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Mieszkańcy Podkowy Leśnej laureatami prestiżowych nagród
Nagroda Norwida
dla Piotra
Müldnera-Nieckowskiego
26 września na Zamku
Królewskim w Warszawie
odbyła się gala wręczenia
Nagród im. Cypriana Kamila Norwida, przyznawana
artystom tworzącym na Mazowszu. Laureatem Nagrody
w kategorii literatura został
wieloletni mieszkaniec Podkowy Leśnej Piotr Müldner-Nieckowski nagrodzony
za książkę poetycką „Park”.
Gratulujemy!
Spotkanie z Laureatem
już 24 listopada w podkowiańskiej bibliotece.
Zapraszamy!
więcej na str. 9

Platynowe Lwy
dla Jerzego Wójcika
Jerzy Wójcik, wybitny
operator, współtwórca najsłynniejszych polskich filmów lat 50. i 60. wieloletni mieszkaniec Podkowy
Leśnej w maju tego roku
został uhonorowany nagrodą Platynowych Lwów
za całokształt twórczości.
Zapraszamy na spotkanie
z laureatem do Centrum
Kultury w sobotę 8 grudnia. Spotkanie poprzedzi
projekcja filmu fabularnego „Skarga” w jego reżyserii.
Gratulujemy!
więcej na str. 5

Serdecznie zapraszam na spotkanie
w ramach kampanii informacyjnej na temat

źródło: www.tvn24.pl

„Jak wdrożyć nowy system
gospodarki odpadami komunalnymi”,
które odbędzie
ę
się
ę w dniu 16.11.2012 r. (p
(piątek)
pą
) o godzinie
g
18.00
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej.
Małgorzata Stępień-Przygoda
Burmistrz Miasta

Odpady po nowemu
Nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, polegający
na przejęciu przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zacznie funkcjonować najpóźniej 1 lipca 2013 roku (nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach).
Obecnie każde gospodarstwo domowe
oddzielnie podpisuje umowę z przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne i płaci za ich wywóz. Nie wszyscy jednak
to robią. W rezultacie odpady komunalne
często spotykamy w lasach, parkach, rowach, a także podrzucane w okolice miejskich koszy.

Przejęcie przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy następuje z mocy
prawa - stosownie do zapisów ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Rada Miasta Podkowy Leśnej, w drodze
uchwały dokona wyboru metody oraz ustali
stawkę tej opłaty. Wyżej przytoczona ustawa określa sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata ta stanowi iloczyn
stawki opłaty oraz:

www.podkowalesna.pl

- liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość;
- ilości zużytej wody z danej nieruchomości;
- powierzchni lokalu mieszkalnego.
Oprócz wyżej wymienionych podstaw
do naliczania przedmiotowej opłaty, Rada
Miasta może uchwalić jedną stawkę opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Katarzyna Kowalewska
Referat Gospodarki Miejskiej
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56. rocznica Powstania
Węgierskiego
Jak co roku na początku listopada w Podkowie Leśnej wspominamy Powstanie Węgierskie 1956. W sobotę, 3 listopada, złożono
kwiaty na grobach 3 węgierskich żołnierzy
poległych we wrześniu 1944 roku, przy pomniku na Skwerze Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz w Kościele św. Krzysztofa pod
pierwszą w Europie tablicą upamiętniającą powstańcze wydarzenia na Węgrzech.
W uroczystościach wzięli udział m.in. Ambasador Węgier Iván Gyurcsik z małżonką,
były Ambasador Węgier w Polsce Ákos Engelmayer z małżonką oraz Burmistrz Miasta
Małgorzata Stępień-Przygoda.
js

Międzynarodowy
Kongres Przedsiębiorczości
w Grodzisku Maz.
Na początku października w Grodzisku
Mazowieckim
odbył się trzydniowy
kongres
przedsiębiorczości połączony
z targami. Wykłady, panele dyskusyjne i specjaliści w swoich dziedzinach oraz ponad
50 wystawców oferujących swoje produkty
zgromadziły przy ul. Westfala dużą publiczność.
Międzynarodowy Kongres Przedsiębiorczości składał się z dwóch części: wykładowej z dyskusjami oraz targów. Wśród ponad
50 stoisk przedsiębiorców z Mazowsza Zachodniego była także Podkowa Leśna - swoje
stoisko miało Stowarzyszenie LGD Zielone
Sąsiedztwo. Na stoisku zaprezentowano
osiągnięcia stowarzyszenia oraz materiały
promocyjne miasta.
js

Szlakiem Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów
We współpracy samorządów – partnerów Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów powstała mapa
obejmująca teren Podkowy
Leśnej, Milanówka i Brwinowa. Oprócz części kartograficznej, plan
zawiera
ilustrowany
mini-przewodnik
po tych gminach. Można go kupić w wybranych kioskach i księgarniach.
j
js
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30. rocznica Komitetu Parafialnego
I co my, w maleńkiej Podkowie, moglibyśmy zrobić dla ratowania tych ludzi? Kościół
w Podkowie Leśnej był wówczas znany z głodówki [trwającej od 7 do 17 maja 1980 roku],
podjętej w geście solidarności z głodującymi
w więzieniu Mirosławem Chojeckim i Dariuszem Kobzdejem, a także w intencji uwolnienia kilkunastu innych działaczy opozycji.
Mnie interesowała najbardziej kondycja psychiczna społeczeństwa. I tu już była na pewno moja zasługa: dać im jakąś namiastkę forum, dać możliwość dawania wyrazu swoim
poglądom. Nikt się nie sprzeciwiał, ksiądz
się zgodził. I powstał Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu...
Bohdan Skaradziński w rozmowie
z Zofią Broniek
Podkowiański Magazyn Kulturalny
nr 61-62 jesień-zima 2009

Pierwszego września 1982 roku
rozpoczął działalność
Parafialny Komitet
Pomocy Bliźniemu.
Od tego wydarzenia minęło właśnie
trzydzieści lat.
Z tej okazji 11 listopada 2012 r.
w podkowiańskim kościele
św. Krzysztofa
odbyła się uroczysta msza święta,
na którą zaproszone zostały
wszystkie osoby związane z Komitetem

ŚRODKI UNIJNE DLA CIEBIE!!!
Masz pomysł na: działania lokalne, nowe miejsca pracy, małe inwestycje
turystyczne, rozwój firmy, inne?
Przyjdź, napisz lub zadzwoń do biura LGD

Nowy nabór
Już od 8 do 22 listopada 2012 r.!!!
Limity dostępnych środków na wiosenny nabór wynoszą:
• „Małe projekty”: 320 946,33 zł.
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 151 830 zł.
• Odnowa i rozwój wsi: 889 581,70 zł.
Bezpłatne szkolenia z zakresu wypełniania wniosków:
25 października – Małe projekty
26 października – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Przyjmujemy
yj
j
y zapisy
p y na indywidualne
y
bezpłatne
p
konsultacje!
j
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zapewnia bezpłatną
p
ąp
pomoc w p
przygotowaniu
yg
wniosku. Szczegółowe
g
informacje
j dostępne
ęp
są w Biurze LGD „Zielone Sąsiedztwo” ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa
Leśna.
Tel. 22-724-58-90
Wzory formularzy na stronie
www.zielonesasiedztwo.org.pl

www.podkowalesna.pl
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Willa Jókawa pod najem lub dzierżawę
W dniu 31 sierpnia 2012 r.
zakończył pracę powołany
przez Radę Miejską w dniu
28 czerwca 2012 r. Zespół doradczy do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele
miejskie willi Jókawa. Zespół
ten przyjął i złożył na ręce
Przewodniczącego Rady Miasta sprawozdanie z działalności zespołu wraz z wnioskami.
Na XXIII Sesji Rady Miasta
Radni przedstawili stanowisko
w sprawie koncepcji wykorzystania willi Jókawa i uznali,
że należy ją przeznaczyć pod
najem lub dzierżawę. Całość
dokumentacji z prac Zespołu
dostępna jest na stronie internetowej Podkowy Leśnej
(www.podkowalesna.pl) w zakładce Rada Miasta.
Mariusz Pietrzak

Nie pal śmieci
W trosce o zdrowie mieszkańców oraz
ochronę środowiska w naszym mieście Urząd
Miasta przypomina o zakazie spalania odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych. Pyły powstające na skutek spalenia
śmieci w piecach zawierają szkodliwe substancje: metale ciężkie, trujący tlenek węgla
oraz tlenek azotu, który powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc. Oprócz
tego w dymie znajduje się dwutlenek siarki,
chlorowodór, cyjanowodór oraz rakotwórcze dioksyny. Spalane w domowych piecach
śmieci powodują również osadzanie się
w przewodach kominowych sadzy, której
nadmiar może prowadzić do jej zapalenia
w przewodzie kominowym i pożaru.

Szczepienia przeciwko
rakowi szyjki macicy
fot. M. Pietrzak

Strona internetowa Podkowy w finale
– głosuj codziennie!
Z przyjemnością informujemy, że strona internetowa Miasta - Ogrodu Podkowy Leśnej
(www.podkowalesna.pl) znalazła się w piątce szczęśliwców i awansowała
do finału konkursu na najlepszą stronę internetową w kategorii: „Portal Miasta i Gminy
- oficjalne strony”! Przez cały listopad (codziennie) internauci mogą głosować na podkowiańską witrynę na stronie internetowej
konkursu (www.polskiinternet.org.pl). Spośród stron walczących w finale na Gali Rozdania Nagród 25 stycznia 2013 roku ogłoszony
zostanie Laureat konkursu oraz dwie Wyróżnione strony. Jest więc o co walczyć!
Warto dodać, że strona podkowiańska
w I etapie konkursu uzyskała największą liczbę głosów (9024) wyprzedzając m.in. Gminę
Wąsosz (5480) oraz Kołobrzeg (5377)!
Dziękujemy za Państwa głosy i prosimy
o więcej!

