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Szanowni Państwo
Oddajemy w Państwa ręce informator społeczno-kulturalny, na łamach którego pisać będziemy o sprawach
lokalnych, dotyczących obszaru powiatu pruszkowskiego i okolic. W SPOŁECZNIKU znajdą Państwo informacje
o ciekawych inicjatywach i projektach, wydarzeniach z życia społecznego i kulturalnego, o ludziach i mie jscach
szczególnych. Prezentować będziemy również wydarzenia, które mają znaczący wpływ na lokalny rozwój oraz
poprawę jakości życia mieszkańców naszych „Małych Ojczyzn”.
Jednak głównym zadaniem SPOŁECZNIKA będzie ukazywanie przejawów lokalnej aktywności społecznej
oraz prezentowanie działalności organizacji pozarządowych. Dlatego już dziś, przy okazji pierwszego numeru,
do współtworzenia SPOŁECZNIKA zachęcamy i zapraszamy wszystkie wspólnoty i społeczności lokalne
z różnych miejscowości i z najdalszych zakątków powiatu pruszkowskiego oraz z sąsiednich miast-ogrodów,
a zwłaszcza lokalne instytucje kultury, biblioteki, fundacje i stowarzyszenia, kluby sportowe, grupy ni eformalne, koła
zainteresowań, a także społeczników i aktywistów, którzy ożywiają naszą codzienność swoimi pomysłami,
projektami, kreatywnością i energią do działania w sferze życia społecznego.
Nadsyłajcie do redakcji materiały informacyjne – interesuje nas każda oddolna inicjatywa społeczna, którą
mieszkańcy przygotowują i realizują razem, angażując swój czas i energię w pracę społeczną dla lokalnej
wspólnoty. Piszcie o waszych pasjach, lokalnych sposobach na rekreację i zdrowy styl życia, o tradycjach, które
kultywujecie na co dzień i od święta. Piszcie o tym, co jest dla waszych społeczno ści ważne – o sprawach, które
mobilizują was do działania jako wspólnotę.
Z ekipą „Społecznika” odwiedzimy różne zakątki powiatu pruszkowskiego. Opowiemy czytelnikom o tym,
co warto poznać, zobaczyć i zwiedzić na obszarze gmin wiejskich i na terenie miast. Zajrzymy do najmniejszych
wiosek – do lokalnych rolników (bo jest ich już niewielu) i do artystów (bo ciągle ich przybywa), do ekologów,
miłośników koni, rowerów, tenisa i piłki nożnej. Odwiedzimy lokalne stowarzyszenia i fundacje. Zajrzymy też
do instytucji – bibliotek, domów kultury i muzeów. Postaramy się w ciekawy sposób przybliżyć Państwu lokalną
historię, zwłaszcza ciekawostki z dziejów naszych „zaścianków”, które są najlepszymi z możliwych miejsc do życia.
Na łamach SPOŁECZNIKA prezentować będziemy również projekty związane z naszym dziedzictwem historycznym, kulturowym i przyrodniczym. To dziedzictwo jest tym, co może i powinno łączyć nasze społeczności,
a także pobudzać indywidualną i zbiorową kreatywność do działania na rzecz lokalnego rozwoju róż nych sfer
i dziedzin współczesnego życia. Będziemy się starali pokazywać, jak można w ciekawy i rozsądny sposób w ykorzystać
lokalne dziedzictwo w rozwoju turystyki, kultury, rekreacji, w biznesie i życiu społecznym.
W błędzie jest ten, kto uważa, że w naszych małych miejscowościach nic się nie dzieje. Życie społeczne tętni w każdej
wsi i w każdym miasteczku. Świadczą o tym działania stowarzyszeń i fundacji, a także oddolne inicjatywy mieszkańców:
integracyjne pikniki w parkach, lokalne wycieczki rowerowe, rodzinne zawody sportowe, kiermasze oraz akcje
charytatywne, spotkania pasjonatów np.: kajakarstwa.
Przejawów lokalnej aktywności społecznej jest bardzo wiele, ponieważ ludzie zwyczajnie potrzebują się wzajemnie –
a gdy odkrywają i szanują to, co ich łączy, rodzi się wspólnota oparta na wspólnych wartościach, zainteresowaniach, czy pasjach. Te lokalne i ponadlokalne więzi społeczne będziemy starali się wzmacniać i o nich pisać.

Dominika Małgowska
REDAKTOR NACZELNY „LOKALNEGO SPOŁECZNIKA”
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Stowarzyszenie SZARŻA
Nasza siedziba to niewielka stadnina w Popówku, na terenie gminy Brwinów.
Stowarzyszenie Jeździeckie „Szarża” tworzą pasjonaci – ludzie,
którzy kochają konie i jeździectwo oraz kultywują tradycje ułańskie.

SZARŻA - UŁAŃSKA FANTAZJA
Z WARTOŚCIAMI
Stowarzyszenie Jeździeckie "Szarża" to
klub jeździecki, a zarazem wywodząca
się ze środowiska studenckiego
Organizacja Pożytku Publicznego OPP.
W 2015 roku obchodziliśmy okrągłą,
30-tą rocznicę powstania. Ważnymi
wartościami „Szarży” jest szacunek dla
ludzi oraz zwierząt, wychowywanie
poprzez pracę społeczną, pomoc
osobom wykluczonym i wspieranie
rozwoju jeździectwa.
LUDZIE Z PASJĄ
Działalność stowarzyszenia opiera się
całkowicie na pracy wolontariuszy
- zapaleńców, którzy w zdrowiu oraz
w chorobie, podczas sesji na studiach
i w Sylwestra (a także pomimo urodzin
swojej cioci) przyjeżdżają do naszego
ośrodka, aby opiekować się końmi
i dzielić swoją pasję z innymi.

Wachmistrzowie (nazwa nawiązuje do
stopnia podoficerskiego w kawalerii,
jako że Stowarzyszenie Jeździeckie
Szarża kultywuje dawne tradycje
ułańskie) to grupa wolontariuszy,
którzy na dyżurach (tzw. "wachtach")
karmią konie, wyprowadzają je na
padoki, ścielą im w boksach i bardziej
dbają o porządek w stajni, niż we
własnym pokoju. Wachmistrzem może

zostać każdy, bez względu na wiek
oraz doświadczenie. Funkcja wachmistrza jest wspaniałym wprowadzeniem w świat jeździectwa, a także
w świat cennych wartości, takich jak
doskonalenie się, samodyscyplina,
odpowiedzialność oraz solidność.
Regularna opieka nad końmi pozwala
oswoić lęki i pokonać słabości; jest
również przyjemną odskocznią od
miejskiego zgiełku oraz sposobem na
nawiązywanie przyjaźni, gdyż, jak
wiadomo, nic tak nie łączy jak wspólna
praca!
Instruktorzy w SJ "Szarża" również
uczą jazdy konnej społecznie. Nie
oznacza to jednak, że każdy może
zostać instruktorem. Jest wręcz
przeciwnie: nasze stowarzyszenie
stawia kandydatom bardzo wysokie
wymagania kwalifikacyjne, kierując się
wytycznymi
Polskiego
Związku
Jeździeckiego (uwaga: wymagane jest
ukończenie kursu instruktorskiego
oraz uzyskanie Srebrnej Odznaki
Jeździeckiej). Dzięki temu jazda konna
w SJ "Szarża" to nie tylko beztroska
rekreacja, ale także nastawienie na
ciągły rozwój i osiąganie kolejnych
stopni jeździeckiego wtajemniczenia.

Instruktorzy to najczęściej byli
kursanci czy wachmistrzowie, którzy
niezbędne
kwalifikacje
zdobyli
poprzez korzystanie z różnorodnej
oferty treningów i obozów szkoleniowych organizowanych w „Szarży”.
Różnych sposobów na aktywne
zaangażowanie się w funkcjonowanie
stowarzyszenia jest bardzo wiele
i niekoniecznie musi to być
bezpośrednio związane z końmi.
Jak każda organizacja pozarządowa,
Stowarzyszenie "Szarża" potrzebuje
pomocy różnego rodzaju specjalistów: informatyków, prawników,
grafików, fotografów, weterynarzy,
czy osób z lekkim piórem...
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Każdy może wnieść swój wkład, stać
się częścią „Szarżowego Zespołu”
i przetestować swoje umiejętności na
ciekawych wyzwaniach.
Nasi wolontariusze mają możliwość
pobierania bezpłatnych lekcji jazdy
konnej, bezpłatnego wypoczynku na
obozach jeździeckich organizowanych przez SJ „Szarża” na Mazurach
i udziału w jeździeckich imprezach
np.: w zawodach w skokach przez
przeszkody, Hubertusie czy Dniu Św.
Jerzego. Ci bardziej zaawansowani
mają także warunki do dalszego
rozwoju dzięki bezpłatnemu dostępowi do treningów z uznanymi
trenerami. W ten sposób SJ "Szarża"
umożliwia naukę oraz uprawianie
jeździectwa (nie bez powodu uważanego za sport drogi i elitarny)
jak najszerszej grupie odbiorców,
w szczególności osobom, których w
przeciwnym wypadku nie byłoby na to
stać.
SZACUNEK DLA KONI ORAZ
INNYCH ZWIERZĄT
Jedną z najważniejszych wartości SJ
„Szarża”,
będącą
bezpośrednią
kontynuacją
tradycji
polskiej
kawalerii, jest szacunek dla koni.
Stowarzyszenie posiada własne konie i
to na ich utrzymanie przeznacza
dochody z działalności statutowej.
Konie, które pracują w naszym
stowarzyszeniu, mogą u nas godnie
dożyć swoich dni. Ogromną wagę
przykładamy do ich dobrostanu na co
dzień: komfortu życia (czystość w

boksach, dobre wyżywienie, dużo czasu
na wyhasanie się na łące), bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania ( przede wszystkim unikanie
nadmiernego
obciążania
pracą).
W "Szarży" nie ma miejsca na eksploatację koni ponad siły czy przemoc.
To dzięki temu szarżowe rumaki
to zwierzęta pogodne, zrównoważone,
przyjazne i dobrze wyszkolone.
„Szarża” podejmuje też wiele działań
promujących zdrowy tryb życia oraz
współpracę ze zwierzętami, w tym
końmi. Są to m.in. edukacyjne imprezy
tj. warsztaty dla dzieci i młodzieży
szkolnej, obozy rodzinne na Mazurach
w wakacje, a także półkolonie dla
dzieci organizowane w Popówku oraz
WorkCampy, podczas których do
„Szarży” zjeżdżają się wolontariusze z
wszystkich krajów świata.
Z kolei na wrześniowym obozie konnopsim na Mazurach można (oprócz
cieszenia się jazdą konną i przyrodą)
nauczyć się prawidłowej komunikacji
z psem.

FANTAZJA NA WODZY
Połączenie pasji i beztroski ze ściśle
przestrzeganym kodeksem zasad
moralnych sprawia, że "Szarża" jest
miejscem wyjątkowym, gdzie możliwa
jest zarówno praca nad sobą, jak
i dobra zabawa. U nas traci się poczucie
czasu, a troski dnia codziennego
przestają mieć znaczenie. Nie jest
istotny wiek, zasobność portfela czy
światopogląd – za to ważna jest
otwartość, dynamizm i pozytywna
energia, która stymuluje nowe
inicjatywy i współpracę.
W stajni działają drużyny harcerskie:
Warszawska
Drużyna
Jeździecka
Szarża i 18 Warszawska Drużyna
Wędrowniczek
Ułanki.
Owocną
współpracę mamy także z Jednostką
Strzelecką 5001 Warszawa z gminy
Sadowne i 23 Pułkiem Ułanów
Grodzieńskich.
W planach na najbliższe lata jest
intensyfikacja działalności „Szarży”
prowadzonej na rzecz osób zagrożonych problemem ubóstwa, wykluczenia społecznego, a także osób
niepełnosprawnych, uchodźców oraz
dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji
życiowej.
Anna Zieleśkiewicz – JS „SZARŻA”

Zapraszamy serdecznie
do Szarży!!!
SJ „Szarża” / adres: Gmina Brwinów
Ul. Szarży 3, 05-805 Popówek,
szarza@szarza.pl, tel. 500 186 284
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AKTYWNE SOBOTY
NA ROWERACH …
O rozwijaniu turystyki rowerowej opowiada
Piotr Kaminski - załozyciel i opiekun Klubu
Rowerowoo w Komorowie.
W 2013 r. lokalna grupa miłosnikow
sportu i rekreacji postanowiła
utworzyc w Komorowie klub turystyki
rowerowej o nazwie ROWEROWOO.

ROWERY TO PASJA
Celem działalnosci naszego klubu jest
organizowanie, a takze promowanie
aktywnego wypoczynku, wzmacnianie lokalnych więzi społecznych
poprzez inicjatywy turystyczne oraz
rekreacyjne tj. weekendowe wyjazdy
rowerowe oraz wycieczki. Działamy
przy pomocy i dzięki zyczliwosci
klubu
sportowego
Matchpoint
z Komorowa, skąd najczęsciej rozpoczynają się nasze eskapady rowerowe.
Chcemy swoją pasją i ciekawym
programem „zarazic” jak największą
liczbę osob, by jezdzic w grupie, wsrod
przyjacioł i znajomych, razem
poznawac okolicę i ciekawe miejsca,
integrowac mieszkancow, promowac
zdrowy tryb zycia oraz aktywne formy
spędzania wolnego czasu.

TURYSTYKA I REKREACJA
Rozpoczęlismy naszą działalnosc juz
jesienią 2013 roku. W ciągu trzech
lat aktywnosci klubu, w ramach
cyklicznych wycieczek rowerowych,
odwiedzilismy kilkakrotnie: Podkowę
Lesną i Otrębusy, Zołwin i Młochow,
Nadarzyn i Ojrzanow. Goscilismy w
Dworze Polskim w Musułach, a takze

w Bartoszowce. Lubimy powitania
wiosny oraz jesienne pozegnania w
Kampinosie. Odwiedzamy Warszawę,
ktora dla wielu z nas jest wielkim
odkryciem rowerowym!!! W 2015 roku
po raz pierwszy pojechalismy razem
na majowy, zielony weekend do
Białowiezy. W tym roku wybieramy się
nad Biebrzę sciezkami ptasich
wędrowek. Rowerowy sezon wiosenny kazdego roku rozpoczynamy w
ostatnią sobotę kwietnia, a konczymy
tuz przed wakacjami. Jesien rowerowa
startuje najczęsciej w trzecią sobotę
wrzesnia i trwa do konca pazdziernika.
Wycieczki organizujemy zawsze w
soboty. Wspolnie dbamy o wszystkie
sprawy organizacyjne związane z
wyprawami rowerowymi i działalnoscią klubu.

aktywny wypoczynek tj. narty biegowe
i łyzwy. Czekamy z niecierpliwoscią na
zagęszczenie sieci sciezek oraz tras
rowerowych w gminie, powiecie
i wojewodztwie.
Więcej informacji o działalnosci klubu
mozna znalezc na naszym Facebooku
pod hasłem Rowerowoo Slajdowoo.
Pozdrawiamy serdecznie czytelnikow
Społecznika, a z wiosną zapraszamy do
Komorowa, bo tu startują wycieczki
rowerowe, dzięki ktorym poznacie
lepiej najpiękniejsze zakątki powiatu
pruszkowskiego…. i nie tylko!

