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10. Festiwal
Otwarte Ogrody
Podkowa Leśna,
6-8 czerwca 2014 r.

Na zdjęciu przedstawieni są od lewej: Paweł Żbikowski – kl. I gimnazjum,
finalista konkursu historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.
Oskar Lipień – kl. III gimnazjum, laureat Konkursu Wiedzy Obywatelskiej
i Ekonomicznej (z najwyższym wynikiem w Polsce), Kubanychbek
Turanbaev – kl. III gimnazjum, laureat kuratoryjnego konkursu j. rosyjskiego, Kornel Sikora – kl. V szkoły podstawowej, zdobywca wysokich miejsc
w wielu konkursach matematycznych (np. Alfik, MAT, Kangur), Kamil
Jonak – kl. I gimnazjum, laureat międzynarodowego konkursu Kangur
Matematyczny. (fot. Marta Szymska) 			
cd. str. 14

Z okazji 10-lecia Otwartych Ogrodów,
Wierni Ogrodowicze zostali uhonorowani
statuetkami i dyplomami.
(fot. Tomasz Potkański)

Fotorelacja z Ogrodów – str. 10

Dzień Laureata
16 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół
Samorządowych odbył się I Dzień
Laureata poświęcony uczniom
– laureatom konkursów przedmiotowych oraz pasjonatom zdobywającym osiągnięcia pozaszkolne.
W taki sposób szkoła chce w kolejnych latach prezentować osiągnięcia
swoich uczniów.
W uroczystości wzięła udział burmistrz Podkowy Leśnej, która wraz
z dyrekcją szkoły wręczyła wyróżnionym dyplomy i nagrody.

fot. Maria Górska

Nigdy nie uprawiałem polityki.
Głosiłem Ewangelię, dawałem ją
człowiekowi uwikłanemu we współczesność.
Nie mogłem być obojętnym…
Na zdjęciu: ks. Leon Kantorski i Anna Walentynowicz, 06.06. 1983r.

W ramach obchodów 25 lat Wolności,
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
wsparł inicjatywy realizowane przez
podkowiańskie organizacje pozarządowe. Były to m.in. „Rowerowy Rajd
Wolności”, a w nim symboliczne burzenie „muru berlińskiego” oraz wydanie folderu „Podkowa niezależna”,
o którym więcej na str. 18.

Wieści z Urzędu
Kolejny podkowiański rekord!
W wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych
w dniu 25 maja 2014 r. Podkowa
Leśna, podobnie jak w wyborach
do Europarlamentu w 2009 r., została gminą o najwyższej frekwencji
wyborczej. Dzięki Państwa zaangażowaniu udało się osiągnąć wynik
52,05%, przy frekwencji krajowej
23,83%. Jeszcze raz gratulujemy
i dziękujemy za liczny udział w wyborach. Dziękujemy także członkom
Obwodowych Komisji Wyborczych
za zaangażowanie i wzorowe przeprowadzenie wyborów.
Szczegółowe wyniki głosowania zamieszczone są na stronie
Państwowej Komisji Wyborczej
(pkw.gov.pl – Wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego),
na stronie internetowej miasta
(podkowalesna.pl – Wybory do
Parlamentu Europejskiego) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej
(bip.podkowalesna.pl).
Jednocześnie przypominamy, że
kolejne wybory czekają nas jesienią tego roku. Będą to wybory do
rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw oraz wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast.
Oficjalnie data wyborów samorządowych zostanie ogłoszona najwcześniej w lipcu, a najbardziej
prawdopodobny termin (wynikający
z przepisów Kodeksu wyborczego)
to 16 listopada 2014 r.

Ciąg dalszy robót drogowych na ul. Reymonta
W czerwcu br. w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, tj. Zakład
Robót Drogowo-Budowlanych i Porządkowych Hanna Mamińska na
wykonanie przebudowy ul. Reymonta na odcinku od ul. Ejsmonda do
ul. Żeromskiego. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni o szer. 5 m z kostki brukowej betonowej. Zakończenie
wszystkich prac przewidziano do końca sierpnia br.
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca wprowadzi czasową organizację
ruchu zatwierdzoną w Wydziale Komunikacji Starostwa Grodziskiego
obowiązującą w czasie wykonywania robót.
Tomasz Gawin

Referat Inwestycji

W maju złożyliśmy rekordową ilość wniosków o dotacje.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – operator środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego, ogłosiła 30 maja br. konkurs o dofinansowanie projektów z zakresu kultury. Urząd zdecydował się na przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej.
Z dofinansowania, które może sięgać aż 85%, miasto wybuduje w jednolitej koncepcji nowe urządzenia: witacze na wjeździe do miasta, panele z planem miasta, tablice i słupy ogłoszeniowe, tablice kierunkujące
do zabytków, instytucji i obiektów oraz z nazwami ulic i piktogramami.
Przedsięwzięcie zostało uzupełnione o aplikację mapową na urządzenia mobilne, która oprócz lokalizacji obiektów atrakcyjnych kulturowo
będzie zawierała szersze informacje, m.in. o ich historii, a także ofercie.
W planach jest także prowadzenie wspólnego kalendarza imprez przez
największe jednostki kulturalne miasta. Projekt będzie realizowany
w partnerstwie z Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz
z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Całość
przedsięwzięcia ma przyczynić się do umiarkowanego rozwoju miejskiej turystyki kulturowej, do powstania nowych miejsc związanych
z turystyką i kulturą w mieście, także lokalnych miejsc pracy, a istniejącym przedsiębiorcom (sklepy, restauracje, kawiarnie, pensjonaty) przynieść dodatkowe dochody. Wartość złożonego wniosku wynosi ponad
880 tys. zł, z tego dofinansowanie: około 750 tys. zł.

Przebudowa ulic Bukowej
i 11-go Listopada

W maju złożono także wniosek o dofinansowanie ze środków programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich budowy ścieżki edukacyjnej w Leśnym Parku
Miejskim. W parku zostanie wybudowanych 11 tablic informacyjnych na
temat zasobów przyrodniczych oraz historycznego dziedzictwa Leśnego
Parku Miejskiego. Na trasie ścieżki powstaną ponadto dwa drewniane
tarasy widokowe, na których grupa zwiedzających będzie mogła odpocząć oraz podsumować przebytą trasę. W ramach zadania zostaną także
wyremontowane schody na wydmę oraz barierka na mostku przy stawie. Wartość projektu wynosi niecałe 80 tys. zł., a wnioskowana kwota
dotacji 50.000 zł .

Na początku czerwca br. zakończono
roboty drogowe polegające na przebudowie w technologii tłuczniowej
dwóch ulic: ul. Bukowej na odcinku
od ul. Lipowej do ul. W. Reymonta
oraz ul. 11-go Listopada na odcinku
od ul. Bukowej do ul. Kolejowej.

Do tego samego programu złożono wniosek o dofinansowanie zakupu
urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu, które zostaną ustawione na
terenie dawnego MOK. Urządzenia fitness, do ćwiczenia wszystkich partii
ciała, zostały wybrane w taki sposób, aby tworzyły zestaw do ćwiczeń dla
młodzieży, a także dla dorosłych, a nawet seniorów. W pobliżu urządzeń
zostaną ustawione ławki oraz kosze na śmieci, tworząc funkcjonalne
i estetyczne miejsce do aktywnego spędzenia wolnego czasu. Wartość

Beata Krupa

Urzędnik Wyborczy Miasta
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zadania wynosi niecałe 65 tys. zł,
a wnioskowana kwota dotacji 42 tys. zł.
Pod koniec czerwca br zostaną ogłoszone wyniki naboru wniosków
o dofinansowane budownictwa komunalnego za pośrednictwem Banku
Gospodarstwa Krajowego. O powodzeniu wniosku Podkowy Leśnej poinformujemy na stronie internetowej
miasta oraz w następnym numerze
biuletynu. Mamy nadzieję, że przygotowane projekty spotkają się z akceptacją oceniających i ostatecznie
uzyskają dofinansowanie.

5 z nich umożliwiało wzięcie udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród.
W losowaniu uczestniczyło ok. 120 rodzin, co było całkiem dobrym rezultatem jak na regularne ulewy podczas całego dnia. Wręczono także
nagrody dzieciom uczestniczącym w programie „Bezpieczna droga do
szkoły” prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Adriana Skajewska

Referat Planowania i Rozwoju Miasta

fot. Mieczysław Klajnowski

Podkoszykówka 2014
Weekend 21 i 22 czerwca 2014 r.
w Podkowie Leśnej przebiegł w sportowej atmosferze, a to dzięki imprezie „W Podkowie po zdrowie”, której
dyscypliną przewodnią w tym roku
była koszykówka. 3 osobowe drużyny z Podkowy i okolicznych miejscowości walczyły o puchary i cenne
nagrody. Ciekawym kryterium kwalifikowalności drużyny była konieczność posiadania w zespole przynajmniej 1 kobiety. Oprócz rozgrywek
„Podkoszykówki” uczestnicy imprezy mieli możliwość sprawdzenia się
w 10 innych konkurencjach sprawnościowych i sportowych, a zaliczenie

Imprezie towarzyszyły liczne dodatkowe atrakcje: stoisko policji z programem edukacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa dzieci, eko-lekcje
z leśnikiem, prezentacja wozu strażackiego, eko-jarmark zdrowej żywności, miodów i rękodzieła artystycznego. Hodowcy drobiu i królików zaprezentowali swoich kolorowych podopiecznych. Wieczorem nad stawem
w Parku Miejskim odbył się spektakl „Sobótki w ciemnym lesie” Teatru
Otwartego, połączone ze wspólnym ogniskiem. Dużą popularnością cieszyły się ryksze, które jeździły po Podkowie w czasie „długiego weekendu”, zapraszając do uczestnictwa w naszym wydarzeniu. Dlatego Urząd
Miejski zaproponuje mieszkańcom ten alternatywny środek transportu
podczas „Dnia bez samochodu” 22 września.
Mamy nadzieję, że
„W Podkowie po zdrowie” stanie się, obok popularnej Podkowiańskiej
Dychy, imprezą cykliczną i będzie atrakcyjną
propozycją spędzenia
ciekawego, aktywnego
sportowo weekendu dla
całych rodzin.
Wydarzenie zorganizował Urząd Miejski
w Podkowie Leśnej,
Zespół Szkół
Samorządowych oraz
firma Brand New.