Organizatorem konkursu jest Fundacja
„The World Internet Foundation”. Konkurs
skierowany był do wszystkich firm, instytucji,
organizacji non-profit, urzędów, szkół w całej
Polsce, a także do osób prywatnych.
Mariusz Pietrzak

Kradzież cebulek tulipanów

Od roku 2009 Miasto Podkowa Leśna prowadzi akcję szczepień przeciwko wirusowi
HPV, który przyczynia się do powstania raka
szyjki macicy. W ten sposób nasza gmina
dołączyła do grona samorządów, które dzięki swoim działaniom chcą sprostać najważniejszym społecznym oczekiwaniom, także
angażują się w ochronę zdrowia oraz życia
mieszkańców swojej gminy.
W pierwszych trzech latach zostało zaszczepionych 44 dziewcząt z roczników
1997, 1998 i 1999.
W roku bieżącym zostały zaszczepione
dziewczynki zamieszkałe na terenie Podkowy Leśnej rocznika 2000. Akcja ta objęła
11 dziewcząt. Urząd Miejski w Podkowie
Leśnej sfinansował dwie dawki szczepionki, natomiast koszt trzeciej musieli pokryć
rodzice dziewcząt. Szczepienia zostały
przeprowadzone przez NZOZ BASIS, który
złożył najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zadania.
Magdalena Markowska

Szczepienia ochronne
przeciwko grypie
Jesienią została przeprowadzona akcja
szczepień ochronnych przeciwko grypie.
Mieszkańcy Podkowy Leśnej, kobiety, które
ukończyły 60 lat oraz mężczyźni powyżej 65
roku życia, mogli szczepić się nieodpłatnie
w przychodni NZOZ BASIS, która złożyła
najkorzystniejszą ofertę cenową na wykonanie tego zadania. Całkowity koszt szczepień mieszkańców pokrył Urząd Miejski
w Podkowie Leśnej.
Magdalena Markowska

Na początku października Urząd Miejski
w Podkowie Leśnej posadził na terenie miasta 2000 cebulek tulipanów, które na wiosnę
mają cieszyć mieszkańców swoim urokiem.
Niestety następnego dnia część z nich została skradziona (wykopana z ziemi).
Apelujemy do mieszkańców, aby nie pozostawali obojętni na akty wandalizmu w mieście.
Referat Gospodarki Miejskiej

www.podkowalesna.pl

3

Wieści z Urzędu

Wymiana dowodów osobistych wydanych w 2002 roku
Uprzejmie informujemy,
że w 2012 r. tracą ważność
dowody osobiste wydane
w 2002 r. Na awersie dowodu osobistego jest data
ważności dokumentu. Osoby posiadające dowody osobiste wydane
na czas nieoznaczony nie muszą ich wymieniać. Wniosek o wydanie nowego dowodu
osobistego należy złożyć na 30 dni przed

końcem daty ważności poprzedniego dowodu. Do wniosku należy dołączyć dwie aktualne fotografie - lewy półprofil. Za wydanie
dowodu osobistego nie pobiera się opłaty.
Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie
Miejskim. Informacje dotyczące wymiany
dowodu osobistego można uzyskać pod numerem telefonu 22 759 21 15.
Halina Sławecka

Po raz kolejny na zaproszenie Burmistrz
Miasta Małgorzaty Stępień-Przygody i Nadleśnictwa Chojnów na akcję sprzątania Lasu
Młochowskiego stawili się mieszkańcy,
przedstawiciele nadleśnictwa i pracownicy
urzędu. Ochotnicy, uzbrojeni w rękawiczki
ochronne oraz worki na śmiecie, spotkali się w deszczową sobotę 6 października
u wejścia do lasu.
Mimo deszczu zebrano butelki, papier,
folie, doniczki, puszki, a także wiele innych
rzeczy zbędnych w lesie. Zebrano ok. 80 worków śmieci (9m3), których wywóz zorganizowało Nadleśnictwo Chojnów. Widać efekty
sprzątania, w lesie jest mniej śmieci.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim
za udział i zaangażowanie w akcję sprzątania lasu i już zapraszają na następne.

Zakończono prace w nowo wybudowanym
budynku dydaktycznym Zespołu Szkół
W dniu 10 października br. komisyjnie
odebrano nowo wybudowany budynek dydaktyczny Zespołu Szkół Samorządowych
w Podkowie Leśnej. Obecnie trwają prace
przy kompletowaniu dokumentacji i uzyskaniu opinii właściwych organów, między
innymi: Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, które są niezbędne
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
ww. obiektu.
Wykonano windę w nowej części dydaktycznej, obecnie Wykonawca zgłosił ją
do Urzędu Dozoru Technicznego. Termin
odbioru windy przewidziano na dzień 15
listopada br.
Urząd Miasta przy współpracy z Dyrekcją
Szkoły pracuje nad przetargiem na wyposażenie dla nowej części szkoły.
Kontynuowane są również roboty przy
budowie sali sportowej, zgodnie z umową
termin zakończenia przewidziano na dzień
10 grudnia 2012 r.
Tomasz Gawin

Beata Piotrowska

Remonty dróg
fot. M. Pietrzak

Odsłonięcie tablicy
Michała Doliwo-Dobrowolskiego
Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa
w sobotę 15 września uroczyście odsłonięto
tablicę poświęconą Michałowi Doliwo-Dobrowolskiemu, pionierowi elektrotechniki,
twórcy systemu trójfazowego, któremu zawdzięczamy rewolucyjny przełom w energetyce, jakim było odejście od systemu prądu
stałego. Tablica zawisła na ścianie wieżowej,
murowanej stacji energetycznej przy ul. Akacjowej zbudowanej w 1925 roku przez założycieli Podkowy Leśnej, zasilanej z elektrowni
w Pruszkowie. To właśnie tu wdrożono rozwiązanie Michała Doliwo-Dobrowolskiego.
Stacja energetyczna przy ul. Akacjowej pracuje 87 lat na rzecz mieszkańców Podkowy
Leśnej w oryginalnym rozwiązaniu i stanowi
zabytek techniczny.
Rok 2012 został ogłoszony przez Zarząd
Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Rokiem Michała Doliwo-Dobrowolskiego.
Tablicę odsłonili: p. Małgorzata StępieńPrzygoda, Burmistrz Miasta, p. Bogusław Jestadt, Przewodniczący Rady Miasta, p. Stefan
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Jesienne
sprzątanie lasu

fot. J. Snarska
Molęda, wnioskodawca uhonorowania Michała Doliwo-Dobrowolskiego oraz p. dr inż.
Piotr Szymczak, Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej (na zdj.).
Joanna Snarska

www.podkowalesna.pl

ulica 11-go Listopada
odc. od ul. Bukowej do ul. Leśnej
W dniu 6 listopada br. została zrealizowana inwestycja polegająca na przebudowie
ulicy 11 – go Listopada na odcinku od ulicy
Bukowej w kierunku ulicy Leśnej. Przebudowa drogi polegała na utwardzeniu nawierzchni tłuczniem kamiennym.
skrzyżowanie ul. Bluszczowej
Obecnie trwa odbiór skrzyżowania ulicy
Bluszczowej z ulicą Parkową i Kwiatową
oraz wykonywane są prace przy wprowadzeniu nowej organizacji ruchu. Termin zakończenia i odbioru wszystkich prac przewidziano na koniec listopada 2012 r.
ul. Akacjowa
W dniu 25 października br. wprowadzono
Wykonawcę na wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Akacjowej na odcinku od ulicy
Jana Pawła II do ulicy Wschodniej.
W czasie realizacji prac zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Termin
zakończenia robót ustalono na dzień 30 listopada 2012 r.
Jaromir Chojecki, Tomasz Gawin

Rada Miasta / Kultura

Informacje Rady Miasta Podkowy Leśnej
27 września 2012 r. w sali widowiskowokinowej podkowiańskiego Centrum Kultury
odbyła się XXIII sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej, na której radni miasta w głosowaniu przyjęli następujące uchwały:
• Nr 114/XXIII/2012 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej miasta na 2012 rok,
• Nr 115/XXIII/2012 w sprawie uchwalenia
„Założeń do planu zaopatrzenia Gminy
Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe”,
• Nr 116/XXIII/2012 w sprawie przyjęcia
planu nadzoru nad żłobkami i klubami
dziecięcymi prowadzonymi na terenie
miasta Podkowa Leśna.

Na tej samej sesji radni miasta Podkowy
Leśnej przyjęli stanowisko w sprawie koncepcji wykorzystania willi Jókawa, w którym postanowili, że zabudowaną nieruchomość przy ul. Parkowej 19 w Podkowie
Leśnej należy przeznaczyć pod najem lub
dzierżawę.
Treść przyjętych uchwał i stanowiska
wraz z uzasadnieniem dostępne są na stronie www.bip.podkowalesna.pl oraz w Urzędzie Miasta, pokój nr 1.
Radni miasta zapraszają mieszkańców
na swoje dyżury, podczas których można im
zgłaszać różne sprawy. Dyżury odbywają się
w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00

do 18.00 w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej.
Do końca roku na dyżury zapraszają:
5 listopada 2012 r. Maciej Foks
12 listopada 2012 r. Agnieszka Świderska
19 listopada 2012 r. Maria KonopkaWichrowska
26 listopada 2012 r. Grzegorz Smoliński
3 grudnia 2012 r. Anna Łukasiewicz
10 grudnia 2012 r. Alina Stanecka
Biuro Rady Miasta
Anna Lorens

