy
Leśnej rusza nowy projekt realizowany przez Fundację Wspierania
Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth
we współpracy z Zespołem Szkół w
Podkowie Leśnej, lokalnymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi. Projekt będzie polegał m.in.
na przeprowadzeniu warsztatów nt.
komunikacji międzykulturowej oraz
wspólnych przygotowaniach do głównego wydarzenia, czyli „Żywej biblioteki”, która odbędzie się 5 kwietnia
br. Projekt skierowany jest do mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic.

rozpoczyna realizacje rocznego projektu współpracy „Rękodzieło i rzemiosło artystyczne szansą rozwoju turystycznego i ochrony lokalnego
dziedzictwa”.
Celem projektu realizowanego na terenie Gminy Brwinów i Miasta
Podkowa Leśna jest integracja lokalnych twórców i artystów oraz wypracowanie kompleksowej ofert edukacyjnej i turystycznej bazującej na
potencjale lokalnego rzemiosła artystycznego. Projekt jest realizowany
we współpracy ze stowarzyszeniami; LGD „Ziemia Chełmońskiego”, LGD
„Miedzy Wisła a Kampinosem” oraz LGD „Natura i Kultura”. W programie znajdą się lokalne i wyjazdowe warsztaty i szkolenia artystyczne,
wydarzenia promocyjno/integrujące z wystawami, kiermaszami i pokazami, wizyty studyjne, seminarium i szkolenie blogowe. Na terenie
LGD „Zielone Sąsiedztwo” planujemy wydanie mapy i wydawnictwa
promującego lokalnych twórców.
Zapraszamy do udziału lokalnych twórców i osoby zainteresowane wspieraniem lokalnego rzemiosła artystycznego!
Koordynatorem projektu jest Karolina Likhtarovich (Tel 605 190 270).

Więcej informacji o projekcie oraz
formularz zgłoszeniowy dla uczestników znajduje się na stronie Fundacji:
www.4youth.pl.

Firmy rodzinne 2

1% dla podkowiańskich organizacji pożytku publicznego
Zachęcamy wszystkich do przekazania 1% podatku na organizacje
pożytku publicznego w Podkowie
Leśnej, których wykaz znajduje się
na stronie: www.podkowalesna.pl,
w zakładce NGO.

W styczniu w Podkowie Leśnej pod patronatem Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów odbyło się spotkanie informacyjne o projekcie skierowanym do właścicieli, współwłaścicieli i pracowników firm rodzinnych pt. ,,Firmy rodzinne
2’’. Firmy Rodzinne 2 - to projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do firm,
w których pracuje co najmniej dwóch członków rodziny i są one ich
własnością przynajmniej w 51 %. Jego ideą jest wspieranie tworzenia
lokalnych środowisk firm rodzinnych. Projekt trwa 1,5 roku i obejmuje 6 dwudniowych spotkań (zgłaszać można max.6 osób: pracujących
członków rodziny i pracowników). Więcej informacji; http://www.firmyrodzinne.eu Projekt realizowany przez PARP/SWPS i Stowarzyszenie
Inicjatywa Firm Rodzinnych.
Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez LGD
oraz w projektach naszych beneficjentów realizowanych ze wsparciem ze
środków PROW 2007-13 oś 4 LEADER. Zapraszamy na stronę WWW.zielonesasiedztwo.org.pl i do biura na ul Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej.
Anna Łukasiewicz

Prezes Stowarzyszenia LGD
„Zielone Sąsiedztwo”
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„Niepokorna”

Jak wyważyć

promocja poezji Dany Jocz
w Aidzie
18 stycznia 2014r. w willi Tadeusza
Iwińskiego,
sławnej
„Aidzie”,
odbyła się promocja tomiku poezji
„Niepokorna”, autorstwa Dany Jocz
- mieszkanki Podkowy Leśnej.
W koncercie, który towarzyszył
recytacji wierszy w interpretacji
Krzysztofa Cichowskiego, wzięła
udział Maria Sarna (sopran),
Jolanta Pawlik (fortepian) i Włodek
Sarna (prowadzenie). W wieczorze
uczestniczyła także Burmistrz
Miasta – Małgorzata StępieńPrzygoda, poprzedni Burmistrz –
Andrzej Kościelny, Dyrektor CKiIO –
Alina Witkowska oraz wielu innych
znamienitych gości.