Piotr Kamiński
załozyciel i opiekun
Klubu Rowerowoo

NA NARTACH TEŻ FAJNIE
Zimą, kiedy spadnie pierwszy snieg,
spotkamy się na nartach biegowych.
Dla chętnych dostępna jest wszelka
fachowa pomoc - według zdolnosci i
umiejętnosci.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
W Komorowie i okolicach grupa
aktywnych mieszkancow się powiększa - co nas bardzo cieszy. W przyszłosci zamierzamy organizowac wakacyjne, grupowe wyjazdy rowerowe po
Polsce i za granicę, a takze zimowy

ROWEROWOO ZAPRASZA
Zapraszamy wszystkich chętnych na eskapady rowerowe
planowane na 2016 rok. Rodziny z dziećmi (od 10 lat) jak
zwykle szczególnie mile widziane! Do aktywności zachęcamy
wszystkich, zwłaszcza mieszkańców Komorowa, ponieważ
tu bije serce naszego Klubu Rowerowoo.
Szczegółowy program wycieczek trafia do zarejestrowanych
uczestników tydzień przed wyjazdem.
Kontakt i zapisy na wycieczki: Piotr Kamiński
tel. 602 286 537, e-mail: kampiopiotr@gmail.com

>>>> Piotr Kamiński - pilot grup
rowerowych na terenie Polski od 1985
r., instruktor narciarstwa biegowego
oraz załozyciel i wieloletni własciciel
biura turystyki aktywnej KAMPIO.
Pasjonat sportu i turystyki. Od 2013 r.
organizator działan klubu Rowerowoo w Komorowie. Od 2014 roku
rowniez radny gminy Michałowice.

WIOSNA z ROWEROWOO
Plan wycieczek rowerowych:
20-22.05.2016 --- WEEKEND NAD BIEBRZĄ
04.06.2016 ------- Z WIZYTĄ W ŻELAZOWEJ WOLI
18.06.2016 ------- WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ
Wycieczki prowadzi Piotr Kamiński
opiekun Klubu Rowerowoo - Aktywny Komorów
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Korczakowskie Pokolenia
Program stypendialny pruszkowskiej Fundacji Pokolenia Pokoleniom

"Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość: pamiętne
zdarzenia, wspomnienia, wiele godzin najistotniejszych
samotnych rozważań. Nie inaczej niż my pamięta
i zapomina.... dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy
pochylić się, zniżyć ku niemu" - tak doktor Janusz Korczak
wybitny pedagog, pediatra i społecznik pisał w swojej
pracy „Prawo dziecka do szacunku“.

Czy Król Maciuś Pierwszy to Pruszkowianin?
W pewnym sensie tak. Ideowo. Nie wszyscy Pruszkowianie
wiedzą bowiem, jak wiele łączy Pruszków z osobą Korczaka,
autora książki dla dzieci „Król Maciuś Pierwszy“. Właśnie
z chęci upamiętnienia ludzi Pruszkowa oraz ważnych
elementów historii miasta (w którym Fundacja Pokolenia
Pokoleniom od roku 2001 ma swoją siedzibę), narodziła się
inicjatywa pomocy sierotom z korczakowskich domów
dziecka poprzez program stypendialny „Korczakowskie
Pokolenia“. Program wpisuje się w misję i cele statutowe
Fundacji tj.: edukacja, nauka, wychowanie, ale także
upamiętnianie tradycji narodowej – tej szeroko pojętej oraz
tej lokalnej, naszej pruszkowskiej.

Korczakowskie sieroty w Pruszkowie
- lata dwudzieste ubiegłego wieku
Zakład wychowawczy dla sierot "Nasz Dom" powstał w
Pruszkowie w 1919 roku i działał prawie przez 10 lat.
Znalazły w nim opiekę sieroty po działaczach robotniczych,
poległych w czasie I wojny światowej. Organizatorami byli
Maryna Falska, Maria Podwysocka i Janusz Korczak. Dzisiaj
upamiętnia to tablica pamiątkowa na ścianie frontowej
kamienicy przy ul. Obrońców Pokoju 14 (dawna ul. Cedrowa).
Doktor Janusz Korczak zapewniał wychowankom opiekę
lekarską i co najmniej raz w tygodniu przyjeżdżał w tym celu
do Pruszkowa. W zakładzie “Nasz Dom” pierwszą pracę
rozpoczął Aleksander Kamiński, znany jako "KAMYK" - autor
"Kamieni na szaniec". Aleksander Kamiński mieszkał w
Pruszkowie w latach dwudziestych i ściśle współpracował
wówczas z Januszem Korczakiem. W celu organizowania
pomocy dla pruszkowskiego zakładu, w roku 1923 powołano
towarzystwo "Nasz Dom". Zgromadziło ono fundusze na
utrzymanie pruszkowskiego ośrodka, a także na zakup
działki w Warszawie przy Alei Zjednoczenia 34 oraz na
budowę nowego obiektu. W roku 1928 przeniesiono tam
dzieci z Pruszkowa. Korczak osobiście uczestniczył w
projektowaniu nowoczesnej siedziby, aby jak najlepiej
spełniała codzienne potrzeby sierocińca.

Korczakowskie sieroty w Pruszkowie - wojna
Nietrudno zgadnąć, że epizod z życia korczakowskich sierot
z okresu II wojny światowej to pobyt w obozie Dulag w
Pruszkowie. Wychowankowie i personel warszawskiego
zakładu (nakazem ewakuacji) trafili do obozu w Pruszkowie
po 7 września 1944 r. Powodem przesiedlenia i wygrania
było ich zaangażowanie w działalność konspiracyjną i udział
w Powstaniu Warszawskim.
Korczakowskie ślady w dzisiejszym Pruszkowie
W roku 1995 Miejski Ośrodek Kultury przyjął imię prof.
Aleksandra Kamińskiego -"KAMYK". Druh Alek Kamiński,
który poznawał i wcielał w życie korczakowskie idee
wychowawcze w bezpośredniej współpracy z Korczakiem, w
dniu swojego jubileuszu 75-lecia powiedział: "jeśli mam swe
życzenie przekazać młodym ... - to nade wszystko życzę, aby
silniej odczuwali potrzebę dawania. ...w dawaniu bowiem
rośnie prawdziwa radość życia".
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
W Pruszkowie nie ma dziś domu dziecka, jednak pozostała
historia miasta i ludzi. I ją właśnie upamiętnia Fundacja
Pokolenia
Pokoleniom
projektem
stypendialnym
„KORCZAKOWSKIE POKOLENIA“. Pierwsze stypendia
zorganizowaliśmy w 70-tą rocznice śmierci Doktora i z roku
na rok rozbudowujemy zasięg projektu stypendialnego.
Fundacja Pokolenia Pokoleniom jako organizacja pożytku
publicznego (czyli OPP) finansuje stypendia wspólnie
z partnerami, sponsorami i darczyńcami. Są wśród nich
osoby prywatne przekazujące darowizny 1% podatku
oraz firmy i organizacje m.in.: Akademia Maturalna
Collegium Novum, Fundacja Atelier Foksal, Rotary Club
Warszawa, SGGW, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie. W
ramach naszego programu stypendialnego podopieczni
korzystają ze stypendiów naukowych, językowych,
komputerowych, sportowych i artystycznych. Beneficjenci
stypendialni typowani są przez korczakowskie placówki
wychowawcze NR1 i NR2 w Warszawie, które kontynuują
misję i pracę, zapoczątkowaną przez Janusza Korczaka w
Pruszkowie. Zachęcamy do wspierania programu stypendialnego dla dzieci przez darowizny celowe / Fundacja
Pokolenia Pokoleniom, KRS: 0000015776
Więcej informacji: www.pokolenia-pokoleniom.org
Barbara Czechmeszyńska-Skowron
Fundacja Pokolenia Pokoleniom - Pruszków
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Klub Honorowych Dawców
Krwi SHDK RP

SERCE PRUSZKOWA
PRZY MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY
W PRUSZKOWIE

Klub „Serce Pruszkowa” powstał 4 listopada 2014 roku.
Założyła go grupa dwudziestu zapaleńców, chcących nieść
pomoc innym ludziom i ratować ludzkie życie. W naszej
działalności nawiązujemy do historii, ale również patrzymy
w przyszłość i stawiamy na młodych. Oprócz krwiodawców
z wieloletnim stażem, którzy w ciągu swojego życia oddali
honorowo 50-70 litrów krwi, w naszych szeregach jest
wiele osób młodych, także wolontariuszy.
Niektórzy z nas legitymują się wieloletnią społeczną pracą na rzecz krwiodawstwa, działali w różnych klubach w ramach PCK
i SHDK RP, inni natomiast oddawali honorowo krew jako „wolni strzelcy” i nie byli zrzeszeni dotąd w żadnej organizacji
związanej z honorowym krwiodawstwem. Nasz klub „SERCE PRUSZKOWA” aktualnie liczy 55 członków i wciąż zapisują się
kolejne osoby. Z pewnością wynika to z faktu, że w działalności klubowej posiadamy szeroką ofertę możliwości pracy na rzecz
innych osób, wychodząc poza ramy wyłącznie samego krwiodawstwa. Uczestniczymy w imprezach kulturalno-edukacyjnych
organizowanych w Pruszkowie np. „Śniadania w parku” czy „Wianki w Pruszkowie”. Aktywnie bierzemy udział w akcjach
ogólnopolskich np. WOŚP – podczas tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry zebraliśmy ponad 4200 zł! Ostatnio byliśmy
współorganizatorem wielkiej gali charytatywnej „POMAGAMY POGORZELCOM Z SERCEM”. W naszych szeregach jest wiele
osób, które chcą za pośrednictwem naszego klubu poświęcać swój czas innym ludziom.

Oczywiście główną działalnością „Serca Pruszkowa”
są AKC JE HO NO RO WE GO KR WI O DA WST WA ,
organizowane przez nasz klub na terenie Pruszkowa
i okolic. Aby umożliwić mieszkańcom oddawanie krwi w
miejscu zamieszkania, zaplanowaliśmy na ten rok aż
12 akcji w różnych lokalizacjach. To dwukrotnie więcej
niż w roku ubiegłym, ponieważ krwiodawstwo jest
popularne - na każdą naszą akcję przychodzi średnio
40-50 osób chętnych oddać honorowo krew. Terminy
planowanych akcji ogłaszamy na witrynie internetowej
www.sercepruszkowa.pl i na facebookowym fanpagu
klubu. Szukajcie naszych plakatów w Pruszkowie i w
lokalnej prasie. Do zobaczenia na akcjach krwi.

ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE!
Artur Sawicki - Klub SERCE PRUSZKOWA
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Pruszkowskie Stowarzyszenie

NA RZECZ ZWIERZĄT
Rozpoczynaliśmy działalność w 2013 roku jako grupa pasjonatów,
których połączyła chęć pomocy potrzebującym zwierzętom.
Dzisiaj nasza organizacja pozarządowa prowadzi miejski Punkt
Adopcyjny i skutecznie pomaga psiakom znaleść nowy dom

Jesteśmy „młodą” organizacją pozarządową. W 2013 roku
naszą działalność rozpoczynało 18 osób z pasją. Jako grupa
chcieliśmy wspólnie nieść pomoc potrzebującym zwierzętom. Zanim utworzyliśmy stowarzyszenie, większość z nas
była wolontariuszami w pobliskim schronisku dla psów w
Milanówku, gdzie przez lata zdobywaliśmy doświadczenie
m.in. w pierwszej POMOCY DLA PSÓW, poprawnym ich
karmieniu i codziennej opiece. Nauczyliśmy się jak postępować ze zwierzętami agresywnymi i jak tą agresję eliminować
z zachowania czworonogów. Gdy powstała nasza organizacja
pozarządowa, czyli Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz
Zwierząt, po roku działalności przy współpracy z gminą
Miasto Pruszków uruchomiliśmy PUNKT ADOPCYJNY. Jest to
miejsce, w którym bezdomne psy czekają na swoje stałe
domy, a także przyzwyczajają się do człowieka i życia z nim.
Wolontariusze i członkowie stowarzyszenia starają się
zapewnić zwierzętom namiastkę domu i jak najlepszą opiekę.
Dzięki naszym działaniom bezdomne psy (często dzikie i

nieufne) zamieniają się w szczęśliwe, merdające ogonami
zwierzaki, gotowe na adopcję przez nowych właścicieli.
Członkowie Stowarzyszenia dbają również o BEZDOMNE
KOTY, które systematycznie poddawane są kastracji - jest to
sposób na kontrolowanie populacji dzikich kotów, jak
również zapobieganie śmierci wielu nowych miotów. W
ramach działalności Stowarzyszenie dokarmia zwierzęta
bezdomne, prowadzi akcje adopcyjne, organizuje karmę i
pomoc weterynaryjną. Nasze działania aktywnie wspiera
Miasto Pruszków, między innymi poprzez dotacje ze
środków publicznych na utrzymanie Punktu Adopcyjnego i
funkcjonowanie Eko Patrolu Straży Miejskiej. Staramy się na
co dzień i od święta, promować SZACUNEK DO ZWIERZĄT nie tylko domowych, ale także żyjących dziko na wolności.
ZACHĘCAMY DO ADOPCJI – bo warto!
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej
zobowiązującej do należytej opieki nad psem.
Kontakt z Punktem Adopcyjnym: tel. 698-940-045

HERA jest

MEGAN Pewnego dnia Megan zjawiła się na czyimś

radosną, kontaktową i żywiołową sunią.
Bardzo źle znosi pobyt w schronisku i szczególnie dla niej
pilnie szukamy nowego domu. Hera potrzebuje kontaktu z
człowiekiem. Szukamy dla Hery domu, który zapewni jej
sporo ruchu i zabawy. Sunia umie chodzić na smyczy, jest
wysterylizowana i zaczipowana.
Kontakt w sprawie adopcji tel. 698 940 045

podwórku w Pruszkowie, nie wiadomo jak, nie wiadomo
skąd. Szukamy dla niej nowego domu. Nowi opiekunowie
powinni mieć doświadczenie z rasą. Megan lubi wychodzić
na spacery i bawi się zabawkami. Szukamy dla suni
odpowiedzialnego domu, który da jej poczucie bezpieczeństwa i spokój. Kontakt w sprawie adopcji tel. 698 940 045

wielkość: średnia
wiek: 3 lata
odrobaczenie: tak
szczepienia: tak

NASZE DZIEDZICTWO

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej
Jak skutecznie ocalić materiały archiwalne dotyczące naszego
lokalnego dziedzictwa historycznego.

