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Zapraszamy na Festiwal Otwarte Ogrody
Na co dzień ukryte za szczelnymi ogrodzeniami, przysłonięte wysokimi żywopłotami – podkowiańskie ogrody już po raz siódmy zostaną otwarte! W drugi weekend czerwca (10-12.06.) do podkowiańskich ogrodów zaproszą nas ich gospodarze – ludzie nietuzinkowi, serdeczni, gościnni, pełni
zaangażowania i dobrej energii. Są wśród nich artyści, pasjonaci i miłośnicy sztuki, kontynuatorzy
wielopokoleniowych rodzinnych tradycji oraz znawcy lokalnej historii. To oni stanowią o unikalnym
charakterze naszego Miasta-Ogrodu.
Program Festiwalu Otwarte Ogrody na stronie 9.

Dzień Samorządu Terytorialnego
W środę, 25 maja z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyło się spotkanie Prezydenta Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami środowisk samorządowych. Prezydent odznaczył zasłużonych samorządowców. Bronisław
Komorowski przypomniał zebranym, że dzień samorządu terytorialnego to święto uchwalone przez Sejm w 2001 roku. Ocenił, że było to
oddanie hołdu przez parlamentarzystów reprezentujących państwo
jako całość małym ojczyznom i tym, którzy zarządzają poszczególnymi częściami Polski. Dzień ten upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, wśród nich Małgorzata Stępień-Przygoda,
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej.
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„Struny na ziemi”
Premierowy koncert nowego albumu Włodka Pawlika odbył się 22 maja
w studiu muzycznym Polskiego Radia. Album został wydany nakładem
Polskiego Radia dzięki wsparciu finansowemu miast Podkowy Leśnej
i Żyrardowa oraz Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich przy współpracy z Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku.
Gratulujemy artyście, który po raz kolejny zachwycił swoją muzyką. Album „Struny na ziemi” z pewnością przyczyni się do promocji miasta, w którym żył i tworzył Jarosław Iwaszkiewicz.
więcej na str. 8

Skatepark po remoncie

fot. P. Jakubiak

Zostały przeprowadzone prace na terenie skateparku mające na celu wyremontowanie
i wymianę elementów wyposażenia. Zużyte bądź zniszczone dotychczas fragmenty zostały
zastąpione nowymi, aby nie stwarzały zagrożenia dla użytkowników. Całość prac oszacowano na kwotę około 9,5 tysiąca złotych. Specjalistyczna firma dokonująca napraw wystawiła stosowne atesty.
Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie, który został
umieszczony przed wejściem na teren skateparku. Przypominamy, że każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego, a w przypadku
jazdy na rolkach także kompletu ochraniaczy.
Paweł Jakubiak

Obraz w Stawisku
W szóstym roku po kradzieży obraz Stanisława Ignacego Witkiewicza - portret olejny
przedstawiający Annę i Jarosława Iwaszkiewiczów z 1922 r. (zdj. po prawej) - został odnaleziony.
Moment powrotu tego bezcennego płótna (wystawianego m.in. w Centrum Pompidou w Paryżu i Muzeum Narodowym w Warszawie) do Stawiska jest szczególny, niemal
symboliczny. Odbywa się tuż po zakończeniu generalnych remontów i niezbędnych inwestycji prowadzonych w Muzeum przez ostatnie 4 lata za pozyskiwane fundusze unijne i ministerialne (MKiDN).
Do odzyskania obrazu przyczyniły się działania łódzkiego Centralnego Biura Śledczego.
Alicja Matracka-Kościelny
Matracka Kościelny
dyrektor Muzeum w Stawisku
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Rozmowa z Aliną Witkowską, dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich
Po trzech latach funkcjonowania Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich wpisało
się w krajobraz Miasta-Ogrodu
Podkowy Leśnej. Czy Pani zdaniem udało się sprostać postawionemu wówczas wyzwaniu,
czyli pogodzić to, że Pałacyk
miał się stać miejscem spotkań
i społecznej integracji, równocześnie zarabiając na swoje
utrzymanie?
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich jako samorządowa instytucja kultury zajmuje się przede wszystkim organizowaniem
i prowadzeniem działalności kulturalnej.
Wynika to z obowiązującej nas ustawy.
Oczywiście, kultura może być znakomitym
narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców. Dlatego też z całym przekonaniem
mogę powiedzieć, że Pałacyk Kasyno od
początku swego istnienia jest miejscem spotkań mieszkańców, którzy integrują się wokół wydarzeń kulturalnych i różnego typu
inicjatyw.
Jeśli chodzi o „zarabianie”, to rzeczywiście CKiIO z każdym rokiem skuteczniej

pozyskuje zewnętrzne środki. Wspomniana przeze mnie
ustawa pozwala instytucjom
kultury przeznaczać pozyskane środki wyłącznie na
działalność statutową. Natomiast utrzymanie Pałacyku,
czyli koszt mediów, ochrony
mienia, ubezpieczeń, remontów, inwestycji oraz pensji
pracowników to ustawowa
rola organizatora.
Dotacja z samorządu sta73% naszych
nowi około
przychodów. Pozwala nam
to utrzymać dwa obiekty i wystarcza na
wynagrodzenia. Działalność merytoryczną
finansujemy w 90% sami. Kiedy ma się powierzchnię, sprzęt nagłośniający i personel,
wbrew pozorom jest sporo możliwości. Wynajmujemy sale, szukamy sponsorów, oferujemy usługi promocyjne. W 90 % nasze
zajęcia stałe są odpłatne. Odpłatność za nie
jest jednak symboliczna i nie pokrywa poniesionych kosztów. To samo dotyczy organizowanych koncertów. Inne źródła dochodu to dotacje celowe. Jest nam jednak o nie
trudniej niż organizacjom pozarządowym,

otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, a współpracująca
z nią Jolanta Fortini Złoty Krzyż Zasługi.
Obie panie były zawodowo związane
z problematyką stanu i ochrony środowiska.
Były również inicjatorkami powołania
grupy ekologicznej przy Komitecie Pomocy
Bliźniemu w Podkowie Leśnej.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada
Partycypacja społeczna, czyli udział społeczności w decydowaniu o sprawach publicznych

Małgorzata
Stępień-Przygoda,
Burmistrz Podkowy Leśnej
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Szanowni Państwo,
miło mi poinformować, że wraz z pracownikami
naszego urzędu uczestniczę w bezpłatnych szkoleniach Akademii Lokalnej Polityki Publicznej, która
jest częścią projektu „Decydujmy razem”. Jest to
program przygotowany przez Fundację Rozwoju
Demokracji Lokalnej, dzięki któremu przedstawiciele samorządów poznają metody wspólnego
tworzenia modelu partycypacyjnego, w którym
w dyskusji o najważniejszych sprawach dotyczą-
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Forum Organizacji
Pozarządowych

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
i Złoty Krzyż Zasługi dla mieszkanek Podkowy
Mieszkanki Podkowy Leśnej Anna Kalinowska i Jolanta Fortini otrzymały odznaczenia państwowe za wydawanie w latach
osiemdziesiątych biuletynu informującego
o dewastacji środowiska w Polsce. Biuletyn
„Serwis Ochrony Środowiska” był pierwszym w kraju pismem poruszającym zagadnienia ekologiczne objęte zapisem cenzury.
Inicjatorką i redaktorem naczelnym
„SOS-u” była Anna Kalinowska, która

gdyż niektóre granty przeznaczone są tylko
dla nich. W 2010 roku dochody własne i dotacje zewnętrzne wyniosły 261 510 zł.
Jak podsumowałaby Pani dorobek i dotychczasowe doświadczenie CKiIO? Który z projektów okazał się być strzałem
w dziesiątkę i wart jest kontynuowania,
a co należałoby zmienić?
Za sukces uznaję fakt, że nasi odbiorcy
stają się i czują współtwórcami tej instytucji. Pocztą pantoflową przekazują sobie informacje o imprezach w Pałacyku. Głosują
nogami przychodząc na nasze wydarzenia
artystyczne, chociaż nie mamy najlepszej
infrastruktury. W Pałacyku na niektórych
koncertach brakuje miejsc, w lecie daje
się we znaki brak dobrej wentylacji. Mimo
tego z naszej oferty korzysta rocznie około
13 000 osób.
Wielką popularnością cieszą się cykle
koncertowe „Włodek Pawlik zaprasza –
Jazz w Kasynie” oraz Filharmonia Dziecięca w Pałacyku, hitem okazały się zajęcia
modelarskie i nowe formy sztuki dla dzieci
i młodszej młodzieży, które pokazują, na jak
wiele sposobów można uczestniczyć w kulturze.

23 maja w Centrum Kultury odbyło się Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych z udziałem Burmistrz Miasta i przedstawicieli urzędu. Na spotkaniu dyskutowano
o powołaniu Gminnej Rady Pożytku Publicznego, omawiano wprowadzone nowelizacją
ustawy o działalności pożytku publicznego
możliwości pozyskiwania środków na realizację zadań publicznych z pominięciem konkursu ofert, tzw. małe granty oraz inicjatywę
lokalną, tj. formę współpracy samorządu
z mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadań na rzecz społeczności lokalnej.
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cych społeczności lokalnej biorą udział organizacje
pozarządowe, środowiska lokalne i mieszkańcy.
Zachęcam Państwa do współpracy. Działając razem, możemy osiągnąć więcej.
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Legalizacja przyłączy
do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej
Miasto Podkowa Leśna ogłosiło abolicję
dla właścicieli nieruchomości, którzy wykonali przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a nie zgłosili tych
przyłączy do odbioru w Urzędzie Miejskim.
Abolicja dotyczy tylko zalegalizowania bez
konsekwencji prawnych przyłączy wodociągowych i przykanalików sanitarnych. Nie
zwalnia jednak z uiszczania opłat za pobór
wody i odprowadzanie ścieków. Brak odbioru i podpisanej umowy na dostawę wody
i odbiór ścieków stanowi naruszenie zapisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. Z zapisów ustawy
wynika, że nielegalny pobór wody i odprowadzenie ścieków podlega karze grzywny,
a w przypadku nieuregulowania należności
z tego tytułu, bądź wykonania przyłączy niezgodnie z przepisami prawa może spowodować odcięcie dostawy wody i zamknięcie
przyłącza kanalizacyjnego.
W związku z ogłoszoną abolicją prośbę
o zalegalizowanie przyłączy i naliczenie zaległych opłat zgłosili właściciele kilkunastu
nieruchomości. Zalegalizowanie przyłączy
wiąże się z koniecznością sprawdzenia
prawidłowości wykonanych podłączeń,
sposobie włączenia do wewnętrznej instalacji budynków oraz wykonaniu na koszt
właścicieli obowiązkowej inwentaryzacji
powykonawczej oraz sporządzeniu protokółu odbioru. Sprawą legalizacji zajmuje
się Konserwator Sieci Wodociągowej i SUW
firma „HYDROMONT” spółka jawna – Romuald Kwiatkowski i Jacek Kwiatkowski
(tel. 661 955 201/200).
Hanna Stefankiewicz

Budowa domu komunalnego
Miasto Podkowa Leśna realizuje inwestycję, której przedmiotem jest budowa dwóch
budynków mieszkalnych połączonych klatką schodową zlokalizowanych przy ul. Jaskółczej. Jest to bardzo ważna inwestycja,
realizacja której rozwiąże chociaż częściowo problem niedoboru mieszkań komunalnych. Na ten cel miasto uzyskało finansowe
wsparcie z Funduszu Dopłat.
Złe warunki atmosferyczne oraz gruntowe spowodowały opóźnienie w wykonaniu
I etapu budowy (stanu zero). Na okres zimy
prace zostały przerwane. Wraz z poprawą pogody wznowiono roboty budowlane.
Obecnie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonawca zapewnia, że inwestycję zakończy przed terminem określonym w umowie.
Zasiedlenie budynku przewidujemy jesienią br.
Nawiązując do artykułu „Kontrola mieszkaniowej inwestycji” zamieszczonego w Ga-

zecie WPR z dn. 27 maja br. nr 121 poddajemy w wątpliwość fakty przedstawione przez
przewodniczącego
Komisji
Rewizyjnej
p. Adama Krupę. Sprawa będzie wyjaśniona po przedstawieniu Burmistrzowi Miasta
protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli
przedmiotowej inwestycji.
Hanna Stefankiewicz

fot. H. Stefankiewicz

Miejskie uciążliwości
Mieszkańcy Podkowy Leśnej coraz częściej zwracają uwagę na potrzebę ograniczania oddziaływania hałasu będącego
wynikiem stosowania zmechanizowanych
narzędzi ogrodniczych. Aby wyeliminować
ten uciążliwy czynnik wpływający negatywnie na jakość życia mieszkańców, należy
posługiwać się narzędziami ręcznymi, takimi jak: sekatory, piły, nożyce do żywopłotów
czy kosiarki bębnowe o ręcznym napędzie.
Choć trzeba wtedy włożyć w pracę trochę
więcej wysiłku, oszczędzić można własny
słuch i nerwy sąsiadów.
Jeżeli z pewnych przyczyn mieszkańcy
nie chcą rezygnować ze sprzętu o napędzie spalinowym, mogą wybrać modele

najcichsze, sprawdzając w opisie urządzenia poziom emitowanego przez nie hałasu.
Należy pamiętać, że urządzenia o napędzie
spalinowym i elektrycznym, takie jak nożyce do żywopłotów, pilarki, glebogryzarki, rębarki, kosiarki, rajdery czy traktorki,
podczas pracy mogą znacznie przekroczyć
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone w Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U.
2007.120.826). Za emisję hałasu powyżej
określonych norm grozi ze strony WIOŚ administracyjna kara pieniężna, której wielkość zależy od pory doby i wielkości przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.
Jacek Jakóbik

Właścicieli nieruchomości, którzy nie
usunęli z ogrodzeń reklam umieszczonych
niezgodnie z prawem miejscowym czeka
postępowanie prowadzone przez Powia-

towego Inspektora Nadzoru budowlanego
zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).
Ilona Skawińska

Reklamy znikają
W związku z nagminnym zjawiskiem zaśmiecania przestrzeni publicznej w mieście
reklamami i informacjami komercyjnymi
na ogrodzeniach, podjęte zostały działania
z urzędu polegające na dostarczeniu właścicielom nieruchomości informacji o obowiązujących przepisach w tym zakresie.
Powyższe przedsięwzięcie przyniosło
efekt. W większości przypadków reklamy
zostały usunięte. Serdecznie dziękujemy
tym wszystkim, którzy przyczynili się do
poprawy estetyki miasta. Szczególną uwagę
należy zwrócić na uporządkowany odcinek
ulicy Jana Pawła II między ulicami Lilpopa
a Iwaszkiewicza.