Ile waży metr kwadratowy papieru,
Ile słów można na nim umieścić.
Jak wyważyć, by nie popękał,
Jak nie wykoślawiać wyrażeń…?
Pamiętać o składni zdań,
gramatykę i ortografię w szyk,
kanonów utartych ułożyć,
złe słowa dobrymi pokryć,
jak to wszystko wyważyć?
Dana Jocz
Cały dochód ze sprzedaży książek będzie przeznaczony na Caritas
w Podkowie Leśnej. W sprawie zakupu tomiku można kontaktować się
z autorką - tel. 696 663 515.

Salon Niezależnych
i Galeria Sztuki
„Oko Podkowy”
Salon Niezależnych Edwarda
i Grzegorza Ipnarskich powstał
w Podkowie Leśnej w 1998
roku jako miejsce spotkań osób
związanych z kulturą i sztuką, z kręgu byłych członków klubu „Stodoła”,
w celu organizowania spotkań artystyczno-kulturalnych jako formy
integracji artystów z mieszkańcami miasta.

Sprawiedliwy
Boże, Boże mój… Tyś sprawiedliwy
ponoć…
Powiedz, czemu na świecie ogrom
zła i przemocy.
Dlaczego jednemu mocne łokcie
dałeś, by się rozpychał…
Maluczkiemu nic – więc do mysiej
dziury się chowa.
Dlaczego ten LUDZIK, tak pieniaczy,
buty w nim ogrom
Żadnej bojaźni.
Nie wie, co prawdziwa przyjaźń
znaczy, a może boi się przyjaźni…
Potrząsnąłbyś niejednym takim,
zadufanym w sobie…
Przywołał do porządku jakiegoś.
Niekoniecznie dnia każdego…
spróbuj w wolne dni, ale pamiętaj,
już od piątku…
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W kolejnych latach Salon podjął inicjatywę zainspirowaną ideą „Otwartych
Ogrodów”, w których uczestniczyli artyści tacy jak Elżbieta Ryl-Górska,
Joanna Kasperska, Wojciech Siemion, Andrzej Zagdański, Bogdan
Falicki oraz Anna Adamiak, Krystyna Sulżycka, Anna Cegielska, Iwona
Jędruch, Tadeusz Sudnik, Iwo Orłowski, Leo Leonidowicz- Wołodko
i Jerzy Antoszkiewicz.
Galeria Sztuki „Oko Podkowy” powstała we wrześniu 2011 roku przy udziale organizacyjnym i artystycznym Marty Michalickiej (kuratora Galerii)
i w koncepcji plastycznej Joanny Zacharzewskiej. W czasie jej istnienia
zorganizowano 14 wystaw artystycznych i 4 koncerty. Uczestniczyło
w nich 23 artystów-malarzy indywidualnie oraz 25 malarzy z grupy
„Młodzi sztuką”.
Galeria współpracuje z Muzeum im. A.J. Iwaszkiewiczów, Biblioteką
Podkowiańską oraz Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk.
W Galerii prace swoje eksponowali m.in.: Anna Forycka-Putiatycka, Anna
Sobol, Joanna Zacharzewska, Jolanta Danys, Małgorzata Rynarzewska,
Edyta Dzierż, Zbigniew Murzyn i Piotr Rzeczkowski oraz artyści miejscowi – Ewa Rutkowska, Beata Homontowska, Aleksandra Morawiec, Piotr
Dzięciołowski i Grzegorz Piotrowski.
Podczas ostatniej wystawy pokazano rzeźby Leszka Puchalskiego oraz
obrazy Artura Chacieja w cyklu „Człowiek buduje cywilizację – Obrazy
i Słowa”. Kuratorkami tej wystawy były: Janina Tuora i prof. Barbara Liberda.
Ostatnia impreza, jak i kilka poprzednich, była objęta życzliwym patronatem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
Edward Ipnarski
Galeria „Oko Podkowy”
ul. Kukułek 13 A, Podkowa Leśna, email: kontakt@okopodkowy.pl