Podkowiańskie Orły – spotkanie z Jerzym Wójcikiem, laureatem
Platynowych Lwów na Festiwalu Filmowym w Gdyni
„Kanał”
Andrzeja
Wajdy,
„Eroica” Andrzeja Munka ,„Faraon” Jerzego Kawalerowicza,
„Potop” Jerzego Hoffmana, „Westerplatte” Stanisława Różewicza – te tytuły filmów i te nazwiska reżyserów znają
wszyscy. Jednak nie wszyscy wiedzą kto jest
autorem lub współautorem zdjęć do tych
i wielu innych, znanych, wybitnych dzieł
polskiej sztuki filmowej, kto stworzył choćby niezwykłą scenę pojedynku w deszczu
pomiędzy Kmicicem a Wołodyjowskim, którą obejrzały miliony Polaków.
Tym kimś jest mieszkający od wielu lat
w Podkowie Leśnej Jerzy Wójcik - wybitny operator „szkoły polskiej”, współtwórca najsłynniejszych polskich filmów lat
50. i 60., a także reżyser, m.in. filmów „Wrota Europy” i „Skarga”, scenarzysta, twórca
widowisk telewizyjnych, profesor łódzkiej

„Filmówki”, mistrz kilku pokoleń polskich
operatorów, którzy święcą triumfy w światowej kinematografii.
W maju tego roku podczas ostatniego
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych,
37. Gdynia Film Festival, profesor Jerzy
Wójcik został uhonorowany nagrodą Platynowych Lwów za całokształt twórczości.
To wydarzenie stało się dla nas okazją,
aby w ramach cyklu „Podkowiańskie Orły”,
prezentującego najwybitniejszych twórców
związanych z Podkową, zaprosić Państwa
do Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na spotkanie z profesorem Jerzym
Wójcikiem. Odbędzie się ono w Pałacyku
Kasyno w sobotę 8 grudnia. Spotkanie poprzedzi projekcja filmu fabularnego „Skarga” w Jego reżyserii.
Agnieszka Wojcierowska

„Kto za kolejką tą stoi?”
Projekt „Kto za kolejką tą stoi”
realizowany w Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich to nowość w Podkowie Leśnej – oparty bowiem jest na połączeniu ruchu, tańca
i teatru. W jego ramach już w listopadzie
ruszą warsztaty ruchowo-taneczne, zakończone spektaklem teatru ruchu podczas
przyszłorocznych Otwartych Ogrodów.
Warsztaty skierowane są do absolutnie
wszystkich chętnych, przyświeca im bowiem zasada, że każdy uczestnik wypełnia
wszystkie zadania i elementy ruchowo-taneczne w ramach swoich własnych możliwości. Będziemy na nich poznawać swoje ciało

i jego sposób poruszania się oraz próbować
odkryć, co jeszcze potrafi. Skoncentrujemy
się także na ekspresji i wyrażaniu różnych
treści za pomocą ruchu, powoli przejdziemy od prostszych do bardziej złożonych
zadań. Jednocześnie będziemy zbierać materiał związany z tematem spektaklu i krok
po kroku uczyć się przetwarzać go na ruch,
łączyć w poszczególne sceny, aż wreszcie
w całość naszego spektaklu teatru ruchu.
Do udziału w warsztatach nie jest wymagane żadne doświadczenie taneczne, poczucie rytmu, czy specjalne warunki fizyczne
- potrzebujemy tylko wygodnego stroju i zapału do pracy.

www.podkowalesna.pl

Niepowtarzalna okazja do spróbowania
czegoś zupełnie nowego!
Pierwsze warsztaty – już w listopadzie.
Szukajcie informacji na www.ckiopodkowa.pl.
Projekt realizowany we współpracy
z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, współfinansowany ze środków programu „Seniorzy w akcji”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.
Zapraszamy!!!
Aleksandra Zdunek – choreograf
Emilia Drzewicka – animator
Barbara Potkańska – CKiIO
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Jesiennie, ale młodzieżowo
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zaplanowało tej jesieni kilka ciekawych wydarzeń kierowanych specjalnie
do młodzieży, a także starszych dzieci. Po
wakacjach powróciły dwa sztandarowe cykle
animacyjne przeznaczone dla naszych młodych odbiorców – interdyscyplinarny projekt
„Włącz Mnie – sąsiedztwo wielokulturowe”,
a także hip-hopowa „Podkowa Freestyleśna”. W ramach tego pierwszego po wakacjach odbyły się m.in. warsztaty z rzeźby
(we wrześniu) i tańca w kręgu (w październiku), natomiast w listopadzie odbędą się
zajęcia z rapowania, a na zakończenie działań projektowych – w grudniu – powstaną
książki artystyczne. Z kolei w ramach Podkowy Freestyleśnej powstał rapowy utwór
z udziałem uczestników warsztatów, we
wrześniu wykład o polskich raperkach wygłosił znany dziennikarz muzyczny Marcin

Flint, w październiku Podkowę odwiedzili
z kolei Kopek (freestylowiec, mistrz WBW
2011) oraz były freestylowiec, obecnie spiker
radiowej „Czwórki” – Filip „Rudanacja”. Do
zakończenia projektu pozostało jeszcze pięć
wydarzeń, a będą to: warsztat Muflona (10 listopada), wykład Dolara (17 listopada), koncert Te-Trisa, Trzy Sześcia i Galla Anonima
(24 listopada), warsztat Rufina MC (1 grudnia) oraz wykład Dużego Pe (15 grudnia). Na
wszystkie wykłady i warsztaty zapraszamy
w soboty o godz. 12.00 na ul. Świerkową 1.
Po kilkumiesięcznej przerwie powróciło też „Światło na Młodych” (VII edycja
– 27 października, godz. 19.00, ul. Świerkowa 1), czyli impreza prezentująca młodych
podkowiańskich i okolicznych twórców
w rozmaitych dziedzinach sztuki. Podczas
tej odsłony imprezy prezentujemy przede
wszystkim sztuki plastyczne – wystawy
malarskie Hanny Lekszyckiej i Jerzego
Cwieczkowskiego oraz wystawę fotograficzną Julianny Czapskiej. Klimatycznym
dodatkiem jest koncert gitarowo-wokalny
w wykonaniu uczestniczki „Szansy na sukces” Marii Bartosiewicz.
W międzyczasie zrealizowany został też
projekt Harcerska Podkowa Cooltury, który – przypomnijmy – okazał się zwycięskim

w organizowanym przez CKiIO konkursie
mini grantowym „Pomysł się liczy”. Na zakończenie projektu 14 października odbył
się Spontaniczny Piknik Harcerski. podczas
którego odbył się koncert życzeń, czyli piosenka harcerska na zamówienie, malowanie
buziek, nauka wiązania węzłów oraz występ
zespołu l’Ombelico del Mondo.
Mamy też coś dla wielbicieli ostrzejszego
grania, których w Podkowie Leśnej na pewno nie brakuje. Już 1 grudnia o godz. 19.00
przy ul. Świerkowej 1 odbędą się tradycyjne
coroczne „Rockowe Andrzejki”, z udziałem
kilku okolicznych zespołów. Wiemy już,
że na scenie pojawi się m.in. zespół Blastone.
Mateusz Wilkoń
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Program zajęć CKiIO 2012/2013
plastyka dla dzieci
piątek 17.00 – 18.30
prowadzi: Anna Luiza Juśkiewicz

nowe formy sztuki
czwartek 15.00 – 17.30
lub 17.30 – 20.00
prowadzi: Maja Piotrowska

teatr cieni dla dzieci
poniedziałek 15.30 – 17.30
prowadzi: Aga Papis, tel. 534 204 857
zajęcia od stycznia 2013 r.

nauka gry na instrumentach keyboard, gitara
i wiolonczela
zapisy indywidualne
tel. 694 865 792
prowadzi: Lidia Dardzińska-Rolek

modelarnia
poniedziałek 17.00 – 20.00
wtorek 17.00 – 20.00
prowadzi: Wiesław Sierociński

Muzyczna Kraina
zajęcia dla najmłodszych
czwartek 10.30 – 11.30
prowadzi: Magdalena Ślązakowska

taniec współczesny dla dzieci i młodzieży
wtorek 16.30 – 18.00
prowadzi: Marta Domagała

pracownia wiedzy (nie)zbędnej
środa 16.30 – 18.30
prowadzi: Tomasz Acher

gimnastyka (nie tylko)
dla seniorów
wtorek 10.00 – 11.00
prowadzi: Justyna Liberadzka

teatr Altanka
piątek 17.00 – 18.30
prowadzi: Joanna Cichoń-Dąbrowska

joga
poniedziałek 18.30 – 20.00
środa 18.30 – 20.00
czwartek 9.00 – 10.30
prowadzi: Anna Kalicy

karate dla dzieci
wtorek 18.00 – 19.00
czwartek 18.00 – 19.00
prowadzi: Maciej Szcząchor

tai chi
poniedziałek 20.00 – 21.30
środa 20.00 – 21.30
prowadzi: szkoła Yin Long

Leo Maniak – gimnastyka mózgu dla dzieci
czwartek 15.30 – 17.30
prowadzi: Iwona Kacprzak
Nasze Skarby
tel. 508 089 836

warsztaty komputerowe
czwartek 16.30 – 18.00
prowadzi: Michał Larkowski

angielski dla pań
środa 9.00 – 10.30
prowadzi: Maureen Anna Szulejewska

taniec towarzyski
wtorek 19.00 – 21.00
czwartek 19.00 – 21.00
sobota 9.00 – 15.00
prowadzi: Tomasz Jasiński

angielski dla dzieci
zapisy indywidualne
tel. 512 222 271
prowadzi: 1Academy

nauka gry na gitarze elektrycznej
zapisy indywidualne
tel. 502 323 762
prowadzi: Piotr Gąssowski

Informacje i zapisy:
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
05-807 Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
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zajęcia językowe:
angielski, angielski biznesowy, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, chiński oraz japoński
zapisy indywidualne
tel. 22 758 36 92
prowadzi: Szkoła Językowa STO

e-mail: info@ckiopodkowa.pl
www.ckiopodkowa.pl
nr konta: 47 1240 6348 1111 0010 2184 7049

www.podkowalesna.pl
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Stawisko w kulturze polskiej
W dniach 30 września
— 21 października 2012 r.
Muzeum w Stawisku zorganizowało XIII Festiwal Muzyczne Konfrontacje „Stawisko w muzyce
polskiej”. Wraz z inauguracją festiwalu odbył się wernisaż wystawy „Stawisko w kulturze polskiej: ludzie, wydarzenia, dzieła
(1928-1980)”. Są na niej prezentowane prace polskich twórców o renomie międzynarodowej, związanych z domem Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Wśród eksponatów
znajdują się m.in. obraz i projekty scenograficzne Witkacego, obraz olejny Józefa Czap-

skiego, grafiki Janiny Konarskiej i Józefa
Rajnfelda, niepublikowane wcześniej dwa
wiersze Antoniego Słonimskiego, drzeworyty Tadeusza Kulisiewicza oraz fotografie
archiwalne. Wystawa w zamyśle jej autorów
ma stanowić świadectwo, że Stawisko było
i wciąż jest miejscem kulturotwórczym,
propagującym zarówno świadomość własnej tożsamości kulturowej, jak i otwartość
na inne wartości estetyczne.