Ogrodzenie przed „Zabytkiem” przed i po usunięciu reklam, fot. I. Skawińska
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Walne Zebranie Członków Mazowieckiego
Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego w gościnnych
progach Podkowy Leśnej

W dniu 27 kwietnia 2011 roku, w pięknej scenerii Pałacyku Kasyno w Podkowie
Leśnej odbyło się Walne Zebranie Członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin
na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Do swojego Miasta–Ogrodu
zaprosiła nas Pani Burmistrz Małgorzata
Stępień-Przygoda, która jako reprezentantka Podkowy Leśnej, od początku istnienia
stowarzyszenia, aktywnie uczestniczyła we
wszystkich jego działaniach.
W zebraniu udział wzięło 21 przedstawicieli, reprezentujących gminy – członków
Stowarzyszenia. Gośćmi specjalnymi byli:
Anna Foss reprezentująca Radę Miasta
Podkowy Leśnej, Tomasz Potkański, wicedyrektor Związku Miast Polskich, Jacek
Wojnarowski - Prezes Fundacji na Rzecz
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
oraz Arkadiusz Kosiński - Burmistrz Brwinowa, Tomasz Wątor Przedstawiciel ARMSA i Konwentu Informatyków oraz Jerzy

Orzeł przedstawiciel stowarzyszenia Miasta
w Internecie.
Zebranie otworzył prezes Stowarzyszenia
Jerzy Żelichowski. Następnie w imieniu organizatorów ciepłymi słowami wszystkich
przybyłych przywitała Pani Burmistrz Podkowy Leśnej Małgorzata Stępień-Przygoda.
W części roboczej omówiono wszystkie
statutowe punkty programu i podjęto stosowne uchwały. Podczas dyskusji wypracowano również program pracy na kolejny rok,
z którego szczególnie istotnym elementem
będzie zapowiedziana współpraca z Fundacją na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, z którą łączą nas wspólne cele
statutowe.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję, w imieniu wszystkich członków stowarzyszenia
obecnych na zebraniu za gościnę i jestem
pewna, że urok przepięknie zielonego o tej
porze roku Miasta-Ogrodu, jeszcze bardziej
będzie rozsławiony, po naszej wizycie, na
całym Mazowszu.

Rozbudowa szkoły
samorządowej
i budowa sali sportowej
Na początku kwietnia br. przystąpiono do
montażu dźwigarów i budowy dachu nad
salą sportową. Obecnie trwają prace przy
elewacji starego budynku szkoły polegające na wykonaniu ocieplenia, otynkowaniu
i nadaniu odpowiedniej kolorystyki. Ich
zakończenie przewidywane jest w czerwcu.
W programie wakacyjnym przewidujemy
też wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych, tj. przebudowę głównego wejścia
do szkoły, remont pomieszczeń lekcyjnych
i administracyjnych, w tym stołówki oraz
oświetlenia wewnętrznego budynku. Przy
rozbudowie nowego skrzydła szkoły trwają
prace instalacyjne, ponadto rozpoczęto wykonywanie tynków wewnętrznych. W dniu
19 maja br. na terenie budowy byli przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, którzy pozytywnie ocenili wzór
i kolor elewacji położone na fragmencie budynku.
Grzegorz Lewandowski, Tomasz Gawin

Wiesława Kwiatkowska
Sekretarz Mazowieckiego Stowarzyszenia
Gmin na rzecz Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego

Pielęgnacja i usuwanie drzew oraz krzewów
na terenie Miasta Podkowy Leśnej
Szanowni Mieszkańcy,
uprzejmie przypominamy, że decyzją
znak l.dz KIVIII/1194/1801/81 z dnia 22 października 1981 roku Miasto-Ogród Podkowa
Leśna zostało wpisane do rejestru zabytków
jako układ urbanistyczny wraz z zabudową
i zielenią w granicach administracyjnych
pod numerem 1194A.
Zgodnie art. 83 ust. 1.2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz.
1220 z późn. zm.) zezwolenia na usuwanie
drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Usuwanie drzew i krzewów owocowych
jest możliwe po uzyskaniu stosownego zezwolenia (art. 83 ust. 6 punkt 2 ww. ustawy).
Przypominamy, że pielęgnacja drzew
także wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ul. Nowy Świat 18/20,
00-373 Warszawa) zgodnie z ustawą z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
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i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.
1568 z późn. zm.).
Informujemy, że w dniu 31 marca 2011
roku wygasło porozumienie Nadleśniczego
Nadleśnictwa Chojnów ze Starostą Grodziskim w sprawie powierzenia nadzoru nad
lasami nie stanowiącymi własności Skarbu
Państwa na terenie powiatu grodziskiego.
W związku z powyższym sprawy z zakresu gospodarowania lasami niepaństwowymi (wycinka drzew i krzewów na terenach
leśnych – kategoria gruntu Ls) prowadzi
Starostwo Powiatu Grodziskiego - Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej ul. Kościuszki 32.
Na działkach budowlanych, rolnych lub
innych niż leśne, czyli działkach, które posiadają status gruntu B, R lub inny niż Ls,
zgodę na usuwanie drzew lub krzewów wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Warszawie (ul. Nowy Świat 18/20 00-373
Warszawa) zgodnie z ustawą o ochronie
przyrody.
Beata Homontowska
Referat Gospodarki Miejskiej
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Dobra książka dla
każdego
Miło nam poinformować, że w Urzędzie
Miasta zakończył się przetarg na najem
lokalu przy ul. Jana Pawła II 5 (obok kawiarni Weranda). Podstawowym warunkiem stawianym przyszłemu najemcy było
prowadzenie przez niego księgarni. Mamy
więc nadzieję, że w najbliższym czasie będzie można kupić w Podkowie Leśnej dobrą
książkę dla każdego.
Adriana Skajewska

Rada Miasta

Informacje Rady Miasta Podkowy Leśnej
28 kwietnia br. odbyła się VII sesja Rady
Miasta Podkowy Leśnej, na której radni
w głosowaniu przyjęli następujące uchwały:
• uchwała nr 30/VII/2011 w sprawie zmian
w budżecie miasta;
• uchwała nr 31/VII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na czas nieokreślony;
• uchwała nr 32/VII/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków w mieście Podkowa Leśna;
• uchwała nr 33/VII/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 183/XLVIII/2006 Rady
Miasta Podkowy Leśnej z dnia 16 lutego
2006 r. w sprawie określania wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych;

• uchwała nr 34/VII/2011 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dotacji w roku 2011 w związku z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest z terenów
prywatnych nieruchomości położonych
w Podkowie Leśnej”.
Treść przyjętych uchwał dostępna jest
na stronie www.bip.podkowalesna.pl oraz
w Urzędzie Miasta, pokój nr 1.
Radni miasta zapraszają również mieszkańców na swoje dyżury, które odbywają
się w każdy poniedziałek w godzinach od
17.00 do 18.00 w Urzędzie Miasta Podkowy
Leśnej. W czerwcu zapraszają:
Helena Skowron - 13 czerwca
Bogusław Jestadt - 20 czerwca
Alina Stencka - 27 czerwca
Anna Lorens, Biuro Rady Miasta

Zmiana stawek za zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków
Z dniem 1 maja 2011 roku zmieniła się
wysokość stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Uchwałą Nr 32/VII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków w mieście Podkowa
Leśna z dnia 28 kwietnia br. zatwierdzono:
- opłatę za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń
zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna
do odbiorców:
a) Taryfa I: woda dostarczona do odbiorców:
- cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości: 2,00 zł plus obowiązujący podatek VAT (obniżka w stosunku do roku
ubiegłego).

b) Taryfa II: woda dostarczona do odbiorców korzystających z podliczników:
- cena za 1 m3 dostarczonej wody do
spożycia i celów gospodarczych w wysokości: 2,00 zł plus obowiązujący podatek VAT,
- cena za 1 m3 dostarczonej wody wg
wskazań podliczników w wysokości:
4,00 zł plus obowiązujący podatek VAT;
- opłatę za 1 m3 ścieków odprowadzonych
do kanalizacji sanitarnej od odbiorców
w wysokości 5,52 zł plus obowiązujący podatek VAT (podwyżka spowodowana jest
zmianą opłat za odprowadzanie ścieków
do oczyszczalni w Grodzisku Maz.).
Katarzyna Kowalewska

Apel do przedsiębiorców
Uprzejmie informuję, że do 30 czerwca
2011 r. przeprowadzana jest aktualizacja danych w ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. Aktualizacja jest niezbędna do
przeniesienia danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w związku z tym uprzejmie proszę
wszystkich przedsiębiorców o sprawdzenie,
czy w swoich zaświadczeniach posiadają
wymagane prawem zapisy.
Jeśli brakuje w nim:
1. określenia przedmiotu działalności gospodarczej według PKD-2007
(www.stat.gov.pl ),
2. numeru PESEL,
3. numeru REGON,

4. numeru NIP,
5. informacji o posiadanym obywatelstwie
polskim i innych obywatelstwach (o ile
posiada), proszę złożyć w tutejszym urzędzie druk EDG-1 (dostępny na stronie
internetowej Ministerstwa Gospodarki
www.mg.gov.pl).
Jeśli działalność gospodarcza nie jest już
prowadzona, proszę o zgłoszenie daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej również na formularzu EDG-1).
W w/w sprawie proszę zgłaszać się do
tutejszego urzędu, pokój nr 7, w godzinach
pracy urzędu (poniedziałek: godz. 10 – 18,
wtorek, środa, czwartek, piątek godz.
8 – 16).
Małgorzata Niewiadomska
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Młodzież ma głos.
Część I: spotkanie
Z inicjatywy Komisji Kultury, Oświaty,
Sportu i Spraw Społecznych oraz Młodzieżowej Rady Miasta odbyło się spotkanie
z podkowiańską młodzieżą (6 maja), poświęcone rozpoznaniu jej oczekiwań w zakresie
sportu i kultury. Dyskusję na zaproszenie
organizatorów moderowali: Jan Grzymała,
Jędrzej Walc oraz Mateusz Wilkoń.
Młodzi Podkowianie zwrócili między innymi uwagę na brak boiska do siatkówki,
lodowiska, bieżni, ścieżek rowerowych,
chcieliby oświetlenia boiska i skateparku
oraz nieodpłatnego korzystania z oferty
stadniny, niektórzy wspomnieli także o zbudowaniu basenu. Zdaniem uczestników
spotkania bardzo potrzebni są nowi animatorzy sportu, a koniecznością jest zacieśnienie współpracy między podkowiańskimi
szkołami. Młodzież korzysta z oferty sportowej sąsiednich miejscowości – takewondo
w Nadarzynie, skateparku w Milanówku
i Grodzisku oraz kortu w Brwinowie, ale
na miejscu chciałaby grać w siatkówkę,
piłkę nożną oraz unihokej. Poza pomysłem
organizacji zawodów sztuk walki pojawiła
się idea olimpiady samorządowej, turnieju
o puchar burmistrza, biegu na orientację
oraz maratonu podkowiańskiego.
W sferze kultury oraz spędzania wolnego
czasu zdaniem młodych mieszkańców brakuje dyskotek w CKiIO (ul. Świerkowa), kafejki internetowej, zajęć tanecznych, warsztatów dykcji i emisji głosu oraz możliwości
występów zespołów uczniowskich. Potrzebne jest także miejsce spotkań, gdzie młodzi
poczuliby się swobodnie.
Wydaje się, że informacja o ofercie kulturalnej miasta nie dociera skutecznie do
młodzieży, bo niektóre z wymienianych
zajęć są już organizowane - korzystając
z okazji CKiIO zaprosiło młodych do klubu
„Brak Odpływu”.
Dyskusja potwierdziła przypuszczenia
radnych dotyczące oczekiwań młodych
Podkowian. Zgłoszone w trakcie spotkania
postulaty, łącznie z ankietą przeprowadzoną
przez Młodzieżową Radę Miasta, będą stanowiły bazę do dalszej pracy. O poważnym
potraktowaniu potrzeb młodzieży świadczy
również obecność na spotkaniu pani burmistrz. O wynikach ankiety i możliwościach
przyjęcia propozycji respondentów poinformujemy w następnym Biuletynie.
W imieniu Komisji Kultury, Oświaty,
Sportu i Spraw Społecznych
Maciej Foks
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Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
Podkowiańska Młodzieży,
co Was kręci?
W październiku i listopadzie
ubiegłego roku przeprowadziliśmy dwie ankiety wśród młodzieży licealnej oraz gimnazjalnej, a także
przedstawicieli pokolenia podkowiańskich
dwudziestoparolatków. Pierwsza z tych ankiet, opracowana na potrzeby projektu „Zoom
na domy kultury – diagnozy lokalne” realizowanego wspólnie z Towarzystwem Inicjatyw
Twórczych „Ę”, miała dać odpowiedź na pytanie o zainteresowania i potrzeby kulturalne,
a także preferowane przez młodzież formy
spędzania wolnego czasu. W ankiecie udział
wzięło 25 osób, w tym 3 osoby w wieku 15 lat
i mniej, 5 osób w wieku 16-19 lat oraz 17 osób
w wieku 20-25 lat. Wśród najczęściej wymienianych zainteresowań i form spędzania wolnego czasu znalazł się sport, który wymieniło
25 osób, własna twórczość artystyczna, którą
wskazało 8 ankietowanych, spotkania towarzyskie (6 wskazań), słuchanie muzyki (6 wskazań), granie w gry komputerowe i inne (6 wskazań). 5 osób wymieniło udział w koncertach
muzycznych, 4 ankietowanych pasjonuje się
czytaniem książek, tyle samo wymieniło kino
i film. Druga, listopadowa ankieta, przeprowadzona została wśród uczniów Zespołu Szkół
w Podkowie Leśnej, w której wzięło udział
155 osób z gimnazjum i klas VI, w tym: 124 osoby w wieku 15 lat i mniej oraz 31 osób wieku
16 lat i więcej. Z listopadowej ankiety wynika,
że wśród zainteresowań i ulubionych form spędzania wolnego czasu najczęściej wymieniano:
muzykę i spotkania towarzyskie (po 47 wskazań), gry komputerowe i play station (46 wskazań), czytanie książek (37 wskazań), piłka nożna oraz kino i film (po 23 wskazania), oglądanie
telewizji (17 wskazań), gra na gitarze (17 wskazań), siatkówka (16 wskazań), sport, rower,
rysunek i plastyka oraz fotografia (po 11 wskazań), a także internet/portale społecznościowe
i tenis (po 10 wskazań).
Wyniki obu ankiet skłoniły nas do „konfrontacji” w realu z potrzebami młodych. Kierując
się zasadą, że „papier jest cierpliwy”, a „pismo
wszystko zniesie” i że dobrze będzie porównać
wyniki ankiet z opiniami młodych metodą „face
to face”, postanowiliśmy wziąć udział w spotkaniu z młodzieżą zorganizowanym przez Komisję Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta. Spotkanie trwało ponad
dwie godziny i podzielone było na trzy części
tematyczne: część dotyczącą sportu, której moderatorem był Jan Grzymała, część poświęconą
kulturze, którą w imieniu CKiIO poprowadził
Mateusz Wilkoń, oraz część podsumowującą,
poprowadzoną przez Jędrka Walca pod hasłem
„spędzania wolnego czasu”. Potrzeby zgłaszane przez młodych ludzi w mniejszym lub więk-
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szym stopniu były zbieżne z tym, co podpowiedziały nam ankiety. Faktycznym problemem
okazały się bynajmniej nie braki w ofercie kulturalnej kierowanej do młodzieży, a nawet nie
braki w infrastrukturze sportowej, ale sposoby
skutecznej komunikacji z młodymi.
Komunikujmy się!
Jak do Was dotrzeć? – takie pytanie padło
na spotkaniu. Odpowiedź była jednoznaczna
i zdecydowana – Facebook! Wśród młodych
krąży zataczające coraz większe kręgi powiedzenie, że jeśli nie ma cię na Facebooku, to nie
ma cię w ogóle. Nie do końca się z tym twierdzeniem zgadzamy, jednak jako instytucja mająca
docierać do jak największej liczby odbiorców,
nie możemy lekceważyć tego medium. CKiIO
posiada więc już swój profil na tym portalu,
stworzony głównie z myślą o młodych odbiorcach. Stale zwiększamy liczbę swoich wirtualnych znajomych, docierając z przekazem już
do ponad 850 użytkowników. Planujemy też
utworzenie profili CKiIO na kolejnych portalach społecznościowych i w komunikatorach,
takich jak Twitter, MySpace czy YouTube. Profil na portalu MySpace pozwalałby dotrzeć do
środowisk muzycznych oraz umieszczać filmy
i pliki audio artystów, którzy np. aktualnie grają
koncert w CKiIO. Na profilu MySpace moglibyśmy zamieszczać także zdjęcia z imprez oraz
utwory DJskie skierowane do młodzieży. Z kolei profil na portalu YouTube pozwoli nam na
umieszczanie dłuższych videorelacji z wydarzeń w Centrum, a także na umieszczaniu ich
przy pomocy tzw. playerów na naszej stronie
internetowej.
Zróbmy coś wspólnie!
Podczas spotkania zwróciliśmy się do młodzieży z szeregiem kulturalnych propozycji, ale
też z gorącą zachętą do włączenia się w działania Centrum. Młodzież co jakiś czas podnosiła hasła, takie jak „chcemy zajęć z tańca dla
nastolatków!” czy „potrzebujemy kawiarenki
internetowej!”. Naprawdę, bardzo chętnie
poprzemy te inicjatywy. Warunkiem jest chęć
i zdecydowanie młodych, by je urzeczywistnić tj. chociażby wyłonienie osoby odpowiedzialnej za kontakty z pracownikami Centrum
w danym temacie. Zgodnie z zapisem w nowo
opracowanej strategii rozwoju CKiIO na najbliższe 5 lat planujemy raz w roku rozpisywać
konkurs na „Małe Inicjatywy Młodzieżowe”,
w którym nagrodą będzie „mikrogrant” na realizację imprezy. Zachęcamy więc młodzież
do swoistej samoorganizacji, podając przykład
wzorowo realizowanych inicjatyw ludzi z pokolenia ich rodziców, a zwłaszcza dziadków
(Uniwersytet Otwarty Pokolenia). Wspólnie
z Jędrkiem Walcem, zachęcamy też do współtworzenia klubu młodzieżowego Brak Odpły-
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wu. Dziewczynom zainteresowanym tańcem
proponujemy zorganizowanie małego pokazu
na kolejnym festiwalu sztuki ulicznej i skateboardingu Fun Podko. Chłopiec czyniący pierwsze próby prozatorskie może zaprezentować
się podczas slamu poetyckiego, w ramach kolejnej edycji imprezy Światło na Młodych.
Fun Podko
Czwarta edycja festiwalu sztuki ulicznej
i skateboardingu Fun Podko wypadła okazalej niż poprzednie. Wszystko zaczęło się tuż
przed 14-tą, kiedy na skateparku CKiIO przy
ul. Świerkowej 1 zebrała się okazała grupka
młodzieży szalejącej na deskach po rampie
i quatterze, trenując przed zbliżającymi się
zawodami. Chwilę po nich pojawili się grafficiarze, którzy profesjonalnie i legalnie pomalowali
ściany budynków należących do Centrum Kultury. Jeden z nich, być może wzorem słynnego
streeartowca Banksy’ego, do wykonania swojego dzieła wykorzystał też elementy przestrzenne, trójwymiarowe, malując na różowo fragmenty rynien (wiwat popart!). Około godziny 15
za pędzle, szablony i spraye chwyciły dzieciaki
z prowadzonej przez Maję Piotrowską grupy
Nowe Formy Sztuki. W międzyczasie swoje
stoiska porozstawiali sponsorzy, którzy nie
powinni narzekać na utarg, bowiem frekwencja (i pogoda) dopisała – festiwal odwiedziło
przeszło 200 osób. O 17 rozpoczęły się zawody
deskorolkowe – główny punkt odbywającego
się co roku festiwalu Fun Podko. W zawodach
wystartowało 18 deskorolkowców z Podkowy
Leśnej, Warszawy i okolic, ale też m.in. z Łodzi
czy Piotrkowa Trybunalskiego. Po podliczeniu
punktów okazało się, że zwycięzcą zawodów
został bardzo młody uczestnik – trzynastoletni Mateusz Popiołek z Podkowy Leśnej (na
zdj.). Drugą nagrodę otrzymał Kamil Iskierka
z Piotrkowa Trybunalskiego, a trzecie miejsce
zajął Marcin Rapacki z Warszawy. Oddzielną kategorię stanowił konkurs „Best trick”,
w którym największym wymiataczem okazał
się również Kamil Iskierka. Po rozstrzygnięciu
zawodów, kiedy słońce schowało się już za konturami drzew, a reflektory CKiIO zabłysnęły
skierowane wprost na rampę, która nagle zmieniła się w scenę, miejsce deskorolkowców zajęli