fot. Mieczysław Klajnowski

Do zobaczenia za rok!
MS
fot. Mieczysław Klajnowski

fot. Mariusz Pietrzak
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Jerzy Regulski

„Życie splecione z historią”

Karta Dużej Rodziny
16 czerwca br. zainicjowano ogólnokrajowy program wsparcia dla rodzin
wielodzietnych o nazwie Karta Dużej Rodziny.
Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez
względu na jej dochód:
1. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej
troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku, gdy
dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku
życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności,
2. rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca
rodzinny dom dziecka,
3. dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę
zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej,
pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym
domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Z przyjemnością informujemy,
że Burmistrz Miasta, Małgorzata
Stępień – Przygoda gościła na uroczystości promocji wspomnień
Jerzego Regulskiego – Honorowego
Obywatela Miasta-Ogrodu Podkowa
Leśna, połączonej z uczczeniem 90.
urodzin Autora. Uroczystość odbyła
się 24 czerwca 2014 r. w Bibliotece
Narodowej w Pałacu Rzeczypospolitej
przy pl. Krasińskich w Warszawie.
Wspomnienia Jerzego Regulskiego
zostały wydane przez Zakład
Narodowy im. Ossolińskich.
Zachęcamy do lektury.
MS

Borki korekta
Autorzy artykułu „List mieszkańców
Borek”, który ukazał się w marcowym
Biuletynie (1/58/marzec 2014) informują, że podany kontakt mailowy
zawierał omyłkę. Prawidłowy adres
to: wille.borki@wp.pl

Informacje o zniżkach przysługujących członkom rodzin wielodzietnych
uczestniczących w programie można znaleźć na stronie internetowej
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub korzystając z odnośnika
http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny.
Karta Dużej Rodziny jest wydawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek składa się ze względu na miejsce zamieszkania rodziny.
Składając wniosek członek rodziny ubiegający się o przyznanie uprawnień będzie zobowiązany do pokazania między innymi oryginałów lub
odpisów dokumentów:
– w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
– w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
– w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej
o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
Rodzice zainteresowani uczestnictwem w programie powinni zgłaszać
się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej
46/48, gdzie już można odebrać odpowiedni formularz i złożyć wniosek o wydanie Karty. Wniosek można też pobrać ze strony internetowej
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki.

Odbiór odpadów komunalnych
Informujemy, że w wyniku ogłoszonego przetargu, Firma Eko-Hetman
Sp. z o. o. w dalszym ciągu odbierać będzie odpady od mieszkańców
Podkowy Leśnej.
System segregacji odpadów pozostaje bez zmian.
Od 1 lipca do końca roku 2014 będzie obowiązywać nowy harmonogram
odbioru odpadów, który dostępny jest już na stronie internetowej miasta.
Odpady odbierane będą w te same dni tygodnia co dotychczas do końca sierpnia 2014 r.
Uwaga: od września 2014 r. wywóz odpadów w poniedziałki i wtorki
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Festyn rodzinny
„POSTAW NA RODZINĘ”
W niedzielę 14 czerwca 2014 r.
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich GKRPA zorganizowała festyn
rodzinny pn. ogólnopolskiej kampanii
„Postaw na Rodzinę”.
Festyn rozpoczął się muzyką. Trochę
zziębniętych uczestników rozgrzewał
zespół Bluesmobile. Koncert „Masz
tylko jedno życie” łączył treści dydaktyczne o charakterze profilaktyki uzależnień z atrakcyjną muzyką.
Poza pogodą, która chyba w znacznym stopniu wpłynęła na frekwencję, udało się wszystko. Rodziny
z dziećmi znalazły na festynie atrakcje
– dmuchańce, stoiska do własnoręcznego wykonywania koralikowych
bransoletek, malowania buziek i kręcenia balonów. Animatorzy bawili
się z maluchami i zachęcali również
rodziców do zdrowego spędzenia
czasu poprzez ruch na powietrzu.

Dopełnieniem promocji zdrowego
trybu życia były rozdawane uczestnikom świeże soki, które były dodatkiem do szaszłyków warzywno-mięsnych serwowanych z grilla.
Zachęcaliśmy do samodzielnego
przygotowywania soków i rozdawaliśmy jabłka i marchewki ofiarowane
przez firmę MarCpol. Całość imprezy
pod patronatem Burmistrza Miasta
Podkowy Leśnej finansowana była ze
środków miasta przeznaczonych na
profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom. Zapraszamy już dziś na
podobny festyn w przyszłym roku!
Małgorzata Niewiadomska

Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Skuteczna profilaktyka

Spektakl „My, dzieci z dworca ZOO”
Dnia 9 czerwca 2014 r. uczniowie klas trzecich Gimnazjum Zespołu
Szkół w Podkowie Leśnej wybrali się do Teatru Kamienica na spektakl
pt. „My, dzieci z dworca ZOO”.
Przedstawienie, które powstało na podstawie szkolnej lektury o tym
samym tytule, opowiada o grupie nastoletnich znajomych, którzy wskutek licznych niepowodzeń życiowych, braku opieki i wsparcia ze strony
dorosłych oraz słabej woli, uzależnili się od narkotyków.
Główną bohaterką jest Christiane, która w wieku dwunastu lat zakochała się w chłopaku o imieniu Detleff. Nie otrzymawszy uwagi ze strony
zaabsorbowanej pracą matki, z poczucia braku alternatywy spędzania
wolnego czasu, wiedziona młodzieńczą ciekawością i zachętą ze strony rówieśników, dziewczyna w rezultacie sięga po narkotyki. Z czasem
przymus ich zażywania doprowadza ją do dopuszczania się kradzieży
i zarabiania pieniędzy na dworcu ZOO. Jeden z bohaterów popełnił
samobójstwo zostawiając list pożegnalny, w którym napisał o swoim
problemie z narkotykami.
Po licznych i głośnych owacjach można stwierdzić, że spektakl spodobał
się publiczności.

Gdy aktorzy opuścili scenę, uczniowie zostali poproszeni o pozostanie
na swoich miejscach. Na scenę weszło dwóch dwudziestokilkulatków,
zapowiedzianych wcześniej przez pracownika teatru. Ci młodzi mężczyźni przyjechali z ośrodka Stowarzyszenia Monar, w którym podjęli próbę
wydostania się z nałogu. Każdy z nich opowiedział pokrótce swoją historię, dlaczego i w jakich okolicznościach zaczął brać narkotyki i jak z tego
wyszedł. Następnie umożliwili widowni zadawanie pytań dotyczących
nałogu. Ich świadectwo spotkało się z dużym zainteresowaniem, co spowodowało, że początkowa nieśmiałość z minuty na minutę zmieniła się
w otwartość w odpowiedzi na pytania. Gdy pula pytań została wyczerpana, wystąpienie chłopaków zostało nagrodzone wielkimi brawami.
Uważam, że tego typu wyjazdy są bardzo korzystne dla nas – uczniów,
ponieważ nie każdy zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie nas otaczają.
Mikołaj Majer, klasa III
Wyjazd do teatru był sfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego przeznaczonych
na profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom.
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Informacje Rady Miasta
Podkowy Leśnej
Na XLI sesji Rady Miasta Podkowy
Leśnej w dniu 24 kwietnia 2014 r.
radni miasta przyjęli plan działalności Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie Leśnej na
2014 rok (uchwała Nr 197/XLI/2014)
i program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Podkowy Leśnej (uchwała Nr 198
/XLI/2014).
Podczas XLI sesji Rada Miasta zajęła się również rozpatrzeniem
dwóch skarg Stowarzyszenia „Nova
Podkova” na działalność Burmistrza
Miasta Podkowy Leśnej. Pierwsza dotyczyła „Uniemożliwienia zapoznania
się z aktualnym stanem willi Jókawa
i dokonania wizji lokalnej z udziałem
własnych ekspertów. Stowarzyszenie
złożyło w 2012 roku Projekt zagospodarowania willi Jókawa i chciałoby go
zaktualizować oraz dokonać nowej
wyceny kosztów realizacji projektu”.
Druga skarga odnosiła się do „Nie
wyrażenia zgody na zwiedzanie budynku szkoły samorządowej – po
godzinach lekcyjnych, po uprzednim uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły, w celu stwierdzenia czy
inwestycja została wykonana zgodnie
z projektem. Stowarzyszenie prowadzi audyt inwestycji”.
Radni miasta Podkowy Leśnej
obie skargi Stowarzyszenia „Nova
Podkova” uznali za bezzasadne
(uchwały Nr 199/XLI/2014 i 200
/XLI/2014).
Na XLII sesji w dniu 5 czerwca 2014
r. Rada Miasta Podkowy Leśnej
przyjęła uchwałę w sprawie zmiany
uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta
Podkowy Leśnej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Podkowie
Leśnej (uchwała Nr 201/XLII/2014).
Radni miasta na XLII sesji rozpatrywali również prośbę Starosty Powiatu
Grodziskiego o wyrażenie opinii na
temat połączenia Gmin: Podkowa
Leśna, Żabia Wola i Baranów, w celu
utworzenia jednego okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu
Grodziskiego.
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Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych na posiedzeniu
w dniu 2 czerwca 2014 r. negatywnie zaopiniowała tę sprawę. W swoim uzasadnieniu Komisja pozytywnie odnosiła się zapisów uchwały
Nr 272/XLII/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie podziału Powiatu Grodziskiego na okręgi wyborcze i ustalenia
ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określenia liczby
radnych wybieranych w okręgu wyborczym, sytuujących Podkowę Leśną,
gminę o charakterze miejskim, we wspólnym okręgu z Milanówkiem,
z którym nasze miasto bezpośrednio sąsiaduje i ma wspólne obszary
zainteresowań (np. Warszawski Obszar Funkcjonalny, Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów). Radni Rady Miasta Podkowy Leśnej, zgadzając się z opinią Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych,
w głosowaniu: 0 głosów „za”, 9 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące
się”, nie przyjęli projektu uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia
Gmin: Podkowa Leśna, Żabia Wola i Baranów w celu utworzenia okręgu
wyborczego do Rady Powiatu Grodziskiego.
26 czerwca 2014 r. na XLIII posiedzeniu Rady Miasta Podkowy Leśnej
radni miasta udzielili Pani Burmistrz Małgorzacie Stępień-Przygodzie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok (10 głosów - za,
2 - przeciw, 2 – wstrzymujące się).
Treść wszystkich uchwał przyjętych przez Radę Miasta Podkowy Leśnej
dostępna jest na stronie www.bip.podkowalesna.pl oraz w Urzędzie
Miasta, pokój nr 1.
W każdy poniedziałek, w godzinach od 17.00 do 18.00, w Urzędzie
Miejskim w Podkowie Leśnej radni miasta pełnią dyżury, podczas których mieszkańcy mogą zgłaszać im swoje uwagi, wnioski i problemy.
Anna Lorens