Cennym uzupełnieniem wystawy, która
będzie czynna do 25 listopada, jest katalog,
zawierający wysokiej klasy reprodukcje
oraz szczegółowe omówienie zagadnienia.
Należy podkreślić, że wiele z prezentowanych eksponatów nie wchodzi w skład stałej
ekspozycji Muzeum, toteż zarówno wystawa, jak i katalog stanowią doskonałą okazję,
by je poznała szersza publiczność.
rp

REKOMENDOWANE ZAJĘCIA DLA SŁUCHACZY
ZAJĘCIA

MIEJSCE

Instruktor/animator

TELEFON

Basen
(gimnastyka rehabiltacyjna)

Basen KAPRY w Pruszkowie

Instruktor

Info Anna Foss: 512 425 777

Anna Foss

Info: 512 425 777

Klub Ogrodowy
Nordic Walking
(piątki, godz. 10.30-12.00)

spotkanie
p
p
przed budynkiem
y
CKiIO na ul. Świerkowej 1

Andrzej Piekun

Info: 504 078 406

Warsztaty teatralno-muzyczne

ul. Lilpopa 18 / Świerkowa 1

Joanna Cichoń-Dąbrowska

Info: 22 729 13 84, 22 758 94 41

Zajęcia komputerowe
(czwartki, godz. 16.30-18.00)

Pałacyk Kasyno,
ul. Lilpopa 18

Michał Larkowski

Info: 22 729 13 84, 22 758 94 41

Gimnastyka dla seniorów
(wtorki, godz. 10.00-11.00)

ul. Świerkowa 1

Justyna Liberadzka

Info: 22 758 94 41, 22 729 13 84

Warsztaty malarskie

ul. Borsucza 46

Piotr Łukasiewicz

Info: 505 370 679

Klub Brydżowy
(środa, godz. 19.00)

Pałacyk Kasyno,
ul. Lilpopa 18

Jacek Dąbrowski

Info: 22 758 94 41, 22 729 13 84

www.podkowalesna.pl
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PROGRAM SEMESTRU XIV (jesiennego)
j
g 2012/2013
2013
Data

Wykładowca

Tytuł
Wrzesień

26.09.2012
środa, godz. 11.00

dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz

Szanse kobiet w Unii Europejskiej
Październik

03.10.2012
środa, godz. 11.00

prof. dr hab. Hubert Izdebski

Organizacje pozarządowe a władze lokalne
(współpraca: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa
Leśna

10.10.2012
środa, godz. 11.00

Muzeum Władysława Broniewskiego
- wykład wyjazdowy

Władysław Broniewski

16.10.2012
wtorek, godz. 17.30

Klub Podróżnika
Monika i Jacek Bełdowscy

Malezja

17. 10.2012
środa, godz. 11.00

Mark Krawczyński

Jak Feniks z popiołów – film
„Architektura i tożsamość narodowa”

24.10.2012
środa, godz. 11.00

dr Jerzy Illg

Moje spotkania z noblistami

27.10.2012
sobota, godz. 17.00

TEATR OTWARTY

Artystyczna inauguracja semestru XIV:
Bar pod zdechłym psem spektakl wg poezji Broniewskiego

28.10.2012
niedziela, godz. 10.00
31.10.2012
środa, godz. 11.00

Wycieczka do Puszczy Kampinoskiej (w ramach współpracy z LGD
„Zielone sąsiedztwo” - Lasy dla wszystkich., wszyscy dla lasów)
Tadeusz Barucki

Architekt Maciej Nowicki
Listopad

07.11.2012
środa, godz. 11.00

Teresa Piatczyc-Jachimowska

Język kobiet, język mężczyzn - o sztuce porozumienia

14.11.2012
środa, godz. 11.00

dr Anna Kalinowska

Jak zjeść ciastko i mieć ciastko: rozwój zrównoważony w myśl
Konwencji o różnorodności biologicznej

20.11.2012
wtorek, godz. 17.30

Klub Podróżnika
Oskar Koszutski

Na północ od Lizbony

21.11.2012
środa, godz. 11.00

dr Marek Karpowicz

Panie doktorze, boli mnie serce

28.11.2012
środa, godz. 11.00

dr Zofia Zwierzchowska - Hajnosz

Fotografia na świecie po II wojnie światowe
Grudzień

05.12.2012
środa, godz. 11.00

Magdalena Piątkowska

Gaz łupkowy

12.12.2012
środa, godz. 11.00

prof. Rafał Habielski

Kraj i emigracja po grudniu 1981

18.12.2012
wtorek, godz. 17.30

Klub Podróżnika
Elmira Abasbiekowa i Azim Turanbajew

Kirgizja

19.12.2012
środa, godz. 11.00

Józef Kolinek

Włochy – królestwo, skrzypków i skrzypiec
Styczeń

02.01.2013
środa, godz. 11.00

prof. Dariusz Korpetta

Testament, spadek, darowizna

09.01.2013
środa, godz. 11.00

Anna Zagrodzka-Leśniewska

Bauhaus - elegancja prostoty

15.01.2013
wtorek, godz. 17.30

Klub Podróżnika
Hanna Ulanicka

Peru (od Limy do Amazonii)
– wyprawa mojego życia

16.01.2013
środa, godz. 11.00

Igor Pogorzelski

Tango - taniec i jego kultura
Astor Piazzola - mistrz tanga jazzowego

23.01.2013
środa, godz. 11.00

prof. Paweł Stępień

O poezji Szymborskiej

30.01.2013
środa, godz. 11.00

Uroczyste zakończenie semestru

Więcej informacji: 22 758 94 41, 22 729 13 84 uniwersytet@podkowalesna.pl, www.ckiopodkowa.pl
Czesne semestralne: 60 zł, wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł, wstęp jednorazowy na wykład 8 zł
PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej
serdecznie zaprasza na spotkanie
poetyckie z Laureatem Nagrody im.
C.K. Norwida Piotrem Müldnerem-Nieckowskim, które odbędzie się 24 listopada 2012 r. (sobota) o godz. 16.00.
Piotr Müldner-Nieckowski (ur. 1946) - pisarz, lekarz, językoznawca (frazeolog i leksykograf), wydawca. Studiował w Akademii Medycznej w Warszawie (1964-1970), gdzie się także doktoryzował.
Stopień doktora habilitowanego z zakresu nauk humanistycznych
uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim. Od początku kariery zawodowej do 1993 związany ze Szpitalem Wolskim w Warszawie jako lekarz
na oddziale chorób wewnętrznych, kierownik przychodni rejonowej,
kierownik Działu Organizacji i Nadzoru, okresowo lekarz wolontariusz.
Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Medycznej w Warszawie
w Zakładzie Historii Medycyny i Farmacji 1974-1978. Naczelny redaktor Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich (PZWL) 1983-1986,
skąd został usunięty w ramach represji politycznych. Założył firmę
redagowania tekstów Agencja Usług Literacko-Artystycznych (19871990), następnie przekształconą w Wydawnictwo Aula (od 1990). Profesor na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Założyciel i kierownik Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego UKSW (od 2001). Kierownik Zakładu Edytorstwa i Krytyki Tekstu w Instytucie Filologii Polskiej UKSW
(od 2005). Członek Związku Literatów Polskich (do 1983), współzałożyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1989), członek Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN. Otrzymał stypendium i Nagrodę im. Tadeusza Borowskiego (1976), Medal im. Janusza Korczaka
(1982), Nagrodę I stopnia Polskiego Radia za twórczość radiową (1992),
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003), Medal Za Zasługi dla Kultury w Wojsku Polskim (2008), Nagrodę Krytyki Artystycznej im. Cypriana
Kamila Norwida (2012) za tom poezji „Park”, i wiele innych. Współpracował albo współpracuje z czasopismami literackimi i naukowymi lub
był (jest) ich redaktorem (m.in. Nowy Medyk, Nowy Wyraz, Życie Literackie, Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, Polski Tygodnik Lekarski, Forum Akademickie, Puls, Łabuź). Autor komputerowych algorytmów m.in. poprawnego dzielenia wyrazów i obsługi leksykograficznych
baz danych. Mieszka w Podkowie Leśnej.
Ważniejsze publikacje:
Namiot ośmiu wierszy (poezje), Warszawa 1975; Ludzki wynalazek
(poezje), Olsztyn 1978; Proszę spać (opowiadania), Warszawa 1978;
Himalaje (powieść), Warszawa 1979; Czapki i niewidki (powieść),
Olsztyn 1980; Śpiący w mieście (powieść), Warszawa 1983; Diabeł
na placu Zbawiciela (powieść),Warszawa 1990; O świni (satyry), Warszawa 1993; Wilgoć (poezje), Warszawa 1997; Nie ma haka na buraka
(satyry), Warszawa 1999; Poradnik dla chłopców (satyry), Warszawa
1999; Za kobietą tren (poezje), Podkowa Leśna 2001; Opaska gazowa.
Poemat dyżurny, Podkowa Leśna 2004; Piórko. Dramaty radiowe,
Toruń 2007; Raz jeden jedyny, 53 opowiadania z nieustannego stanu
w., Warszawa 2007; Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego,
Warszawa 2003; Nowy szkolny słownik frazeologiczny, Warszawa
2004; Wielki słownik skrótów i skrótowców, Wrocław 2007; Frazeologia poszerzona. Studium leksykograficzne, Warszawa 2007; Müldner
& Jakób. Listy literackie, Toruń 2010; Park (poezje), Warszawa 2011.