fot. J. Walc
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raperzy. Support zagrali młodzi reprezentanci
Grodziska Mazowieckiego, duet Omlet/Słaby.
Po nich wystąpili bardziej doświadczeni muzycy hiphopowi – zespoły Beer Beer oraz Zaginiony/Skajsdelimit. Za znakomitą (oldschoolowy
i klasyczny hiphop, funk, trochę punka i rocka)
oprawę muzyczną festiwalu odpowiadał DJ
Jano. Tuż przed 22-ą zrobiło się zupełnie cicho, a
uczestnicy zadowoleni i zmęczeni spokojnie rozeszli się do domów albo na kolejne imprezki.
Światło na Młodych
22 czerwca, w dniu zakończenia roku szkolnego odbędzie trzecia edycja Światła na Młodych. Jest to cykl skierowany i współkreowany
przez nadal młodych, jednak już takich nieco
starszych - studentów, absolwentów, twórców
do 30. roku życia. Przypomnijmy, że podczas
pierwszej odsłony cyklu, w styczniu br. zaprezentowali się debiutanci i młodzi twórcy
w następujących dziedzinach: reżyseria filmowa (Agata Wojcierowska), scenografia (Emilia Cwieczkowska), architektura (Franciszek
Ryczer), rysunek (Lucjan Pakulski), fotografia
(Anna Zagrodzka) oraz muzyka (Maja Olenderek). W drugiej edycji zaprezentowały się zespoły muzyczne Grupa Caraboo oraz Followers
of Light, twórca videoartu Franek Ledóchowski, malarz oraz rysownik Piotr Gago, a fotografię i film krótkometrażowy zaprezentowała
Paulina Gedymin. Trzecia, czerwcowa odsłona

cyklu będzie co najmniej równie atrakcyjna jak
poprzednie. Zaplanowaliśmy m.in. zorganizowanie slamu poetyckiego, dodatkowo uatrakcyjnionego muzyką na żywo. Zaprezentują się
także młodzi podkowiańscy twórcy sztuk wizualnych. Lista chętnych, aby się zaprezentować
jest nadal otwarta.
Podkowa Freestyleśna
W 2012 roku planujemy organizację cyklu
warsztatów, wykładów i koncertów hiphopowych finansowanych ze środków PROW
2007-13 Oś 4 LEADER. Założenia programu
są proste: młodzież stworzy grupę freestylową, która spotykać się będzie cyklicznie – raz
w tygodniu. Co miesiąc odbywać się będzie
wykład, dyskusja na temat freestyle’u i kultury hiphopowej. Pozostałe spotkania to zajęcia
praktyczne. W programie części teoretycznej
przewidziane są wykłady, prezentacje audio
(archiwalne nagrania z bitew freestylowych,
utwory muzyczne) oraz video (filmy o historii
kultury hiphop, Afroamerykanów i o freestylu)
i dyskusja z uczestnikami zajęć. Część praktyczna to ćwiczenia: na zajęciach odbywać się będą
doskonalenie określonych technik oraz miniturnieje – uczestnicy będą walczyć między sobą
na rymy. Co kilka miesięcy odbywać się będzie
freestylowa bitwa, podczas której uczestnicy
zajęć skonfrontują nabyte umiejętności z zawodnikami z zewnątrz. Na oficjalnych zawo-

dach gościć będziemy „gwiazdy” freestyle’u
i hiphopu, które wystąpią przed podkowiańską
publicznością.
Podkorock oraz otwarte bassgrody
Poza hiphopem staramy się zadbać także
o młodych słuchaczy innych gatunków muzycznych. Regularnie, co kilka miesięcy odbywają się w CKiIO koncerty rockowe i metalowe.
Udanymi imprezami okazały się: „Rockowe pożegnanie wakacji”, „Rockowe Andrzejki” oraz
„Nowy Rock”. Podczas tych imprez zaprezentowały się m.in. muzyczne grupy Noize Fusion
(Podkowa Leśna), Radicalmente (Otrębusy),
EP (Podkowa Leśna), Happy Little Boozers
(Błonie), NCNTR (Owczarnia) i Followers of
Light (Podkowa Leśna). Na zbliżające się lato
zaplanowaliśmy kolejny rockowo-metalowy
koncert, zaś późną jesienią przymierzymy się
do koncertu, podczas którego młodzieżowe
zespoły zagrają covery znanych utworów z klasyki muzyki rockowej, popowej i hiphopowej.
Gratką dla miłośników drum’n’bassu będzie natomiast firmowany przez DJski kolektyw Greenhouse Effect bassgród przy ul. Kalinowej 4
w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody. W innym
ogrodzie, przy ulicy Jana Pawła 41 zaprezentuje się wcześniej tego samego dnia hip-hopowy
Gall Anonim oraz podkowiańsko-warszawski
rockowy zespół Followers of Light.
Mateusz Wilkoń CKiIO

Rozmowa z Aliną Witkowską, dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich
ciąg dalszy ze str. 2
Coraz częściej udaje nam się
aktywnie włączać do naszych
działań mieszkańców. I tak
w tworzenie spektaklu plenerowego „Dżentelmen i Spółka”
z okazji 85 - lecia Podkowy Leśnej w ramach EDD, zaangażowało się oprócz jednego profesjonalnego aktora około 50 osób
z Podkowy, Milanówka i Brwinowa.
Nie chciałabym jednak wystawiać CKiIO
laurki. Mamy stałą grupę odbiorców. Nasze
imprezy cieszą się popularnością, ale to nie
znaczy, że w Podkowie Leśnej nie istnieje
grupa osób stale wykluczonych z kultury.
A oni też płacą podatki i powinni być w kręgu naszego zainteresowania. Staramy się do
nich dotrzeć przez różne działania. Wciąż
szukamy sposobu, by wyzwolić w podkowiańskiej młodzieży potrzebę aktywności
twórczej, generowania i realizacji pomysłów.
Dynamicznie będziemy się dostosowywać
do potrzeb mieszkańców nawiązując do
przedwojennego sposobu pracy w oparciu
o ludzi.

Przed nami siódma edycja Festiwalu
Otwarte Ogrody, której koordynatorem po
raz kolejny jest CKiIO.
Tegoroczny festiwal to 35 różnorodnych
wydarzeń artystycznych, edukacyjnych
i sportowych. Swoje pracownie tradycyjnie
już zaprezentują podkowiańscy artyści. Niezmiernie cieszy nas fakt, że w tym roku dołączyli nowi „ogrodowicze”, którzy zaproponowali atrakcyjne programy m.in. ogrody
sportowe. Można będzie zagrać w tenisa,
pościgać się na rolkach czy też… popływać
łódką po uroczym ogrodowym akwenie.
Atrakcją będą na pewno plener fotograficzno - malarski i warsztaty projektowania krajobrazu. Jak co roku istotną część programu
Festiwalu stanowi promowanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego np. w ogrodzie literackim. Odbędą się tematyczne wycieczki
rowerowe i bryczkami po Podkowie. Nie zabraknie również ciekawych propozycji dla
dzieci i młodzieży. Szczególnie atrakcyjnie
zapowiada się występ młodzieżowego zespołu z Gruzji. Ale głównymi aktorami festiwalu będą podkowiańskie ogrody, szczególnie w czerwcu zachwycające świeżą zielenią
i bujnym kwiatostanem.

www.podkowalesna.pl

CKiIO wzięło udział w programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+.
Jakie są korzyści z udziału w tym programie? Co to oznacza dla mieszkańców Podkowy Leśnej?
CKiIO przystąpiło do tego programu
z nadzieją na zbudowanie nowoczesnej
instytucji kultury, ściśle współpracującej
ze środowiskiem lokalnym, wyposażonej
w kompetentny zespół pracujący metodą
projektową i animacyjną. Udział w programie, oprócz podniesienia kwalifikacji
pracowników w drodze bezpłatnych szkoleń i konferencji, daje nam możliwość
uzyskania środków na konkretne projekty,
a w ostatnim etapie również na modernizację infrastruktury (chodzi o remont zaniedbanego budynku dawnego MOK-u).
Kierunki zmian naszej instytucji pokazuje
opracowana pod kierunkiem Narodowego
Centrum Kultury w drodze partycypacji społecznej strategia rozwoju na najbliższe 5 lat.
Interesuje nas instytucja otwarta i kultura
jako narzędzie widocznej zmiany. Chodzi nam
o to, by kultura naprawdę uruchamiała rozwój
społeczny. Żeby jakość relacji międzyludzkich
pod jej wpływem była po prostu lepsza.
rozmawiała Joanna Snarska-Pasternak
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Stawisko zdobywcą najwyższej nagrody
w konkursie muzeów polskich