Biuro Rady Miasta

70. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 2014 r. w całym kraju
będziemy obchodzili 70. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego.
W tym dniu również władze naszego
miasta planują uczcić pamięć bohaterów Powstania, walczących o wolną
Polskę. Rozpoczęcie uroczystości odbędzie się w godzinę „W” (17:00) przy kwaterach powstańców warszawskich na cmentarzu w Podkowie Leśnej. Następnie w Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Świerkowej 1 odbędzie się uroczysta
sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej, podczas której odbędzie się projekcja filmu pt.: „Miasto ruin 44” oraz pokaz spektaklu pt.: „Pamiętnik
z Powstania Warszawskiego”.
O szczegółach uroczystości będziemy Państwa informować na stronie
internetowej miasta oraz na miejskich tablicach ogłoszeniowych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej oraz
osoby goszczące w naszym mieście podczas wakacji do wspólnego
uczestnictwa w obchodach rocznicowych.
Anna Lorens

Biuro Rady Miasta

„Mazovia” ma już 10 lat!
17 czerwca 2014 r. w Centrum
Kultury w Błoniu odbyła się uroczystość Jubileuszu 10-lecia istnienia
Stowarzyszenia Gmin Zachodniego
Mazowsza „Mazovia”, w którym
wzięli udział burmistrzowie i wójtowie stowarzyszonych gmin, uczniowie biorący udział w rozgrywkach
sportowych organizowanych przez
Stowarzyszenie oraz ich nauczyciele
i trenerzy.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
aktu dekoracji dokonał Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Henryk Wujec, który odczytał również list Prezydenta RP skierowany do
organizatorów i uczestników uroczystości.
Honorowym gościem spotkania
była Katarzyna Woźniak – polska
mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie
szybkim. W trakcie uroczystości zostały wyświetlone 2 filmy: „Mazovia”
- przedstawiający 10 lat działalności Stowarzyszenia oraz „90 lat
na Olimpijskim Szlaku”. Młodzież i
pracujący z nimi trenerzy otrzymali
upominki i statuetki, a burmistrzowie i wójtowie puchary dla gmin za
uczestnictwo we współzawodnictwie
sportowym.
Stowarzyszeniu „Mazovia” życzymy kolejnych lat równie owocnej
współpracy.
MS

Jacek Wojnarowski
odznaczony Krzyżem
Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski
Za wybitne zasługi w działalności na
rzecz przemian demokratycznych
i rozwijania obywatelskiej aktywności
w Polsce, Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski został odznaczony mieszkaniec Podkowy Leśnej
Jacek Wojnarowski.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych odbyła się 15 czerwca 2014 r. podczas Spotkania Przyjaciół Fundacji Batorego, w Hotelu
Klonowa, w Warszawie.
Serdecznie gratulujemy Panu Jackowi Wojnarowskiemu tak zaszczytnego odznaczenia!
MS

Proboszcz podkowiańskiej parafii obchodzi
jubileusz 30-lecia święceń kapłańskich.
3 czer wca 2014r. mija
30 lat od momentu kiedy
Ksiądz Wojciech Osial otrzymał święcenia kapłańskie.
Z okazji tej rocznicy składamy
serdeczne życzenia owocnej
pracy duszpasterskiej. Ta praca ma bardzo duży wpływ
na atmosferę i społeczny
klimat w naszym mieście.
Jednocześnie jubileusz ten
skłania nas do wyrażenia naszej wdzięczności za troskę
o miasto, jego mieszkańców
oraz za dbałość o ogród parafialny, który niewątpliwie
jest piękną wizytówką naszego miasta.
Szczęść Boże na dalsze lata
pracy kapłańskiej.
Burmistrz i Rada Miasta
Podkowa Leśna

fot. Mieczysław Klajnowski

7

Wspomnienie o Panu
Bohdanie Skaradzińskim
– honorowym obywatelu
Miasta Podkowa Leśna

Jest dla nas wszystkich wyzwaniem, by każdy na swój sposób i na miarę
swoich możliwości, starał się nie zapominać o głównym przesłaniu, które nam zostawia śp. Bohdan Skaradziński, że pojednanie, pokój i miłość
bliźniego budują właściwy porządek świata.
Fragmenty tekstu pożegnalnego władz miasta, wygłoszonego podczas
uroczystości pogrzebowej

50-lecie pożycia małżeńskiego
Państwa Alicji i Antoniego Chłopków
24 maja 2014 r. w mieszkaniu Państwa Alicji i Antoniego Chłopków
w Podkowie Leśnej odbyła się uroczystość Złotych Godów.
Ze względu na chorobę Pana Antoniego uroczystość odbyła się
w domu. Burmistrz miasta, Małgorzata Stępień - Przygoda i kierownik USC, Halina Sławecka, odwiedziły Jubilatów wręczając medale
przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za wieloletnie pożycie małżeńskie.

„Jest ludzkim losem, że trzeba
godzić się ze śmiercią ludzi nawet najbliższych i najdostojniejszych: tak, jak i trzeba kontynuować
wysiłki zbiorowe, choćby najmozolniejsze i najmniej wdzięczne.”
– tak zaczyna się wspomnienie
„ Po Ka ro l u Wo j t y l e ” – te kst
śp. Bohdana Skaradzińskiego na łamach Podkowiańskiego Magazynu
Kulturalnego. Dziś żegnamy samego autora - Honorowego Obywatela Miasta-Ogrodu Podkowa
Leśna, zmarłego 4 maja Bohdana
Skaradzińskiego, którego życie było
związane z naszym miastem od najmłodszych lat.
Był dziennikarzem i publicystą.
Współpracował z ks. Leonem
Kantorskim w Parafialnym Komitecie
Pomocy Bliźniemu. Miał znaczący
udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu uroczystej liturgii
o pojednanie polsko-ukraińskie
w czerwcu 1984 r. Ten fakt, którego
ostatecznych owoców nawet dziś,
po trzydziestu latach, nie jesteśmy
w stanie przewidzieć, znalazł uznanie społeczności naszego miasta,
poprzez nadanie tytułu Honorowego
Obywatela Podkowy Leśnej.
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„Żeby wytrwać w jednym stadle
Przez okres tak długi,
Musisz miłość oraz wierność,
Wziąć na swoje sługi.
I nastaną złote gody,
W swej odświętnej szacie,
Kiedy minie lat pięćdziesiąt,
Mój kochany Bracie...
Niech w rodzinie naszej kwitnie,
Radość i pogoda,
I by zawsze nie od święta,
Łączyła nas zgoda.”
Szanownym Jubilatom życzymy wielu lat w zdrowiu i szczęściu.

27 czerwca odbyło się zakończenie roku aktywności kulturalnej
w CKIiO, podczas którego m.in. udało się zrealizować trzy ambitne projekty dofinansowane przez UE oś 4
Leader Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Beata Frankowska do spółki z Anną
Miś i szeregiem utalentowanych instrumentalistów regularnie zabierała najmłodszych w podróże dookoła
świata. Opowieści ziemi stały się
bardzo popularne wśród Podkowian
gdy tylko zorientowali się w mistrzowskim kunszcie prowadzących,
mądrego przesłania wypływającego
z każdej baśni i autentycznego zaangażowania pociech w działania na
rzecz ekologii.
Nieco starsze dzieci pod opieką Agi
Papis, Aleksandry Ostrowskiej i Anny
Zajdel uczyły się do czego służy kamera i jak za jej pomocą stworzyć spójną opowieść. W projekt Stop!klatka
– w poszukiwaniu poczucia wolności, aktywnie włączyła się młodzież
z Ośrodka dla uchodźców w Dębaku
dając niebagatelny wkład doświadczeń międzykulturowych, jakie stały
się ich udziałem.
Zrealizowaliśmy również w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
Ogród Sztuk i Nauk oraz Związkiem
Podkowian nadzwyczaj ambitny
projekt w ramach którego odbył się
cykl wykładów dla osób dorosłych
korespondujących z warsztatami dla
najmłodszych na temat potrzeby
społecznej – jaką jest kształtowanie świadomości architektonicznej.
To, czego dorośli uczyli się w teorii
na wykładach dr Edyty Baruckiej,
dr inż. arch. Krzysztofa Domaradzkiego i inżyniera, architektki krajobrazu Barbary Kraus-Galińskiej

fot. Daniel Wymoczył

– dzieci wykonywały w praktyce budując pod kierunkiem Barbary
Domaradzkiej i Aleksandry Mieszkowskiej makiety miast rozpatrując
użyteczność kształtowanych przez siebie przestrzeni.