Portal ARCHIWA.ORG prowadzony
przez Ośrodek Karta z Warszawy, jest
INTERNETOWYM CENTRUM POLSKIEJ
ARCHIWISTYKI SPOŁECZNEJ.
Na portalu znajdują się tzw. Cyfrowe
Archiwa Tradycji Lokalnej, gdzie
prezentowane są materiały archiwalne
dotyczące lokalnego dziedzictwa.
Od kilku lat nasze biblioteki gminne z
Michałowic, Komorowa, Nadarzyna
oraz Raszyna, Milanówka i Podkowy
Leśnej, a także organizacje społeczne,
aktywnie uczestniczą w programie
CALT, polegającym na tworzeniu
Cyfrowych Archiwów Tradycji
Lokalnej. Z pomocą sprzętu do
digitalizacji zbiorów, a także dzięki
pracy przeszkolonych pracowników,
lokalne biblioteki archiwizują zbiory
i prowadzą swoje strony internetowe
na portalu www.archiwa.org, gdzie
zamieszczają materiały z lokalnych
archiwów społecznych.

Publikowane są zbiory archiwaliów z
bibliotek, ale przede wszystkim zbiory
archiwów udostępniane lub przekazywane ze szkół, stowarzyszeń lokalnych,
straży pożarnych, sołectw i osób
prywatnych (od mieszkańców). Akcja
przynosi efekty, ponieważ biblioteki
zachęcają mieszkańców i społeczności
lokalne do udostępniania swoich
materiałów archiwalnych w celu ich
włączenia do zasobów lokalnego
dziedzictwa.
Ostatnio do archiwów CALT ciekawą
dokumentację przekazała np.: OSP z
Nowej Wsi – materiały, ukazujące
najstarsze dzieje ochotniczej straży
pożarnej można obejrzeć na stronie
michalowice.komorow.archiwa.org
Ciekawe zdjęcia udostępniają oraz
archiwizują biblioteki z Nadarzyna i
Raszyna – większość zbiorów dotyczy
historii oraz lokalnych tradycji

miejscowości położonych na terenie
obu gmin powiatu pruszkowskiego.
Żeby zachować cenne pamiątki dla
obecnych i przyszłych pokoleń, także na
łamach
Społecznika,
zachęcamy
mieszkańców do dzielenia się swoimi
zbiorami
archiwaliów.
Wystarczy
wyciągnąć z szaf i szuflad stare zdjęcia;
fotografie dziadków czy babci, zdjęcia
zrobione w swojej miejscowości przed
laty, kwity podatku wpłacanego u
sołtysa np.: w roku 1935 czy 1965
– w bibliotece zeskanują i opiszą
materiały, a potem w formie cyfrowej
pamiątki te zostaną dołączone do
internetowego zbioru archiwaliów.
Pytajcie o Archiwa Tradycji Lokalnej w
swoich bibliotekach – to naprawdę
działa! Zachęcamy do poznania już
istniejących
zasobów
Cyfrowych
Archiwów Tradycji Lokalnej adresy
stron internetowych poniżej 

CATL nr 125

Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie

http://michalowice.komorow.archiwa.org

CATL nr 106

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie

http://raszyn.archiwa.org

CATL nr 92

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

http://nadarzyn.archiwa.org

CATL nr 4

Miejska Biblioteka Publiczna im.
Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

http://podkowa.lesna.archiwa.org

CATL nr 135

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna

http://tppl.podkowa.lesna.archiwa.org

CATL nr 126

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

http://milanowek.archiwa.org

„ARCHIWUM SPOŁECZNE powstaje w efekcie celowej oddolnej działalności obywatelskiej. Jego główną
misją jest aktywne działanie na rzecz ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, a celem
pozyskiwanie, zabezpieczanie, opracowanie i udostępnianie materiałów wchodzących w skład
niepaństwowego zasobu archiwalnego.”

NASZE DZIEDZICTWO
HISTORIE NASZYCH „MAŁYCH OJCZYZN” / Lektury na dobry początek
Nadarzyn na przestrzeni wieków.
Historia Nadarzyna od średniowiecza po czasy współczesne
Publikacja ciekawie ukazuje najstarsze dzieje południowych rubieży obecnego
powiatu pruszkowskiego i sięga do korzeni Nadarzyna - jednego z pierwszych miast w
naszej okolicy. Książkę wydała gmina Nadarzyn w 2014 roku, z okazji jubileuszu
nadania praw miejskich miastu (egzemplarze można chyba jeszcze nabyć w urzędzie
gminy?) To pierwsze od lat, zbiorowe opracowanie dziejów Nadarzyna, które otwiera
drzwi do dalszych badań historycznych dotyczących np.: postaci Michała Kazimierza
Ogińskiego hetmana, który był właścicielem Nadarzyna pod koniec XVIII wieku i stał
się także ojcem założycielem Majątku Ziemskiego Hellenów. Czy to Ogiński przesiedlił
mieszkańców Parzniewa i założył dla nich Nową Wieś ? Na te pytania może kiedyś
odpowiedzą lokalni historycy….

Historia Pruszkowa do roku 1945
Historia Pruszkowa do roku 1945 to obowiązkowa pozycja na półce każdego miłośnika
lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego. Publikacja nie tylko wprowadza
nas w świat historii Pruszkowa, ale także ukazuje różne wydarzenia z dziejów
sąsiednich miejscowościach położonych w dorzeczu Utraty i Zimnej Wody. Autor
książki - Marian Skwara, wskazuje ciekawe źródła historyczne, materiały archiwalne i
relacje świadków. Skwara sięga także po opracowania lokalnych historykówspołeczników, takich jak Bolesław Mielczarek, którego badania i poszukiwania
historyczne okazały się być przełomowe, a nawet kluczowe dla odkrycia
najdawniejszych dziejów Pruszkowa. Zachęcamy do lektury – książka dostępna jest w
zbiorach Książnicy Pruszkowskiej (do kupienia, albo do wypożyczenia –jak kto woli !)

Tradycja Mazowsza POWIAT PRUSZKOWSKI (przewodnik)
Jeśli chcemy poznać różne zakątki powiatu, ich historię, zabytki, oraz postacie ważne
dla dziejów poszczególnych miejscowości, to warto sięgnąć po przewodnik, wydany
przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie w 2006 roku. Publikacja
powinna być dostępna we wszystkich bibliotekach lokalnych (sprawdźcie, czy jest w
waszej lokalnej bibliotece) jako jedna z obowiązkowych lektur dla mieszkańców
pragnących poznać lepiej korzenie swoich miejscowości oraz bogactwo lokalnego
dziedzictwa kulturowego. Byłoby wspaniale, gdyby wznowiono wydanie w większej
liczbie egzemplarzy – tak, aby faktycznie na obszarze powiatu można było kupić
przewodnik w księgarniach i kioskach, domach kultury, muzeach czy innych
instytucjach mających za zadanie promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Przewodnik przede wszystkim powinien być dostępny w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie – jako sztandarowa publikacja promocyjna.

LUBISZ KSIĄŻKI I NIE BOISZ SIĘ PISAĆ - DOŁĄCZ DO REDAKCJI „SPOŁECZNIKA”
W kolejnym numerze rusza dział literacki „Sąsiedzi polecają”, w którym opowiemy o książkach, o spotkaniach literackich,
o lokalnych klubach miłośników poezji i prozy, które działają w naszych miejscowościach na obszarze powiatu pruszkowskiego.
Dołącz do redakcji Społecznika, aby współtworzyć dział literacki „Sąsiedzi polecają”. Zgłoszenia prosimy kierować na adres
e-mail: redakcjaspolecznika@gmail.com
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POZNAJEMY POLSKIE KRESY
Aby zachęcić społeczność Pruszkowa
i okolic do rozwijania zainteresowań
historią, Pruszkowskie Stowarzyszenie
Patriotyczne, przy ścisłej współpracy z
Muzeum Dulag 121, wystąpiło z inicjatywą zorganizowania cyklu spotkań
pod hasłem: Poznajemy Polskie Kresy.
Spotkania kresowe, będące wspólnym
projektem muzeum i stowarzyszenia,
nazwaliśmy „Pamięć Kresów”.
O PROJEKCIE: CELE I ZADANIA
Dziedzictwo historyczne i kulturowe
Polskich Kresów stanowi niezbywalną
część polskiej tożsamości narodowej.
Projekt PAMIĘĆ KRESÓW podejmuje
ten temat na nowo – także w kontekście
współczesnych wyzwań dotyczących
kształtowania postaw patriotycznych
młodego pokolenia. W ramach spotkań
kresowych odbywać się będą wykłady
i prelekcje, a także dyskusje i debaty z
udziałem historyków. Już w zeszłym
roku, w grudniu, miał miejsce wykład
inauguracyjny projektu pt.: Kresy –
niekończąca się historia, który
wygłosił prof. Andrzej Nowak, zaproszony do Pruszkowa przez dyrektor
Muzeum Dulag 121, Małgorzatę
Bojanowską. Po wykładzie żywo dyskutowano o niegasnącej pamięci, która
jest ciągle obecna oraz oddziałuje na
naszą
współczesność.
Uczestnicy
spotkania szukali także odpowiedzi na
pytanie: Jaka byłaby Polska bez Kresów,
czy w ogóle byłaby Polską, którą znamy?
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
DO MUZEUM DULAG 121
W 2016 r. otwarte spotkania kresowe
organizowane będą w pruszkowskiej
w siedzibie Muzeum Dulag 121, przy ul.
3 Maja 8A. Podczas spotkań poznawać
będziemy historię Polskich Kresów, a
także dyskutować m.in.: o obecnej
sytuacji Polaków na Litwie. Planowane
są również wydarzenia towarzyszące.
W styczniu w Muzeum Dulag 121
prezentowane były początki historii

Kresów: czasy panowania ostatniego z
Piastów, Kazimierza Wielkiego, kiedy
do Królestwa Polskiego przyłączono
Ruś Czerwoną (1340-1370), aż do
czasów Unii Lubelskiej w 1569 r, gdy
powstała
Rzeczpospolita
Obojga
Narodów, nazywana I Rzeczpospolitą.
W lutym spotkanie z cyklu „Pamięć
Kresów” poświęcone było relacjom
największych grup narodowościowych
I Rzeczypospolitej, a więc ludności
polskiej, litewskiej i ukraińskiej.
Terminy kolejnych spotkań znajdą
Państwo na stronie Muzeum Dulag 121
www.dulag121.pl i na stronie internetowej stowarzyszenia patriotycznego

www.pruszkowskiesp.pl
Przed nami ciekawe tematy: Kresy pod
zaborami, Kresy w czasach II Rzeczpospolitej, Kresy po II wojnie światowej.
Zachęcamy pasjonatów historii do
współpracy przy organizacji spotkań.
Kontakt mailowy Muzeum Dulag 121
dulag@dulag121.pl
lub przez Stowarzyszenie Patriotyczne:
patriotyczny.pruszkow@gmail.com
Z pozdrowieniami dla czytelników:

Hanna Radziejewska
Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne

MUZEUM DULAG 121 zaprasza
NOC MUZEÓW W DULAGU
14 maja (sobota) start godz. 17:00
( do godziny 2:00 w nocy ) W programie:
- wystawa „Solidarność i wsparcie”,
- projekcja filmu „Exodus Warszawy 1944”,
- zajęcia rodzinne „Zbuduj z nami Pruszków”,
- koncert Orkiestry Dętej „Pruszkowianka”
- nocny spacer po terenie byłego obozu
Dodatkowo w godz. 17:00 – 19:00 wycieczka
„ROWEREM PO STARYM ŻBIKOWIE”. Poprowadzi Agata Gołąb w ramach cyklu „Spacery na
100-lecie Pruszkowa”. Zbiórka przy muzeum
o godz. 17:00, ul. 3 MAJA 8A.

SPACERY HISTORYCZNE
PO PRUSZKOWIE

8 maja 2016, godz. 12:00
Spacer LUDZIE DAWNEGO PRUSZKOWA
poprowadzi Szymon Kucharski; miejsce
zbiórki: przed dworcem PKP Pruszków.

21 maja 2016, godz. 14:30
Spacer PRZEMYSŁOWY PRUSZKÓW
poprowadzi Agata Gołąb; miejsce zbiórki:
przed wejściem do Pałacyku „Sokoła”.

4 czerwca 2016, godz. 12:00
Spacer TWORKI poprowadzi dr Maria Pałuba,
miejsce zbiórki: główna brama
szpitala tworkowskiego.