Rewitalizacja Parku
w Stawisku

Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów zostało laureatem nagrody „Sybilla 2010”, przyznawanej corocznie przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego najlepszym muzeom w kraju.
W tegorocznym konkursie uczestniczyły 163 muzea. Przyznano nagrody w dziewięciu kategoriach działalności muzealnej.
Muzeum w Stawisku zwyciężyło w kategorii „zarządzanie i organizacja”, otrzymując
tytuł laureata - „za przeprowadzenie ge-

neralnych prac zabezpieczających obiekt
i zbiory, powiązanych z modernizacją i unowocześnieniem ekspozycji”.
Stawisko pokonało m.in. nominowane
w tej kategorii Muzeum Narodowe w Krakowie (za remont i modernizację Galerii
Sztuki Polskiej w krakowskich Sukiennicach). Jest to pierwsza w historii Muzeum
Iwaszkiewiczów nagroda uzyskana w tak
prestiżowym konkursie.
amk

W drugiej połowie maja rozpoczęły się
prace związane z rewitalizacją stawiskiego
parku. Przedsięwzięcie wpisuje się w rozłożoną na kilka lat modernizację Muzeum,
finansowaną z funduszy RPO. Opierając się
na archiwalnych fotografiach i wspomnieniach dawnych mieszkańców, autorka projektu Anna Pawłowska-Witek zadbała o to,
by przywrócić otoczeniu domu Iwaszkiewiczów dawny charakter, wprowadzając jednocześnie nowe elementy uatrakcyjniające
pobyt w Muzeum.
Szczegółowe informacje o imprezach:
www.stawisko.pl
R. Papieski

fot. E. Traczyk

fot. E. Traczyk

fot. M. Zawadzka

„Struny na ziemi” – nowy album Włodka Pawlika
W niedzielę 22 maja w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej Polskiego Radia
o godz. 20:05 odbył się koncert promocyjny
nowego albumu Włodka Pawlika „Struny
na ziemi” inspirowanego twórczością Jarosława Iwaszkiewicza. Koncert był transmitowany na żywo na antenie Trójki. Obok
Włodek Pawlik Trio (Paweł Pańta na kontrabasie i Cezary Konrad) wystąpili Lora
Szafran i Marek Bałata oraz recytujący Robert Więckiewicz. Na instrumentach perkusyjnych artystom towarzyszył kongista Mikołaj Wielecki.
Wybitny kompozytor i pianista jazzowy
– Włodek Pawlik napisał muzykę do ośmiu
wierszy wybranych z tomów poetyckich
pochodzących z różnych okresów życia
i twórczości Iwaszkiewicza: „Ciemne ścieżki”, „Lato 1932”, „Mapa pogody” i „Muzyka
wieczorem”. Inspiracją była mijająca w tym
roku 30. rocznica śmierci Pisarza.
Premiera tego literacko-muzycznego
spektaklu pt. „Muzyka do wierszy Jarosła-

wa Iwaszkiewicza” odbyła się 12 grudnia
2010 roku w Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów w Stawisku na zakończenie XI Festiwalu „Muzyczne Konfrontacje”. Wówczas recenzent „Rzeczpospolitej”
(13.12.2010) napisał – „W muzyce Pawlika
do wierszy Jarosława Iwaszkiewicza jazz
idzie w parze z poezją, podkreśla rytm słów,
a melodia jest efektem skojarzeń, jakie te
słowa wywołują. Dzięki temu jazz nawet
tak wyrafinowany, trafia do serca uważnego

i wrażliwego słuchacza.[…] To był niezapomniany wieczór w Stawisku. […] To ważne
dzieło Pawlika powinno trafić do innych sal
koncertowych, a także na płytę”.
Album został wydany nakładem Polskiego Radia dzięki wsparciu finansowemu
miast Podkowy Leśnej i Żyrardowa oraz
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
przy współpracy z Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku.
jsp

fot. PR/Wojciech Adam Jurzyk, www.polskieradio.pl
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Festiwal Otwarte Ogrody
Podkowa Leœna
10-12 czerwca 2011 r.

PROGRAM
10 czerwca (piątek)
Godz. 17.00
Forum Obywatelskiej Debaty o Kulturze Lokalnej
Trójmiasta Ogrodów: Brwinów – Podkowa Leśna –
Milanówek. Spotkanie poświęcone perspektywom
życia kulturalnego i propozycjom wypracowania przez
Podstołeczne Trójmiasto Ogrodów wzorów integracji
i współdziałania, określenia swej marki jako „zagłębia
kultury”, obszaru wielu wydarzeń, środowisk, twórców
i instytucji - „mateczników kultury”.
Miejsce: Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18, organizatorzy:
Stowarzyszenie Związek Podkowian, CKiIO
Godz. 17.00 - 20.00
Punkt wymiany książki używanej. Każdy może przynieść
tu przeczytane przez siebie książki, a w zamian wybrać
inne.
Miejsce: ul. Jana Pawła II 5, organizator: Księgarnia
Cafe
Godz. 19.00 - 21.00
Kawałek świata w Ogrodzie - slajdy z podróży Mileny
Łakomskiej
Miejsce: ul. Modrzewiowa 33, organizator: MILIMOI
Godz. 20.00
Finisaż wystawy malarstwa Beaty Murawskiej – Galeria
Kasyno
Miejsce: Galeria Kasyno, ul. Lilpopa 18, organizator:
CKiIO

Spektakl „Dżentelmen i Spółka”, fot. Jacek Tomaszewski

Godz. 21.00
Uroczysta Inauguracja Festiwalu i multimedialny
spektakl plenerowy „Dżentelmen i Spółka”, inspirowany
postacią ojca – założyciela Podkowy Stanisława Wilhelma
Lilpopa w wykonaniu mieszkańców Podkowy, Milanówka
i Brwinowa oraz aktora Andrzeja Precigsa. Scenariusz
i reżyseria: Joanna Sarnecka
Miejsce: nad stawem w Parku Miejskim, ul. Lilpopa,
organizator: CKiIO

Spektakl „Dżentelmen i Spółka”, fot. Jacek Tomaszewski

www.podkowalesna.pl
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11 czerwca (sobota)
Godz. 9.15 - 11.00
Śniadanie na trawie czyli ogród malarsko - kulinarny.
W menu: wspólne śniadanie (artystyczne stroje
i kosze piknikowe – mile widziane), wystawa obrazów
uczestników warsztatów malarskich, pamiątkowe zdjęcia
z niespodzianką, deklamacje z zaskoczenia, naleśniki
z treścią.
Miejsce: ul. Borsucza 46, organizatorzy: Autorska
Pracownia ARTEFAKT Anny i Piotra Łukasiewiczów,
Stowarzyszenie Związek Podkowian, Stowarzyszenie
LGD „Zielone Sąsiedztwo”
Godz. 10.00 - 12.00
Otwarta pracownia rzeźbiarska Jerzego Juczkowicza.
Prezentacja prac, rozmowy o sztuce.
Miejsce: Owczarnia, ul. Piastowska 17, organizator: Jerzy
Juczkowicz
Godz. 10.00 - 17.00
Otwarta pracownia stolarstwa artystycznego Janusza
Arnolda. Pokaz pracy snycerskiej, wystawa tkaniny
użytkowej.
Miejsce: ul. Krasińskiego 3, róg ul. Prusa, organizator:
Janusz Arnold
Godz. 10.00 - 17.00
Otwarty kort tenisowy Marii i Andrzeja Wielanierów.
Kort zaprasza wszystkich chętnych z własnym sprzętem
i w odpowiednim obuwiu. Niezbędna wcześniejsza
rezerwacja, tel. 603581247. Godz. 16.00 Pokazowy mecz
tenisa w strojach retro w wykonaniu zawodniczek KS
Tennis Life z Brwinowa.
Miejsce: ul. Bobrowa 10, organizatorzy: Maria i Andrzej
Wielanierowie
Godz. 11.00 - 20.00
Punkt wymiany książki używanej. Każdy może przynieść
tu przeczytane przez siebie książki, a w zamian wybrać
inne.
Miejsce: ul. Jana Pawła II 5, organizator: Księgarnia
Cafe
Godz. 11.00 - 13.00
Ogród artystyczno-ceramiczny
Ireny Kowalczyk.
Zabawy z gliną dla całej rodziny: lepienie, wypalanie
w piecu ceramicznym. Gość specjalny z Bolimowa nauczy
posługiwania się kołem kopanym.
Miejsce: ul. Grabowa 14, organizator: Irena Kowalczyk,
patronat: Stowarzyszenie Związek Podkowian
Godz. 11.00
Wystawa psów kochanych Podkowiańskiego Liceum nr
60. Spotkanie miłośników psów wraz z ich pociechami
oraz konkurs piękności psów z udziałem sędziego ze
Związku Kynologicznego. Porady weterynarza, pokazy
z udziałem psów ze schroniska, prezentacja psów do
adopcji, kawiarenka. Celem imprezy jest
wsparcie
Schroniska dla Zwierząt w Milanówku.
Miejsce: ul. Wiewiórek 2/4, organizator: Podkowiańskie
Liceum Ogólnokształcące nr 60
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Godz. 12.00 - 15.00
Ogród zdrowia Katarzyny Mosiej. Godz. 12.00 Dla dzieci
i rodziców: jak pokonać Czarownika Zębopsuja i Bakterie
z Krainy Osadu Nazębnego. Godz. 13.30 Zdrowe zęby
i dziąsła - lepsza jakość życia. Walczymy z bakteriami
jamy ustnej! - prezentacja
Miejsce: ul. Lipowa 22, organizator: Katarzyna Mosiej
Godz. 12.00 - 22.00
Ogród Hanny Machnikowskiej i Andrzeja Machnikowskiego, gościnnie Milada Magdalena Tokarska. Otwarte studio nagraniowe: prezentacja sposobu nagrywania,
możliwość nagrania utworu z własnym podkładem. Fil
zaprezentuje tworzenie podkładów hiphopowych. Wystawa malarstwa na jedwabiu. Godz. 13.00 Warsztaty malowania na jedwabiu dla dzieci. Gry i zabawy dla dzieci.
Godz. 18.00 Koncert hiphopowy w wykonaniu Galla Anonima. Godz. 19.00 Koncert zespołu „Followers of Light”.
Miejsce: ul. Jana Pawła II 41, organizatorzy: Hanna
Machnikowska i Andrzej Machnikowski, Zyrtych Media
Godz. 14.00 - 22.00
Ekologiczny Ogród Dziecięcy. Imprezy dla dzieci
i dorosłych: warsztaty bębniarskie, warsztaty robienia
kul bokashi, zabawy proekologiczne, warsztaty i filmy
na temat
permakultury, ekologiczne budownictwo,
warsztaty tai chi, warsztaty języka jidysz i na zakończenie
- fire show.
Miejsce: ul. Parkowa 16, organizator: Przedszkole
Kolorowa Planeta, współpraca: Jidysz Lebt
Godz. 14.00
„Moja Podkowa” – wycieczka rowerowa
Miejsce zbiórki: Pawilon PSS „Społem”, ul. Jana Pawła II,
organizator: TPMOPL
Godz. 15.00 - 17.00
Ogród
g
Hanny
y Gradkowskiej.
j
Koncert Towarzystwa
y
Pieśni Dawnej ”Pośrodku Żywota” i chóru Gregorianum,
wystawa fotograficzna „Ptaki naszych ogrodów” Grupy
Ptakolandia i kolaży Wandy Wimbor.
Miejsce: ul. Wiewiórek 34, organizator: Hanna
Gradkowska, patronat: TPMOPL
Godz. 15.00 - 19.00
Ogród artystyczny „Sztuka włókna…malarstwo…
fotografia”. Prezentacja prac Krystyny Jatkiewicz.
Wspólne tkanie na najprostszym krośnie – drewnianej
ramie. Fotografie Anny Jatkiewicz.
Miejsce: ul. Czeremchowa 6, organizatorzy: Krystyna
i Anna Jatkiewicz
Godz. 16.00 - 18.00
Ogród Magdy Ghia. „Brighton” - wystawa fotografii Anny
Kawy i Tomka Wójcickiego (Tim Bosko).
Miejsce:
ul.
Modrzewiowa
33,
organizator:
Międzywinami
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Godz. 16.00 - 20.00
Ogród Beaty Murawskiej. Malarstwo i muzyka, pokaz
obrazów i p
pracowni Beaty
y Murawskiej oraz minikoncert
Melanii i Ignacego Śmigielskich.
Miejsce: ul. Wiewiórek 71, organizator: Beata Murawska

Godz. 21.00
Ogród piosenki literackiej Marka Majewskiego. U boku
gospodarza wystąpi aktorka i piosenkarka Katarzyna
Jamróz. Wystawa malarstwa na jedwabiu autorstwa
Elżbiety Król.
Miejsce: ul. Wiewiórek 55, organizator: Marek Majewski

Godz. 17.00 - 22.00
Muzyczny ogród kolektywu dj-skiego „Greenhouse Effect”
pt. „Bassgrody”. Prezentacja setów dj-skich. Prezentacja
muzyki elektronicznej z gatunków drum’n’bass, break
beat i dubstep.
Miejsce: ul. Kalinowa 4, Organizatorzy: Kolektyw dj-ski
„Greenhouse Effect”
Godz. 19.00 - 21.00
Kawałek świata w Ogrodzie - slajdy z podróży Mileny
Łakomskiej
Miejsce: ul. Modrzewiowa 33, organizator: MILIMOI