Reading and Talking
We invite you to join a book discussion group
It is with great pleasure that I am writing to invite you to join a Book Discussion Group “Reading and Talking”.
The books to be read will be in English which will also be the language spoken during the discussion meetings.
The meetings will be led by Maureen Szulejewska, a native speaker of English, and will take place twice a month in the Library in
Podkowa Leśna (Błońska 50). The possible meeting times are Tuesday morning or Thursday afternoon.
If you are interested in joining such a group, please contact me
to express your interest. Please also indicate which of the two proposed times would be most suitable for you. You can contact me in
one of the following ways:
- By telephone during the library’s opening hours: 22 758 96 48,
- By email to: dyrektor@mbp-podkowalesna.pl
- In person during the library’s opening hours.
First meeting of the new group took place on Thursday, 27th September.
Lots of talking, lots of ideas, lots of enthusiasm and more than
a few books.
Each of us chose one book and at our next meeting, is going to tell
the rest of the group about it.
One person chose a murder mystery, another a book about life in
England, another a thriller…
And one group member borrowed an audio book to listen to.
If you like reading books in English, come and join us at our next
meeting
Od 3 października 2012 r. został uruchomiony, w ramach programu czytelnia on-line ibuk.pl, dostęp do pełnotekstowych wersji
książek – ebook.

Instrukcja dla użytkowników serwisu:
Czytanie książek w ibuku umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa
się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu
operacyjnego, bez konieczności instalacji specjalnych czytników.
Uruchomienie programu wymaga włączonej osługi Javascript oraz
Cookies, a także zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player w wersji 8 lub wyższej. Treść książki otwiera się na nowej karcie lub w nowym oknie (zależnie od przeglądarki WWW).
Dostęp do publikacji po zalogowaniu na stronie
http://korpo.ibuk.pl/login/
Login i hasło do zdalnego logowania mogą otrzymać wyłącznie
Czytelnicy w Bibliotece.
Przegląd oferty http://www.ibuk.pl/eksiazki.html
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODKOWIE LEŚNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY, PUBLICZNE GIMNAZJUM

www.podkowa-szkola.pl
Warsztaty międzykulturowe
„Komunikacja bez przemocy”
W tym roku szkolnym na terenie Zespołu
Szkół w Podkowie Leśnej kontynuowane są
warsztaty międzykulturowe „Komunikacja
bez przemocy” prowadzone przez psychologów z fundacji Polskie Forum Migracyjne.
We wrześniu odbyły się zajęcia w młodszych
klasach szkoły podstawowej, w październiku
przewidziane są zajęcia z gimnazjalistami.
We wrześniu br. rozpoczął się, w ramach
tworzenia sieci współpracy lokalnych organizacji i instytucji społecznych w Brwinowie
i Podkowie Leśnej, cykl spotkań dotyczących
pracy z uczniem cudzoziemskim. Są one realizowane w ramach projektu „Włącz mnie. Sąsiedztwo wielokulturowe”. Na 16 października
zaplanowano spotkanie dla wszystkich rodziców „Uczeń cudzoziemski w naszej szkole”.
Nowi uczniowie cudzoziemscy w szkole
W roku szkolnym 2012/13 przybyła do naszej szkoły bardzo liczna grupa dzieci czeczeńskich – 20 nowych uczniów, którzy są
pod opieką nauczyciela polonisty oraz pedagoga i psychologa szkolnego. Uczniowie
ci biorą udział w dodatkowych zajęciach
integracyjnych oraz zajęciach języka polskiego i zajęciach wyrównawczych odbywających się w szkole. Od października będzie
zatrudniona w naszej szkole w charakterze
pomocy nauczyciela osoba pochodzenia
czeczeńskiego, która ułatwi nam kontakty
z rodzicami uczniów czeczeńskich i będzie
wspierać działania szkoły związane z edukacją uczniów cudzoziemskich.

Na początku września na terenie szkoły
miały miejsce trzy nieprzyjemne incydenty z udziałem uczniów cudzoziemskich. Po
wszystkich zajściach zostały przeprowadzone
rozmowy z rodzicami uczniów, poinformowany został Ośrodek dla Cudzoziemców w Dębaku oraz policja. Uczniowie ci są pod stałą
opieką pedagoga i psychologa szkolnego.
Publikacja „Wielokulturowość
na co dzień”
We wrześniu br. ukazała się przygotowana przez nauczycieli Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej publikacja „Wielokulturowość
na co dzień – dobre praktyki z Zespołu
Szkół w Podkowie Leśnej”. Jest ona efektem współpracy naszej szkoły z Polską Akcją Humanitarną. Zawiera przykłady dobrych praktyk w zakresie działań zarówno
wychowawczych, jak i dydaktycznych.
Wyjazdy edukacyjne
Klasa Ia gimnazjum obejrzała wystawę „Wywyższeni” w Muzeum Narodowym
w Warszawie oraz wysłuchała wykładu
na temat hierarchii od najdawniejszych czasów do współczesności.
Klasa 4a była w Grodziskim Centrum
Kultury na przedstawieniu „Historia żółtej
ciżemki” przygotowanym przez Narodowy
Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza.
68. rocznica upadku
Powstania Warszawskiego
W dniu 3 października odbył się apel
z okazji 68. rocznicy upadku Powstania

Warszawskiego. Uczniowie klasy IIIb gimnazjum (Monika Kandybowicz, Grzegorz
Maros – Turek, Agnieszka Murawska, Mikołaj Szolc) przypomnieli najważniejsze fakty
z 63 dni walki z okupantem. Powstańcze piosenki wykonał chór szkolny oraz uczniowie
z klas 4b i 5a przy akompaniamencie pani
Anny Nowickiej. Apel przygotował p. Sławomir Sowiński, zaś dekoracje p. Grzegorz
Bolek.
Po uroczystości uczniowie klasy 4b udali się na cmentarz, gdzie zapalili znicze
na grobach Powstańców.
Projekcja filmu „Na skrzydłach nadziei”
5 października klasy gimnazjalne wzięły
udział w projekcji filmu dokumentalnego
pt.: „Na skrzydłach nadziei” poświęconego
lotnikom z wielu krajów Europy i Świata.
Reżyserem filmu jest pan Jarosław Krychowiak (rodzic jednego z naszych uczniów),
który był obecny w czasie projekcji i przybliżył gimnazjalistom tematykę filmu.
Projekt „Ekipa Multi - Kulti”
Nasza szkoła będzie partnerem projektu
pt. „Ekipa Multi – Kulti”. Jego celem jest
wspieranie edukacji międzykulturowej dzieci poprzez atrakcyjne narzędzia i warsztaty
oparte o nowe technologie. Przedsięwzięcie
realizowane będzie w okresie od stycznia
do czerwca 2013 r. ze środków Akademii
Orange. Projektodawcą jest Polskie Forum
Migracyjne.
Iwona Grabowska - Gralak

Konkurs na Podkowiański Produkt Lokalny
Tegoroczny konkurs
na Podkowiański Produkt Lokalny cieszył się
dużym powodzeniem.
I nic w tym dziwnego,
bowiem licznie zgromadzona publiczność
liczyła na możliwość
skosztowania wyjątkowych smakołyków przygotowanych na te okazję. I nie przeliczyliśmy się. Było pysznie!
Były dania przygotowane przez osoby
prywatne, były tez smakołyki zaproponowane przez specjalistów. Racuszki z jabłkami
p. Anny Wróblowej znikły na samym początku, choć w konkursie nie zajęły punktowanego miejsca. Podobny los spotkał przygotowaną przez p. Sylwię Gajewską i p. Edytę
Leszkiewicz-Ogrodnik „Tartę z krówkami”
- smakosze krążyli wokół niej łasując jeszcze
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przed rozpoczęciem konkursu, było jej bowiem sporo i najbardziej niecierpliwi skubali
po kawałeczku mlaszcząc cichutko.
Absolutnym zwycięzcą tegorocznego konkursu jest „Orkiszowy placek z czarnym
bzem” przygotowany przez p. Milenę Łakomską - mamy nadzieję, że będzie od tej pory
promował nie tylko kawiarnię Mili Moi, ale
i Miasto-Ogród. Kruche pierożki „Smak jesieni” p. Ilony Modelskiej, jedyny niesłodki
zwycięzca, zachwyciły jurorów finezyjnym
smakiem i spodziewamy się, że będą stale
obecne w karcie Grubej Kaczki.
Kawiarnia Weranda zaproponowała ciasto
„Podkowianka”, które zdobyło nagrodę publiczności. Pani Maria Domańska zdradziła,
że przepis pochodzi od p. Zosi Dzięcioł, wieloletniej gospodyni w Stawisku, jest więc najbardziej podkowiańskim ciastem w tegorocznym konkursie.
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Ze smakołyków przygotowanych przez kucharki-amatorki, ale na poziomie prawdziwie
profesjonalnym, nagrody zdobyli: p. Danuta
Szewczyk za „Naleśniki z makiem polewane
miodem”, p. Marianna Synowiec za „szarlotkę z jabłkami, która zawsze się udaje”,
i nestorka naszego konkursu, Elżbieta Skalska za ciasteczka „Imię róży”.
Smakosze podkowiańscy zmietli wszystko
do ostatnich okruszków, także to świadczy,
że konkurs był udany i cieszył się powodzeniem.
Joanna Trzeciak-Walc
Od redakcji: Zachęcamy uczestników
konkursu do przesyłania na adres redakcji (biuletyn@podkowalesna.pl) przepisów
na swoje specjały. Chętnie opublikujemy je
w specjalnej rubryce kulinarnej na łamach
Biuletynu i stronie internetowej.
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Aktualności ze Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima
wrzesień, październik 2012
Odsłonięcie kamienia węgielnego
8 czerwca 1991 roku wraz z delegacją
szkolną uczestniczyłem w uroczystej mszy
św. odprawianej przez Jana Pawła II w bazylice przy ul. Kawęczyńskiej w Warszawie. Jako jedyny z delegacji miałem kartę
wstępu do samej bazyliki. Po mszy św. papież poświęcił kamienie węgielne pod nowe
kościoły, wśród nich był także kamień węgielny pod budowę naszej szkoły. Z perspektywy ponad 20 lat wygląda, że wioząc
kamień do poświęcenia, wykazaliśmy się
dość dużą śmiałością. Perspektywa budowy nowej szkoły była wielką niewiadomą,
ale wydawało nam się, że błogosławieństwo
papieskie ma nieocenioną wartość duchową
i pomoże nam zrealizować materialne marzenia. W przygotowaniu kamienia i dostępie do bazyliki wiele nam pomógł ks. Leon
Kantorski.