Filmowe Lato w Podkowie

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
zaprasza w lipcu i sierpniu na filmowe wieczory
Lipiec upłynie pod znakiem Kina Wolność. Projekt koordynowany przez
Fundację KINO POLSKA nawiązuje do 25. rocznicy pierwszych wolnych
wyborów i łączy wydarzenia o charakterze edukacyjno-artystycznym,
przeglądy filmowe, dyskusje, prelekcje oraz spotkania z artystami i lokalnymi liderami przemian demokratycznych w 1989 roku.
W cyklu filmowym obejrzymy następujące filmy dokumentalne oraz
fabularne:
12 lipca: „Dokąd” - reż. Paweł Kędzierski, rok prod. 1990
„Ucieczka z Kina Wolność”, reż. Wojciech Marczewski, rok prod. 1990
19 lipca: „Moje zapiski z podziemia” - reż. Jacek Petrycki, rok prod.
2011
„Przypadek”, reż. Krzysztof Kieślowski, rok prod. 1981
26 lipca: „Fan” - reż. Wojciech Maciejewski, rok prod. 1987
„Dreszcze”, reż. Wojciech Marczewski, rok prod. 1981
W sierpniu spotkamy się z legendami muzyki:
Bobem Marleyem, Jimem Morrisonem, Mickem Jaggerem i Lou Reed’em
– twórcami genialnej muzyki i jednocześnie niezwykłymi osobowościami,
które wywarły wielki wpływ na kulturę, nie tylko muzyczną.
Obejrzymy cztery dokumenty:
2 sierpnia: „Marley”, reż. Kevin Macdonald, rok prod. 2012
9 sierpnia: „The Doors. Historia nieopowiedziana”, reż. Tom DiCillo,
rok prod. 1991
16 sierpnia: „Rolling Stones. W blasku świateł”, reż. Martin Scorsese,
rok. prod. 2008
23 sierpnia: „Berlin. Lou Reed”, reż. Julian Schnabel, rok prod. 2007
Przy sprzyjającej pogodzie planujemy pokazy plenerowe! Na wszystkie
pokazy wstęp wolny.
Zapraszamy!
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10. Festiwal Otwarte Ogrody
Podkowa Leśna, 6-8 czerwca 2014 r.

„Letchworth – pierwsze w świecie
miasto ogród”
Podczas konferencji z gośćmi z Letchworth wysłuchaliśmy ciekawej prelekcji o najstarszym Mieście Ogrodzie
a także o Międzynarodowej Wystawie Miast ogrodów.
(fot. I. Mędrzycka)

W sielskiej atmosferze ogrodu Anny
i Piotra Łukasiewiczów goście oglądali
malarstwo okolicznych artystów, wśród
których prócz Paryża nie zabrakło
góralszczyzny z odrobiną pikanterii.
(fot. I. Mędrzycka)
Otwarty Urząd proponował odwiedzającym herbatę, ciasteczka, wystawy, a także załatwienie spraw urzędowych. Rodzinna atmosfera udzielała
się przybywającym do siedziby Urzędu w tak niecodziennej scenerii.
(fot. A. Wyszyńska)
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„Rowerowy Rajd Wolności”.
Jednym z przystanków na trasie Rajdu
było burzenie „muru berlińskiego”.
(fot. Tomasz Potkański)

W ogrodzie naukowo-artystycznym
dzieci mogły przeprowadzić interesujące doświadczenia pod okiem prawdziwego „szalonego naukowca”.
(fot. I. Mędrzycka)

W Ogrodzie z balladą u Marka Majewskiego tradycyjnie zgromadziły się
tłumy publiczności, a zwolna zapadająca ciemność ciepłego sobotniego
wieczoru nadała szczególną atmosferę występom gospodarza i jego gości.
(fot. I. Mędrzycka)
„Pieśń o nocy czerwcowej”
Ogród poetycko – muzyczny Yaśminy
i Zbigniewa Jachimskich
W ogrodzie na Lipowej po raz kolejny wysłuchaliśmy poezji w wykonaniu aktorów Teatru Wagant i Teatru
Otwartego z wirtuozerskim akompaniamentem Tomasza Kaznowskiego
na fortepianie. Licznie zgromadzeni
goście zwiedzili także wystawę obrazów Elżbiety Kwiatkowskiej i Jerzego
Kunikowskiego. Państwo Jachimscy
Przyjmują nas w swoim ogrodzie już
od 10 lat, za co im serdecznie dziękujemy.
(fot. Tomasz Potkański)
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W Ogrodzie Muzycznym u Marzeny
Grzymały wysłuchalismy crème de la
crème spośród pieśni Mieczysława
Karłowicza i piosenek o Podkowie
w wykonaniu doskonałych muzyków.
(fot. A. Wyszyńska)

Teatr Domowy. Spotkanie aktorów
Ewy Dałkowskiej i Emiliana Kamińskiego oraz organizatorów, artystów
i widzów spektakli teatralnych, które odbywały się na początku lat 80.
w konspiracyjnej atmosferze w wielu
podkowiańskich domach.
(fot. Tomasz Potkański)

Ogród Taneczny, czyli Potańcówka na
dechach przy akompaniamencie Adama Struga z zespołem.
(fot. I. Mędrzycka)
Ceramiczna makieta Podkowy wykonana przez uczniów podkowiańskich
szkół zaprazentowana w czasie Pikniku pracowni artystycznych i rękodzielniczych Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
(fot. Tomasz Potkański)
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Klimaty jak z Chełmońskiego
XIV Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza
W dniach 20-23 maja w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
odbyła się czternasta już edycja Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława
Iwaszkiewicza . Hasło tegorocznego konkursu Klimaty jak z Chełmońskiego
miało związek z Rokiem Chełmońskiego, ogłoszonym przez Powiat
Grodziski. Uczestnicy - pod kierunkiem swych nauczycieli wybrali do
recytacji bardzo wiele pięknych, nieraz zapomnianych utworów, zarówno wierszy, jak i fragmentów prozy, które łączył zachwyt nad pejzażem
polskim, obyczajem oraz kult natury.

Szanowni Czytelnicy,

w związku z pracami
przygotowawczymi
i inwentaryzacją księgozbioru
Biblioteka będzie nieczynna
od 1 lipca do 26 lipca 2014 r.
oraz
od 4 sierpnia do 30 sierpnia 2014 r.
Za utrudnienia przepraszamy

Członkowie Jury w składzie Jerzy Łazewski, Agata Meilute i Joanna
Cichoń-Dąbrowska przez dwa dni słuchali recytacji 93 uczestników
z 35 szkół. 23 maja podczas uroczystego zakończenia Konkursu ogłoszono werdykt. Poziom recytacji był tak wysoki , że przyznano aż 27 nagród
– 11 głównych w trzech kategoriach wiekowych, 8 burmistrzowskich
i 18 wyróżnień! Jury zachwycone było zarówno doborem recytowanych
utworów, jak i ich wykonaniem. Na konkurs do Stawiska przyjechały także
3 uczennice ze Szkoły Sobotniej przy Stowarzyszeniu „Świetlica Polska”
w Winnicy na Ukrainie – siostry Loretta, Wiktoria i Monika Białoszyckie.
Najstarsza z nich, Wiktoria, zdobyła pierwsze miejsce w kategorii wiekowej „Uczniowie liceów i techników”, dwie młodsze - wyróżnienia
w pozostałych kategoriach wiekowych. Wszystkie trzy z wielkim wdziękiem i maestrią recytowały wczesne wiersze Jarosława Iwaszkiewicza.

„Big Book Festival”
w Stawisku
15 czerwca miał miejsce w Stawisku
Literacki Retro-Piknik. Impreza odbyła się w ramach dwudniowego
Międzynarodowego Festiwalu Książki
„Big Book Festival”, którego tegorocznym bohaterem był Jarosław
Iwaszkiewicz. Po sobotnim, warszawskim maratonie obcowania z
Iwaszkiewiczem, w niedzielę goście
Stawiska mieli okazję zobaczyć stare
kroniki filmowe z udziałem poety,
zwiedzić Muzeum w towarzystwie
kilkorga przewodników, wysłuchać
starych, winylowych płyt będących
kiedyś własnością pisarza. Ci zaś,
którzy chcieli wypocząć i zrelaksować się, skorzystali ze sprzętu do gry
w krokieta, z leżaków, koców i podręcznej biblioteczki. Podczas pikniku
można było kupić najnowszą książkę
o gospodarzu Stawiska pt. „Spotkać
Iwaszkiewicza. Nie-biografia”.
Robert Papieski

Nagrodami w konkursie były, jak zwykle, wartościowe książki przekazane przez wydawnictwa „Czytelnik”, Iskry, PWN, Zysk i S-ka, Parma
Press, PIW i Muza SA, a 11 laureatów wraz ze swymi nauczycielami
12 czerwca pojedzie na jednodniową wycieczkę „Mazowieckie szlaki
Józefa Chełmońskiego” , organizowaną przez Muzeum Iwaszkiewiczów
w Stawisku, a finansowaną przez patrona Konkursu – Starostę Powiatu
Grodziskiego.
Ewa Cieślak
Wyniki Konkursu ogłoszone są na stronie www.stawisko.pl w zakładce
Konkurs Recytatorski.
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Nowy, 71. numer Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego
właśnie się ukazał
Zawiera: wspomnienia o Bohdanie
Skaradzińskim pióra Grzegorza
Dąbrowskiego;
„O Polakach i Litwinach”, fragmenty
stenogramu spotkania w Podkowie
Leśnej z roku 1998;
reprodukcje autorskich fotomontarzy wybitnego rzeźbiarza Macieja
Szańkowskiego;
7 odcinek z kolekcji widoków
Wojciecha Dudzika;
esej Piotra Müldnera –Nieckowskiego
„Franc Kafka dawniej i dziś”;
tekst Krzysztofa Wittelsa o Oskarze
Kolbergu;
wiersze Andrzeja Dąbrówki i Henryka
Możula;
Józefa Kolinka marzenia o szkole;
Małgorzaty Wittels opowieść
o Brwinowie,
Michała Bogusławskiego tekst o filmie Ewy Golis
oraz Kronikę Kulturalną.
Zofia Broniek