Zatrzymania z powodu
marihuany
W lokalnych mediach tj. WPR.24
z 25 lutego 2014 r. pojawiła się informacja o zatrzymaniu w Podkowie
Leśnej przez policjantów tutejszego Posterunku Policji ”19-letniego
mieszkańca gminy Konrada Z., który
posiadał przy sobie skradziony telefon komórkowy, a jego mieszkaniu
znaleziono marihuanę”.
W związku z tym zwrócono się o informację w tej sprawie do tutejszego
Posterunku Policji. W odpowiedzi
Kierownik Posterunku powiadomił,
że zatrzymany nie jest mieszkańcem
Podkowy Leśnej, tylko gminy sąsiedniej. Jednocześnie przekazał niepokojącą informację, że tylko w lutym
2014 r. dokonano zatrzymania 6 osób
(w tym 4 mieszkańców Podkowy
Leśnej), którym postawiono zarzuty
posiadania środków odurzających.
Wszystkie te osoby były dorosłe
i wobec nich prowadzone są przez
policję dalsze postępowania.
Małgorzata Niewiadomska
Pełnomocnik Burmistrza Miasta
ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych

Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i mienia

Mieszkańcy Borek chcą do Podkowy Leśnej
Uprzejmie informuję, że w dniu 11 lutego 2014r. Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna, Pan Bogusław Jestadt, z upoważnienia
Rady Miasta, powiadomił oficjalnie Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Brwinowie, że grupa mieszkańców Brwinowa „Wille Borki” prowadzi
działania dotyczące przyłączenia tej części miasta Brwinowa do miasta
Podkowy Leśnej.
Poniżej publikujemy pismo mieszkańców Borek przedstawiające ich argumenty za przyłączeniem. Brak jest jeszcze oficjalnego stanowiska Rady
Miasta Podkowy Leśnej w tej sprawie. Na bieżąco będziemy informować
Państwa o dalszych działaniach i wynikach prac Rady Miasta.
Alina Stencka

Przewodnicząca Rady Miasta Podkowy Leśnej

List mieszkańców Borek
W imieniu 70% mieszkańców Borek ponawiamy próbę przyłączenia naszego osiedla do Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej. Ma ono na celu przede
wszystkim uporządkowanie chaosu administracyjnego, który powstał po
wybudowaniu drogi nr 719, wskutek czego po podkowiańskiej stronie
pozostało kilka ulic będących we władaniu „niechcianego Brwinowa”, jak
od zawsze mówiło się w Borkach. Chaos ten często prowadzi do śmiesznych sytuacji, kiedy ktoś błądzi i nie może trafić pod właściwy adres, ale
może też doprowadzić do dramatu, gdyby na czas nie dojechała straż
pożarna, pogotowie ratunkowe, gazowe itp.
Naszą ideę powrotu Borek do Podkowy Leśnej popierają organizacje podkowiańskie oraz trzydziestu znaczących mieszkańców, w tym Honorowi
i Zasłużeni Obywatele Podkowy Leśnej z profesorem Jerzym Regulskim
na czele, którzy wystosowali w tej sprawie list otwarty do władz samorządowych. Mamy też pozytywne opinie Ministerstwa Administracji
i Ministerstwa Środowiska.
Przyłączenie Borek postulowane było już dużo wcześniej przez samych
podkowian. Postulował to dr arch. Krzysztof Domaradzki w czasach
gdy był architektem miejskim jak również Rada Miasta w latach 1994-98. Proponuje to także profesor Andrzej Tyszka w swojej książce „Żyjąc
wśród leśnych ogrodów”.