Więcej szczegółów: www.dulag121.pl
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Ekipa Społecznika w terenie:

Z WIZYTĄ W PAROLACH
Cykl artykułów „Ekipa Społecznika w
terenie” rozpoczynamy od wizyty w
Parolach – w małej miejscowości położonej
nad Utratą, na terenie gminy Nadarzyn.
Wybraliśmy Parole ze względu na lokalnych producentów owoców, z myślą także
o tym, aby zachęcić czytelników „Społecznika” do kupowania lokalnych produktów,
pochodzących od naszych rodzimych
rolników i sadowników.
Wizytę w Parolach rozpoczęliśmy od
spotkania z sołtysem wsi, panem Mirosławem Chruściakiem, który zaprosił nas do
lokalnej świetlicy, gdzie trwały właśnie
przygotowania do warsztatów rękodzieła.
>>>>>>>>>>>>>>>> ŚWIETLICA NOK
oraz SZARLOTKA Z PAROLSKICH JABŁEK
- W świetlicy spotykają się starsi i młodsi.
Mamy różne zajęcia, a także spotkania
kulinarne naszego Koła Gospodyń Wiejskich
– tłumaczył sołtys Paroli, dodając: - Nasze
gospodynie są znane z pierwszorzędnych
wypieków i mają na swoim koncie niejedną
gminną nagrodę. Pieką np.: babki drożdżowe, domowe pączki i rogaliki, serniki, no
i szarlotki z parolskich jabłek. Czasem są też
pierogi. Panie mają własne receptury, robią
przetwory; świetne ogórki, a także dżemy –
zachwalał sołtys. Dowiedzieliśmy się, że
świetlica, jako filia Nadarzyńskiego Ośrodka
Kultury, otwarta jest codziennie. Miejscem
opiekuje się Monika Majewska: instruktorka NOK i lokalna animatorka kultury.
- Już w przyszłym roku będziemy mieli nową
świetlicę razem z zapleczem sportowym w
postaci boiska i siłowni. Budowa ruszyła, a
gmina zapewnia, że w 2017 r. obiekt będzie
gotowy do użytku – tłumaczył z wyraźnym
zadowoleniem sołtys Mirosław Chruściak.
>>>> WIEŚ Z HISTORIĄ I TRADYCJAMI
Historia Paroli sięga XV wieku. Z badań
historyków Polskiej Akademii Nauk wynika,
że Parole (dawniej Parule) od 1416 roku
figurują w zapisach tzw. Metryk Koronnych
jako osada szlachecka, o której wspominają
również w Księgach Czerskich i Metrykach
Księstwa Mazowieckiego.
Obecnie we wsi mieszka ok. 200 osób.
Większość to rolnicy i sadownicy z dziada
pradziada, ale znaczny procent to także
mieszkańcy, którzy pracują w innych

branżach poza rolnictwem. Lokalna
produkcja rolna w Parolach to głównie
pszenica, ziemniaki i warzywa. Gospodarze
mają również sady jabłkowe – i jak mówią –
to z nich pochodzą najsmaczniejsze jabłka w
naszej okolicy.
- Najtrudniej jest nam sprzedać zboże,
ponieważ najbliższy skup jest dopiero w
okolicach Błonia, a i ceny za tonę polskiej
pszenicy ciągle spadają – wyjaśnia jeden z
lokalnych gospodarzy, dodając - Nasze
ziemniaki, warzywa i jabłka w większości trafiają na lokalne targowiska.
Można je znaleźć na targu w Grodzisku,
Pruszkowie, Piastowie, czy Nadarzynie.
Sprzedajemy też na Broniszach, a więc
sklepikarze ze wszystkich gmin powiatu
pruszkowskiego (którzy często zaopatrują
się na Broniszach) mogą tam dostać nasze
produkty. Nie ukrywam, że moim marzeniem jest, aby mieszkańcy mogli kupować
nasze rodzime owoce oraz warzywa w
lokalnych sklepach i warzywniakach.
CZY KUPUJEMY LOKALNE PRODUKTY
i CZY ROLNICY POTRZEBUJĄ WSPARCIA?
Zapytaliśmy rolników ze wsi Parole, czy na
targowiskach lokalnych mieszkańcy pytają
o miejscowe produkty i czy interesują się
tym, skąd pochodzą warzywa i owoce,
czy są np.: od rodzimych producentów?
Okazało się, że takie zapytania na targowiskach padają rzadko (a w sklepach
jeszcze rzadziej), a jeśli już, to i tak w
większości przypadków o zakupie decyduje
głównie atrakcyjny wygląd produktu, a nie
jego pochodzenie. Rolnicy z Paroli, którzy
sprzedają na lokalnych targowiskach
twierdzą, że żeby przekonać mieszkańców
do kupowania produktów lokalnych,
potrzebna jest kampania promocyjnoinformacyjna z prawdziwego zdarzenia.
Z rozmowy z rolnikami wynika, że trzeba
zawalczyć na poważnie o nowe nawyki
lokalnych konsumentów i przekonać
ludzi, że lokalne produkty nie tylko są
zdrowe i smaczne, ale są także czymś
więcej…. Gdy je kupujemy, to wspieramy
rozwój lokalnego rolnictwa, a także
przyczyniamy się do zachowania
ostatnich rolniczych tradycji w takich
miejscowościach jak Parole w gminie
Nadarzyn.

- Bez wsparcia zewnętrznego, jakiejś
przemyślanej promocji naszych lokalnych
produktów w skali np.: powiatu, nic nie
zdziałamy. – mówią rolnicy i dodają:
- W Grójcu mają np.: Święto Kwitnącej
Jabłoni, które zwiększa zainteresowanie
lokalnej społeczności produktami od
miejscowych rolników i sadowników.
A u nas? Raz w roku dożynki. Po nich
już nikt o rolnikach nie mówi, nie pisze. Na
razie jakoś dajemy sobie radę, ale myśląc o
przyszłości, to wydaje się, że tylko rozwój
lokalnego rynku zbytu oraz promocja
produktów regionalnych mogą być dla nas
szansą na lepsze jutro.
O JABŁKACH Z PAROLI OPOWIADA PAN
MIROSŁAW MŁOŹNIAK - SADOWNIK:
- Moja rodzina jest w Parolach od pokoleń. Tu
ziemię uprawiali moi dziadkowie oraz
pradziadkowie, babcia zaś moja pochodziła
z Granicy, z rodziny Olszaków. Zawsze
mieliśmy sady owocowe. W latach 70-tych
były w Parolach tzw. sady zblokowane i było
tego razem 36 hektarów. Jak okiem sięgnąć
wszędzie rosły jabłonie. Lata 90-te przyniosły
zmniejszenie produkcji, ponieważ i sady się
zestarzały. Kiedyś się mówiło: „najlepszy
sadek, jak zasadził dziadek”, a teraz
współczesny sad żyje zaledwie ok. 12 lat i cały
czas intensywnie owocuje, już po pierwszym
roku od zasadzenia. Obecnie mamy specjalne
chłodnie do przetrzymywania owoców,
inwestujemy w maszyny i nowe nasadzenia.
U mnie przybędą 2 hektary sadu, a obecnie
mam 7,5 hektara uprawy jabłoni. Zapraszam
do Paroli po najlepsze jabłka - naprawdę
warto!

Na zdjęciu: Od lewej –Sołtys Paroli Mirosław
Chruściak oraz lokalny sadownik Mirosław
Młoźniak z wnuczką i zięciem.

Zdjęcia i opracowanie relacji z wizyty w
Parolach: Dominika Małgowska
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WSPÓLNOTA
LOKALNYCH AKTYWISTÓW
O wyjątkowej wspólnocie lokalnych aktywistów i społeczników, która
powstała w Pruszkowie w 2015 r. opowiada Bogdan Urban

W 2015 roku siedziba Stowarzyszenia
Socjus, przy ul. Kraszewskiego 18 w
Pruszkowie, stała się LOKALNYM
CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ.

Spotkania integracyjne stowarzyszeń
z Pruszkowa, Komorowa, Nadarzyna
oraz Piastowa, konsultacje dotyczące
zwiększenia aktywności obywatelskiej mieszkańców, lokalne zebrania
społeczników, planowanie wspólnych
projektów, pogadanki na temat idei
budżetu obywatelskiego – to tylko
niektóre wydarzenia, których byłem
świadkiem i uczestnikiem w 2015 roku
w Pruszkowie (w siedzibie Socjusa).
Dziś mogę powiedzieć, że zeszły rok
był przełomowy nie tylko dla mojej
organizacji pozarządowej, ale również
dla innych lokalnych stowarzyszeń
i fundacji z Pruszkowa i okolic.
CO SIĘ ZMIENIŁO ?
Dzięki lokalnej inicjatywie społecznej
o nazwie FORUM DLA AKTYWNYCH
w 2015 roku udało nam się stworzyć w
Pruszkowie wyjątkową wspólnotę.
Spotkania Forum dla aktywnych to
był impuls do integracji oraz początek
współpracy liderów 15 stowarzyszeń
i fundacji z lokalnego sektora NGO.
PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY
Forum zaczęło funkcjonować w marcu
2015 roku, a już w maju widać było
efekty naszej pracy. Grupa aktywistów
i społeczników tchnęła nową energia
w życie społeczne Miasta Pruszkowa
poprzez wspólny projekt o nazwie
Śniadania w parku. Pomysłodawcą
projektu było nasze lokalne Społeczne
Stowarzyszenie Forum Pruszków.
Inicjatywa społecznych pikników

śniadaniowych w pruszkowskich
parkach szybko zyskała aprobatę
innych organizacji pozarządowych. To
był dobry początek współpracy, która
trwa do dziś i ciągle się rozwija.
W związku z organizacją Śniadań
spotkania Forum dla aktywnych
przeniosły się w kwietniu do siedziby
Socjusa. Z tygodnia na tydzień
dołączały do nas nowe organizacje,
animatorzy i wolontariusze. Do
wytężonej pracy nad wspólnym
projektem Śniadań mobilizowała nas
Emilia Frydrych ze Stowarzyszenia
Forum Pruszków - koordynatorka
Forum dla aktywnych.
DZIEJE SIĘ - W PARKU
Realizacja pikników pod hasłem
ŚNIADANIA W PARKU ruszyła pełną
parą w maju. Śniadania odbywały się w
Parku Kościuszki w Pruszkowie także
w czerwcu i we wrześniu 2015 roku.
Impreza miała charakter społeczny lokalne stowarzyszenia prezentowały
swoją codzienną działalność, projekty i
inicjatywy. Społecznicy prowadzili
warsztaty, pokazy, animacje i zabawy.
Pikniki śniadaniowe zostały dobrze
przyjęte przez lokalną społeczność –
mieszkańcy Pruszkowa dość szybko
przywykli do sobotnich spotkań w
parku w gronie aktywistów z
lokalnych fundacji i stowarzyszeń.
Wystarczyło tylko spakować kosz
piknikowy i przyjść do parku z rodziną
przyjaciółmi.
Dla nas, społeczników, to był czas
integracji w działaniu i sprawdzian
naszych umiejętności pracy w grupie.
To wtedy nauczyliśmy się, jak sobie
pomagać i że warto sobie zaufać. Nagle

okazało się, że wspólnymi siłami
można zrealizować nawet najśmielsze
plany i działania, których w pojedynkę
nigdy nie dali byśmy rady udźwignąć.
Każdy wniósł w organizację pikników
coś od siebie – jedni załatwiali
namioty, inni stoły i krzesła, czy koce
do plenerowego biesiadowania. Inni
szykowali warsztaty, albo załatwiali
nagrody konkursowe.
Wspólnie
wieszaliśmy plakaty. Zaprosiliśmy też
instytucje kultury, restauracje oraz
klubokawiarnie. Promocyjnie nasze
działania wsparł Urząd Miasta.
NGO W PRZESTRZENI MIASTA
Kolejna wspólna inicjatywa, w którą
zaangażowało się również Forum dla
aktywnych, to był społeczny remont
ogrodzenia „Willi pod Bocianem” w
Pruszkowie.
Przy
odnowieniu
ogrodzenia zabytkowego budynku w
październiku i listopadzie pomagali
członkowie kilku stowarzyszeń oraz
specjaliści z branży budowlanej jako
wolontariusze. Materiały do prac
remontowych ufundował lokalny
przedsiębiorca Grzegorz Jastrzębski
>> jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Mam nadzieję, że nasza energia do
działania promieniować będzie na
naszych sąsiadów z innych gmin
powiatu. Do owocnej współpracy na
rzecz rozwoju sektora społecznego
zachęcam oraz wszelkich sukcesów w
tej materii sobie i Państwu życzę.
Z pozdrowieniami dla czytelników:
Bogdan Urban
Prezes Stowarzyszenia „Socjus”
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Pasjonat Sportowej Polski 2015
Medal dla Wojciecha Niteckiego z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Brwinowa
za wkład w rozwój kultury fizycznej.
Pod koniec 2015 roku, podczas gali zorganizowanej w
siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie,
odbyło się wręczenie medali dla osób szczególnie
zasłużonych dla rozwoju kultury fizycznej na terenie gmin i
powiatów polskich. Dyplom i medal Pasjonata Sportowej
Polski 2015 za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej,
otrzymał Wojciech Nitecki z Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” z Brwinowa. Wojciech Nitecki został uhonorowany
za swoja wieloletnią działalność na rzecz promocji sportu i
rekreacji, a także za zachęcanie do uprawiania zdrowego
stylu życia oraz inicjowanie imprez sportowych. Laureat od
2006 r. związany jest z Towarzystwem Gimnastycznym
„Sokół”, w którym pełni obecnie funkcję kierownika sekcji
trójboju siłowego i kulturystyki. Jest pomysłodawcą, a także
organizatorem przeprowadzonych już 15-krotnie Mistrzostw
Brwinowa w wyciskaniu sztangi leżąc oraz uczestnikiem
wielu zawodów siłowych w kraju i za granicą.
Zainteresowanie tą nietypową dyscypliną sportu przekazuje
młodym mieszkańcom Brwinowa: obecnie w sekcji trójboju
siłowego i kulturystyki Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” pod okiem pana Wojciecha trenuje 15-osobowa
grupa młodzieży i dorosłych.

Na zdjęciu: Laureat nagrody Wojciech Nitecki z Pawłem
Nastulą (fot. Elżbieta Nitecka)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Serdecznie gratulujemy nagrody
oraz życzymy dalszych sukcesów !!!

NIEDOŚCIGNIONY DUET, który o Pruszkowie piórkiem i piórem opowiada …
Pruszków wg. Jerzego Kazimierza Blancarda oraz Tadeusza Huberta Jakubowskiego
„Pruszków piórkiem i piórem” to niezwykła podróż po Pruszkowie. Album
zawiera kilkadziesiąt rysunków Jerzego Kazimierza Blancarda, którego
twórczość w zakresie grafiki znamy m.in.: z Przeglądu Pruszkowskiego
wydawanego od lat przez Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe.
Rysunki, zamieszczone w albumie, komentarzami opatrzył Tadeusz Hubert
Jakubowski – pisarz, społecznik i Pruszkowianin, członek Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich, którego spotkania autorskie cieszą się ogromnym zainteresowaniem,
zwłaszcza lokalnej społeczności.
„Pruszków piórkiem i piórem” to ilustrowana opowieść o architekturze miasta i
jej historii, którą kształtowały m.in.: burzliwe wydarzenia dziejowe oraz
zawieruchy wojenne. To także specjalny, niecodzienny przewodnik po najciekawszych i często nieznanych zakątkach Pruszkowa, a także po okolicznych
miejscowościach sąsiednich. Album wydała Książnica Pruszkowska z okazji
tegorocznego święta 100-lecia nadania praw miejskich miastu. Wersja
elektroniczna zamieszczona jest na stronie internetowej Miasta Pruszkowa pod
adresem: www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/wydawnictwa. POLECAMY !