12 czerwca (niedziela)
Godz. 9.30 - 10.30
Joga w Ogrodzie - o ile nie będzie padać. Zajęcia
poprowadzi Tomek Piasecki.
Miejsce: ul. Modrzewiowa 33, organizator: Joga w domu
i MILIMOI
Godz. 10.00
Moja Podkowa – wycieczka rowerowa
Miejsce zbiórki: Pawilon PSS „Społem”, ul. Jana Pawła
II, organizator: TPMOPL
Godz. 10.00
Śladami założycieli miasta – wycieczka bryczkami
Miejsce zbiórki: ul. Lilpopa, róg ul. Jana Pawła II,
organizator: TPMOPL
Godz. 10.00 - 14.00
„Klimaty podkowiańskie – interpretacje”. Plener
malarsko-fotograficzny poprowadzi Jakub Cwieczkowski. Dla tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę
z zakresu malarstwa. Po 1 blejtramie dla uczestnika.
Wystawa poplenerowa na tarasie CKiIO. Zapisy pod nr
tel. 22 7291384 w.22 lub e-mail: info@ckiopodkowa.pl
Miejsce: Park Miejski, zbiórka przed Pałacykiem Kasyno,
ul. Lilpopa 18, organizator: Jakub Cwieczkowski, CKiIO
Godz. 10.00 - 17.00
Porady dotyczące pielęgnacji roślin w ogrodach, których
udzielą architekci krajobrazu Lidia Czarnecka-Prostko
i Maciej Sikorski.
Miejsce: Łąka przed Pałacykiem Kasyno, ul. Lilpopa 18,
organizator: CKiIO, LS-Project
Godz. 10.00 - 20.00
Ogród
Hanny
Machnikowskiej
i
Andrzeja
Machnikowskiego,
gościnnie Milada Magdalena
Tokarska. Otwarte studio nagraniowe: prezentacja
sposobu nagrywania, możliwość nagrania utworu
z własnym podkładem. Fil zaprezentuje tworzenie

podkładów hiphopowych. Wystawa malarstwa na
jedwabiu. Godz. 13.00 Warsztaty malowania na jedwabiu
dla dzieci. Gry i zabawy dla dzieci. Godz. 18.00 Koncert
hiphopowy w wykonaniu Galla Anonima. Godz. 19.00
Koncert zespołu „Followers of Light”.
Miejsce: ul. Jana Pawła II 41, organizatorzy: Hanna
Machnikowska i Andrzej Machnikowski, Zyrtych Media
Godz. 11.00 - 13.00
„Lata 20-te, lata 30-te… - początki Podkowy”. Ogród
muzyczny, który przybliży atmosferę
pierwszych
lat Podkowy. Koncert piosenek kabaretowych z lat
dwudziestych i trzydziestych XX w. w wykonaniu uczniów
wydziału piosenki Zespołu Szkół Muzycznych im. Fr.
Chopina w Warszawie. Wystawa malarstwa pt. ”Obrazy
liryczne”
y
Elżbiety
y Kwiatkowskiejj i Hanny
y Głodkowskiejj
oraz wystawa prac uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy w Podkowie Leśnej.
Miejsce: Al. Lipowa 11, Organizatorzy: Yaśmina
Strzelecka, Zbigniew i Michał Jachimscy, patronat:
Stowarzyszenie Związek Podkowian
Godz. 11.00 - 19.00
Punkt wymiany książki używanej. Każdy może przynieść
tu przeczytane przez siebie książki, a w zamian wybrać
inne.
Miejsce: ul. Jana Pawła II 5, organizator: Księgarnia
Cafe
Godz. 12.00 - 19.00
Ogród Anny Podlewskiej-Polit i Pawła Polita. Wystawa
obrazów „Miasto w ogrodzie”. Prace o tematyce miejskiej
pokażą współtwórcy Stowarzyszenia Artystycznego
„Front Sztuki”: Magda Fokt, Jacek Malinowski, Maria
Piątek, Marek Zając, Agnieszka Zawisza, Karolina
Zwoniarska.
Miejsce: ul. Sienkiewicza 4, organizatorzy: Anna
Podlewska-Polit, Paweł Polit, Stowarzyszenie „Front
Sztuki”.
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Godz. 12.00 - 15.00
Warsztaty projektowania architektury krajobrazu. Każdy
uczestnik stanie się twórcą otaczającej przestrzeni
i będzie miał możliwość kreatywnego, indywidualnego
spojrzenia na przygotowany teren. Nagrody dla autorów
najlepszych prac. Warsztaty prowadzą Lidia CzarneckaProstko i Maciej Sikorski. Zapisy, tel. 22 7291384 w.22 lub
mail:info@ckiopodkowa.pl
Miejsce: Łąka przed Pałacykiem Kasyno, ul. Lilpopa 18,
organizator: CKiIO, LS-Project
Godz. 12.00 - 18.00
Ogród Magdy Ghia. „Brighton” - wystawa fotografii
Anny Kawy i Tomka Wójcickiego (Tim Bosko). Godz.
16.00-18.00 Gotowanie w Ogrodzie - tajemnice kuchni
włoskiej, prowadzenie: Marco Ghia. O winach włoskich
słów kilka - prelekcja na temat winiarstwa włoskiego.
Miejsce:
ul.
Modrzewiowa
33,
organizator:
Międzywinami

Godz. 15.00 - 18.00
Ogród literacki. Przedsięwzięcie promujące twórczość
światowej sławy pisarza Ferdynanda A. Ossendowskiego,
którego publikacje stały się bestsellerami już kilkadziesiąt
lat temu, a jedna z książek doczekała się przed wojną
142 wydań w 19 językach. Wydarzenie dedykowane
publiczności zainteresowanej tradycją literacką idei
kolonii artystycznej, która przyczyniła się do powstania
Podkowy.
Miejsce: ul. Błońska 50, organizator: Miejska Biblioteka
Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej,
www.mbp-podkowalesna.pl
Godz. 15.00 - 19.00
Ogród Esperanto. Kurs języka esperanto oraz gry
i zabawy dla dzieci.
Miejsce: Łąka przed Pałacykiem Kasyno, ul. Lilpopa 18,
Organizator: Oddział Warszawski Polskiego Związku
Esperantystów i CKiIO

Godz. 12.30
Ogród teatralny dla dzieci. Spektakl pt.”Poszukiwacze
skarbu” z cyklu „Dziecko w Teatrze” w wykonaniu
rodziców dzieci
z Przedszkola Sióstr Urszulanek
z Milanówka.
Miejsce: Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18, organizator:
CKiIO

Godz. 16.00 - 19.00
Relaks i rekreacja w ogrodzie Oli i Zbyszka Nowaków.
Dla wędkarzy - staw, w którym można złowić karpia lub
amura. Możliwość popływania łódką lub kajakiem. 250
metrowy tor do rolek.
Miejsce: ul. Jaśminowa 7, wjazd od ul. Jana Pawła II,
organizatorzy: Ola i Zbyszek Nowakowie

Godz. 13.00 - 17.00
Dziecięcy Piknik Naukowy. Zabawy na świeżym
powietrzu. Wir wodny, park wodny. Czy grawitacja
i sprężyna idą ze sobą w parze? Trampolina, kulodrom,
zamek dmuchany, gokarty i inne atrakcje. Godz. 13.0014.00 Biblioteka źródłem iluminacji - zabawa światłem,
doświadczenia biofizyczne. Co to jest iluminacja?
Warsztaty dla dzieci i dorosłych. Zabawki ekologiczne,
symulator tęczy.
Miejsce: ul. Kwiatowa 15, organizator: Klub IHAHA,
Pokoik Dziecięcy, Miejska Biblioteka Publiczna

Godz. 16.00 - 18.00
Ogród Katarzyny i Artura Tusińskich. Występ
młodzieżowego zespołu „Tolia” z Gruzji, pod dyrekcją Eter
Daczidze, grającego muzykę narodową na tradycyjnych
instrumentach. W repertuarze - utwory z Zakaukazia.
Występowi będzie towarzyszyć wystawa fotograficzna
„Południe Kaukazu” Katarzyny Tusińskiej i wystawa
„Pastele na wietrze” autorstwa Małgorzaty Waśkiewicz.
Miejsce: ul. Podleśna 26 (Graniczna), organizatorzy:
Katarzyna i Artur Tusińscy

Godz. 13.00 - 15.00
Ogród Alicji Jankowskiej. Wystawa prac fotograficznych
młodych artystek – Julii Karłowskiej i Hanny Lekszyckiej
– Jankowskiej pt.”Miejsce – nie-miejsce”.
Miejsce: ul.11 Listopada 1, organizator: Alicja Jankowska,
patronat: Stowarzyszenie Związek Podkowian
Godz. 15.00 - 20.00
Otwarta pracownia malarska Jakuba Cwieczkowskiego.
Miejsce: Otrębusy, ul. Jeżynowa 3, organizator: Jakub
Cwieczkowski
Godz. 15.00 - 17.00
Ogród ceramiczny Anety Zatyki. Wystawa ceramiki
pt.”Wielka Matka” czyli postacie kobiet inspirowane
archaicznymi wyobrażeniami kobiet i bogiń. Prace Beaty
Kamoji, Beaty Kuczyńskiej i Anety Zatyki. Wykonywanie
estampaży – odbitek z glinianych matryc tuszem na
papierze ryżowym i płótnie.
Miejsce: ul. Orla 6, organizator: Aneta Zatyka
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Godz. 17.30 - 19.00
Ogród muzyczny Marzenny Grzymały. Spotkanie przy
piosence oraz wystawa fotografii Zofii Zwierzchowskiej
- Hajnosz pt. „Ferrara na rowerze”.
Miejsce: ul. Sienkiewicza 22, organizator: Marzenna
Grzymała,
patronat:
Stowarzyszenie
Związek
Podkowian
Godz. 19.00 - 21.00
Ogród taneczny. Potańcówka na dechach dla wszystkich
mieszkańców. Do tańca zagra Zespół Sharena, który
wykonuje tradycyjne melodie i tańce z Serbii, Macedonii,
Bułgarii, Bośni i Albanii, doprawione cygańskim
i żydowskim smakiem. Podczas warsztatów tanecznych,
które poprowadzi Anna Abramowicz, zespół wykona
tańce francuskie i żydowskie, pojawi się również
bałkańska niespodzianka.
Miejsce: Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18, organizatorzy:
CKiIO, Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”
Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku ul. Gołębia 1
będzie otwarte w sobotę 11 czerwca w godz. 9.00-16.00,
w niedzielę 12 czerwca w godz.10.00-15.00.

www.podkowalesna.pl

Kultura

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej
w Podkowie Leśnej www.mbp-podkowalesna.pl
Festiwal Otwarte Ogrody
Ogród Literacki
Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w ramach Festiwalu Otwarte
Ogrody 2011 organizuje szeroko zakrojone przedsięwzięcie mające na celu promocję twórczości światowej sławy pisarza
A. Ossen-dowskiego, którego publikacje
stały się bestsellerami już kilkadziesiąt lat
temu, a jedna z książek doczekała się przed
II Wojną Światową 142 wydań w 19 językach. Wydarzenie dedykowane jest publiczności w szerokim spektrum wiekowym,
której żądza wiedzy o tradycjach literackich idei kolonii artystycznej, która zmaterializowała się w postaci Podkowy Leśnej,
skłoni do uczestnictwa w tej arcyciekawej,
odnoszącej się do tradycji i nawiązującej
do zorganizowanych przez Książnicę podkowiańską we współpracy ze Związkiem
Podkowian w ramach Otwartych Ogrodów
w 2008 imprezę pod nazwą Przystanek Podkowa Leśna Literacka.
Termin: 12 czerwca 2011, godz.: 15.00 18.00

Drugim wydarzeniem, do którego w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody 2011
włącza się Biblioteka podkowiańska jest
projekt autorski Przedszkola IHAHA pod
nazwą „Dziecięcy Piknik Naukowy”. Częścią powyższego będzie przedsięwzięcie
pod nazwą „Biblioteka źródłem iluminacji” skierowane do dzieci w wieku 3 - 10 lat,
które będzie miało charakter edukacyjny.
Podczas realizacji wykorzystane zostaną
elementy pedagogiki zabawy.
Miejsce: Przedszkole IHAHA ul. Kwiatowa 15
Termin: 12 czerwca 2011, godz.: 13.30 14.30
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek maj 2011
BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE,
NIE MIJAM WCHODZĘ
14 maja 2011 r. odbyła się promocja najnowszej książki Andrzeja Tyszki pt. „Oni
zrobili to lepiej”. Spotkanie prowadzone
było przez Wydawcę Biblioteki Świętokrzyskiej Macieja A. Zarębskiego oraz Bogdana
Dworaka.
21 maja 2011 r. gościem Biblioteki podkowiańskiej była Krystyna Mazurówna gwiazda swingujących lat sześćdziesiątych.
Solistka Teatru Wielkiego i Operetki Warszawskiej, partnerka wybitnego tancerza
i choreografa Witolda Grucy. Zorganizowane we współpracy z Wydawnictwem Marginesy spotkanie, które dało nam możliwość
rozmowy z jakże fascynującą postacią, promowało autobiografię naszego Gościa zatytułowaną „Burzliwe życie tancerki”.

Andrzej Tyszka, fot. D. Skotnicka

zyku angielskim LIBROS LEGE, w którym
udział wzięło troje laureatów eliminacji
wstępnych zorganizowanych przez Bibliotekę podkowiańską 5 maja 2011 r. Osoby,
które zostały wybrane przez Jury w składzie: Przewodnicząca Maureen Szulejewska, Członkowie: Anna Wrzosek i Joanna
Snarska-Pasternak i reprezentowały nas
w Bibliotece Wojewódzkiej to: Agata Pietraszewska, Karolina Skóra i Jakub Orlicz.
Z radością informujemy, że jedną z laureatek IV edycji Konkursu LIBROS LEGE
została Karolina Skóra. Za rok kolejna
V edycja konkursu, w którym nagrodą jest
pięciodniowy wyjazd do Chicago.

21 maja 2011 r. w Bibliotece Publicznej
m.st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego odbył się finał
IV edycji konkursu głośnego czytania w ję-

Agata Pietraszewska, Karolina Skóra
i Jakub Orlicz, fot. D. Skotnicka
3 czerwca 2011 r. z okazji Dnia Dziecka
miało miejsce wielkie wydarzenie dla najmłodszych, z którymi spotkał się Kawaler
Orderu Uśmiechu Andrzej Grabowski. Poeta, prozaik i niezależny publicysta, autor
licznych fraszek, satyr, humoresek i widowisk scenicznych, autor m.in. przygód
„Wiercipiętka”. (Od czasu powstania Orderu
Uśmiechu tj. roku 1968 do dnia dzisiejszego
odznaczenie to otrzymało blisko 700 osób
z 47 krajów świata)

Miejska Biblioteka Publiczna wiedzie prym
wsród bibliotek powiatu grodziskiego
Zgodnie z danymi otrzymanymi z Działu Instrukcyjno-Metodycznego Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Miejska
Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej wiedzie prym wśród bibliotek powiatu grodziskiego. W 2010 roku
(według danych dotyczących działalności merytorycznej Biblioteki) według wskaźników na 100 mieszkańców podkowiańska biblioteka
zajmuje pierwsze miejsce pod względem ilości czytelników (28,15), zakupu nowości wydawniczych w woluminach (20,55) oraz ilości
wypożyczeń (657,93).
Serdecznie gratuluję pani Dyrektor Dorocie Skotnickiej oraz pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej wyników
osiągniętych w 2010 roku.