I Dzień Laureata
(ciąg dalszy ze str. 1)

Ponadto zaprezentowali się:
Jan Białek – kl. III szkoły podstawowej, taniec towarzyski, zdobywca
m.in. Grand Prix Polski w kategorii
10-11 lat
Małgorzata Cybulska – kl. III gimn a z j u m , zawo d n i c z ka W K KW
(Wszechstronny Konkurs Konia
Wierzchowego) - mistrzyni Śląska,
wicemistrzyni Mazowsza
Ryszard Lasota – kl. IV szkoły podstawowej, klarnecista
Marcin Michalski – kl. III gimnazjum, członek grupy rekonstrukcji
historycznej
Ryszard Świtkiewicz – kl. I gimnazjum,
uczestnik konkursów historycznych
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Olga Tałasiewicz, Zofia Koronkiewicz – kl. VI szkoły podstawowej, Igor
Kumela – kl. IV szkoły podstawowej - laureaci konkursów recytatorskich
Karolina Średzińska – kl. I gimnazjum, wokalistka
Zespół rockowy „Hedgehogs” w składzie: Jakub Piotrowski – gitara
prowadząca, Carla Habierska – perkusja, Agnieszka Mrozińska i Anna
Jakubiak – wokal, Zofia Szymczyk – gitara basowa
Bartek Śmierzyński – kl. III szkoły podstawowej, taniec towarzyski
Agata Załęcka – kl. II gimnazjum, twórczyni teledysków
Leon i Zosia Koczescy – kl. III i I szkoły podstawowej, karate, brązowe
medale Mistrzostw Województwa Mazowieckiego.
Uczestnicy uroczystości mieli też możliwość obejrzenia prac plastycznych
wykonanych przez uczniów szkoły: Barbarę Bańczyk, Karolinę Michalak,
Gabrielę Lasotę, Aleksandrę Bruszewską, Małgorzatę Wojtkiewicz, Annę
Jakubiak, Małgorzatę Nowosad, Marię Bukowską, Weronikę Krychowiak.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy, życzymy wytrwałości
i dalszych sukcesów!
MS

Aktualności

ze Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima
Gimnazjalna pielgrzymka do Włoch 2014.
Jednym z ważnych punktów programu naszego gimnazjum jest wspólne
pielgrzymowanie po Italii. W tym roku organizowaliśmy ten wyjazd po raz
trzeci. Każda taka wycieczka jest inna, choć są miejsca, do których jedziemy zawsze. Jak poprzednio odwiedziliśmy Asyż, Monte Cassino, Padwę,
Wenecję i dwa dni spędziliśmy w Rzymie. Nowymi miejscami na trasie
były zachwycająca mozaikami Rawenna oraz romańsko-gotycka Bolonia.
Były chwile wzruszeń, które zapamiętamy na całe życie. Hymn zaśpiewany na Monte Cassino, do którego przyłączyli się inni Polacy, wyciskał
łzy z oczu. Utwór „Czerwone maki …” wykonany przez nas na polskim
cmentarzu tydzień przed 70 rocznicą zwycięskiej bitwy napełnił nas
dumą z bycia Polakami. Słowa ks. Piotra „Bóg, Honor, Ojczyzna” wypowiedziane w czasie kazania w kaplicy św. Benedykta nabrały mocy i tam
usłyszeliśmy je na nowo.

Mieliśmy okazję uczestniczyć we
mszy świętej w Bazylice św. Piotra
o 7:15. Tak wcześnie rano jeszcze
nie było wielu turystów i mogliśmy
zobaczyć ją tak na spokojnie, jak
świątynię, a nie atrakcję turystyczną.
Duchowym przeżyciem było wspólnie odmówione wyznanie wiary przy
grobie św. Piotra oraz Te Deum odśpiewane w Bazylice św. Jana. Było
wiele momentów, w których odnajdywaliśmy Boga. Najbardziej radosnym z nich było spotkanie z ojcem
świętym Franciszkiem na placu św.
Piotra. Radość ludzi z całego świata
zgromadzonych na audiencji stała
się i naszym udziałem. (Nasza flaga z
nazwą gimnazjum wielokrotnie była
pokazywana na telebimach, co również bardzo nas cieszyło).

przygód i przeżywanie wzruszających chwil jest bezcenne, dlatego za
trzy lata planujemy kolejną pielgrzymkę dla kolejnych trzech roczników
gimnazjalistów.
Dorota Koprowska

Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące nr 60
Wspomnienie o Annie
Ziembie Michałowskiej
Tytuł wystawy i umieszczony na pierwszej stronie szkic piórkiem są szczególne. Ania Jarco, kiedy dałam jej rysunek Ani Ziemby przedstawiający
Paddingtona i poprosiłam o zrobienie plakatu, tak zatytułowała wystawę :
Bim, bam, bom
„To przecież cała Ziembusia” - powiedziała pokazując mi projekt.
Miała rację.
Bom, bim - tak czasami Ania podpisywała maile albo wręcz jeden z tych
wyrazów stanowił wyłączną treść wiadomości. Był to sposób okazywania
radości życia, rodzaj żartu, a nawet świadome podkreślanie ignorowania
różnych nieprzychylnych reakcji własnego organizmu. Innym razem w ten
sposób zaznaczała, że pamięta o osobie, do której wysyła taki komunikat:
Do: Izabelli Olędzkiej
Temat: wirtualne podtrzymywanie przyjaźni
bim
Anna ziemba

Modliliśmy się przy grobie świętego
Jana Pawła II tydzień po kanonizacji
dziękując za jego dobre i piękne życie.
Wielką atrakcją turystyczną było
święto wiosny, na które trafiliśmy
w Asyżu. Oprócz spotkania ze św.
Franciszkiem mogliśmy podziwiać
mieszkańców miasteczka w średniowiecznych, barwnych strojach.
W Rzymie bolały nas nogi od zwiedzania, ale chcieliśmy zobaczyć
jak najwięcej. Koloseum, Forum
Romanum, Fontanna di Trevi,
Panteon, Hiszpańskie Schody to
punkty, których nie można ominąć.
Byliśmy też na świętych schodach
przywiezionych przez św. Helenę.
Całości dopełniły wędrówki po malowniczych uliczkach Wenecji.
Był to ważny czas zarówno dla
uczniów jak i dla opiekunów.
Wszystko co nas otaczało sprzyjało integracji, wzrastaniu w przyjaźni i dostrzeganiu siebie nawzajem.
Oprócz wrażeń turystycznych i przeżyć duchowych mieliśmy okazję być
razem. Wspólne znoszenie trudów
pielgrzymowania, cieszenie się z

Oczywiście nigdy nie był to przejaw braku czasu ze strony Ani, nie chciała
absorbować niczyjej uwagi swoją osobą .
Bardzo lubiła korespondencję elektroniczną. Cieszyła się, kiedy nauczyła
się dodawać załączniki do przesyłanych wiadomości.
Internet interesował ją jako źródło różnych informacji, nowa forma prowadzenia lekcji i również jako sposób kontaktowania się z przyjaciółmi.
Dlatego na wystawie umieściłam fragmenty korespondencji mailowej.
Te listy dopełniają portret Ziembusi (bo tak niektórzy z nas się do niej
zwracali), pokazują jej skromność, błyskotliwość, wrażliwość, niezwykłą wyobraźnię, wiedzę. Są wyrazem jej poglądów, zamiłowania do estetycznego, pełnego kolorów jedzenia, mówią też o fascynacjach literackich i przemyśleniach zawodowych. Widać w nich dystans do siebie
i żartobliwe traktowanie własnej osoby, cechujące ludzi nieprzeciętnych.
Często najważniejszym elementem jej maili był przekaz wizualny: zdjęcie,
rysunek, obraz, stanowiły one swoisty dowcipny komentarz.
Do: Izabelli Olędzkiej
Temat: zdrówko
idę sobie kupić 1 talarek
Anna ziemba
załącznik: Miś zwany Paddington - to uroczy niedźwiadek z Peru, który
trafił do Anglii i został przygarnięty przez cudowną rodzinę Brownów
Paddington nieustająco wpada w tarapaty. Gubi się. Jego ciekawość
świata, nieznajomość zwyczajów ludzi, chęć, by samodzielnie coś zrobić, powodują, że psuje coś zamiast naprawić, rozbija sobie głowę,
ciągle broi. Miś uwielbia jedzenie, toteż z zapałem podejmuje działania
w kuchni. Niestety, prawie każda próba przyrządzenia potrawy kończy
się katastrofą, nie tylko kulinarną .
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Poznałam tego niedźwiadka dzięki
Ani, kiedy kupiła mojemu synowi tę
niezwykłą książeczkę, a później obdarowała nas jego akwarelowymi portretami. Sposób bycia Paddingtona,
jego niesforność i nietuzinkowość
sprawiły, że Ania czuła się jego bratnią duszą. Często porównywała swoje
działania do wyczynów misia:

Ania ciągle będzie nam towarzyszyła. Z nadzieją będziemy zerkać na jej
torebki pozostawione w szkole, na kluczyk z piłeczką i będziemy czytać
jej maile, uśmiechając się przez łzy.
Izabella Olędzka-Kaźmierczyk
W mailach pozostawiłam oryginalną pisownię, wprowadziłam jedynie znaki
diakrytyczne, aby ułatwić ich czytanie.