INICJATYWY I PROJEKTY

EDUKACJA
EKOLOGICZNA
PRZETWARZANIE ŚWIATA i ART-RECYKLING
W NADARZYNIE, KONFERENCJA W SĘKOCINIE

Lokalne organizacje pozarządowe
realizują co roku setki fantastycznych
projektów, z których korzystają i w
których uczestniczą zarówno starsi jak
i
młodsi
mieszkańcy
powiatu
pruszkowskiego. Pod koniec 2015
roku grupy dziecięce i młodzieżowe z
kilku naszych gmin wzięły udział w
PRZETWARZANIU ŚWIATA – tak
swój projekt z zakresu edukacji
ekologicznej nazwało Stowarzyszenie
Projekt Raszyn. Organizacja otrzymała dodatkowe wsparcie finansowe z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a
partnerem wspierającym projektu
była firma H e tma n z N a d a rzy na .
W ramach projektu proekologicznego
PRZETWARZANIE
ŚWIATA
na
obszarze powiatu pruszkowskiego, od
października do grudnia 2015 roku,
przeprowadzono cykl bezpłatnych
zajęć z edukacji ekologicznej dla

dzieci oraz młodzieży. Do udziału
w projekcie zaproszono lokalne
przedszkola, a także klasy szkół
podstawowych i gimnazjów między
innymi z Raszyna, Nadarzyna,
Komorowa, Brwinowa i Pruszkowa.
Zorganizowano prelekcje z zakresu
ekologii, zajęcia ART-RECYKLINGU
m.in.: z wykorzystaniem materiałów
wtórnych oraz gry terenowe dla
gimnazjalistów,
podczas których
młodzież nagrywała autorskie filmiki
ukazujące różne postawy ludzi wobec
ekologii i problemu zanieczyszczania
środowiska naturalnego.
Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in.:
jak należy segregować odpady, jak
przebiega proces recyklingu szkła,
papieru, metalu czy plastiku, jakie
zachowania pomagają na co dzień
chronić środowisko naturalne. Grupy
z opiekunami zwiedzały także zakład
przetwarzania i segregacji odpadów

RIPOK Hetman w Nadarzynie, gdzie
można było obserwować proces
przetwarzania odpadów i dowiedzieć
się, gdzie trafiają materiały odzyskane
w wyniku domowej segregacji.
Projekt PRZETWARZANIE ŚWIATA
zakończyła konferencja zatytułowana
„Gospodarka odpadami komunalnymi
w praktyce”, zorganizowana tym
razem dla specjalistów i lokalnych
samorządów w Instytucie Badawczym
Leśnictwa w Sękocinie.
* W zajęciach zorganizowanych przez
Stowarzyszenie Projekt Raszyn wzięło
udział ponad 500 uczestników; dzieci
oraz młodzież, kadra nauczycieli i
wychowawców.
Dorota Betko
Stowarzyszenie Projekt Raszyn

RELACJA Z PIKNIKU W FALENTACH – kwiecień 2016
23 kwietnia Stowarzyszenie Projekt Raszyn zorganizowało
PIKNIK HISTORYCZNY w zabytkowym zespole pałacowoparkowym w Falentach. Na zaproszenie stowarzyszenia
przyjechali miłośnicy rekonstrukcji historycznych z całej
Polski. Można było spotkać żołnierzy w mundurach Wojsk
Napoleońskich, a także rekonstruktorów z Pułku Księstwa
Warszawskiego. Na mieszkańców i gości czekały liczne
atrakcje m.in.: pokazy musztry, uzbrojenia i umundurowania,
zwiedzanie obozu żołnierskiego, warsztaty dawnego
rzemiosła, a także zajęcia plastyczne i animacje dla dzieci.
Impreza towarzyszyła tegorocznym obchodom rocznicy
Bitwy pod Raszynem i jak co roku przyciągnęła do pałacu w

Falentach liczne grono mieszkańców gminy Raszyn, a także
gości z sąsiednich gmin i miejscowości. Można było
uczestniczyć w grach plenerowych, a także udoskonalić
swoje umiejętności podczas zajęć rękodzieła artystycznego.
W ramach imprezy odbył się również koncert muzyki
klasycznej, a po nim nauka tańców dawnych.
Z gościnną wizytą w Falentach byli także Strzelcy, którzy
prowadzili zajęcia edukacyjne dla nieco starszej widowni,
zainteresowanej rozwijaniem swoich talentów strzeleckich.
Jak co roku, na pikniku królowała żołnierska grochówka, a
także specjały z kuchni polowej, urządzonej w obozie
żołnierzy. Kolejny piknik z okazji Bitwy pod Raszynem za rok.

INICJATYWY I PROJEKTY

SALON PRUSZKOWSKI
Salon Pruszkowski to grupa artystów malarzy i grafików,
których łączy nie tylko wspólna pracownia, ale przede
wszystkim moc twórcza i kreatywność. Grupa powstała jako
forma rozwoju artystycznego i działa od kilkunastu lat na
terenie miasta Pruszkowa. Członkami są twórcy zrzeszeni w
związkach artystów, jak i twórcy niezależni. Grupa ma na
swoim koncie wiele znaczących projektów, z których kilka
wpisało się już na stałe w działalność kulturalną miasta.
Salon zainicjował powołanie w Pruszkowie plenerowej
galerii o nazwie „Pruszkowski Montmartre”. Galeria, poprzez
pokazy w otwartej przestrzeni miejskiej, zapewnia
mieszkańcom miasta żywy kontakt ze sztuką i sprawia, że
twórczość artystów zyskuje szeroką widownię i nowe rzesze
odbiorców. Do wyjścia „poza mury galerii” artystów
zachęciła w zeszłym roku impreza plenerowa „Śniadania w
parku” - Pruszkowski Montmartre będzie gościem także
tegorocznych pikników śniadaniowych w maju i w czerwcu.
Każdego roku Salon Pruszkowski uczestniczy również w
Nocy Muzeów – wówczas pracownię grupy w zabytkowym
Pałacyku Sokoła odwiedzają liczni Pruszkowianie, dla
których wizyta u artystów Salonu Pruszkowskiego jest od lat
stałym punktem programu zwiedzania w Noc Muzeów.

Salon wystawiał wielokrotnie prace swoich twórców m.in.:
w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego,
Mateczniku Mazowsze w Karolinie, a także podczas wystaw
w pruszkowskim Pałacu Ślubów, hotelach ComfortBiznes i
Victor. Grupa zorganizowała też pokaz na basenie Kapry –
w nietypowej przestrzeni, ale za to z udziałem licznej
publiczności. Pruszkowski Salon gościł z wystawami także w
Warszawie m.in. w Galerii Sztuki Współczesnej „Aktyn”,
Galerii Teatru Kamienica, w Domotece, czy w Galerii Irydiona
– wszystkie te miejsca są przyjazne sztuce i starają się
promować artystów oraz ich dorobek twórczy.
Warto wspomnieć, że artyści Salonu przekazują swoje prace
na aukcje charytatywne, m.in.: na rzecz Domu Artysty
Weterana w Skolimowie oraz dla placówek edukacyjnych.
Twórczością i aktywnością w działaniu Salon Pruszkowski
stara się zwracać uwagę na zjawiska kultury i sztuki
tworzonej współcześnie - tu i teraz. Grupa zabiega o stały
kontakt z lokalną społecznością i dąży do tego, aby Pruszków
był inicjatorem artystycznych działań skupiających
lokalnych i ogólnopolskich twórców sztuki. Więcej o
działalności grupy i jej twórczości na Facebooku SALON
PRUSZKOWSKI.

PRZEMOC

BEZ PRAW DO POWIELANIA

W ramach programu
„Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie” Hufiec ZHP Pruszków realizuje kampanię
społeczną pod hasłem Przemoc – bez praw do powielania.
Kampania dotyka problemu, o którym coraz częściej mówi się
otwarcie. PRZEMOC W RODZINIE to dziś już nie temat tabu,
ale ciągle jeszcze nie wszyscy mają świadomość , że przemoc
psychiczna i fizyczna to jedno z największych zagrożeń dla
prawidłowego funkcjonowania rodziny. Ze zjawiskiem
przemocy, zwłaszcza psychicznej, walczy się trudno, bo nadal
wiele osób nie traktuje problemu poważnie. Tymczasem
przemoc psychiczna przynosi cierpienie, a jej skutki są
odczuwalne latami przez członków rodziny, zwłaszcza dzieci.
Jeśli w rodzinie pojawia się przemoc, należy reagować szybko
i zwalczać problem przez zdecydowane działania. Aby
sytuacja nie powtórzyła się, trzeba dotrzeć także do przyczyn
problemu. Podstawą jest tu edukacja - musimy wiedzieć, jak
rozpoznać symptomy przemocy, jak się zachować i jak
reagować w obliczu przemocy, jak pomóc ofiarom, do kogo

skierować osoby dotknięte problemem. Potrzebna jest
zwłaszcza edukacja dotycząca przemocy psychicznej, bo
zjawisko to występuje w znacznie większej skali niż przemoc
fizyczna i jest trudniejsze do rozpoznania. Przemoc może być
latami ukrywana: to chyba najgorsza sytuacja, przede
wszystkim dla ofiar. Ale i z takiej sytuacji można wyjść
obronną ręką; wystarczy wykonać pierwszy krok - telefon do
GOPS lub MOPS. Pomóc mogą także osoby spoza rodziny np.:
sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, nauczyciele. Kiedy tylko
rozpoznamy symptomy przemocy powinniśmy reagować
zawiadamiając np.: odpowiednie służby publiczne.
W ramach kampanii, prowadzonej przez ZHP Hufiec
Pruszków, przygotowano plakaty, spoty, film promocyjny,
spotkania i prelekcje. Projekt współfinansuje Powiat
Pruszkowski. Więcej o programach i projektach harcerzy
na stronie internetowej Hufca ZHP Pruszków pod adresem:

www.pruszkow.zhp.pl
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NAGRODA
RAZEM DLA ROZWOJU
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – partnerstwo
lokalne Brwinowa, Milanówka oraz Podkowy Leśnej,
otrzymało wyróżnienie i nagrodę w konkursie
Samorządowy Lider Zarządzania 2015

W dzisiejszych czasach nie można
mówić o lokalnym rozwoju bez
współpracy oraz dialogu pomiędzy
samorządem, lokalną społecznością i
przedsiębiorcami. Te trzy sektory:
samorządowy, społeczny, gospodarczy
powinny trwale ze sobą współdziałać, a
także informować się wzajemnie o
planach i zamierzeniach, prowadząc
konsultacje i dialog. Ten wysiłek warto
podjąć po to, aby finalnie lokalne
projekty inwestycyjne uwzględniały
możliwie szeroko potrzeby wszystkich
zainteresowanych stron i środowisk, a
szczególnie potrzeby strony społecznej.
Taki model planowania i zarządzania, w
którym stronę społeczną traktuje się
jako równorzędnego partnera, a dialog
prowadzony jest na różnych etapach
planowania i zarządzania lokalnym
rozwojem, wymaga zaangażowania, a
przede wszystkim dobrej woli stron
oraz sprawnej komunikacji społecznej.
Dobre praktyki samorządów, które
realizują taki model zarządzania oraz
rozwijają współpracę międzysektorową, promowane są poprzez konkurs
„Samorządowy Lider Zarządzania –
Razem dla Rozwoju” organizowany
przez Związek Miast Polskich. W
zeszłym roku Gmina Brwinów zgłosiła
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów
w dwóch kategoriach konkursowych.
Zarówno projekt „Szerokie partnerstwo trójsektorowe jako narzędzie

rozwiązywania problemów Obszaru
Funkcjonalnego
Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów”, jak i „Dobre
praktyki wypracowania wspólnych
kierunków rozwoju dla obszaru funkcjonalnego” znalazły uznanie w oczach
jurorów oraz zostały zakwalifikowane
do finału konkursu, w którym
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów
zdobyło wyróżnienie oraz tytuł
Samorządowego Lidera.
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów
to inicjatywa obejmująca obszar trzech
gmin: Podkowy Leśnej, Brwinowa i
Milanówka, zawiązana formalnie w
2010 roku, a zainicjowana wcześniej
poprzez wspólne wydarzenia kulturalne. W dniu 13 marca 2013 r. gminy
podpisały umowę o partnerstwie dla
realizacji wspólnego projektu z dofinansowaniem środków z Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Do tego
partnerstwa przystąpiło 50 partnerów
publicznych, pozarządowych i prywatnych. Tak liczne grono partnerów oraz
ich struktura ma na celu zapewnienie
reprezentatywności środowisk lokalnych oraz włączenie ich do wspólnego
działania. W projekcie uczestniczy
aż 20 organizacji pozarządowych:
stowarzyszeń
zajmujących
się
rozwojem lokalnym, historią regionu,
ochroną
środowiska,
sprawami
społecznymi i edukacją. Wkładem
partnerów
jest
ich
wiedza,
doświadczenie oraz kompetencje.

- Lider Zarządzania 2015 RAZEM DLA
ROZWOJU to nie pierwsza nagroda, do
której
zdobycia
przyczynia
się
współpraca gminy ze społecznikami.
Brwinów może się poszczycić dużą
aktywnością organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Ludzie z
różnych środowisk potrafią współpracować ze sobą. To dla nas oczywiste, że
gmina współpracuje z organizacjami
pozarządowymi, ale cieszy też to, że sieć
współpracy rozszerza się. Poznają się i
współpracują ze sobą stowarzyszenia
i szkoły, kluby sportowe i ośrodek
pomocy społecznej, a także organizacje
i społecznicy pomiędzy sobą - mówi
burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz
Kosiński i dodaje: - Coraz więcej osób i
środowisk zauważa korzyści płynące ze
współpracy i łączy swoje siły w działaniu
dla dobra wspólnego.
Dodatkowe informacje o PTO:
http://www.trojmiasto-ogrodow.eu/

Opracowanie: Dominika Małgowska.
Wykorzystano materiały udostępnione
przez gminę Brwinów.
Zdjęcie: zielonesasiedztwo.org.pl
W KOLEJNYM NUMERZE SPOŁECZNIKA:

Rozmowa z Anną Łukasiewicz: artystką,
prezesem zarządu Stowarzyszenia LGD
„Zielone Sąsiedztwo”.
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SPOŁECZNICY NA