Przez wiele lat kamień leżał na półce
w moim gabinecie. W 2004 roku zakupiliśmy działkę pod budowę szkoły. Potem przy
okazji rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego kamień węgielny był niesiony w procesji
z darami. Niestety po tej uroczystości zaginął. Kiedy rozpoczynaliśmy budowę we
wrześniu 2009 mimo intensywnych poszukiwań nie mogliśmy go odnaleźć. Jak była
wielka nasza radość, gdy pod koniec września 2011, tuż przed poświęceniem budynku
dydaktycznego, kamień odnalazł się. Niestety było zbyt mało czasu na godne umieszczenie go w murach nowej szkoły. Dopiero
w tym roku, w niedzielę, 30 września odsłoniliśmy uroczyście kamień węgielny przy
wejściu do szkoły. Zazwyczaj kolejność jest
odwrotna najpierw kamień węgielny potem
budowa. Przyczynę zmienionej kolejności
w naszym przypadku Państwo poznaliście.
Dla nas to jeszcze jeden dowód, że nawet
pozornie nierealne plany stają się realne
dzięki Opatrzności Bożej, choć czasami
trzeba trochę poczekać.
Błogosławiony Janie Pawle II dziękujemy.
Grzegorz Dąbrowski

Ślubowanie pierwszoklasistów
Szkoły św. Teresy
Dzień odsłonięcia kamienia węgielnego był także świętem Szkoły Podstawowej związanym ze wspomnieniem naszej
Patronki - św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
W tym dniu zgodnie z tradycją odbyło się
pasowanie na ucznia pierwszoklasistów
i nowych osób, które dołączyły do naszej
wspólnoty szkolnej. Grono pasowanych
było dość liczne, ponieważ po raz drugi rozpoczęły naukę w naszej szkole dwie klasy
pierwsze (sześciolatków i siedmiolatków).
Po radosnych występach młodzi wygłosili
rotę ślubowania, a potem już indywidualnie
byli pasowani przey Pana Dyrektora. Wzruszające wydarzenia zakończył poczęstunek,
podczas którego każdy mógł skosztować
pysznych tortów i ciast przygotowanych
przez Rodziców. W uroczystości na sali
gimnastycznej towarzyszyły nam Relikwie
bł. Jana Pawła II.
Ślubowanie pierwszoklasistów
Gimnazjum św. Hieronima
W piątek, 5 października odbyło się również ślubowanie gimnazjalistów. Wieczorne
spotkanie rozpoczęła prezentacja multimedialna ukazująca postać patrona naszego
gimnazjum św. Hieronima. Starsi koledzy
(uczniowie klasy III) pokazywali różne
dzieła sztuki, na których dzięki charakterystycznym atrybutom łatwo można było
rozpoznać autora pierwszego łacińskiego
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przekładu Pisma Świętego. Potem uczestniczyliśmy wspólnie we Mszy św., podczas
której (po uroczystym błogosławieństwie)
każdy z pierwszoklasistów potwierdził słowa przyrzeczenia mocnym wezwaniem:
„Tak nam dopomóż Bóg” i przeczytaniem
wybranego fragmentu z Biblii, który od tego
momentu stał się Jego osobistą dewizą. Miłym akcentem były upominki od klasy III
(bilety na koncert w filharmonii) i małe
conieco przygotowane przez pierwszaków
i ich Rodziców. Wspólne zdjęcie z absolwentami, którzy opowiadali o swoich nowych
szkołach zakończyło tę coroczną, ale za każdym razem wyjątkową uroczystość.
Mistrzostwa Powiatu Grodziskiego
w piłkę nożną
Piątego października 2012 roku w Grodzisku Mazowieckim odbył się Turniej Finałowy
Mistrzostw Powiatu Grodziskiego w piłkę nożną. Do finału tych mistrzostw dostaliśmy się
przechodząc fazę eliminacyjną w Milanówku.
Tam bowiem rozgrywane były mecze naszego
rejonu. W eliminacjach walczyliśmy z czterema zespołami i wygrywając trzy mecze,
a remisując jeden weszliśmy do rozgrywek
finałowych na pierwszym miejscu. Nasze gimnazjum reprezentował skład: Jan Łusakowski
(kl. 2) w bramce, Jeremi Miller (3), Jan Retelewski (3), Jan Walewski (3), Kacper Motrenko
(3), Jerzy Żółtowski (1), Tymon Miller (1), Wiliam Peberdy (1). Do rundy finałowej kwalifikowały sie po dwa zespoły z rejonu, czyli o mistrzostwo powiatu walczyło sześć drużyn. Po
bardzo wymagających spotkaniach dotarliśmy
do fazy medalowej, w której zmagając się min.
z zeszłorocznymi mistrzami powiatu, zdobyliśmy wysokie trzecie miejsce.
Do zawodów powiatowych w piłkę nożną
zgłosiło się 13 szkół gimnazjalnych z trzech
rejonów (w powiecie grodziskim jest
14 gimnazjów). Brązowy medal w tych mistrzostwach jest dużym sukcesem naszych
uczniów, tym bardziej że po raz pierwszy
zgłosiło sie tyle zespołów by rozgrywać oddzielne eliminacje do mistrzostw powiatu.
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Wrzesień na Wiewiórek
Początek roku jest dla uczniów zawsze
trudny. Wakacyjna zieleń drzew i niebieskie
bezchmurne niebo za oknem nie sprzyjają skupieniu. Dlatego zawsze w pierwszym
tygodniu roku szkolnego bierzemy udział
w jakimś wydarzeniu kulturalnym: jedziemy
do kina, oglądamy spektakl teatru ulicznego
lub wystawę. W tym roku wyprawiliśmy się
do Muzeum Narodowego na wystawę „Wywyższeni”. Anna Ziemba - historyk sztuki
i nauczyciel wiedzy o kulturze w naszym liceum – opowiedziała o pomyśle i kompozycji
wystawy. Potem każdy uczeń opisał wybrany
przez siebie eksponat i odpowiedział na kilka
pytań, które pomogły mu zrozumieć różne –
często absurdalne - mechanizmy decydujące
współcześnie i przed wiekami o „wywyższeniu” jednostek czy grup społecznych.
Jaśminarium
„Historie zapisane w przedmiotach…” to
wystawa literacka. Przed wakacjami dyrektor Izabella Olędzka-Kaźmierczyk poprosiła

uczniów o opisanie bliskiej im osoby. Motywem przewodnim miał być przedmiot, związany z portretowaną osobą. Powstały bardzo
interesujące i ciepłe portrety babć, dziadków,
rodziców, sióstr i braci. Na wystawie towarzyszą im rodzinne zdjęcia – niektóre stare, czarno-białe, inne współczesne, barwne – dla nas,
nauczycieli, poruszające świadectwa więzi
dzieci ze swoimi rodzinami.
Pomysł wystawy wiąże się ze zbiorem
wspomnień Mikołaja Łozińskiego, zatytułowanym „Książka”. Inspiracją do opowieści
o najbliższych były dla autora przedmioty,
które kojarzą się z jakąś osobą lub przywołują
niezwykłą historię, której była bohaterem.
21 września zaprosiliśmy na otwarcie wystawy rodziców naszych uczniów. Niektórzy
czytali ze wzruszeniem historie rodzinne,
opowiedziane przez dzieci. A my, nauczyciele, cieszyliśmy się, że nasi uczniowie napisali coś twórczego i nie musieli próbować trafić w tzw. „model odpowiedzi” (czyli zwykle
całkiem sztuczny schemat przygotowany

przez twórców ćwiczenia) i opowiedzieli nam
o sprawach dla siebie istotnych, a nie o niejednokrotnie odległych przeżyciach bohaterów lektur szkolnych.
„Szpada i maska”
Mój ukochany dziadek zawsze był szalony.
Zawsze pełen charyzmy, posiadający duszę
niezwyciężonego wojownika. Nawet teraz, gdy
siedzi spokojnie w kącie swojego ogródka, który nazywa „włoskim zakątkiem”, widać błysk
w jego oku ukrywający się pod osłoną sędziwego i spokojnego starca.
Za młodu zaciekle trenował szermierkę.
Sport ten był idealny dla jego charakteru i postawy życiowej. Pełen energii, ale zarazem
szarmancki i elegancki. Taki już jest mój dziadek. Widać, że tęskni za czasem kiedy robił to,
co sprawiało mu największą frajdę.
Zana Mierowska IIa

Pamięci żołnierzy Armii Krajowej
W latach II Wojny Światowej Brwinów był
siedzibą Ośrodka „Bąk” AK, który dysponował prawie 400 zaprzysiężonymi żołnierzami
i obejmował gminy Brwinów-Letnisko, Helenów (z sołectwem Podkowa Leśna) i Młochów
(m.in. z Nadarzynem). Ośrodek „Bąk” należał
do Obwodu „Bażant” AK, obejmującego teren
przedwojennego powiatu błońskiego i z siedzibą w Błoniu. Obok „Bąka” obwód ten tworzyły
ośrodki AK „Bagno” z Błonia, „Chrabąszcz”
z Mszczonowa, „Mielizna” z Milanówka, „Osa”
z Grodziska Maz. i „Żaba” z Żyrardowa. Obwód „Bażant” AK wraz z obwodami „Skowronek” z Sochaczewa, „Łyska” z Łowicza,
„Sroka” ze Skierniewic i „Głuszec” z Grójca
tworzyli należący do Obszaru Warszawskiego
i mający siedzibę w warszawie Podokręg Zachodni „Hajduki” AK.