Małgorzata Stępień-Przygoda, Burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

www.podkowalesna.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W POKOWIE LEŚNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY, PUBLICZNE GIMNAZJUM

www.podkowa-szkola.pl
Teatrzyk „Legenda o św. Kindze”
4 kwietnia

4 kwietnia gościem biblioteki szkolnej był
teatr Łatka, który zaprezentował klasom
1-3 szkoły podstawowej spektakl „Legenda
o św. Kindze”. Tym razem aktorzy przenieśli widzów na dwór Bolesława Wstydliwego.
Dzieci miały okazję poznać Kingę, księżniczkę węgierską, późniejszą żonę Bolesława, a także historię pierścienia zaręczynowego odnalezionego w Wieliczce. Były też
świadkami dwóch najazdów Tatarów na
Polskę.
Ciekawym pomysłem było wyjście aktorów wraz z lalkami do dzieci, które udzieliły schronienia uciekającej przed najeźdźcą
Kindze, dzięki czemu aktywniej uczestniczyły w przedstawieniu.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
W klasie 3a (wychowawczyni p. Barbara
Tabaczyńska) odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadziły ratowniczki medyczne
p. Krystyna Kowalska i p. Monika Poliwka.
Każde dziecko, pod czujnym okiem instruktorek, przeszło praktyczne ćwiczenia na
fantomie. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Apel z okazji Konstytucji 3 Maja
4 maja
4 maja odbył się apel z okazji 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie z klasy 5a przypomnieli zebranym kolegom i koleżankom sytuację
polityczną ówczesnej Polski, okoliczności
uchwalenia Konstytucji, główne jej założenia. Usłyszeliśmy wiersze i piosenki
związane z tą rocznicą. Doskonałym uzupełnieniem części artystycznej apelu była
prezentacja poświęcona Konstytucji, którą
przygotowała również klasa 5a. Nauczycielem odpowiedzialnym za przygotowanie
uroczystości była p. Anna Paszko, oprawą
muzyczną zajęła się p. Beata Jankowska
wraz ze szkolnym chórem.

Ciekawe spotkania, interesujący ludzie
9 maja
9 maja klasy 3a (p. Barbara Tabaczyńska)
i 3b (p. Elżbieta Dudaref) miały zaszczyt gościć p. Annę Sierpińską, pracownika ONZ,
obecnie zajmującą się dokumentowaniem
życia ludności żyjącej na wyspie Samoa.
Pani Anna Sierpińska w niezwykle interesujący sposób opowiadała o bajecznym
życiu mieszkańców Samoa. Dzieci obejrzały nakręcony przez p. Annę film o kulturze,
zwyczajach i religii tamtejszej ludności.
Mogły też zobaczyć wiele pięknych przedmiotów zrobionych własnoręcznie przez
mieszkańców wyspy.
Pani Aniu, jeszcze raz bardzo dziękujemy
za wspaniała lekcję.
Zajęcia integracyjne „Kultura, religia,
zwyczaje Czeczenów i Inguszów”
24 maja
W dniu 24 maja 2011 r. na terenie Zespołu
Szkół w Podkowie Leśnej odbyły się zajęcia
integracyjne pt. „Kultura, religia, zwyczaje
Czeczenów i Inguszów” realizowane w ramach projektu szkoleniowego „Różni lecz
Równi – wsparcie społeczności czeczeńskiej
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i gruzińskiej” (Stowarzyszenie „Monar”).
Zajęcia poprowadzili: Mamed Khalidov (reprezentant Polski w MMA) oraz Akhmed
Dzhantamirov (koordynator spotkania, nauczyciel). W trakcie zajęć przedstawiono
krótki zarys dziejów Inguszów i Czeczenów,
wierzenia religijne oraz tradycje kulinarne.
Goście opowiedzieli o swoich doświadczeniach w Polsce, o tym, co ułatwia lub ogranicza integrację w obcej kulturze. Mamed
Khalidov opowiedział o swojej karierze
sportowej, sporcie, który poprzez wspólne
treningi jest również pewną formą integracji międzykulturowej.
Święto Szkoły
28 maja
Hasło przewodnie tegorocznego Święta
Szkoły brzmiało „Odkryj swój talent. Jesteśmy Szkołą Wielokulturową”. W trakcie
święta zostały zaprezentowane projekty
edukacyjne uczniów klas drugich gimnazjum oraz projekty realizowane w ramach
projektu unijnego „Otwarty umysł” m.in.
obserwacja plam słonecznych przez teleskop, pokaz doświadczeń chemicznych,
przyrodniczych, prezentacja prac komputerowych młodszych uczniów, przedstawienia teatralne w języku angielskim. W tym
dniu rozstrzygnięto konkurs plastyczny
oraz quiz dotyczące uchodźstwa oraz konkurs prac literackich.
red. Iwona Grabowska - Gralak

Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące nr 60
17 WYSTAWA PSÓW KOCHANYCH
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące
nr 60 zaprasza na wystawę psów kochanych:
rasowych i wielorasowych, która odbędzie
się 11 czerwca o godzinie 11 w ogrodzie
szkolnym przy ulicy Wiewiórek 2/4. Jak
co roku wszystkie psy będą mogły wziąć
udział w konkursie, poprowadzonym przez
sędziego ze związku kynologicznego. Można będzie także zasięgnąć porady u weterynarza, napić się kawy, zjeść ciasto w ogrodowej kafejce i obejrzeć pokaz tresury psów
Fundacji Pomocna Łapa. Współorganizator
imprezy Schronisko dla Zwierząt w Milanówku zaprezentuje psy do adopcji.
Dochód z imprezy przeznaczymy na
Schronisko dla Zwierząt w Milanówku.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z poprzednich wystaw www.wiewiory.edu.pl
zakładka „Z życia szkoły”.
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Aktualności ze Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima
Pielgrzymka do Włoch - 8-15 maja 2011
W niedzielę, 8 maja, bardzo wczesnym
rankiem, spotkaliśmy się wszyscy przed
szkołą. Wśród uczestników wycieczki było
64 gimnazjalistów, dwanaście osób dorosłych, dwie panie pilotki i czterech kierowców. Około 5:15 dwa autokary ruszyły. Jechaliśmy przez Słowację, Austrię do Włoch.
Koło godziny dziewiątej wieczorem dotarliśmy do Trevisio na pierwszy nocleg.
W czasie naszej pielgrzymki - podróży zobaczyliśmy Padwę, Asyż, Rzym, Monte Cassino i Wenecję. Mimo, że wszystkich „wspaniałości” zaledwie dotknęliśmy to, te osiem
dni były pełne wrażeń i wzruszeń. Nie był to
czas łatwy, bo wstawaliśmy wcześnie rano,
(śniadania były o 6:30 lub o 7:00, a ostatnie
o 5:45), kładliśmy się spać bardzo późno.
Trzeba także przyznać, że włoskie jedzenie
nie do końca nam wystarczało (kto by tam
robił kanapki :D), więc i głód trochę nam
doskwierał. Jednak warto było.
W Asyżu – Mieście Pokoju oprócz Bazyliki
św. Franciszka, mieliśmy okazję przejść się
do pustelni św. Franciszka, która jest raczej
na uboczu tzw. tras komercyjnych. Czterokilometrowy spacer w górę był męczący, ale
sprzyjał integracji, rozmowom i na pewno
zostanie w naszej pamięci.
W Rzymie uczestniczyliśmy w audiencji papieskiej, zostaliśmy wyczytani wśród
obecnych na placu św. Piotra i głośnym
entuzjastycznym krzykiem skupiliśmy na
sobie uwagę telewizyjnych kamer. Mieliśmy
flagę z nazwą naszego gimnazjum i byliśmy
zwyczajnie dumni i szczęśliwi, że jesteśmy
wśród tylu pielgrzymów z całego świata.
Zobaczyliśmy to, co zobaczyć zdążyliśmy,
czyli Muzea Watykańskie, Rzym Starożytny
i Rzym Barokowy. Mogliśmy też pomodlić

Audiencja, 11 maja 2011
się przy Grobie Naszego Papieża Błogosławionego Jana Pawła II.
Wyjątkowym momentem było nawiedzenie Cmentarza Żołnierzy Polskich na Monte
Cassino. Zaśpiewanie w tym miejscu pieśni
„Czerwone maki” oraz hymnu polskiego
przy grobie generała Andersa wywołało łzy
wzruszenia. Przy zapalaniu i ustawianiu
zniczy towarzyszył nam utwór grany przez
pana Pawła na harmonijce ustnej. To było
naprawdę niezwykłe doświadczenie.
A na koniec był dzień w Wenecji. Mostki,
kanały, przepiękne kamieniczki, wystawy
i artystyczny klimat tego miasta dopełniły nasze podróżowanie. Dwa wieczory (te
rzymskie) spędziliśmy nad morzem, pływaliśmy, spacerowaliśmy, graliśmy w piłkę i to
był dobry czas na relaks i integrację.
W pielgrzymce towarzyszył nam ks. Maciej Krulak (z Krościenka n. Dunajcem), któ-

ry na ten czas objął nad nami opiekę duszpasterską. Codziennie uczestniczyliśmy we
mszy świętej. Pierwsza odbyła się w hotelu, gdzie ołtarz był na stole bilardowym,
a kolejne w Bazylice św. Antoniego w Padwie, w Bazylice św. Franciszka w Asyżu,
Bazylice św. Pawła za Murami, w Bazylice
św. Jana na Lateranie, w Klasztorze oo. Benedyktynów na Monte Cassino i w Bazylice
św. Marka w Wenecji. Ostatnia msza święta
odbyła się w Katowicach, w kaplicy parafii,
na terenie której jest kopalnia Wujek.
Niewątpliwie odwiedzane miejsca oraz
słowa głoszone przez księdza Macieja zostawiły w nas ślad, otworzyły szerzej oczy, zainspirowały do dalszego rozwoju i dalszych
poszukiwań pięknego i dobrego życia. To
była nasza druga pielgrzymka gimnazjalna,
poprzednia odbyła się trzy lata temu, a kolejna planowana jest za trzy lata, tak, aby
każdy uczeń kończący naszą szkołę miał
okazję być w miejscach związanych z chrześcijaństwem i kulturą europejską.
Wiadomości z placu budowy
W marcu i kwietniu kontynuowano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. Wykonano tynki i wylano posadzki. Prace przy
instalacjach elektrycznej i wentylacyjnej są
na ukończeniu. Aktualnie montowane są
drzwi-witryny wejściowe i w korytarzach.
W tych dniach (połowa maja) nastąpiło połączenie sali gimnastycznej z nową częścią.
Rozpoczęto też wykańczanie łazienek. Pozostają prace związane z położeniem wykładzin, malowanie i końcówka prac elewacyjnych. Mamy nadzieję rozpocząć nowy rok
szkolny w nowym budynku.

Klasa 1g w Asyżu
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Podkowiańska rzeczywistość w świetle wyników
badań ankietowych

Artystyczne Wakacje
2011

Na początku kwietnia mieszkańcy Podkowy mogli natknąć się na spacerujących ulicami miasta studentów Wydziału Geografii
UW, którzy pukając od drzwi do drzwi, zachęcali do wzięcia udziału w badaniu ankietowym. W imieniu studentów i swoim
dziękuję tym, którzy okazali im swoją serdeczność, poświęcili czas na dłuższą rozmowę, a zmęczonym zaproponowali kubek
herbaty. Pewnie jesteście Państwo ciekawi,
jaki obraz miasta wyłonił się po zebraniu
udzielonych przez Was odpowiedzi. Otóż,
generalnie jest dobrze, co nie oznacza, że
nie istnieją wymiary codziennego funkcjonowania w mieście wymagające zdecydowanej poprawy.
Ogólnie wystawiliście Państwo Podkowie
ocenę dobrą: większość gospodarstw domowych jest zadowolona z zamieszkiwania
w tym mieście (78%) i większość uważa, że to
dobre miejsce do życia (69%). Równie przychylni okazaliście się Państwo także wobec
Urzędu Miasta. Dobrze pracę urzędników
oraz ich nastawienie wobec mieszkańców
ocenia odpowiednio 54 i 58% gospodarstw
domowych. Jeśli nowa Pani Burmistrz
umiejętnie wykorzysta ten potencjał, a także zaangażowanie mieszkańców w życie
gminy (takie zaangażowanie zadeklarowało

Zapraszamy dzieciaki z Podkowy i okolic
na półkolonie. Będzie wesoło i artystycznie.
Każdy tydzień poświęcony zostanie innemu
rodzajowi twórczości, której będzie można
doświadczyć, a może nawet odnaleźć pasję
życia? Nie zabraknie tradycyjnej rozrywki
w postaci kina i teatru, a także spacerów
i zabaw na świeżym powietrzu.
Termin: 27 czerwca - 22 lipca; poniedziałki-piątki, godz. 9.00-15.00
Opłata: 75 zł tygodniowo (dzieci z Podkowy Leśnej) lub 100 zł (dzieci spoza Podkowy).
Wiek dzieci: 6-12 lat.
Zapisy: info@ckiopodkowa.pl;
tel. 22 758 94 41, ul. Świerkowa 1.
Prosimy podać: imię i nazwisko dziecka,
wiek, adres zameldowania, PESEL, kontakt
telefoniczny i mailowy, termin półkolonii.
Wkrótce na stronie www.ckiopodkowa.
pl znajdą Państwo dokładny program tegorocznych półkolonii.
Barbara Potkańska

59% gospodarstw domowych), to z pewnością uda się znaleźć najlepsze z możliwych
rozwiązań dla najbardziej palących problemów miasta, którymi są: jakość dróg i ulic
(średnia ocena na skali od -2 do +2 wyniosła -1,34), dostępność miejsc pracy w gminie
(-1,26), pomoc ze strony gminy dla przedsiębiorców (-0,9), dostępność tras rowerowych
(-0,45), utrzymanie dróg publicznych w zimie (-0,42), dostępność różnych form ciekawego spędzania czasu wolnego przez dzieci
/ młodzież (-0,41), dostęp do lekarzy specjalistów (-0,27). Najchętniej gminne pieniądze
wydalibyście Państwo na infrastrukturę
drogową (88% gospodarstw domowych),
czystość ulic i terenów zielonych (68%),
bezpieczeństwo publiczne (63%), ochronę
i profilaktykę zdrowia (61%), a także na
park miejski, tereny zielone i rekreacyjne
(48%). Pewnie nie wszystkie postulaty uda
się zrealizować od razu, ale pierwszy krok
został już poczyniony: wyznaczyliście Państwo nowym władzom samorządowym pożądane kierunki zmian. Warto przy okazji
wyznaczyć też sobie pewne granice. A zatem, podkowianie DO DZIEŁA!
Dorota Mantey
Uniwersytet Warszawski

Wiosna w „Zielonym Sąsiedztwie”
Jednymi z głównych celów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” jest promowanie gmin Brwinów
i Podkowa Leśna, wspieranie działań zmierzających do podniesienia ich atrakcyjności
turystycznej i integrowanie mieszkańców.
Swoją zasadniczą działalność, a więc pomoc
w ubieganiu się o środki PROW 2007-13 Oś
4 LEADER Stowarzyszenie nagłaśnia biorąc udział w wielu lokalnych wydarzeniach
o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym.
W kwietniu mieliśmy okazję spotkać się
z mieszkańcami podczas dnia otwartego
przy okazji rajdu rowerowego „Pomysły
rowerowe na Brwinów i Podkowę” oraz
w maju w trakcie festynu V Brwinowska
Wiosna Artystyczna. Wydaliśmy, a obecnie
dystrybuujemy, bileciki promocyjno – informacyjne w zwięzły sposób informujące
o możliwości pozyskania środków unijnych za naszym pośrednictwem. „Jesteś
w dobrym towarzystwie” – to wspólne hasło uwspólnionej promocji. Zachęcamy do
skorzystania z tej formy wszystkie osoby
i instytucje zajmujące się działalnością kulturalną, turystyczną, edukacyjną i integracyjną.