KONGRESIE NGO
5 marca 2016 odbył się w Pruszkowie
lokalny kongres sektora NGO pod
hasłem POWIAT DLA SPOŁECZNIE
AKTYWNYCH. Spotkanie prowadził
Olgierd Lewan – społecznik i działacz
samorządowy, a od niedawna także
doradca Starosty pruszkowskiego ds.
komunikacji społecznej i współpracy z
organizacjami pozarządowymi. Jego
obecność przy boku nowego Starosty
Maksyma Gołosia oznacza, że powiat
pruszkowski na poważnie traktuje
współpracę z sektorem społecznym
i planuje reformę w tym zakresie.
Konferencja to był dobry pomysł na
dobry początek. Od dawna tak wielu
społeczników z lokalnych fundacji oraz
stowarzyszeń nie spotkało się w
jednym miejscu. Było około 120 osób
i prawie zabrakło miejsca w sali
konferencyjnej Starostwa. W ramach
kongresu dużo czasu poświęcono
tematowi konsultacji społecznych,
poruszono też sprawę wolontariatu.
Organizacje opiekujące się dziećmi i
rodzinami
dotkniętymi
niepełnosprawnością wskazywały na potrzebę
uruchomienia powiatowego centrum
dialogu, wspierającego kompleksowo
rozwój wolontariatu i sektora NGO.
Starosta pruszkowski Maksym Gołoś
zapowiedział oficjalnie intensyfikację
działań Powiatu w zakresie promowania działalności NGO, a zwłaszcza
Organizacji Pożytku Publicznego OPP.
Zapewnił, że w soboty, poza tygodniem
pracy, organizowane będą spotkania

dla NGO rozbudowane o szkolenia i
doradztwo branżowe. To dobry wstęp
do tzw. sieciowania NGO, którego w
zakresie ponadgminnym nigdy za wiele.
Na kongresie obecne były partnerstwa
lokalne na rzecz rozwoju - przyjechała
reprezentacja Stowarzyszenia LGD
„Zielone Sąsiedztwo”, które zrzesza
stowarzyszenia, przedsiębiorców i JST
z gminy Brwinów, z Milanówka oraz
Podkowy Leśnej. Obecna była grupa
Forum dla aktywnych, którą tworzą
lokalni społecznicy i liderzy kilku
pruszkowskich stowarzyszeń. Emilia
Frydrych (liderka forumowej grupy)
zaprosiła NGO z terenu powiatu do
udziału w tegorocznych Śniadaniach w
parku. Zaproszenie zostało przyjęte
jednogłośnie i wszystko wskazuje na to,
że 11 czerwca lokalne stowarzyszenia i
fundacje spotkają się ponownie w
szerszym gronie na plenerowym
integracyjnym pikniku w Parku
Kościuszki w Pruszkowie.
Podczas kongresu omawiano również
harmonogram konkursów ofert na
wsparcie zadań pożytku publicznego.
Starosta zadeklarował, że wsparcie
finansowe dla NGO może być w
przyszłości większe, o ile organizacje
jeszcze przed wakacjami złożą do
urzędu wnioski do budżetu na 2017 r.
W panelu dyskusyjnym organizacje
sygnalizowały także swoje potrzeby i
problemy. Z tych rozważań nasuwa się
wniosek, że warto sporządzić rzetelny

katalog potrzeb lokalnego sektora
NGO i odpowiadający mu katalog
zasobów będących z dyspozycji NGO.
Oba katalogi w zestawieniu mogą
okazać się pomocne w rozwiązywaniu
lokalnych problemów. Jeśli organizacje
dostrzegą pozytywne strony wzajemnej
wymiany lub użyczania sobie zasobów,
którymi dysponują, to będzie to wielki
krok naprzód w zakresie współpracy
lokalnych środowisk pozarządowych.
Swoje zasoby np.: rzeczowe i lokalowe,
może nieodpłatnie użyczać fundacjom
oraz stowarzyszeniom także Starostwo,
udostępniając np.: salę lub sprzęt w
ramach współpracy pozafinansowej.
Miejmy nadzieję, że nowa, powiatowa
ekipa ds. współpracy z sektorem NGO
zapewni warunki i odpowiedni klimat
do rozwoju dialogu społecznego
pomiędzy organizacjami, a wówczas
jest szansa, że NGO nawiążą współpracę
nie tylko między sobą, ale także staną
się ważnym i cennym partnerem dla
sektora samorządowego. Realizacja
wspólnych projektów oraz partnerstwo
nie jest łatwe – ale możliwe. Jeśli
pomiędzy liderami NGO zaistnieje
realna więź społeczna – oparta na
wzajemnym zaufaniu i chęci pomagania
sobie wzajemnie to będzie to wielki
sukces nas wszystkich i sedno
integracji, która powinna być
naszym wspólnym celem.
Tekst: Dominika Małgowska
Zdjęcia: Artur Sawicki
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Budżet
Obywatelski
w Pruszkowie
O budżecie obywatelskim dla Pruszkowa
opowiada Karol Michalczyk

Nie trzeba chyba nikogo przekonywac,
ze działania zwiększające aktywnosc
społeczną mieszkancow są i będą
zawsze potrzebne. Nigdy nie jest za
wiele takich inicjatyw i projektow,
ktore pomagają budowac wspolnotę,
zwiększają poczucie odpowiedzialnosci
mieszkancow
za
sprawy
dotyczące tzw. dobra wspolnego,
a jednoczesnie dają im szansę na
kreatywne kształtowanie swojego
najblizszego otoczenia. To wszystko
umozliwia budżet obywatelski –
specjalny mechanizm, dzięki ktoremu
mieszkancy
miasta
sami
mogą
decydowac o przeznaczeniu pewnej
puli srodkow publicznych z miejskiego
budzetu.
Sprawa budżetu obywatelskiego
przyspieszyła w obecnej kadencji
samorządu m.in.: dzięki zainteresowaniu tematem pruszkowskiej Rady
Miejskiej. Zaproszono do wspołpracy
Pracownię Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia” - organizację
znaną z projektow wspierających
partycypację społeczną. Powołano
specjalną Komisję Rady Miejskiej,
ktorej celem było przygotowanie
i opracowanie modelu budzetu
obywatelskiego odpowiedniego dla
Pruszkowa. Komisja pracowała przy
aktywnym udziale mieszkancow oraz
przedstawicieli wielu pruszkowskich
srodowisk
społecznych.
Podczas
spotkan Komisji Rady (otwartych dla
wszystkich chętnych) mozna było
przedyskutowac wspolnie wszelkie
wątpliwosci, wszystkie za i przeciw, tak,
aby wypracowany model budzetu
obywatelskiego był jak najbardziej

odpowiedni dla Pruszkowa. Finalnie
dzięki wspolnej pracy i dyskusjom,
wszyscy uczestnicy spotkan Komisji
Rady Miejskiej dostrzegli pozytywne
strony wprowadzenia w miescie
budzetu obywatelskiego.
Dodatkowym oraz niezwykle cennym
efektem rocznego funkcjonowania
Komisji Rady było rowniez powstanie
SPOŁECZNEGO ZESPOŁU złozonego z
radnych, przedstawicieli organizacji
pozarządowych i mieszkancow.
Członkowie Społecznego Zespołu
zostali przez Prezydenta powołani
do Rady Programowej Budżetu
Obywatelskiego
w
Pruszkowie
i będą czuwali nad jego prawidłową
realizacją.
Wdrożenie w Pruszkowie
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
przebiegać będzie następująco:
(1) W miejskim budzecie zostanie
wydzielona specjalna pula srodkow
finansowych (w pierwszym roku będzie
to ok. 1 mln zł), o przeznaczeniu ktorej
zadecydują mieszkancy w głosowaniu.
Kwota ta zostanie proporcjonalnie
rozdzielona pomiędzy 7 obszarow, na
ktore został podzielony Pruszkow.
(2) Srodki finansowe, przyznane
poszczegolnym
obszarom
miasta,
zostaną finalnie przeznaczone na
realizację tych projektow, ktore podczas głosowania zdobędą największą
liczbę punktow.
(3) To mieszkancy zgłaszac będą
projekty (pomysły na co przeznaczyc
srodki publiczne). Pomysły dotyczyc
mogą kazdej sfery działania gminy.

Moze to byc inwestycja, moze to byc
wydarzenie np.: piknik, koncert,
spotkanie tematyczne, rajd rowerowy.
Moze to byc tez inny projekt potrzebny
z punktu widzenia mieszkancow
danego obszaru.
(4) Pomysły moze zgłaszac kazdy, kto
ukonczył 14 lat. Swoj pomysł trzeba
będzie opisac na prostym formularzu
i załączyc listę 30 podpisow osob
z danego obszaru popierających daną
inicjatywę. Projekty można będzie
składać do Urzędu w formie
elektronicznej lub papierowej od
8 kwietnia do 25 czerwca 2016r.
(5) Projekty zostaną sprawdzone przez
urzędnikow jedynie pod względem
formalnym i finansowym, a następnie
ich listy zostaną upublicznione dla
kazdego z okręgow Pruszkowa. Przed
głosowaniem
organizowane
będą
spotkania i debaty publiczne, aby
pomysłodawcy mogli prezentowac
mieszkancom swoje projekty.
(6) Głosowania w obszarach odbędą
się w dniach 5-13 września 2016r.
Głosowac (w formie papierowej albo
elektronicznie) będzie mogł kazdy
mieszkaniec danego obszaru, ktory
ukonczył 14 lat.
(7) Wygrają te projekty, ktore zdobędą
największą liczbę punktow od mieszkancow swojego okręgu. Realizacja
projektow zwycięskich odbędzie się

w 2017 roku.
Karol Michalczyk
Członek Rady Programowej
ds. Budzetu Obywatelskiego w Pruszkowie

WYDARZENIA I PODSUMOWANIA
LGD NADARZYN – RASZYN - MICHAŁOWICE ŚRODKI UNIJNE NA ROZWÓJ
W 2015 roku na terenie naszego
powiatu pruszkowskiego powstała
nowa Lokalna Grupa Działania: LGD
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.
Lokalne Grupy Działania tzw. LGD to
stowarzyszenia, które funkcjonują na
terenie całej Polski od kilku lat. Są to
organizacje pomocowe i pośredniczące w procesie redystrybucji
środków unijnych. Głównym zadaniem każdego LGD jest przygotowanie
LSR, czyli Lokalnej Strategii Rozwoju
oraz pilnowanie, aby strategia ta
została zrealizowana na danym
obszarze przy udziale m.in.: środków
unijnych z inicjatywy LEADER w
ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. SYSTEM LEADER to
specjalny sposób wspierania lokalnego
rozwoju. Stawia na współpracę i dialog
pomiędzy lokalną społecznością,
organizacjami pozarządowymi, przed-

siębiorcami oraz samorządem. Jednym
słowem LEADER wspiera rozwój kierowany przez lokalną społeczność.
LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
powstało stosunkowo niedawno, ale
nowemu stowarzyszeniu udało się już
w ekspresowym tempie opracować
Lokalną Strategię Rozwoju (LSR)
dla obszaru trzech gmin: Nadarzyna,
Raszyna i Michałowic.
Strategia przeszła także pozytywnie
eliminacje konkursu wojewódzkiego, a więc LGD Nadarzyn-RaszynMichałowice otrzyma oczekiwane
wsparcie unijne. Jak podaje biuro
LGD na lokalny rozwój obszaru
trzech gmin przeznaczona zostanie
kwota 7 mln 911 tysięcy złotych
unijnego wsparcia z PROW 20142020. Nabory wniosków ruszą
zapewne jeszcze w tym roku. O
środki unijne na realizację projektów

służących lokalnemu rozwojowi, będą
mogli ubiegać się mieszkańcy, (w tym
twórcy, artyści, rzemieślnicy oraz
rękodzielnicy), lokalni przedsiębiorcy,
organizacje pozarządowe, a także
instytucje i samorządy z obszaru
gminy Nadarzyn, Raszyn, Michałowice.
Więcej informacji o wsparciu unijnym
oraz działalności nowej Lokalnej
Grupy Działania znajdą państwo na
stronie internetowej www.nadarzynraszyn.pl. Zapytania można kierować
także do biura LGD: ul. Osiedlowa 72,
Rusiec tel.: 575-905-308
e-mail.: lgd@nadarzyn-raszyn.pl
Dyżury w Biurze LGD:
Poniedziałki: 16:00 – 20:00;
Środy: 9:00 – 13:00
Opracowanie: Dominika Małgowska
Na podstawie informacji uzyskanych
od LGD oraz z portalu prow.mazovia.pl

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.”

DARMOWA POMOC PRAWNA dla seniorów i osób młodych.
Punkty Darmowej Pomocy Prawnej uruchomiono na
terenie Piastowa i Pruszkowa oraz Raszyna i Opaczy Kolonii
(gmina Michałowice). System działa od niedawna w związku
z wejściem w życie kolejnej ustawy poszerzającej grupę
obywateli, którzy mogą korzystać z darmowej pomocy
prawnej. Urzędnicy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
mówią, że mimo krótkiego czasu, jaki upłynął od
uruchomienia darmowego poradnictwa, zainteresowanie
usługą publiczną rośnie z tygodnia na tydzień.
Czy wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z darmowej
pomocy prawnej oferowanej w nowych punktach? Niestety
nie – zgodnie z ustawą punkty obsługują nieodpłatnie tylko:
osoby młode (do 26 roku życia), seniorów 65+, kombatantów
i weteranów, a także osoby najuboższe. Przypominamy, że
osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby bezrobotne oraz
osoby niepełnosprawne mogą korzystać z nieodpłatnej

pomocy prawnej dostępnej za pośrednictwem Ośrodków
Pomocy Społecznej (GOPS i MOPS), Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie PCPR oraz Powiatowego Urzędu Pracy. W
zakresie praw konsumenta pomocy prawnej i porad udziela
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta w Starostwie.
Poniżej podajemy adresy nowych punktów poradnictwa
prawnego, gdzie dyżurują adwokaci i radcy prawni:

Pruszków - ul. Gomulińskiego 4
Pruszków - ul. Promyka 24/26
Raszyn – ul. Poniatowskiego 20
Piastów – ul. Namysłowskiej 11
Opacz Kolonia – ul. Ryżowa 90
Więcej informacji na stronie internetowej Starostwa.