fot. M. Pietrzak
Od 27 lipca 1944 r. struktury i oddziały tego
Podokręgu przystąpiły do wykonywania Akcji „Burza” i miały wspierać Powstanie Warszawskie, częściowo w nim uczestnicząc.
Z braku broni drugie z tych zadań okazało

Dary Sadu – piknik w przedszkolu
15 września w Miejskim Przedszkolu im.
Krasnala Hałabały odbył się Piknik Integracyjny pod hasłem „Dary sadu”.
Uczestników imprezy bawiła muzyczna
agencja artystyczna. W przerwie od tańców
przedszkolaki i ich rodzice mogli podziwiać
występy cyrkowca i jego psa. Chętne dzieci
aktywnie uczestniczyły w pokazach cyrkowych. Po zabawie na wszystkich czekał po-

12

częstunek – świeże owoce, przetwory oraz
ciasta upieczone przez uczestników pikniku.
Dzieci brały udział w warsztatach o różnych
narodowościach i zajęciach „Mały Edison”,
a dla odważnych przejażdżka kucykiem. Pogoda dopisała i humory także.
Renata Niedbało
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się niewykonalne. W Akcji „Burza” Ośrodek
„Bąk” miał odtworzyć 10 Pułk Piechoty AK
ze struktury 26 Dywizji Piechoty AK. Oblicza
się, że na cmentarzach parafialnych Brwinowa, Podkowy Leśnej i Nadarzyna dziś spoczywa ok. 90 żołnierzy AK Ośrodka „Bąk”.
Aby odpowiednio uhonorować groby żołnierzy AK, Środowisko „Bąk” dysponuje plakietkami, które nieodpłatnie przekaże zainteresowanym osobom i ich rodzinom, a które
można umieścić w miejscu pochówku bohaterów AK, działających na wyżej opisanym
obszarze.
S. Wolcendorf
Jeżeli są Państwo zainteresowani tym tematem, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 759 21 30
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Wieści ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej
11 września gościliśmy w naszym domu delegację z Ministerstwa Zdrowia Pracy i Spraw
Społecznych z Gruzji. Delegaci obejrzeli naszą placówkę, zapoznali się z formami i metodami pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Na koniec spotkania goście z Gruzji otrzymali
od nas pamiątkowe prace wykonane w pracowni ceramicznej.
18 września po raz kolejny gościliśmy w naszej placówce podróżnika Pana Andrzeja
Pasławskiego z Krakowa, który przygotował
dla nas bardzo ciekawy multimedialny pokaz
slajdów pn. „Londyn-nieznanym szlakiem”.
Po raz trzynasty, odbył się w Sochaczewie
Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy

„Z uśmiechem przez życie”. Podczas spotkania, które miało miejsce 26-27 września,
poszczególne Domy z województwa mazowieckiego, przedstawiły prezentacje sceniczne oraz występy wokalno - instrumentalne.
Ponadto w ramach przeglądu można było
obejrzeć wystawę prac wykonanych przez
uczestników ŚDS. Nasz dom na tegoroczny
przegląd, przygotował program artystyczny
„Sen o milionach”, który również został zaprezentowany podczas przeglądu twórczości
w Grodziskim Centrum Kultury podczas VIII
Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „OGRODY
INTEGRACJI”. Wydarzenie miało miejsce 28
września i zgromadziło placówki działające
na rzecz osób niepełnosprawnych z powiatu
grodziskiego. Tego rodzaju imprezy są bardzo

ważnym wydarzeniem w życiu osób niepełnosprawnych, które mogą zaprezentować swoje
dokonania i osiągnięcia artystyczne.
Dzięki uprzejmości Pani Doroty Skotnickiej, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Podkowie Leśnej, nasi uczestnicy w każdy
piątek mogą słuchać książek czytanych przez
samą Panią Dorotę oraz korzystać ze zbiorów
biblioteki. Pani Dorota świetnie potrafi zorganizować czas naszym podopiecznym, którzy
z dużym zainteresowaniem i uwagą wsłuchują się w treści płynące z książek. Dziękujemy
serdecznie Pani Dyrektor za jej otwartość
i gościnność.
uczestnicy i pracownicy ŚDS

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
Polski
Komitet
Pomocy
Społecznej (PKPS) jest stowarzyszeniem charytatywnym
i posiada osobowość prawną.
Na terenie Podkowy Leśnej
jednostką organizacyjną jest
Zarząd Miejski.
Działalność PKPS w mieście trzeba podzielić na okres przed 1990 rokiem (w okresie socjalizmu) i po 1990 roku (w Polsce niepodległej).
Przed 1990 rokiem PKPS pełnił częściowo rolę obecnego Ośrodka Pomocy Społecznej i otrzymywał coroczną dotację rządową
na działalność. W tym okresie jednym z wyróżniających się działaczy był pan Mikołaj
Gabryszuk.
Po roku 1990 dotacje rządowe zostały
całkowicie wstrzymane i wtedy cały zarząd
PKPS w Podkowie Leśnej postanowił się
rozwiązać. Odmiennego zdania byli tylko
pan Stanisław Kobosko i pani Wanda Majchrzak. Im to zawdzięczamy, że w Podkowie
Leśnej istnieje Zarząd Miejski PKPS-u jako
jedyny w powiecie grodziskim.
Stanisław Kobosko, wykorzystując znajomość wielu mieszkańców Podkowy, postanowił reaktywować PKPS, zwołując zebranie wyborcze w MOK i zapraszając na to
zebranie nowe osoby chętne do zajęcia się
działalnością charytatywną.
Na zebraniu tym wybrano nowy Zarząd
Miejski PKPS. Prezesem został wybrany
Stanisław Kobosko, a skarbnikiem Wanda
Majchrzak (dotychczasowy skarbnik).
Stanisław Kobosko był prezesem w latach
1990-2000 i wtedy skarbnikiem była pani
Wanda Majchrzak. W 2000 roku prezesem

została wybrana Maria Dalewska i jest nim
do chwili obecnej.
Zarząd Miejski PKPS w Podkowie Leśnej
pracuje teraz w składzie: Maria Dalewska
– prezes, Stanisław Kobosko i Elżbieta Wolska-Zdunek – wiceprezesi, Elżbieta Kwiatkowska – skarbnik, Maria Wolska – sekretarz. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
jest Elżbieta Skalska.
Zarząd Miejski PKPS od lat organizuje półkolonie dla dzieci w wieku 4-12 lat.
W tym roku półkolonie odbywały się w okresie od 6 do 24 sierpnia (3 tygodnie).
Zajęcia prowadzone były w MOK od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15.
W tym roku przyjęliśmy 30 dzieci. Dziećmi
opiekuje się zawsze 2 wychowawców (czynnych nauczycieli) oraz kilkoro wolontariuszy.
Część dzieci przyjmowanych na półkolonie zwolnionych jest z odpłatności. Podstawą zwolnień z opłaty za półkolonie jest opinia Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagoga
szkolnego i własnego rozeznania Zarządu
Miejskiego PKPS.
Dzieci jedzą obiad w stołówce szkolnej
i uczestniczą w wycieczkach autokarowych,
mają również zapewniony bezpłatny dostęp
do basenu miejskiego w Milanówku, dzięki
uprzejmości Burmistrza tego miasta pana
Jerzego Wysockiego.
PKPS w Podkowie udziela wsparcia rodzinom ubogim w postaci paczek żywnościowych w okresie świątecznym oraz pośredniczy w przekazywaniu mebli, sprzętu
AGD, rehabilitacyjnego, sportowego itd.
w ciągu całego roku.

www.podkowalesna.pl

Zarząd Miejski PKPS dziękuje Pani Burmistrz Małgorzacie Stępień-Przygodzie
za wsparcie półkolonii, które od wielu lat
są współfinansowane z budżetu miasta oraz
Pani Dyrektor CKiIO Alinie Witkowskiej
za życzliwość i możliwość korzystania z pomieszczeń przy ul. Świerkowej.
Siedzibą Zarządu PKPS jest CKiIO (dawniej MOK) ul. Świerkowa 1. Godziny przyjęć
interesantów – soboty w godz. 10-12. W siedzibie Zarządu prowadzimy przyjmowanie
i wydawanie odzieży oraz pośredniczymy
w innych działaniach.
Zarząd Miejski PKPS w Podkowie Leśnej posiada konto bankowe w Banku
Spółdzielczym Biała Rawska. Numer konta
29 9291 0001 0090 4829 2000 0010.
W Podkowie Leśnej jest placówka Banku
Spółdzielczego w Białej Rawskiej (naprzeciwko poczty). Jest to filia Oddziału Banku
w Brwinowie. Wpłaty na nasze konto dokonane w Banku Spółdzielczym są wolne
od opłaty. Przekazy bankowe są wyłożone
w siedzibie banku.
Skromne fundusze, jakimi dysponuje
PKPS na swoja działalność statutową pochodzą z dobrowolnych wpłat oraz składek
członkowskich, także każda wpłata na nasze konto będzie przyjęta z wdzięcznością.
Wszyscy działacze PKPS pracują społecznie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, dysponujących wolnym czasem,
do współpracy.
Maria Dalewska
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Życie w mieście