16

Od 2010 r. w czasie naborów na środki
PROW 2007-13 Oś 4 LEADER wpłynęły
w sumie już 32 wnioski o przyznanie pomocy. Pięć jest właśnie realizowanych, a realizacja pozostałych nastąpi po ich ocenie
przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz
po podpisaniu stosownych umów z wnioskodawcami. Większość projektów dotyczy przedsięwzięć związanych z edukacją,
dziedzictwem kulturowym i sztuką, w tym
szczególne miejsce zajmuje Filharmonia
Dziecięca (projekt dobiegający końca).
Z pozyskanych za pośrednictwem „Zielonego Sąsiedztwa” środków między innymi
zaplanowane jest zorganizowanie wycieczki po okolicznych muzeach, spotkanie z legendami techniki w Muzeum Motoryzacji w
Otrębusach dla dzieci i młodzieży, warsztaty
artystyczno-naukowe dla przedszkolaków,
noce animacji filmowej, zawody jeździeckie i piłkarskie, rewitalizacja oznakowania
ścieżek rowerowych w Lesie Młochowskim, warsztaty malarskie dla dorosłych,
warsztaty freestyle’u w Podkowie Leśnej
czy cykl przedsięwzięć promujących wiedzę o miastach – ogrodach wśród młodych
brwinowian. Realizatorami są osoby fizycz-

www.podkowalesna.pl

A oto jak bawiliśmy się w lipcu 2010...
ne, organizacje pozarządowe i instytucje.
Mieszkańców Owczarni ucieszy zapewne
plan budowy świetlicy w ich miejscowości.
Burmistrz Gminy Brwinów zaplanował tę
inwestycję w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”. Podkowa złożyła wniosek na
„System Informacji Miejskiej”.
Stowarzyszenie zajmuje się nie tylko pośredniczeniem w pozyskiwaniu środków
z PROW, ale także realizuje różnorodne
projekty zewnętrzne. W ubiegłym roku był
to między innymi cykl szkoleń dla NGO,
a w tym roku aplikujemy wraz z sześcioma
innymi krajami z Europy o środki unijne na
działania związane z ochroną środowiska
i dziedzictwa lokalnego w temacie „Lasy
Europy”.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszego stoiska podczas zabawy na
dechach w Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich, wieńczącej tegoroczny Festiwal Otwarte Ogrody w dniu 12 czerwca.
Będziemy także obecni na Otwartych Ogrodach w Brwinowie.
Anna Łukasiewicz
Prezes Stowarzyszenia
LGD „Zielone Sąsiedztwo”

Życie w mieście

Środowiskowy Dom Samopomocy
W Środowiskowym Domu Samopomocy
KSN AW przy ulicy Błońskiej o Wielkanocy
myślimy na długo przed jej nastaniem. Jest
to czas wytężonej pracy, przygotowujemy,
bowiem ozdoby wielkanocne, które później
sprzedajemy na kiermaszach świątecznych.
W tym roku swoje prace wystawialiśmy
9 kwietnia w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim oraz w Podkowie Leśnej:
w sobotę 16 kwietnia na terenie restauracji Milimoi oraz dzień później, w Niedzielę
Palmową pod miejscowym Kościołem. Na
naszych stoiskach mieliśmy wszelkiego
rodzaju przedmioty kojarzone ze świętami
tj. jajka, koszyczki, palemki, baranki. Dodatkowo sprzedawaliśmy gliniane naczy-

nia, lustra zdobione techniką decoupage,
podstawki pod filiżanki i inne. Staraliśmy
się urozmaicić naszą ofertę, tworząc ozdoby różnymi technikami, tak by każdy mógł
wybrać coś dla siebie. Dzieciom szczególnie
przypadły do gustu maskotki: baranki, zajączki i kurczaczki. Dorośli zaopatrywali się
w wielkanocne stroiki i kolorowe pisanki.
Swoimi pracami ozdobiliśmy też nasz
ośrodek. Chcieliśmy stworzyć świąteczną atmosferę i eleganckie tło do naszego
spotkania wielkanocnego, które odbyło
się 20 kwietnia. Podopieczni i pracownicy
zasiedli do stołu. Odwiedził nas ksiądz dyrektor, poświęcił jajka i wszyscy złożyliśmy
sobie życzenia. Potem zajadaliśmy żurek,

ciasta i sałatki. Na co dzień propagujemy
zasady zdrowego żywienia, ale w święta
trudno o umiar. Zwłaszcza, że wszystko było
takie pyszne, a zapach gotowanego żurku
już dzień wcześniej wyostrzał nam apetyty. Czas wspólnego posiłku spędziliśmy
w przyjemnej atmosferze. Po uroczystości
uczestnicy dostali świąteczne upominki.
Serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi, za umożliwienie nam zorganizowania kiermaszu pod Kościołem św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej.
Jak zwykle zapraszamy do odwiedzania
naszej strony www.sds.ksnaw.pl

rodziny w bardzo dobrej kondycji, produkujące duże ilości form płciowych - samic
i samców. Takie mrowiska dają początek
wielu nowym rodzinom mrówczym i to nie
tylko poprzez produkcję nowych samic przyszłych królowych, ale również poprzez
tzw. odkłady. Samica wraz z częścią robotnic zabiera z rodzinnego gniazda niewielką
część jaj, larw, poczwarek, a nawet materiału budulcowego (igliwia) i oddala się, budując nieopodal nowe mrowisko.
Jeśli dla kogoś mało przekonywujące są
przepisy prawne lub uważa, że mała i bezbronna mrówka nie zasługuje na uwagę,
to może przekona go argumentacja Anny
Kalinowskiej - eksperta w tej dziedzinie;
„Chemiczne środki ochrony roślin nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, ponieważ
niepożądane owady uodporniają się na nie
już po 2-3 latach, w związku z tym w wielu
ogrodach mamy kłopot z zamieraniem lub
uszkadzaniem roślin(...) Bezkręgowce stanowią ważne ogniwo w sieci życia; bez nich
ucierpiałyby liczne inne gatunki zwierząt,
inaczej też przebiegałoby wiele zachodzących w przyrodzie procesów. Nie ma bo-

wiem w niej gatunków niepotrzebnych. (...)
Jeżeli zbliżymy się do przyrody i poczujemy,
że stanowimy jej cząstkę, zobaczymy też jej
piękno, które inspirowało w Podkowie tylu
ludzi sztuki. Przyjazny stosunek do przyrody, poszanowanie jej praw i poszanowanie
życia ma też głęboki sens wychowawczy.
Dobrze więc, gdy pięknem przyrody zainteresujemy dzieci. (...) U podstawy każdego niemal okrucieństwa, chuligaństwa czy
zbrodni leży to, że osobnik zbrodniczy nie
nauczył się w dzieciństwie cenić życia zwierząt, że dręczył je i zabijał”.
Mrowisko na terenie CKiIO zostało zabezpieczone płotkiem. Z czasem może powinna
pojawić się także tabliczka z informacją jak
niestety widać nie dla wszystkich oczywistą: „przestrzegając podstawowych zasad
harmonijnego dzielenia naszych ogrodów
z przyrodą zapewnimy jej trwałość i różnorodność, a także większe bezpieczeństwo
hodowanych roślin”. Cytaty pochodzą z wydawnictwa Chronione zwierzęta w ogrodach Podkowy Leśnej TPMOPL.

Anna Krauze, terapeutka ŚDS

O mrówkach
Na terenie CKiIO na Świerkowej 1, tuż
przy bocznym wejściu do naszego podkowiańskiego kina znajduje się dużych rozmiarów mrowisko w pozostałości spróchniałego pnia drzewa. Mrówki wybrały sobie
to miejsce - i zarazem towarzystwo człowieka.
Cytując za Anną Kalinowską „Mieszkańcy
Miasta - Ogrodu już z samego założenia powinni dzielić swoje posiadłości z przyrodą.
Bliskość lasu i rezerwatów wewnątrz Miasta
sprawia, że wiele gatunków zwierząt znajduje w naszych ogrodach naturalne przedłużenie swoich środowisk(...). Niewielka
znajomość zarówno samych gatunków, jak
i ich potrzeb może spowodować wypłoszenie nieznanego gościa lub uniemożliwiać
mu dalszy rozwój, a nawet doprowadzić do
zagłady”. W pierwszych dniach maja wandale zniszczyli objęte ochroną stanowisko
w centrum miasta. Pniak częściowo wyrwano, powrzucano cegły i kije. Zarówno ten,
kto „wsadza kij w mrowisko”, jak i ten, kto
na to milcząco pozwala powinien się poważnie zastanowić czy na pewno chce mieszkać
w Mieście - Ogrodzie.
Ze względu na ogromne znaczenie mrówek w środowiskach leśnych niektóre gatunki objęte zostały ochroną ścisłą lub częściową. Ochrona gatunkowa, polegająca na
przestrzeganiu pewnych zasad i zakazów,
nie zawsze spełnia swoje zadania i często
trzeba podejmować zabiegi ochrony czynnej. Najczęściej stosowaną metodą ochrony mrowisk jest ich grodzenie drewnianymi żerdziami. Mrowiska chroni się przede
wszystkim tam, gdzie są one narażone na
mechaniczne uszkodzenia, np. przy drogach oraz szlakach turystycznych. Mówiąc
wprost - powinniśmy chronić mrówki przed
ludźmi! Pod szczególną ochroną są mrowiska w dużych kopcach, w których żyją

Opracowała Anna Łukasiewicz

Mrowisko przed i po zabezpieczeniu, fot. P. Jakubiak

www.podkowalesna.pl
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Łukasza Willmanna nie ma już z nami
Choć Łukasza
Willmanna nie ma
już z nami, to zawsze będziemy go
pamiętać, bo należał do tej wąskiej
grupy osób, które
swoją obecnością,
pomysłami i słowem inspirowały
i zmieniały nasze
widzenie świata.
Należał do wizjonerów gentelmenów, którzy
nie narzucali swojej wizji, ale potrafili ją skutecznie przekazać i inspirować do działania,
nigdy nie przestając być i zachowywać się
jak genetlman. Piszę to z perspektywy osoby
od lat zaangażowanej w zarządzanie w samorządzie, nie tylko podkowiańskim. Gdy
wczesną wiosną 2005 roku po raz pierwszy
spotykaliśmy się w tej sprawie – byłem pracownikiem Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej odpowiedzialnym za Strategię rozwoju
miasta, która podkreślała znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego i znaczenie integracji mieszkańców. Dziś wiele mówimy
o partycypacyjnym zarządzaniu w sektorze

Kobiety w lokalnych
elitach
20 maja w Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich odbyła się konferencja „Kobiety w lokalnych elitach. Problemy godzenia obowiązków rodzinnych z pracą i aktywnością społeczną”.
Ideą konferencji realizowanej w ramach
projektu WORKCARE Synergies jest
przekonanie, że jakość życia rodzin i ich
członków jest jednym z ważnych warunków rozwoju indywidualnego i społecznego. W związku z tym problem godzenia
życia rodzinnego i pracy powinien stanowić przedmiot publicznej debaty, także na
poziomie lokalnym. W trakcie konferencji
przedstawiono wyniki międzynarodowych
badań dotyczących sytuacji aktywnych
kobiet w kontekście godzenia ról rodzicielskich i życia prywatnego z pracą i działalnością społeczną.
W projekcie bierze udział siedem krajów
– Austria, Dania, Polska, Portugalia, Węgry,
Wielka Brytania i Włochy. Koordynatorkami całego projektu są dr Michaela Gstrein
i dr Liliana Mateeva z Instytut für Höhere
Studien Vienna. W Polsce projekt realizowany jest przez Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (koordynatorem jest prof. Renata Siemieńska)
we współpracy z Fundacją Feminoteka.
jsp
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publicznym, o potrzebie współpracy władz
publicznych z organizacjami i inicjatywami
obywatelskimi, o tym, że plany rozwojowe
przygotowuje się wspólnie z obywatelami,
a nie dla nich, a co więcej – realizuje się je
z obywatelami, a nie za nich. Wtedy też w to
wierzyliśmy, ale niewiele było takich pozytywnych przykładów w kraju.
Z dzisiejszej pespektywy wydaje mi się, że
przełomowym momentem w uspołecznieniu realizacji Strategii była właśnie inicjatywa organizacji Festiwalu Otwarte Ogrody. To właśnie Łukasz Willmann i Magda
Prosińska, gdy po raz pierwszy przyszli do
Urzędu z pomysłem wspólnego działania
społecznego, jakim do dzisiaj są Otwarte
Ogrody, uświadomili nam wszystkim i Panu
Burmistrzowi Andrzejowi Kościelnemu, że
takie ważne projekty realizuje się RAZEM.
Choć teoretycznie to wiedzieliśmy, a nawet
zapisaliśmy w Strategii takie działania, to
dopiero Łukasz i Magda pokazali nam swoim działaniem, jaką twórczą i konstruktywną siłą może być inicjatywa świadomych
obywateli. Pokazali mam w praktyce na
czym polega partnerstwo publiczno-społeczne. Poprzez efekty Otwartych Ogrodów

pokazali nam wszystkim, że ważnych rzeczy nie robi się w pojedynkę. Każda ze stron
wkłada w ten proces to co ma najlepszego,
tworząc drugiej stronie warunki do działania, szanując jego autonomię. Kilkuletnia
praca Łukasza i Magdy w Podkowie pokazała nam, że jeśli władze publiczne (w tym
wypadku samorządowe) i świadomi obywatele traktują się jak partnerzy, to owoce
mogą być wielkie i dostępne dla wszystkich,
a każdy problem jest do rozwiązania.
Łukasz był zawsze w awangardzie wydarzeń. Szukał nowych wyzwań i pól aktywności. Po kilku latach Otwarte Ogrody przestały mu wystarczać. Odtąd ideę tę rozwija
na Mazowszu i w innych częściach kraju
Magda Prosińska, a Łukasz kibicował temu
prowadząc już swoją nową fundację. Dziś,
kiedy odszedł od nas w sensie ludzkim - jakże przedwcześnie, pamięć o tym wspólnym
doświadczeniu budowania obywatelskiej
Podkowy Leśnej i roli Łukasza w tym procesie trwa i będzie w nas trwać. Choć nigdy
formalnie nie był mieszkańcem Podkowy
Leśnej, to był jej obywatelem.
Tomasz Potkański