Ogród na Wiewiórek

Do: Izabelli Olędzkiej
Temat: Fiu Fiu
w całym internecie nie ma tak
długiego keksu.
oczywiście wzorem Paddigtona
uszczknęłam już w kolejce i chrapnęłam głęboko.
całe szczęście nikt nie pozbawił
mnie pomarańczowej torby z keksem od ciebie w środku!
jak przekształci się w sucharki
będę wozić w kapeluszu (oczywiście jak Paddington kanapki
z dżemem morelowym – dopisek
autorki tekstu)
Anna ziemba
Ania sympatyzowała nie tylko
z Paddingtonem, darzyła sympatią Kubusia Puchatka, Snoopiego
i Asterixa, miała radosną duszę dziecka. Zawsze z entuzjazmem podejmowała nowe działania, jak jej ulubieni
rysunkowi bohaterowie.
Prace, zgromadzone na wystawie,
są wyrazem ciepłych uczuć, jakimi
Ania obdarzała nas, jej troski o naszych bliskich. Często był to też wyraz wdzięczności za naszą dla niej
pomoc czy opiekę. Zgromadziliśmy
prace, którymi obdarowywała nas
i nasze dzieci. Na niektórych rysunkach pisała zabawne komentarze
lub dedykacje, część z nich została
umieszczona pod np. olejnymi obrazami.
Ania nazywała siebie malarzem
eklektycznym. Tworzyła piękne
olejne impresje weneckie i holenderskie. Starała się dorównać mistrzowi (Wyspiańskiemu) malując
nasturcje. Olejny cykl „ Cyrk” nawiązuje do marzeń Ani z dzieciństwa,
aby zostać cyrkowym klownem.
Odzwierciedleniem jej wrażliwej natury są rysunki wykonywane złotym
i srebrnym długopisem.
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XX Wystawa Psów Kochanych wypadła niezwykle okazale. Pogoda sprzyjała, było ciepło, w cieniu starych sosen i dębów dobrze czuli się ludzie
i psy. Wymarzone warunki dla rodzinnego piknikowania przy grillu i ciastach przygotowanych dla gości przez uczniów naszego liceum. Tradycyjnie
można było zaprezentować swojego ulubieńca w kategoriach: pies mały,
duży, junior, senior. Przez cały czas trwania wystawy wybieraliśmy psa
publiczności. Został nim piesek bez przedniej łapy, którą stracił na skutek wypadku. Ułomność nie pozbawiła go werwy i radości życia, żwawo
skakał na trzech łapach i zawierał psie znajomości. Psy i ich właściciele, którzy najlepiej się rozumieli, otrzymali rabat zniżkowy na szkolenie
w szkole „Dogadajcie się” prowadzonej przez Piotra i Agnieszkę Wojtków.
Oprócz konkursu głównego zobaczyliśmy niezwykłą lekcję zorganizowaną przez szkołę dla psów (a także ich właścicieli) „Dogadajcie się”.
Nauczycielom tej szkoły można pozazdrościć uczniów tak skoncentrowanych i chętnych do pracy. A na zakończenie obejrzeliśmy pokaz zorganizowany z inicjatywy Agaty Telimeny Bielowskiej - pokaz rasy gończy polski,
wysłuchaliśmy opowieści o polskich tradycjach łowieckich. Na wystawie
pokazane zostały także ptaki drapieżne, wykorzystywane do polowania.
Dzięki temu pokazowi nasi uczniowie będą mogli sobie lepiej wyobrazić świat ziemiański opisywany na kartach chociażby „Pana Tadeusza”.
Dochód z wystawy zostanie tradycyjnie przekazany dla schroniska
dla zwierząt w Milanówku.
Dziękujemy sponsorom wystawy: firmie Itcard, Marketowi Ogrodniczemu
Sen-Marc, Lecznicy Weterynaryjnej z ulicy Warszawskiej w Milanówku,
lecznicy Weterynaryjnej z ulicy Sportowej w Milanówku, Michałowi
Nowickiemu i Lecznicy Weterynaryjnej Vet4Pet.
Za pomoc w organizacji wystawy dziękujemy Piotrowi i Agnieszce
Wojtków i szkole „Dogadajcie się”, pani Agacie Telimenie Bielowskiej
oraz pani Katarzynie Zych.

Miejskie Przedszkole
im. Krasnala Hałabały
w Podkowie Leśnej
Konkurs Taneczny w Błoniu
10 maja dzieci z grupy 0-A wystąpiły na Tanecznym Festiwalu
Przedszkolaków „ Mazovia 2014”
w Błoniu prezentując pokaz tańca
starofrancuskiego „Taniec konia”.
Było to ogromne przeżycie dla dzieci
jak i rodziców. Dzieci mogły wystąpić na prawdziwej scenie z publicznością, a także podziwiać występy
innych zespołów tanecznych. Mali
tancerze otrzymali pamiątki i upominki. Występ naszych dzieci można było zobaczyć również 8 czerwca
w Pa ł a c y ku Ka sy n o p o d c za s
„Festiwalu otwarte ogrody”.

Dzień Mamy
26 maja w przedszkolu obchodziliśmy Dzień Mamy. Z tej okazji odbyły się
w każdej grupie wiekowej zajęcia otwarte z mamami. Przedszkolaki przygotowały króciutki program artystyczny oraz upominki. Zaprezentowały
się w wierszu, tańcu i piosence. Po części artystycznej zostały przeprowadzone zabawy integracyjne, sprawnościowe i quizy. Na twarzach wszystkich mam gościł uśmiech i zadowolenie ze wspólnej zabawy.
Dzień Dziecka
Międzynarodowy Dzień Dziecka to długo oczekiwany czas dla każdego
dziecka, a szczególnie dla naszych wychowanków. 2 czerwca w naszym
przedszkolu już od samego rana dzieci odczuły wyjątkowość dnia swego
święta. Pierwszą niespodzianką było zaprezentowanie widowiska kukiełkowego wykonanego przez rodziców naszych pociech pt.: „Akademia Jana
Brzechwy”. W trakcie widowiska dzieci brały czynny udział we wspólnej
zabawie. Nietrudno było zauważyć radość na twarzy dzieci, gdy zobaczyły, w jaki cudowny sposób zmieniło się ich przedszkolne podwórko. Na
placu z niecierpliwością czekała na nich duża gumowa zjeżdżalnia oraz
długa kolorowa gąsienica z niespodziankami w środku. Największą jednak niespodzianką okazała się słodka wata cukrowa oraz lody.
Podziękowanie
Dyrektor oraz grono Rady Pedagogicznej pragnie podziękować paniom:
Renacie Gabryszuk, Magdalenie Zalewskiej, Darii Puchalskiej, Iwonie
Matysiak, Magdalenie Eckhoff, Bożenie Górczyńskiej, Karolinie Lihtarovich
oraz panu Marcinowi Zalewskiemu za zaangażowanie i udział w przygotowaniu Dnia Dziecka w przedszkolu.
Anna Pietrzak-Miller

Lato w Mieście – półkolonie letnie
Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej (PKPS)

Straż pożarna w przedszkolu
23 maja zaprosiliśmy strażaków do
naszego przedszkola. W spotkaniu
uczestniczyły wszystkie grupy. Dzieci
z wielką radością powitały wyjątkowych gości. Najwięcej emocji budził
jednak wielki, czerwony wóz strażacki. Przedszkolacy mogli przyjrzeć mu
się z bliska, poznali niezbędne wyposażenie i strój strażacki, dowiedzieli
się o niebezpiecznych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz
w jaki sposób należy się zachowywać, by zapobiec tym nieszczęściom.
Spotkanie zakończyliśmy wręczeniem
strażakom pamiątkowych laurek
i szczerym podziękowaniem przedszkolaków. Uroczystość uznaliśmy
za bardzo udaną – wzruszeni byli
strażacy, a wszystkie dzieci mogły
doświadczyć niecodziennych wrażeń z tego wyjątkowego spotkania.

Jak co roku, Polski Komitet Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej organizuje 3-tygodniowe półkolonie dla dzieci
w wieku 6-12 lat. Zajęcia dla dzieci będą odbywały się w dniach
od 4 do 22 sierpnia 2014 r., od poniedziałku do piątku w godz.
9.00 – 15.00 na terenie CKiIO przy ul. Świerkowej 1. Dzieci będą jadły
obiady w Pałacyku Kasyno w restauracji „Gruba Kaczka”. Zapewniamy
opiekę wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej i wolontariuszy oraz
wspaniałą zabawę. Plan zajęć przewiduje m. in. wycieczkę do Centrum
Nauki Kopernik, Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie oraz zajęcia plastyczne. Zgłoszenia dzieci na półkolonie oraz szczegółowe informacje
można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS) przy ul. Błońskiej
46/48, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00, telefon
(22) 729-10-82. Przy zgłoszeniu dziecka na półkolonie należy podać imię
i nazwisko, wiek, adres i numer PESEL (potrzebny do ubezpieczenia dzieci)
oraz telefon kontaktowy do rodziców lub opiekunów. Organizacja półkolonii była możliwa dzięki dofinansowaniu przez Urząd Miasta Podkowy
Leśnej. PKPS dziękuje również Ośrodkowi Pomocy Społecznej za pomoc
w organizacji półkolonii.
Elżbieta Wolska-Zdunek

Prezes PKPS
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Kto jest na
tym zdjęciu?