Imię róży - II piknik rodzinny promujący działania proekologiczne
Dnia 29 września 2012 r. odbył się w Podkowie Leśnej w parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej II piknik rodzinny promujący działania proekologiczne.
„Imię róży” to przede wszystkim spotkanie pasjonatów i miłośników zdrowego
i ekologicznego podejścia do życia. W trakcie pikniku mieszkańcy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów) mieli przyjemność
skosztowania konfitury z dzikiej róży oraz
otrzymania sadzonki rosa rugosa, z której
owoców bogatych w witaminę C mogą sami
przyrządzić przetwory. Odbyły się również
dwa pokazy kulinarne przedstawiające proces przygotowania dżemu z dzikiej róży.
Wykonanie jest bajecznie proste:
1 kg owoców róży (dojrzałych, odszypułkowanych, wydrylowanych - usunięte
pestki)
1 kg cukru żelującego
Wydrylowane owoce dokładnie umyć
(i zbierać oczywiście w miejscach oddalonych od zanieczyszczeń).
Do przygotowanego naczynia ok. 2 l,
wsypać warstwami owoce róży, przesypując je cukrem żelującym i odstawić na ok.
6 godz. - to jedyny pkt który wymaga dłuższego czasu. Po tym czasie wstawiamy naczynie na gaz i gotujemy całość ok. 4 min,
intensywnie mieszając do momentu zagotowania. Owoce róży są dość twarde, proponujemy je trochę zmiksować podczas
gotowania. Uzyskujemy w ten sposób konsystencję konfitur.
Tak przygotowaną konfiturę nakładamy
do słoików drewnianą łyżką, mocno zamykamy i odstawiamy do góry nogami w celu
zawekowania (ok. 5 min.)
Podczas pikniku zostało rozdanych
ok. 600 sadzonek róż, które pochodzą z Ekologicznego Gospodarstwa Rolno Leśnego
p. Jana Czarta z Łęgajny. Sadzonki posiadają certyfikat i są z wiarygodnego źródła.
Zachęcamy gorąco mieszkańców do sadzenia w przydomowych ogrodach roslin
miododajnych a także rosa rugosa, która określana jest jako roslina pyłkodajna.
A w przyszłości zachęcamy do zbioru owo-
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ców róży z własnych krzaczków i przygotowania z nich smacznych i zdrowych przetworów domowych.

LGD posadziliśmy rosa rugosa przy CKiIO
na Świerkowej 1. Już w przyszłym roku nasze sadzonki zakwitną w Brwinowie i Podkowie.

W trakcie degustacji dzikiej róży uczestnicy pikniku otrzymali również informację
o sposobie jej sadzenia oraz właściwościach
leczniczych i ochronnych. Sadzonki dzikiej róży powinno sadzić się w odległości
50-70 cm w okresie jesiennym na przełomie
września i października. Dzika róża jest
bogata w wit. C - gdzie 100 g. owoców zawiera jej aż od 900 do 3 500 tys. miligramów.

Opiekunem całości akcji i najlepszym promotorem zdrowotnych właściwości prze tworów z róży jest Piotr Skalski. Ciastka
z różaną konfiturą otrzymały wyróżnienie
podczas konkursu na Produkt Lokalny organizowanego w czasie EDD w Podkowie
Leśnej przez TPMOPL.

W trakcie pikniku mieszkańcy mogli również zaopatrzyć się w słoik miodu gryczanego, akacjowego, lipowego, leśnego oraz pyłku pszczelego. Pszczelarze z Grodziskiego
Koła odpowiadali na liczne pytania słuchaczy odnośnie właściwości miodu, sposobów
spożycia. Największą atrakcją był „mini ul”
gdzie dzieci i dorośli podpatrywali mozolną
pracę pszczół.

Ogółem zamówiliśmy dla naszych mieszkańców i instytucji 1000 sztuk róży owocowej. Wierzymy, że podobnie jak poprzednie
partie rozdawanych roślin miododajnych
znajdą one bezpieczne miejsca w naszych
ogrodach i na balkonach. Będą przez najbliższe lata pachniały, cieszyły oczy i pomagały przetrwać zagrożonej populacji
pszczół. Jest to nasz osobisty, lokalny wkład
w ochronę bioróżnorodności poprzez powrót do tradycyjnych nasadzeń.

Rowerzyści i spacerowicze otrzymali questy z trasami po Podkowie Leśnej i Brwinowie, które kończą się zdobyciem skarbu.
Wierszowany przewodnik z licznymi zagadkami i hasłami jest propozycją aktywnej
formy zwiedzania najciekawszych miejsc
naszej okolicy. Jest to przede wszystkim
alternatywna forma wobec tradycyjnych
map i możliwość odkrycia swojego miasta
na nowo. Gorąco zachęcamy do spacerów
z rodzinami i przyjaciółmi!
16 września, w czasie EDD promowaliśmy we współpracy z Biblioteką w Brwinowie tradycyjne nasadzenia podczas
spotkania „Imię róży” w Otrębuskiej filii
Biblioteki. Zbieraliśmy także zapisy na sadzonki od osób, które wolą odebrać je w Toeplitzówce.
Sadzonki zostały także przekazane zainteresowanym instytucjom. Róże zakwitną
m.in. wokół Biblioteki w Podkowie Leśnej
i przy Zespole Szkół. Przy sadzeniu róż
wzdłuż nowego ogrodzenia przy szkole
w Podkowie pomagali uczniowie, którzy
sadzonki „otrzymali w adopcję”. Obiecali
opiekować się roślinkami a nawet nadali im
imiona. 6 października w gronie Zarządu

www.podkowalesna.pl

Wspólnie wzięliśmy udział w ogólnoeuropejskim tygodniu inicjatyw proekologicznych – „European Land Stewardship
Week”.
Jest to kampania promująca wydarzenia
ekologiczne w całej Europie w czasie jednego tygodnia - od 28 września do 7 października 2012. Głównym celem Land Stewardship Week jest wzrost świadomości
na temat Ziemi i jej zasobów - przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.
Tydzień inicjatyw ekologicznych jest organizowany wspólnymi siłami pojedynczych osób, organizacji i instytucji, które
działają na rzecz zachowania naturalnego,
wiejskiego oraz kulturowego dziedzictwa
swoich terenów.
Dziękujemy za liczne przybycie i zainteresowanie mieszkańców oraz przedstawicieli władz samorządowych, zespołu szkół,
stowarzyszeń i instytucji publicznych!
Anna Łukasiewicz
prezes Stowarzyszenia
LGD Zielone Sąsiedztwo

Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej
15 - 16 września 2012 r.
Zdjęcia: K. Cichowski, S. Krzemianowska, J. Snarska, M. Wilkoń, A. Wojcierowska

Odsłonięcie tablicy poświęconej
Michałowi Doliwo-Dobrowolskiemu

Wykład prof. Jacka Kurczewskiego
„Antoni Jawornicki i idea miast-ogrodów”

Piknik mniejszości narodowych
„Podkowa bez granic”

III edycja Konkursu na Produkt Lokalny

Wystawa fotografii „Życie codzienne
w dawnej Podkowie 1925 -1969”

„Szalone pojazdy” Tomasza Achera

Wernisaż wystawy zdjęć „Smak miejsca – architektura Europy” Tadeusza Baruckiego

Koncert „Podkowiańskie noce i dnie”
w willi Aida

Warsztaty architektoniczne dla dzieci „Architekturka z mojego podwórka”

www.podkowalesna.pl
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Dobry miejski adres

Wsłuchaj się w sprawy Podkowy

Urząd Miejski na Facebook’u

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

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

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

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

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

Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992
Rozdzielna gazu:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 792 03 60
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis” tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus” tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska tel. 22 729 19 16
Apteka „Pod Aniołem” tel. 22 758 97 60
Apteka Główna tel. 22 729 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
Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 12.00 – 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej. Zapisy bezpośrednio
w sekretariacie, telefonicznie (22 759 21 01) lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sekretarz Miasta:
Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta:
Maria Ostrowska
Sekretariat (pokój nr 6)
tel. 22 759 21 01, fax. 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste
(pokój nr 7) tel. 22 729 10 62, 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Ewidencja ludności i działalności gospodarczej (pokój nr 7) tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Referat Finansowy:
Podatki: tel. 22 759 21 07
Opłaty za wodę i kanalizację: tel. 22 759 21 27
Księgowość: tel. 22 759 21 09
Kasa: tel. 22 759 21 08
Referat Gospodarki Miejskiej (pokój nr 11,
12) tel. 22 759 21 21, 22 759 21 25, e-mail:
gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
Referat Inwestycji (pokój nr 15)
tel. 22 759 21 23
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
Referat Planowania i Rozwoju Miasta (pokój nr 16, 17) tel. 22 759 21 17, 22 759 21 19
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, promocja miasta, strona internetowa:
tel. 22 759 21 30
e-mail: wspolpraca-ngo@podkowalesna.pl
Aktualne badania jakości wody pobranej z wodociągu p
g
publicznego
g dostępne
ęp są
ą na stronie internetowejj
miasta w zakładce Środowisko oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
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Paweł Siedlecki
pawel.siedlecki@podkowalesna.pl
Anna Dobrzyńska-Foss
anna.foss@podkowalesna.pl
Jarosław Chrzanowski
jaroslaw.chrzanowski@podkowalesna.pl
Maria Konopka-Wichrowska
maria.konopka-wichrowska@podkowalesna.pl
Helena Skowron
helena.skowron@podkowalesna.pl
Adam Krupa
adam.krupa@podkowalesna.pl
Bogusław Jestadt
boguslaw.jestadt@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Maciej Foks
maciej.foks@podkowalesna.pl
j
p
Agnieszka Świderska
agnieszka.swiderska@podkowalesna.pl
Anna Łukasiewicz
anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Zbigniew Jachimski
zbigniew.jachimski@podkowalesna.pl
Alina Stencka
alina.stencka@podkowalesna.pl
Radny Zbigniew Bojanowicz nie posiada adresu internetowego. Korespondencję e-mailową
do radnego można kierować na adres:
radamiasta@podkowalesna.pl

Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja:
tel. 22 758 91 10, 22 758 91 05
Komenda Powiatowa Policji:
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14
Straż Pożarna:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998, 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 20, 22 738 24 51
Posterunek energetyczny Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
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