INFORMATOR KULTURALNY

Miejski Ośrodek Kultury

KAMYK
>>>> Miejski Ośrodek Kultury „KAMYK" im. Aleksandra
Kamińskiego w Pruszkowie to instytucja, która działa od
1975 roku. Naszą misją jest pielęgnowanie dziedzictwa
kulturowego oraz pobudzanie społeczności lokalnej do
kreatywnego działania na rzecz rozwoju naszego miasta, ale
nie tylko. Kierunek działalność instytucji nadają słowa
naszego patrona „Być dzielnym i umieć się pięknie różnić”.
Stawiamy na edukację kulturalną, a zwłaszcza rozwijanie
zainteresowań i pasji poprzez zajęcia w sekcjach:
artystycznej, muzycznej, plastycznej, ruchowej, tanecznej
i naukowej. Zajęcia i warsztaty adresowane są do dzieci,
młodzieży, dorosłych i seniorów. W aktualnej ofercie
edukacyjnej proponujemy ok. 40 form zajęć, które
skupiają ok. 1400 osób, w tym: dzieci (ok. 780) młodzież
(ok. 80) dorośli (ok. 120) seniorzy (ok. 4oo).
Co roku zwieńczeniem rocznej pracy artystycznej uczestników naszych zajęć są dwa ważne wydarzenia. Pierwsze z
nich to uroczysty koncert Roztańczeni, Rozśpiewani,
Roześmiani, który w barwny sposób oraz w różnorodnych
formach ukazuje talenty, umiejętności, postępy i osiągnięcia
naszych podopiecznych. Drugim jest wernisaż pracowni
plastycznych „Kamyka” pt.: Artystyczne Pasje, Twórcze
Odkrycia. Oprócz zajęć stałych niezmiennie od lat dbamy o
letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży - organizując
półkolonie i zimowiska. Prowadzimy działalność wielokierunkową, organizując cykliczne wydarzenia artystyczne,
w tym spotkania teatralne, koncerty i recitale, prelekcje,
pokazy filmowe, wieczorki literackie, wystawy, zabawy
taneczne. Na przestrzeni roku kulturalnego 2014/2015
zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 92 wydarzenia
kulturalne, w których uczestniczyło ok. 11 700 osób. Nasza
oferta to też liczne projekty: te, które realizowaliśmy w
ostatnich latach: Forum Kobiet, Kultury Świata, Dni Kultury
Krajów Europejskich oraz te, które wciąż trwają: (1)
Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek (2) Artystyczne Pasje,
Twórcze Odkrycia, (3) Galeria Sztuki Współczesnej, (4)
Rozśpiewani, Roztańczeni, Roześmiani, (5) Przegląd Sztuki
Nieprofesjonalnej - Talent, Pasja, Intuicja, (6) Pruszkowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku, (7) Pruszkowski Uniwersytet
Dziecięcy, (8) Poranki teatralne dla dzieci, (9) Konkurs Szopek
Bożonarodzeniowych. O niektórych z nich warto wspomnieć
trochę więcej…

Rok 2000 zapoczątkował w Kamyku Przegląd Sztuki
Nieprofesjonalnej Talent, Pasja, Intuicja umożliwiający
artystom-amatorom prezentację prac szerszej publiczności.
Przegląd wciąż cieszy się rosnącą popularnością.
Rokrocznie odbywa się w MOK-u Przegląd Działalność
Artystycznej Seniorów, w którym uczestniczą zespoły
z całego powiatu pruszkowskiego (w roku 2016 odbędzie się
już XIX edycja). Także w 2000 roku powstała Galeria Sztuki,
dzięki czemu w kalendarz wydarzeń kulturalnych na stałe
wpisały się wystawy indywidualne i zbiorowe twórców
profesjonalnych, jak również amatorów. Wieczór Konesera
Sztuki (cykl prezentujący projekty muzyczne i plastyczne,
łączący formułę wernisażu z koncertem) stał się swoistą
perełką piątkowych wieczorów.
Pruszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający od
2005 roku, skupia ludzi ciągle aktywnych, wciąż pragnących
realizować swoje pasje oraz poszerzać i odkrywać nową
wiedzę. Studenci PUTW raz w tygodniu uczestniczą
w ciekawych wykładach i spotkaniach ze znanymi osobami
i wykładowcami wyższych uczelni oraz w licznych zajęciach
fakultatywnych m.in. ruchowych, malarskich, komputerowych i językowych.
Pruszkowski Uniwersytet Dziecięcy od 2011 roku prężnie
działa i przyciąga dzieci z ponad przeciętną ciekawością
świata, ludzi i zdarzeń. Mali Studenci spotykają się raz w
miesiącu, na wykładach i warsztatach, podczas których
poznają fascynujący świat biologii, paleontologii, geologii,
matematyki, chemii i fizyki.
Co roku organizowana jest impreza plenerowa – Rock
Piknik – skierowana do zespołów tworzących muzykę z
kręgu szeroko pojętego rocka. Na tegorocznej, już XXI edycji
pikniku, jako gwiazda wieczoru wystąpi Luxtorpeda.
W naszym Ośrodku Kultury KAMYK gościmy także cyklicznie
osobowości m.in.: ze świata muzyki, teatru, filmu, nauki.
Działamy już ponad 40 lat organizując różnorodne
wydarzenia kulturalne oraz artystyczno-edukacyjne
zajęcia stałe. Czekamy na Ciebie!

Przeżyj z nami kulturalną przygodę !

PARTNERSTWA NA RZECZ ROZWOJU

Forum dla aktywnych
ŚNIADANIA W PARKU
O inicjatywie opowiada Emilia Frydrych
ŚNIADANIA W PARKU to inicjatywa społeczna, którą
zapoczątkowaliśmy w 2015 roku. Idea śniadaniowych
spotkań jest prosta – zachęcamy mieszkańców Pruszkowa do
wspólnego wypoczynku oraz aktywnego udziału w życiu
społecznym i pokazujemy działalność stowarzyszeń i fundacji.
Inicjatywa połączyła różne środowiska – „Śniadania”
organizują lokalne stowarzyszenia, fundacje i pasjonaci
różnych dziedzin, głównie Ci, którzy spotykają się w ramach
Forum dla Aktywnych. Wspierają nas partnerzy z instytucji
kultury oraz samorząd miasta, a także przedsiębiorcy. Całość
koordynuje Społeczne Stowarzyszenie „Forum Pruszków”.

JUBILEUSZOWY SEZON SPOTKAŃ ŚNIADANIOWYCH
Tegoroczny sezon „Śniadań w parku” będzie wyjątkowy, bo
wyjątkowy jest rok 2016, w którym Pruszków obchodzi 100lecie nadania praw miejskich. Dlatego motywem przewodnim
wszystkich sześciu spotkań śniadaniowych będą wydarzenia,
postacie oraz miejsca związane z Pruszkowem - zarówno tym
współczesnym, jak i dawnym. Wzorem pierwszego sezonu na
„Śniadaniach w parku” gościć będziemy pruszkowskich
restauratorów oraz klubokawiarnie z ofertą śniadaniowoobiadową uzupełnioną kawą, lemoniadą i słodkościami.

STREFA ŚNIADANIOWA W PARKU KOŚCIUSZKI
Tradycyjnie strefę śniadaniową przygotujemy w Parku
Kościuszki w Pruszkowie, obok Pałacyku Sokoła. W tym roku
w dwie soboty maja, czerwca i września, w godz. 11:00 – 15:00
uczestnicy Forum dla Aktywnych oraz nasi partnerzy
prowadzić będą pokazy, animacje i warsztaty, a także zawody
i jubileuszowe konkursy z nagrodami. Wystarczy spakować
kosz piknikowy, zabrać rodzinę, przyjaciół czy sąsiadów
i przyjść lub przyjechać na „Śniadanie w parku”.

PROGRAM ŚNIADAŃ W PARKU:
7 MAJA 2016 /ARTYSTYCZNY PRUSZKÓW
7 maja lokalne organizacje społeczne, animatorzy i twórcy
opowiedzą o działalności środowisk artystycznych miasta
z ostatnich 100 lat w formie spotkań, pokazów, wystaw czy
warsztatów. Artyści ze Stowarzyszenia Akwarelistów
Polskich i Salonu Pruszkowskiego będą malować w plenerze
i poprowadzą dla chętnych warsztaty przy sztalugach.
Animatorzy z MOK „Kamyk” zachęcą do udziału w twórczych
warsztatach. Zaprezentujemy również ARTEFAKT – jeden
z eksponatów pruszkowskiego Muzeum Starożytnego

Hutnictwa Mazowieckiego, który będzie zapowiedzią
wrześniowego festiwalu antyku. Ponad to przestrzeń
parkowa obok Pałacyku Sokoła zamieni się na chwilę w
bajeczne OGRODY HOSERA. Altany z kwiatami oraz wystawę
fotografii w stylu retro przygotuje Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne. Specjalni goście zaprezentują wiersze
i wspomnienia o Pruszkowie, ale o tym na razie cicho sza.

21 MAJA 2016 / PRZEMYSŁOWY PRUSZKÓW
Podczas drugiego „Śniadania” przypomnimy fenomen epoki
dynamicznego rozwoju przemysłu w Pruszkowie. Przy tej
okazji uczestnicy zwiedzą stoiska historyczno-edukacyjne
nawiązujące do działalności pruszkowskich fabryk.
Współtworzyć je będą instytucje kultury, historycy oraz
stowarzyszenia m.in.: Socjus, Salutaris, Klub SHDK RP Serce
Pruszkowa, Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne, Społeczne
Stowarzyszenie „Forum Pruszków”, a także Stowarzyszenie
Specjalistów Robót Wykończeniowych.

11 CZERWCA 2016 / PRZYSTANEK PRUSZKÓW
Trzecie „Śniadanie w parku” będzie świętowaniem 100-lecia
Pruszkowa w gronie aktywnych mieszkańców całego powiatu
pruszkowskiego. Specjalnie na to spotkanie organizacje
społeczne przygotują stoiska informacyjne o swojej
działalności. Będzie dużo o komunikacji społecznej, a także
o tym, co łączy Pruszkowian z mieszkańcami sąsiednich gmin;
o historii, walorach turystycznych, a nawet o połączeniach
komunikacyjnych tj. WKD. Wśród atrakcji planujemy m.in.:
zaznaczanie tras kolejowych, spacerowych i rowerowych na
mega-mapach powiatu pruszkowskiego, czy poznawanie
kuchni z regionu i różnych części świata.

ZAPRASZAMY DO ORGANIZACJI „ŚNIADAŃ”
Już dzisiaj zapraszamy mieszkańców Pruszkowa, gości oraz
turystów do udziału w „sąsiedzkim” i społecznym
świętowaniu 100-lecia Pruszkowa podczas „Śniadań w
parku”. Jeśli chcecie zaprezentować swoją działalność,
zdolności i pasje podczas spotkań śniadaniowych w Parku
Kościuszki dołączcie do zespołu organizacyjnego.
Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy:
forumpruszkow@gmail.com Więcej informacji o drugim
sezonie „Śniadań” już wkrótce na stronie forumpruszkow.pl
Z pozdrowieniami dla czytelników „Społecznika”:
Emilia Frydrych – koordynatorka Forum dla Aktywnych

PARTNERSTWA NA RZECZ ROZWOJU

LGD Zielone Sąsiedztwo
Budujemy dobrą markę podwarszawskich MIAST-OGRODÓW

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

Od 2008 roku na terenie Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna oraz w Gminie Brwinów
działa Stowarzyszenie o nazwie:
Lokalna Grupa Działania „Zielone
Sąsiedztwo”. Od 2014 roku do
stowarzyszenia należy Miasto Ogród
Milanówek. Misją stowarzyszenia jest
aktywizacja i integracja społeczności
lokalnych wokół wspólnych celów.
ROZWÓJ KIEROWANY PRZEZ

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ
Najcenniejszym bogactwem i szansą
rozwoju są nasi mieszkańcy – gotowi
wziąć odpowiedzialność za realizowane zadania, poświecić energię oraz czas
i zaangażowanie na wspólne działania.
Komisja Europejska poprzez podejście
LEADER przekazuje znaczna część
decyzji, a także środków finansowych
na poziom lokalny – LGD pomaga w
zagospodarowaniu tych środków z
przeznaczeniem na lokalny rozwój.
LGD ma charakter trójsektorowy:
naszymi członkami są na równych
prawach mieszkańcy, przedsiębiorcy,
stowarzyszenia, instytucje oraz trzy
sąsiadujące ze sobą gminy.

Pośredniczymy w pozyskiwaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. W mijającym okresie, za
naszym pośrednictwem blisko 3 mln zł
wykorzystano na projekty służące
dobru wspólnemu.
Już wiemy, że
została nam przyznana nowa transza
środków unijnych z PROW 2014 – 2020.
Fundusze te pomogą w realizacji działań
wpisujących się w Lokalną Strategię
Rozwoju.
FESTIWAL OTWARTE OGRODY
Wyjątkowym przejawem, a także
zwieńczeniem społecznej aktywności,
otwartości, zaufania i wspólnoty celów
jest coroczny Festiwal Otwarte Ogrody.
Pierwsza edycja festiwalu miała miejsce
w 2005 roku w Podkowie Leśnej.
Stowarzyszenie od chwili powstania
uczestniczy w Festiwalu, współtworząc
wydarzenie budujące markę miejsca.

w ideę zrównoważonego rozwoju,
poszanowania dla tradycji i życia w
zgodzie z otaczającym nas środowiskiem.
PTO CZYLI PODWARSZAWSKIE
TRÓJMIASTO
OGRODÓW
–
ŁĄCZY NAS WIZJA ROZWOJU
Podkowa Leśna, Brwinów, Milanówek
– trzy sąsiadujące gminy tworzące
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów
to obszar spójny oraz pod wieloma
względami wyjątkowy, postrzegany
jako jedna „Mała Ojczyzna”. Celem
partnerskiej współpracy samorządów,
mieszkańców i organizacji jest ochrona
wspólnego dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego tego terenu, integracja
oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz
podnoszenia jakości życia mieszkańców tworzących społeczność lokalną.

PROJEKT LOKART- PROMOCJA
LOKALNYCH TWÓRCÓW oraz
RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO
Kontynuacją podejmowanych od kilku
lat działań związanych z promocją
i wsparciem lokalnego środowiska
artystów i rzemieślników był projekt
LOKART >>>>> Rękodzieło i rzemiosło
artystyczne szansą rozwoju turystycznego i ochrony lokalnego dziedzictwa.
To lokalni twórcy budują markę miastogrodów bazując na przedsiębiorczości
nieuciążliwej, opartej na potencjale
kapitału
ludzkiego.
Taki
rodzaj
aktywności wpisuje się doskonale

Misją Lokalnej Grupy Działania "Zielone
Sąsiedztwo" jest aktywizacja i integracja
społeczności lokalnych naszych gmin oraz
budowa wspólnej i rozpoznawalnej w
kraju marki podwarszawskich miastogrodów oraz otaczających je terenów
wiejskich jako zespołu społeczności
lokalnych, które potrafią dobrze współpracować i w ten sposób zapewniają
wyższą jakość życia mieszkańcom.
* Materiał informacyjny przygotowany
przez LGD „Zielone Sąsiedztwo”.

LOKALNY PRZEGLĄD KULINARNY

Z WIZYTĄ W TERENIE

ODCINEK 1

Jeśli znajdziecie się w okolicach dworca PKP w Pruszkowie
warto zajrzeć do Bistro Kolejka Cukierków. Lokal utrzymany
jest w klimacie klubokawiarni, przy czym serwuje typowo
domowe i tradycyjne jedzenie. W karcie są dania obiadowe,
sałatki, pierogi ręcznie robione, naleśniki, lody, ciasta,
desery. Są też soki z owoców wyciskane na miejscu, a do tego
ręcznie robione lizaki i cukierki z naturalnych składników.
BISTRO KOLEJKA CUKIERKÓW to miejsce dla całej rodziny.