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

„Podkowa niezależna – ksiądz Leon i jego czasy”
W ramach obchodów 25 lat Wolności, Towarzystwo Przyjaciół Miasta –
Ogrodu Podkowa Leśna wydało folder „Podkowa niezależna – ksiądz Leon
i jego czasy” poświęcony działalności opozycyjnej w latach 1982 – 1989.
Publikacja jest bezpłatna i można ją otrzymać w Archiwum Towarzystwa
oraz w Urzędzie Miejskim, ul. Akacjowa 39/41, pok. nr 5.
Folder został sfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Podkowie
Leśnej.
Towarzystwo Przyjaciół
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Zieleń w mieście ogrodzie
Podkowie Leśnej
Obywatelskie Archiwum Podkowy
Leśnej, prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna, zwraca się z prośbą
o informacje o osobie prezentowanej na fotografii. Wiemy, że była ona
harcmistrzem, nauczycielką biologii (m.in. w Milanówku), a w latach
40-tych mieszkała w Podkowie
Leśnej. w domu pp. Majkowskich
przy ulicy Topolowej. Informacje
prosimy przekazać e-mailem lub telefoniczne p. Oskarowi Koszutskiemu,
społecznemu kustoszowi Archiwum:
oskar.koszutski@gmail.com,
tel. 501-198-937.
Przypominamy również, że Archiwum
poszukuje dokumentów i fotografii,
relacji i wspomnień, informacji i pamiątek dotyczących mieszkańców
i wydarzeń związanych z Podkową
Leśną z okresu:
wojny i okupacji oraz pierwszych lat
powojennych (1939-1948),
działalności opozycyjnej, stanu wojennego, wolnych wyborów (1976-1990).
Pozyskane materiały będą zeskanowane i wykorzystane wyłącznie
do celów dokumentacyjnych,
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Zgodnie z zapowiedzią w ostatnim biuletynie,
przekazujemy Państwu kolejne refleksje wynikające
z debaty przeprowadzonej 5 kwietnia br.
Opieka nad podkowiańska przyrodą jest sprawowana na podstawie ustaw:
o Ochronie Zabytków, o Ochronie Przyrody oraz o Lasach. Szczegółowe
przepisy zawarte w tych ustawach regulują działania zarówno na terenach działek miejskich - tzw. zieleń miejska, park, czy las miejski jak
i na działkach prywatnych – zarówno tych o charakterze leśnym jak
i innym (ogrody) . Ponadto wg odrębnych przepisów okazjonalną wycinką drzew lub gałęzi na terenach miejskich/publicznych i prywatnych zajmują się drogowcy, energetycy, kolejarze, firmy komunikacyjne
np. telefonia i wiele innych. Swój współudział w kondycji otaczającej nas
zieleni ma również Prawo Wodne.
Jak w tym gąszczu przepisów ma się odnaleźć mieszkaniec miasta ogrodu? Jego prawo do gospodarowania zielenią na własnej działce jest tymi
różnorodnymi przepisami i wynikającymi z nich obowiązkami mocno
skrępowane i niejednoznaczne. A przecież Konstytucja gwarantuje nam
nie tylko obowiązki, ale i prawa! Tak. Mamy prawo do świeżego powietrza i do czystej wody. I obowiązek, aby nie ustawać w trosce o tę czystą wodę i świeże powietrze. A to oferuje nam przyroda, o którą należy
dbać. Bez względu na to, czy jest to rezerwat ścisły, las miejski, park czy
też nasza prywatna działka.
Jak w tym kontekście dbać o przyrodę w Podkowie Leśnej? Czy pozwolić aby roślinność – szczególnie na terenach publicznych – rosła bez
przeszkód, bez planu i w sposób niekontrolowany, czy też powinna
być ona planowo i systematycznie pielęgnowana? Na tak postawione
pytanie, możemy oczywiście usłyszeć różne odpowiedzi i każda strona jest
w stanie przedstawić swoje racje. Czym więc ma się kierować, w opiece
nad podkowiańską zielenią, społeczność podkowiańska i władze miasta?
Jakie decyzje są właściwe?
Zarówno paneliści jak i licznie zabierający głos mieszkańcy wspólnym
głosem mówili to samo. O tę wartość jaką jest podkowiańska zieleń

trzeba dbać mądrze, ale też bez
zwłoki, bowiem na naszych oczach
charakter zieleni wokół nas zmienia
się. Tam gdzie przed laty były ogrody
kwiatowe i warzywne, sadzimy tuje,
cisy i świerki. W wielu miejscach rozsłonecznione niegdyś ogrody parkowe lub warzywne są dziś mocno zarośnięte zarówno drzewami liściastymi
jak i iglastymi. Starzeją się, chorują
i upadają stare kolosy, głównie sosny,
brzozy, lipy, dęby i topole.
Zależnie od upodobań, te zmiany
mogą cieszyć lub niepokoić. Ale nikt
nie odmówi słuszności dwóm najważniejszym wnioskom, jakie z pierwszej
debaty na temat zieleni wyniknęły.
Wniosek pierwszy: wiek drzew podkowiańskich pamiętających początki
miasta to już około lub ponad 100
lat. Dla wielu gatunków jest to wiek
sędziwy, czego mamy liczne sygnały – spadające grube konary czy też
przewracające się drzewa nawet przy
bezwietrznej pogodzie. Oznacza to
zarówno dla mieszkańców jak i władz
miasta konieczność troskliwego, częstego przeglądu starych drzew, natychmiastowego reagowania – czy to
zabiegami pielęgnacyjnymi, czy wycinką, w sytuacji gdy stare drzewo zagraża bezpieczeństwu mieszkańców
i ich dobytkowi oraz przeznaczenia
na te działania, często niemałych
środków finansowych.

Pielęgnacja drzew w Podkowie Leśnej
– rośliny obcego pochodzenia, traktowane przez polskie prawo
jako inwazyjne
Kolejnym zagadnieniem, poruszonym w czasie kwietniowej debaty
pt. „Zieleń w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna” była kwestia postępowania mieszkańców z roślinami uznanymi przez Ustawę o Ochronie
Przyrody (z 16 kwietnia 2004) za gatunki inwazyjne (obce).
Gatunków roślin obcego pochodzenia w Polsce jest bardzo wiele, lecz
listę gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska
przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym określa aktualnie obowiązujący załącznik do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. (poz. 1260) .
A są to:
1. azolla drobna (azolla karolińska) Azolla filiculoides
2. moczarka delikatna Elodea nuttallii
3. Spartina anglica
4. barszcz Mantegazziego (barszcz kaukaski) Heracleum mantegazzianum
5. barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi
6. bożodrzew gruczołowaty (ajlant gruczołkowaty) Ailanthus altissima
7. grubosz Helmsa Crassula helmsii
8. kolcolist zachodni Ulex europaeus
9. kolczurka klapowana Echinocystis lobata
10. niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera
11. niecierpek pomarańczowy Impatiens capensis
12. rdestowiec czeski (rdestowiec pośredni) Reynoutria x bohemica
13. rdestowiec japoński (rdestowiec ostrokończysty) Reynoutria japonica
14. rdestowiec sachaliński Reynoutria sachalinensis
15. trojeść amerykańska Asclepias syriaca
16. tulejnik amerykański Lysichiton americanus.

Wniosek drugi: charakter szaty roślinnej w Podkowie systematycznie
zmienia się. Samosiejki drzew liściastych wypychają sosnę. Ta królowa
polskich lasów na naszych oczach
zaczyna znikać z Podkowy. 100-letnie
sosny to drzewa, o których musimy
myśleć, że wkrótce się z nimi rozstaniemy. Drzewo to, uważane w warunkach naszego klimatu za najzdrowsze,
jest bardzo wymagające, jeśli chodzi
o warunki wzrostu. Mając na uwadze
troskę i zadeklarowaną przez wielu
mieszkańców chęć podjęcia starań
w celu rekultywacji sosny, przygotowywany jest plan działań mających
na celu powrót sosny do Podkowy
Leśnej. Szerzej o tej propozycji jak
również o zjawisku sukcesji w przyrodzie w następnym biuletynie.

Inwazyjne gatunki obce negatywnie wpływają na środowisko poprzez
przeobrażanie siedlisk przyrodniczych oraz wypieranie gatunków rodzimych; nierzadko też powodują szkody gospodarcze, a niektóre z gatunków kwalifikowanych jako inwazyjne mogą stanowić nawet zagrożenie
dla zdrowia człowieka.

Beata Tarłowska

Związek Podkowian, maj 2014

Apelujemy, aby nie nasadzać ani na swoich działkach ani w ciągu ulic
roślin z gatunków uznawanych przez prawo polskie za inwazyjne.
Zgodnie z Ust. o Ochr. Przyrody art. 83 ust. 6 pkt 4 rośliny do 10 roku
ich życia mogą być usuwane bez specjalnych zgód. Natomiast referująca tę sprawę pani Anna Sarnowska, przedstawiciel Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przypomniała zebranym,
że w Podkowie Leśnej każdorazowo decyzję o usunięciu drzew i krzewów
starszych niż 10 letnie, nawet jeśli reprezentują gatunki wymienione na
liście roślin inwazyjnych, podejmuje oddelegowany pracownik urzędu
Konserwatora Zabytków, a na działkach leśnych – specjalista leśnik, pracownik Starostwa w Grodzisku Mazowieckim.
przygotowała:
Beata T. Tarłowska,

Związek Podkowian
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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 wyjątkowym miejscem
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, 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.
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.
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(fot. Marek Englisz)

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 postępujący w coraz szybszym tempie
proces degradacji podkowiańskich wydm.
Prosimy o nie niszczenie Leśnego Parku Miejskiego, który jest naszą
wspólną własnością.
Podkowa Leśna, czerwiec 2014 r.