LIGA OCHRONY PRZYRODY Oddział w Podkowie Leśnej
APEL
do dzieci, młodzieży i dorosłych
- posiadaczy rowerów i innych jednośladów oraz quadów.
Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Podkowie Leśnej zwraca się z gorącą prośbą
do wszystkich miłośników jazdy rowerowej o zaprzestanie treningów oraz o nie urządzanie
rajdów przełajowych na terenie Leśnego Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej.
Leśny Park Miejski, położony na wydmach, zalesionych wzgórzach w centrum Miasta-Ogrodu to miejsce wyjątkowe na terenie płaskiego Mazowsza. Wojewoda Mazowiecki
Rozporządzeniem Nr 48 z 2003 r. oraz Rozp. Nr 5 z 2007 r. - nadał naszemu Parkowi status zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, ponieważ rośnie tu około 500 gatunków roślin
i grzybów, w tym wiele roślin rzadkich i w Polsce chronionych, takich jak: lilia złotogłów,
konwalia majowa, zawilce, barwinek, kopytnik, bluszcz pospolity. Bogaty jest również
świat zwierząt. Występują objęte ochroną gatunki chrząszczy, jaszczurki, padalce, zaskrońce, rzekotki drzewne, bogactwo ptaków śpiewających (np. wilga, drozd, kukułka, kos, rudzik) oraz wiewiórki, jeże, zające, kuny i lisy. Nocą słychać sowy, zauważyć można również
nietoperze.
Cenny starodrzew, gęste poszycie i bogate runo leśne czyni to miejsce unikalnym w skali
krajowej, a nawet europejskiej i może być wykorzystane w celach dydaktycznych. Jazda
rowerami po zboczach wydm stwarza nie tylko niebezpieczeństwo dla pieszych, płoszy
również zwierzęta, powoduje obsuwanie się ziemi, odkrywanie korzeni drzew, całkowite
zniszczenie krzewów i roślinności naziemnej. W czasie ulewnego deszczu woda porywa
piasek z ogołoconych stoków a wzgórza się obsuwają i obniżają, po pewnym czasie przestaną być atrakcyjne również dla kolarzy.
Wydmy podlegają ścisłej ochronie prawnej! Niedopuszczalne jest ich przekształcanie,
np. pozyskiwanie ziemi do tworzenia toru crossowego.
Prosimy nie niszczcie walorów przyrodniczych, które są naszą wspólną własnością!
Ścieżki rowerowe wytyczone w Lesie Młochowskim są równie piękne i ciekawe, a do Leśnego Parku Miejskiego przychodźcie tylko na spacery, podziwiać rośliny i zwierzęta. Pozwoli to na odrodzenie się zniszczonej roślinności i zahamuje postępujący w coraz szybszym tempie proces degradacji podkowiańskich wydm.
Podkowa Leśna, 12 maja 2011 r.
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Życie w mieście

Autosacrum i Rowerosacrum
Tradycyjnie, jak co roku, w kościele pod
wezwaniem św. Krzysztofa, patrona podróżujących, w pierwsze dni maja odbyła
się jedna z najstarszych imprez samochodowych – AUTOSACRUM - uroczystość
poświęcenia pojazdów. Swój dzień mieli
także cykliści, którzy w poniedziałek licznie przybyli na ROWEROSACRUM – uroczystość poświęcenia rowerów.
Rowerosacrum rozpoczęła msza święta
i poświęcenie rowerów. Następnie chętni mogli spróbować swoich sił w wyścigu
rowerowym organizowanym w czterech
kategoriach. Po zakończeniu wyścigu Burmistrz Miasta Małgorzata Stępień-Przygoda, Maciej Foks, przewodniczący Komisji
Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych oraz ksiądz proboszcz Wojciech Osial
odznaczyli zwycięzców i wręczyli nagrody. Wylosowano także szczęśliwca, ucznia
szkoły samorządowej, który otrzymał rower ufundowany przez Burmistrza Miasta
Podkowy Leśnej.

W poniedziałek 3-go maja odbyło się
Autosacrum. Centralnym punktem uroczystości była msza święta ze święceniem
samochodów i motorów, w czasie której
kazanie wygłosił proboszcz ksiądz kanonik
Wojciech Osial. Po mszy nastąpił tradycyjny przejazd motocykli, zabytkowych samochodów z Muzeum Motoryzacji w Otrębusach oraz prywatnych „zabytków”.
O zabytkowych samochodach opowiadał
Patryk Mikiciuk, współzałożyciel Muzeum
Motoryzacji w Otrębusach. Po defiladzie
„starszaków” zostały poświęcone współczesne samochody, których końca nie było
widać na ul. Akacjowej.
Po mszy w specjalnym ambulansie przy
stacji WKD Podkowa Leśna Główna przeprowadzana została zbiórka krwi.
Szerokiej drogi! Do zobaczenia za rok!
fot. P. Kapuściński
Joanna Snarska-Pasternak

Szacowni goście w Podkowie
Na majowym pikniku połączonym z recitalem fortepianowym Vincenza Manno, ambasadora Zakonu Maltańskiego w Polsce,
gościli po raz kolejny w Podkowie Leśnej
ambasadorowie oraz przedstawiciele świata kultury i sztuki. Impreza zorganizowana
przez Elżbietę Manno, żonę Vincenza, pod
patronatem Burmistrza Miast-Ogrodu Podkowa Leśna, miała charakter nieoficjalny,
a więc pozbawiony sztywnej etykiety. Luźna, sympatyczna atmosfera sprzyjała towarzyskim kontaktom.
Vincenzo Manno zagrał w Pałacyku Kasyno recital, w którego programie znalazły
się utwory Chopina i Schumanna. Okla-

skiwali go m.in. ambasadorowie: Brazylii,
Włoch, Argentyny, Łotwy, Irlandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Wietnamu oraz prof.
Andrzej Rottermund – dyrektor Zamku
Królewskiego w Warszawie, prof. Juliusz
Chruścicki - historyk sztuki z UW, Filip Bajon - reżyser filmowy. Wykonawca koncertu
jest dyplomatą z zawodu oraz muzykiem
z wykształcenia i zamiłowania. Jego małżonka, Elżbieta Manno, córka nieżyjącej już
artystki Hanny Modrzewskiej-Nowosielskiej chciała przybliżyć gościom twórczość
sławnej matki i jej męża Leszka Nowosielskiego, artystów ceramików, którzy przeprowadzili się do Podkowy Leśnej w latach

50. Ambasadorowie zwiedzili w ramach
przejażdżki wozami po Mieście-Ogrodzie
dom i szczególnej urody ogród artystów
przy ulicy Hellenowskiej, które łącznie stanowią oryginalną galerię sztuki. Ostatnim
punktem programu była wizyta w klubie
jeździeckim TKKF, gdzie działające przy
klubie Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich zademonstrowało musztrę ułańską
i rozegrało pełną dramatyzmu bitwę z bolszewikami. Podczas pokazu goście raczyli
się przy ognisku tradycyjnymi specjałami
kuchni polskiej.
Alina Witkowska

Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej
Szukamy kulinarnych przysmaków podkowiańskich
Rok temu po raz pierwszy zaprosiliśmy Państwa do udziału w konkursie na podkowiańską specjalność kulinarną. Efekty były
wyśmienite (zwyciężyły: syrop sosnowy autorstwa Sylwii Gołeckiej, rogaliki „Podkówki różane” Grzegorza Dąbrowskiego oraz
wódka „Lilpopówka” Waldemara Kossowskiego), dlatego Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej ogłasza

II Konkurs na podkowiański produkt lokalny
Do udziału w konkursie obejmującym dwie kategorie (potrawa i napój) zapraszamy wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej.
Finał połączony z degustacją nastąpi podczas Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego we wrześniu 2011 r.
Zwycięzca konkursu zdobędzie nagrodę burmistrza Podkowy Leśnej i wieczną chwałę ojca/matki podkowiańskiego produktu
lokalnego.
Drodzy mieszkańcy, peklujcie, nastawiajcie, mieszajcie, pieczcie i do zobaczenia podczas degustacji.
Więcej informacji w sierpniowym numerze Biuletynu Urzędu Miasta. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.podkowalesna.pl oraz w Urzędzie Miejskim.

www.podkowalesna.pl
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Dobry miejski adres

Wsłuchaj się w sprawy Podkowy

Urząd Miejski na Facebook’u

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

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

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

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

Maria Konopka-Wichrowska
maria.konopka-wichrowska@podkowalesna.pl
Helena Skowron
helena.skowron@podkowalesna.pl
Adam Krupa
adam.krupa@podkowalesna.pl
Bogusław Jestadt
boguslaw.jestadt@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Maciej Foks
maciej.foks@podkowalesna.pl
j
p
Agnieszka Świderska
agnieszka.swiderska@podkowalesna.pl
Anna Łukasiewicz
anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Zbigniew Jachimski
zbigniew.jachimski@podkowalesna.pl
Alina Stencka
alina.stencka@podkowalesna.pl

Rozdzielna gazu:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 792 03 60
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis” tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus” tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska tel. 22 729 19 16
Apteka „Pod Aniołem” tel. 22 758 97 60
Apteka Główna tel. 22 729 10 86
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci kanalizacyjnej:
GEA-NOVA, biuro tel. 22 733 01 41
w dni powszednie w godz. pracy
tel. 695 380 695, 607 206 820
alarmowy (po godzinach pracy, nocą, w dni
wolne) tel. 697 229 002
Konserwacja sieci wodociągowej:
HYDROMONT Sp. j.
tel. 661 955 201, 661 955 200
Odbiór odpadów segregowanych:
AMINEX Sp. z o.o.
tel. 22 755 58 57, 22 755 52 58
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 15 70
Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82
czynny: poniedziałek - piątek 8-16
Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 20 61
Biblioteka Publiczna:
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa
p p 18,, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Urząd Pocztowy:
tel. 22 758 93 28
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22, czynna w dni powszednie w godz.: 9.00 - 10.00
oraz 16.30 - 17.30

Burmistrz Miasta:
Małgorzata Stępień-Przygoda
e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
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
Księgowość: tel. 22 759 21 09
Kasa: tel. 22 759 21 08
Referat Gospodarki Miejskiej (pokój nr 11,
12) tel. 22 759 21 21, 22 759 21 25, e-mail:
gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
Referat Inwestycji (pokój nr 15)
tel. 22 759 21 23
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
Referat Planowania i Rozwoju Miasta (pokój nr 16, 17) tel. 22 759 21 17, 22 759 21 19
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, promocja miasta, strona internetowa:
tel. 22 759 21 06
e-mail: wspolpraca-ngo@podkowalesna.pl
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
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Radny Zbigniew Bojanowicz nie posiada
adresu internetowego. Korespondencję
e-mailową do radnego można kierować na
adres: radamiasta@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja:
tel. 22 758 91 10, 22 758 91 05, 609 969 929
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, 22 628 45 87

Biuletyn Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej
05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41
Wydawca: Małgorzata Stępień-Przygoda, Burmistrz Miasta
Redaktor Naczelny: Maria Górska, Sekretarz Miasta
Redaguje zespół: Joanna Snarska-Pasternak, Mariusz Pietrzak
tel. 22 759 21 06, e-mail: biuletyn@podkowalesna.pl
Skład i łamanie: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o.
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o.
Nakład: 1900 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadsyłanych artykułów oraz do zmiany
ich tytułów. Za treść zamieszczanych artykułów odpowiadają ich autorzy.
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PODSTAWOWE CZYNNOģCI W RAZIE ZAGROįENIA
I. PROFILAKTYKA:
x

jeĤli masz moİliwoĤþ, to zainstaluj wykrywacze dymu;

x

jeĤli masz moİliwoĤþ, to raz do roku sprawdĮ instalacje elektryczne, gazowe i wentylacyjne;

x

w ustalonym miejscu miej przygotowanĈ kartkč ze spisem telefonów alarmowych;

x

poinformuj domowników, gdzie znajduje sič gãówny wyãĈcznik gazu i prĈdu;

x

w razie moİliwoĤci ubezpiecz budynek od wypadków losowych.

II. W CZASIE ZAGROįENIA – JAK POSTČPOWAý:
x

W przypadku powstania poİaru wszyscy zobowiĈzani sĈ podjĈþ dziaãania w celu jego likwidacji:
1. zaalarmowaþ niezwãocznie, przy uİyciu wszystkich dostčpnych Ĥrodków osoby bčdĈce w strefie
zagroİenia;
2. wezwaþ straİ poİarnĈ.

x

Telefoniczne alarmowanie naleİy wykonaþ w nastčpujĈcy sposób:
1. po wybraniu numeru alarmowego straİy poİarnej 998 lub 112 i zgãoszenia sič dyİurnego
spokojnie i wyraĮnie podaje sič:
- swoje imič i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu;
- adres i nazwč obiektu;
- co sič pali, na którym pičtrze;
- czy jest zagroİenie dla İycia i zdrowia ludzkiego.
UWAGA: po podaniu informacji nie odkãadaþ sãuchawki do chwili potwierdzenia przyjčcia zgãoszenia.
2. przyjmujĈcy moİe zaİĈdaþ:
- potwierdzenia zgãoszenia poprzez oddzwonienie;
- dodatkowych informacji, które w miarč moİliwoĤci naleİy podaþ.

PrzystĈpiþ niezwãocznie przy uİyciu miejscowych Ĥrodków gaĤniczych do gaszenia poİaru i niesienia pomocy
zagroİonym. Gdy zaistnieje koniecznoĤþ, przystĈpiþ do ewakuacji ludzi i mienia. Naleİy czynnoĤci te wykonaþ
w taki sposób, aby nie doszão do powstania paniki, która moİe ogarnĈþ ludzi bčdĈcych w zagroİeniu
wywoãanym pojawieniem sič ognia i dymu. W trakcie prowadzenia dziaãaę ratowniczo-gaĤniczych panika moİe
byþ przyczynĈ niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków. Do czasu przybycia straİy kierowanie
akcjĈ obejmuje kierownik zakãadu pracy/wãaĤciciel obiektu lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.
III. CO ZROBIý PO WYSTćPIENIU ZAGROįENIA?
x

Nie wchodziþ do budynku;

x

Skontaktowaþ sič z Urzčdem Miasta i OĤrodkiem Pomocy Spoãecznej;

x

Wezwaþ agenta ubezpieczeniowego;

x

Wyrzuciþ İywnoĤþ, napoje, lekarstwa;

x

Niezwãocznie powiadomiþ Zakãad Energetyczny i Gazownič o ponowne przyãĈcze.

TELEFONY ALARMOWE:

STRAį POįARNA

POLICJA
112

112

997

998

22 758-91-05

22 755-52-37

22 758-91-10
609-969-929

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
991
22 738-23-00
22 738-24-51

POGOTOWIE GAZOWE
992
22 628-45-87

GMINNY ZESPÓâ
POGOTOWIE RATUNKOWE

ZARZćDZANIA KRYZYSOWEGO
(URZćD MIEJSKI)

999
22 755-30-30

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
22 724-15-70

22 759-21-02

OģRODEK POMOCY SPOâECZNEJ

22 729-10-82