Policja jak i Urząd Miasta przypominają, że aby skutecznie zapobiegać
włamaniom w naszym mieście należy zachowywać czujność nie tylko
względem swoich posesji, ale też posesji sąsiedzkich. Pamiętajmy, że nie
ma lepszego zabezpieczenia mienia,
niż „czujny sąsiad”. Dlatego pomagajmy sobie nawzajem, szczególnie
jeśli ktoś planuje wyjazd i nie bądźmy
obojętni na „podejrzane” sytuacje.
Telefony do Dzielnicowych znajdują się na ostatniej stronie Biuletynu
lub w sprawach pilnych całodobowo
numer 112.

Chcemy być pełnoprawnymi podkowianami. W mieście, w którym żyjemy
na co dzień, w którym robimy zakupy, leczymy się, chodzimy do kościoła, uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych i gdzie mamy przyjaciół,
które jest dla nas jak ojczyzna - jesteśmy obywatelami bez paszportu.

(MS)

e-mail: wille-borki@wp.pl

Przyłączenie Borek nie stanowi żadnego zagrożenia dla Podkowy. Wręcz
przeciwnie zwiększy się potencjał miasta. Uczestnicząc czynnie w życiu
Podkowy, chcemy współfinansować – poprzez nasze podatki – to z czego
i tak na co dzień korzystamy. Jesteśmy związani z Podkową kulturowo,
emocjonalnie, funkcjonalnie, urbanistycznie, geograficznie i historycznie. Mamy wspólny rodowód. Borki podobnie jak Stawisko wydzielone
zostały z majątku Podkowa Leśna przed powstaniem „miasta ogrodu
Podkowa Leśna”. Miały nawet wspólną hipotekę. Stawisko już dawno
wróciło w granice Podkowy. Teraz czas na Borki.
Maria Siwik
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Ważne adresy i telefony
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
Burmistrz 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, kanalizację i odpady komunalne: 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
(pok. 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 wyniki badań jakości wody pobranej z wodociągu publicznego dostępne są
na stronie internetowej miasta, w zakładce
Środowisko oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta.

www.podkowalesna.pl
Rada Miasta Podkowy Leśnej:
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@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
Agnieszka Świderska
agnieszka.swiderska@podkowalesna.pl
Anna Łukasiewicz
anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Zbigniew Jachimski
zbigniew.jachimski@podkowalesna.pl
Alina Stencka
alina.stencka@podkowalesna.pl
Radny Zbigniew Bojanowicz nie posiada adresu internetowego. Korespondencję e-mailową do radnego można kierować na adres:
radamiasta@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja– Podkowa Leśna:
tel. 22 758 91 10, 22 758 91 05
Dzielnicowa Posterunku Policji w Podkowie
Leśnej (część od torów do Brwinowa)
Sierż. Sztab. Marcin Wiatr, tel. 600 997 673
Dzielnicowy II rejonu (od torów po Dębak)
St. Sierż. Sztab. Piotr Komar Tel. 600 997 216
Dzielnicowi odbierają telefony służbowe
w godzinach pełnienia czynności służbowych.
W sprawach pilnych - całodobowo tel. 112
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
Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992
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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:
Eko-Hetman Sp. z o.o.
Tel. 22 729 98 98, 729 98 99
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
Zespół Szkół Samorządowych,
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna,
tel. 22-7589576
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały
ul. Miejska 7, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 95 46
Szkoły Klubu Inteligencji Katolickiej
05-807 Podkowa Leśna
ul. Modrzewiowa 41
tel. 22 729 12 81
Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące Nr 60
05-807 Podkowa Leśna
ul. Wiewiórek 2/4
tel./fax 22 729 10 80
Miejska Biblioteka Publiczna im Poli
Gojawiczyńskiej:
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48
www.mbp-podkowalesna.pl
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa 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
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