Rośliny chronione w naszym mieście
Na terenie Podkowy Leśnej występują rozliczne gatunki roślin, objęte
ochroną prawa. Prawo nie chroni roślin uprawianych – a więc tych, które rosną na naszych działkach – lecz rośliny rosnące dziko, na terenach
„niczyich”, czyli należących do gminy lub państwa. Tak więc, we florze
rezerwatów, parków miejskich, poboczy wielu ulic, licznych przedogródków występują gatunki objęte ochroną prawną i nie wolno ich niszczyć
ani zbierać.
Lista gatunków chronionych jest
długa – 45 gatunków porostów,
137 mchów, 12 paproci, 254 bylin,
krzewów i drzew. W BIPie nie ma
miejsca na publikację tak długiej
listy. A poza tym, nawet jeśli ją wydrukujemy, ile osób na pewno wie
jak wygląda np. rokiet, albo sznurnik, czy podejźrzon? Kto odróżni niebielistkę od ożoty? Najbezpieczniej
jest przyjąć zasadę, że na terenach
publicznych – tam, gdzie rośliny rosną
dziko – nie zbieramy i nie wyrywamy
żadnych roślin.
Wśród gatunków objętych ochroną
znajdują się także te, które dobrze
znamy i które stanowią przedmiot
Lilia złotogłów (fot. Marek Englisz)
handlu, np. konwalie. Konwalie
dostępne w sprzedaży pochodzą
z upraw. Prawo nie zabrania uprawy roślin chronionych, a w w sklepach i firmach ogrodniczych można absolutnie legalnie nabyć nasiona

w mieście z powodu wyrzucanych śmieci gdzie bądź oraz wystawianych
worków. Martwi mnie to, że z powodu licznych pretensji mieszkańców,
myśliwi dostaną „zielone światło” i dużo większa ilość dzików zginie niż
zazwyczaj. Ponieważ przyczyna nie zostanie zlikwidowana, za rok sytuacja
się powtórzy. I tak, za kilka lat nie zostanie ani jeden dzik w Podkowie.
To dopiero zaburzy ekosystem.
Proszę więc Urząd o zajęcie się nie dzikami, ale przyczyną ich przychodzenia: informacją mieszkańców (nie każdy ma internet, albo mówi po
polsku) o niewyrzucaniu śmieci na niezamieszkane działki, wyciągnięciu
konsekwencji za taki czyn, wpłynięciem na firmy wywożące śmieci, które
często nie odbierają śmieci przez cały dzień i noc – skoro podjęli się zadania, to chyba powinni się zeń wywiązywać, proponuję zorganizować
spotkanie dla mieszkańców z Leśniczym z Dębaku, który wytłumaczy, że
to nie są tygrysy i można z nimi współegzystować, a nie wybijać.
Z poważaniem,
Mieszkanka Podkowy Leśnej (nazwisko znane redakcji)
Centuria pospolita
(fot. Marek Englisz)

i sadzonki wielu chronionych gatunków. Dobrze znane i chętnie
sadzone w ogrodach i parkach cisy,
naparstnice, bluszcz, sasanki, pierwiosnki, dyptam, lilia złotogłów,
dziurawiec, jarząb szwedzki (krewny jarzębiny), powojnik prosty, by
wymienić najbardziej popularne, są
prawnie chronione jeśli rosną dziko.
Zamiast zbierać je w lesie, co z reguły
prowadzi do zniszczenia naturalnego siedliska, posadźmy te gatunki
u siebie. Natomiast na spacerze po
Podkowie powstrzymajmy się od
zbierania lub niszczenia jakichkolwiek
roślin. Nigdy nie wiadomo, czy kępa
mchu, jaką mamy zamiar rozdeptać,
nie jest właśnie jednym z tych 137
prawnie chronionych gatunków.

Piknik pracowni artystycznych
i rękodzielniczych PTO
8 czerwca 2014 r. na łące pod Pałacykiem Kasyno w Podkowie Leśnej,
w ostatnim dniu 10. edycji Festiwalu Otwarte Ogrody odbył się „Piknik
pracowni artystycznych i rękodzielniczych Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” w ramach projektu współpracy „Rękodzieło i rzemiosło artystyczne szansą rozwoju turystycznego i ochrony lokalnego dziedzictwa” (akronim LOKART) finansowanego
ze środków PROW 2007-13 Oś 4 LEADER.

Elżbieta Gliszczyńska

Głos w sprawie dzików
Szanowni Państwo,
ponieważ panuje nagonka na te
zwierzęta pojawiające się na ulicach Podkowy, które jeszcze nikomu nie zrobiły krzywdy, chciałabym
zabrać głos. Nie wszyscy mieszkańcy chcą wybijania dzików. Wiem,
że wychodzą tam, gdzie mają łatwiejszy dostęp do jedzenia – a mają
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Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Podkowy Leśnej jak i gości festiwalowych. Swoje prace
zaprezentowali artyści i twórcy
z obszaru LGD „Zielone Sąsiedztwo”
(Podkowa Leśna, Brwinów), a także
z Milanówka oraz trzech innych
LGD-ów uczestniczących w projekcie:
„Ziemia Chełmońskiego”, „Między
Wisłą a Kampinosem” oraz „Natura
i Kultura”.

Prawdziwym hitem okazała się ceramiczna makieta Podkowy Leśnej
wykonana przez uczniów jednej z podkowiańskich szkół, pod fachowym
okiem Anny Kasperkiewicz. Na najmłodszych – czekał kącik zabaw.

Celem Pikniku było przybliżenie
mieszkańcom Podkowy Leśnej i okolic twórczości lokalnych artystów
i rękodzielników oraz integracja tychże. Lokalni twórcy mieli możliwość
zaprezentowania swoich prac w tak
licznym gronie artystycznym, w takiej
skali ( w sumie swoje prace wystawiło
ponad 40 osób, a stoiska odwiedziło
kilkaset osób), podczas cieszącej się
świetną renomą imprezy - Festiwalu
Otwarte Ogrody.

Karolina Likhtarovich

W czasie Pikniku była możliwość
wzięcia udziału w otwartych pokazach warsztatowych wybranych technik rękodzielniczych: witrażu, batiku,
malowania na kamieniu, drobnych
form tkackich i pirografii. Pokazy prowadzili twórcy z obszaru LGD „Zielone
Sąsiedztwo”. O skali zainteresowania
niech świadczy fakt, że prowadzący
pokazy nie mieli „chwili oddechu”,
bo w czasie czterech godzin imprezy przy stanowiskach warsztatowych
był ciągły ruch.
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W ramach kontynuacji projektu „WSPIERAJMY PSZCZOŁY” rozdaliśmy
prawie 100 sadzonek roślin miododajnych, zachęcając aby sadząc
w przydomowych ogrodach rośliny lubiane przez pszczoły – wspierać
ich ginącą populację.
Zwieńczeniem artystycznej niedzieli była zabawa taneczna przy muzyce
na żywo Adama Struga z zespołem współfinansowana przez LGD „Zielone
Sąsiedztwo”w ramach ww. projektu współpracy.
Wydarzenie objęło patronatem Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.
Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”

27. Podkowiańska Pielgrzymka Piesza do Rokitna
W niedzielę 14 września br. odbędzie się 27. 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 za zgodą ówczesnego proboszcza ks. Leona Kantorskiego. W Rokitnie czczony jest cudowny
obraz 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 godzinie 11.30. Zbiórka uczestników o godzinie 7:50 przed kościołem
św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Powrót autokarem ok. godziny 13.00.
Organizatorzy pielgrzymki zapraszają dzieci, młodzież, ministrantów, harcerzy i rodziny do udziału w pielgrzymce u progu nowego roku szkolnego
W 26. pielgrzymce (2013 rok) uczestniczyło 214 pielgrzymów.
Ks. Wojciech Osial

Proboszcz Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej

Środowiskowy Dom
Samopomocy

Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej
ul. Błońska 46/48, 05-807
Podkowa Leśna.
Maj i czerwiec obfitują w różne
wydarzenia, w których staramy się
aktywnie uczestniczyć. 24 maja
braliśmy udział w II Podkowiańskiej
Dysze, w biegu bez barier. Było to dla
nas ważne wydarzenie, do którego
przygotowała nas od kilku miesięcy nasza wolontariuszka Małgosia.
Dzięki jej zaangażowaniu i wierze
w nasze możliwości, szczęśliwie
dobiegliśmy do mety, zdobywając
medale.
Tego dnia również mieliśmy dwie
wystawy naszych prac, jedną podczas 16 Festynu Ulica Integracyjna,
którego organizatorem jest Katolickie
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej, drugą w ramach I rocznicy otwarcia
Galerii Podkowa. Pod koniec maja
miał miejsce Piknik Integracyjny
Ku Dobru w Piastowie, gdzie wystąpiliśmy z programem artystycznym,
pt. Muzyczne Rozmaitości. Imprezę
organizował Miejski Ośrodek Kultury
w Piastowie.
Bardzo fajnie i atrakcyjnie spędziliśmy czas podczas warsztatów integracyjnych w Kozerach Nowych,
zorganizowanych dnia 28 maja, przez
Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego
w Grodzisku Mazowieckim. Poza
konkurencjami sportowymi, były
także zabawy i gry integracyjne
oraz dyskoteka. Było to bardzo miłe
i udane spotkanie. 6 czerwca, po
raz kolejny, zmierzyliśmy się z konkurencjami sportowymi, podczas
II SpecOlimpiady w Żółwinie, zorganizowanej przez Gminny Ośrodek
Kultury w Brwinowie. Ta sama
instytucja zaprosiła nas również
do udziału w XII Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Dębowy Liść, w ramach którego zaprezentowaliśmy swoje prace rękodzielnicze oraz występ muzyczny. Nasze prace można było także obejrzeć podczas 10. Festiwalu Otwarte Ogrody, w ogrodzie naszego kolegi
Michała Jachimskiego i jego rodziców. Jak co roku, spotkanie w ogrodzie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dziękujemy, że mogliśmy
uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu.

W dniach 23 maja-1 czerwca, 3 osoby z naszego ośrodka uczestniczyły
w szkoleniu wyjazdowym pod Otwockiem, zorganizowanym przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, w ramach projektu Poszerzyć Krąg. Szkolenie dotyczyło szycia patchworków
połączone z warsztatami treningu umiejętności i kompetencji społecznych
oraz kursem savoir vivru. Dziewczyny wykonały podczas warsztatów przepiękne patchworki, które będziemy próbowali szyć w naszej placówce.
22 czerwca wybraliśmy się na Marsz Różni a Równi, którego organizatorem było Starostwo Powiatu Grodziskiego. Marsz odbywał się po raz
drugi, promując tolerancję na niepełnosprawność intelektualną, fizyczną i psychiczną.
Społeczność ŚDS KSN AW
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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. 22-758 95 67
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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