Dla właścicieli ważną wartością jest rodzicielstwo, dlatego
dzieci mogą w Kolejce Cukierków brykać i bawić się dowoli.
Dostępny jest kącik zabaw, pufy, huśtawka, gry planszowe.
Dla najmłodszych zapewniono odpowiednie menu, zastawę,
krzesełka, śliniaki i przewijak. W piątki i soboty, specjalnie
dla dorosłych, lokal otwarty jest do godz. 24.00, zaś
codziennie wieczorem można spotkać się tam z przyjaciółmi
i znajomymi – na kolacji, albo przy winie, czy piwie.
W KOLEJCE CUKIERKÓW systematycznie organizowane są
warsztaty, podczas których dowiesz się, jak samodzielnie
zrobić lizaki i ciastka lub jak ciekawie udekorować stół na
uroczystą kolację. W lokalu można też organizować imprezy
okolicznościowe np.: z okazji urodzin, chrztu, komunii,

KOLEJKA CUKIERKÓW

jubileuszu, baby shower, a także imprezy firmowe. Kolejka
Cukierków to miejsce przyjazne dla działalności prospołecznej – Fundacja Toto Animo organizowała tam ostatnio
Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat Autyzmu
(imprezie patronował Starosta Pruszkowskiego). W
gościnnych progach Kolejki rozpocznie swoją działalność
niebawem pruszkowski KLUB AKTYWNYCH MAM, do którego
zapraszamy! Wkrótce także otwarcie kolejkowego ogródka
ze stolikami na świeżym powietrzu. W ogródku będzie m.in.:
plac zabaw dla dzieci oraz plenerowe grillowanie. Bistro
czynne jest 7 dni w tygodniu. Informacje o organizowanych
tam wydarzeniach, konkursach i imprezach znaleźć można
na facebooku, ale warto po prostu samemu zajrzeć do Kolejki
Cukierków w dzień, albo wieczorem, aby się przekonać, czy
to miejsce w sam raz dla nas i dla naszej rodziny.

BISTRO KOLEJKA
CUKIERKÓW
ul. Sienkiewicza 17
Pruszków
tel. 535 33 30 34

SOCJUSOWY KĄCIK KULINARNY
KACZKA W POMARAŃCZACH
Od blisko dwóch lat w Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich
Socjus działa Kącik Kulinarny. Spotykamy się co czwartek w
zaprzyjaźnionym gronie i jedna z osób należących do grupy
serwuje wyśmienite danie własnego pomysłu. Jakiś czas
temu przebojem była kaczka w pomarańczach. Dzisiaj
z przyjemnością dzielimy się z czytelnikami Społecznika tym
przepisem. Jednocześnie zachęcamy do współtworzenia
socjusowego kącika kulinarnego: najciekawsze przepisy,
przesłane na nasz adres: kulinarny.socjus@gmail.com
opublikujemy niebawem na łamach informatora Społecznik.
Dziś polecamy - KACZKĘ W POMARAŃCZACH:
SKŁADNIKI:
1 kaczka (2,5-3 kg), sól i pieprz, 6 jabłek (najlepiej od
lokalnych rolników), 1 pomarańcza, 2 laski cynamonu
(opcjonalnie), 2-3 łyżki dżemu pomarańczowego lub
morelowego
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Przygotowanie: ok. 20 min. Pieczenie: ok. 3 godzin w
piekarniku rozgrzanym do 160 stopni. Umyć kaczkę pod
bieżącą wodą, wytrzeć do sucha papierowym ręcznikiem.
Natrzeć solą i pieprzem - w środku i na zewnątrz. Jabłka i

pomarańcze pokroić w plasterki. Wymieszać z cynamonem i
włożyć do środka kaczki. Zabezpieczyć otwór wykałaczkami,
żeby farsz nie wypadł. Nogi związać kuchennym sznurkiem.
Ponacinać skórę na piersi kaczki, aby lepiej wytapiał się
tłuszcz. Włożyć kaczkę piersią do góry do brytfanki, na
wierzchu ułożyć pozostałe kawałki jabłek i pomarańczy i
wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec przez 2,5 - 3 godzin.
Po upływie 1,5 godziny od rozpoczęcia pieczenia
posmarować ją po wierzchu dżemem - dzięki temu będzie
mieć chrupiącą, złotą skórkę. ŻYCZYMY SMACZNEGO !

SEKTOR BIZNESU I MEDIA

Fundacja
UPSTARTER
Fundacja UP STARTER to inicjatywa, która działa w
Pruszkowie od niespełna roku. Postawiliśmy sobie za cel
promowanie przedsiębiorczych postaw wśród młodych oraz
wspieranie istniejących firm. Działania fundacji skupione są
w chwili obecnej na tworzeniu warunków do spotkań
przedsiębiorców z ekspertami w dziedzinie pozyskiwania
finansowania z UE. Interesuje nas także temat OZE – czyli
Odnawialnych Źródeł Energii. Nasze cykliczne spotkania
z przedsiębiorcami organizowane są co dwa miesiące.

Udzielamy porad m.in.: w zakresie korzystania z pomocy de
minimis. Nie każdy wie, że przedsiębiorca działający w Polsce
posiada do swojej dyspozycji 200 tyś. Euro. Nie jest to kwota
dostępna w formie gotówkowej, ale jest to kwota, za którą
można nabyć usługi tj: szkolenie, badanie patentowe,
zwolnienie z podatku od nieruchomości i inne. Inkubator
Przedsiębiorczości UP STARTER, który powstał w Pruszkowie
przy wsparciu Prezydenta Miasta Pruszkowa, to szansa dla
twojej firmy na rozwój z wykorzystaniem środków unijnych
perspektywy finansowej 2014-2020. Kontakt i pytania:
marcin.drygas@upstarter.org.pl Więcej informacji o fundacji
na Fun Pagu Facebookowym pod hasłem Up Starter.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

OD PASJI DO BIZNESU
W specyficznej, zagonionej rzeczywistości szczególnym
szczęściem obdarzeni są posiadacze różnych pasji. Pasja daje
oddech, dystans oraz skupienie na tym, co nie zawsze jest
konieczne i niezbędne, aby żyć i przeżyć. Stanowi ona motor
napędowy do działań, poszukiwań, rozmów i kontaktów,
a więc do osobistego rozwoju. Czasem staje się stylem życia,
zawodem, aż wreszcie sposobem na zarabianie pieniędzy.
Ciekawość świata i chęć uczenia się wszystkiego, co
napotkałam na mojej drodze życia, spowodowały, że jestem
szczęśliwym posiadaczem przeróżnej wiedzy, która
niekoniecznie jest mi na co dzień potrzebna. Jest natomiast
wiele takich zajęć, do których chętnie wracam i które dają mi
olbrzymi relaks i satysfakcję.
Taką moją specyficzną pasją jest tworzenie dekoracji i
konstrukcji z balonów. Jak do tego doszło? Otóż kiedyś
odnalazłam swoje powołanie w organizowaniu i prowadzeniu animacji dla dzieci i młodzieży. I w ten oto sposób
dotarłam do balonów i do ludzi, którzy pokazali mi, co i w jaki
sposób można z nich zrobić, aby stały się doskonałym tłem i
dopełnieniem dziecięcej imprezy urodzinowej. Z mojego
obecnego doświadczenia wiem, że nie tylko dzieci cieszą się z
balonów. Dorośli także – bo przecież w każdym z nas, gdzieś
głęboko, siedzi to małe dziecko, które po prostu chce się
bawić, biegać po łące, czy huśtać się na huśtawce zajadając
słodkie przysmaki. Tak, jest na świecie spora grupa ludzi,
którzy specjalizują się w tworzeniu cudów z balonów. Łączą
kolory, projektują wzory, nadają różne kształty i modelują.
Budują sceny, postacie i instalacje z balonów, bawiąc się przy
tym i ciesząc jak małe dzieci.

Na zdjęciu: Marta Łukaszewicz i mega-okulary J. Owsiaka z balonów

Lecz budowanie z balonów to nie jest tylko zabawa, wymaga
ono inżynierskich zdolności i rozumienia specyfiki budulca, z
którego powstaje konstrukcja, a także znajomości różnorodnych technik łączenia poszczególnych elementów. Na
zdjęciu powyżej można zobaczyć efekty mojej zabawy w
ramach balonowej pasji, która stała się metodą na rozwijanie
kreatywności, ale również sposobem na zarabianie pieniędzy. Raksa jest firmą wykonującą dekoracje z balonów na
zlecenie. Możemy również zaproponować zrzuty balonowe,
wypuszczenia balonów z helem, czy bukiety balonowe.
Wykonamy nawet najbardziej szalony pomysł !
Raksa - Dekoracje balonowe, Granica ul. Skośna 6.
www.raksa.pl lub na FB – Raksa dekoracje balonowe.
Marta Łukaszewicz – RAKSA
>>> Kochani pasjonaci, czytelnicy „Społecznika”. Piszcie
o swoich pasjach i zainteresowaniach, a my opublikujemy
wasze historie w kolejnych numerach informatora. Teksty
i zdjęcia można nadsyłać do redakcji „Społecznika” na adres:
redakcjaspolecznika@gmail.com

POPradio PRUSZKÓW
NOWA LOKALNA
INICJATYWA MEDIALNA
POPradio nadaje na częstotliwości 92,8 FM, a jego dźwięki
słychać na terenie całego powiatu pruszkowskiego, a także w
miejscowościach i powiatach ościennych. Pruszkowska
stacja rozpoczęła nadawanie 20 sierpnia 2015 roku. Ojcami
założycielami radia są Andrzej Kopczyński i Krzysztof
Pietrzak, ale w tworzeniu audycji bierze udział wiele osób, w
tym dziennikarze i publicyści, a także lokalni aktywiści i
społecznicy. Jaki cel przyświecał twórcom POPradia?
Odpowiedzi na to pytanie udzielił Andrzej Kopczyńki w
wywiadzie dla portalu Pruszków Mówi:
Edgar Czop z portalu PruszkówMówi.pl: Jaki był powód,
że POPradio rozpoczęło działalność w Pruszkowie?
Andrzej Kopczyński, współtwórca POPradia Pruszków:
Wraz z moimi kolegami, czyli Krzysztofem Pietrzakiem oraz
Danielem Kruczykiem, z mediami jesteśmy związani od około
dwudziestu lat. Bez wątpienia największą naszą miłością było
i jest radio, bo jeśli ktoś raz posmakuje radia, to już zostaje tam
na zawsze. Jedni fizycznie, inni duchowo, ale miłość nigdy się
nie kończy. Powód działalności w Pruszkowie jest dość
prozaiczny. Raz na jakiś czas Krajowa Rada Radiofonii i
Telewizji ogłasza konkurs na zagospodarowanie wolnych
częstotliwości, a jako że wszyscy jesteśmy z Mazowszem
związani (ja niestety najkrócej, bo od około 10 lat)
postanowiliśmy ową miłość do radia urzeczywistnić i
wystartować w konkursie. Zgłębiając wiedzę o Pruszkowie, na
swojej drodze spotkaliśmy wspaniałych ludzi: blogera i
felietonistę – Leonarda Łuczaka, oraz dziennikarkę – Izę Sowę,
z którymi wspólnie sformułowaliśmy założenia POPradia.
Edgar Czop: W którą stronę wam bliżej – radiowej
„Trójki” czy Eski lub RMFu. Zatem misja czy rozrywka?
Co z tych dwóch będzie częściej na antenie?
Andrzej Kopczyński: Nie wydaje mi się, żeby słuchając
POPradia trzeba było się zastanawiać, czy jesteśmy Trójką,
RMFem czy Eską. Postawiliśmy sobie zadanie, żeby być
stacją radiową, która zainteresuje słuchacza lokalnego,
pełnoletniego, czyli takiego, który sam o sobie decyduje i może
świadomie wpływać na otaczający go świat. Misja czy
rozrywka? Myślę, że obie te rzeczy w dzisiejszym świecie
wzajemnie się przenikają. Trudno o medium komercyjne, które
musi walczyć o odbiorcę (bo dzięki niemu istnieje), a które
prezentować będzie tylko rzeczy misyjne. Swoją drogą,
zastanówmy się, czym jest misja w radiu lokalnym? Czy to tylko
wiadomości, publicystyka, kultura i tematy społeczne? A może
także konkursy, muzyka na życzenie, telefony od słuchaczy?
Jeśli misją jest bliskość radia słuchaczowi, to bez wątpienia
chcemy być misyjni - w dobrym tego słowa znaczeniu.

Edgar Czop: Przed wami długa droga do zaskarbienia
sobie stałych odbiorców – to naturalne dla wszystkich
mediów, które rozpoczynają swoją działalność. Jak
zamierzacie przyciągnąć i utrzymać słuchaczy?
Myśleliście o audycjach tematycznych, koncertach w
studio, czy zapraszaniu gości (np. lokalnych działaczy
lub polityków), aby audycje miały charakter
opiniotwórczy lub publicystyczny?
Andrzej Kopczyński: Nie ulega to wątpliwości, że długa
droga przed nami. Czasy nie łatwe, a konkurencja duża. I nie
mówię tu o naszych przyjaciołach z Grodziska Mazowieckiego,
Żyrardowa, czy całej palecie stacji nadających z Warszawy, ale
raczej o telewizji i Internecie. Bo te dwa media zabierają sporo
czasu w życiu człowieka. Kanałów telewizyjnych jest masa,
dostęp do nich właściwie na wyciągniecie ręki. I choć treść to
już zupełnie inna sprawa, to odbiorcy przywiązali się do seriali
i ich niezliczonej ilości powtórek. Łatwiej chyba gapić się w
telewizor, niż słuchać radia. Internet dał nam z kolei
możliwość oglądania czy słuchania tego, czego chcemy tu i
teraz. Z jednej strony zasypuje nas niepotrzebnymi głupotami,
ale z drugiej daje informacje, muzykę jaką chcemy, czy
wreszcie komunikację z wieloma osobami na raz.
Więc po co radio? Radio ma nad tym wszystkim co najmniej
jedną przewagę – nie absorbuje fizycznie. Można zatem
słuchać i robić sałatkę, czy wieszać pranie. Krojąc sałatkę lub
prowadząc samochód można posłuchać, co do powiedzenia ma
prezydent Pruszkowa, burmistrz Piastowa czy starosta
powiatu, a takie rozmowy już na naszej antenie się pojawiają.
Na programy autorskie, głównie muzyczne, przeznaczyliśmy
niedzielę. Można posłuchać bluesa, jazzu czy muzyki etnicznej,
ale jest też audycja mówiąca o kulturze.
Dodajemy ciągle coś nowego do ramówki, więc zachęcam
do śledzenia naszej strony popradio.pl i fanpage’a na
Facebooku. Piszcie do nas ze swoimi pomysłami i
sugestiami – co chcielibyście usłyszeć, o czym porozmawiać. Przesyłajcie też informacje lokalne do POPradia
Pruszków na nasz adres mailowy: redakcja@popradio.pl,
info@popradio.pl, albo dzwońcie (22) 290 66 99.

CHCESZ POSŁUCHAĆ POPRADIA ?
NASTAW ODBIORNIK NA 92,8 FM
* Dziękujemy portalowi Pruszków Mówi za udostępnienie
artkułu do „Społecznika”. Tekst i opracowanie: Edgar Czop
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