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Nadarzyn i Błonie. Pierwsza edycja turnieju w Podkowie Leśnej zakończyła się podium dla naszej drużyny, która zdobyła III miejsce.
Zagrzewającą do sportowej walki oprawę muzyczną i konferansjerkę
prowadził Pan Łukasz Kmieciński – ojciec jednego z podkowiańskich
zawodników.

Najserdeczniejsze życzenia
radosnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia,
miłej i pełnej nastroju
wieczerzy wigilijnej
oraz spełnienia marzeń, które
niesie nadchodzący Nowy Rok
składają
Bogusław Jestadt

Przewodniczący Rady Miasta

Małgorzata Stępień-Przygoda
Burmistrz Miasta

III miejsce dla drużyny
podkowiańskiej
w Turnieju Mazovia
Po raz pierwszy w Podkowie Leśnej,
23 listopada 2013r., w godz.
9.00 - 14.30, w hali sportowej Zespołu Szkół odbył się Turniej Mazovia, tym razem w kategorii koszykówki chłopców – gimnazjum.
Tradycyjnie w Turnieju wzięło udział
7 drużyn: Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna, Michałowice, Leszno,

Jeszcze raz gratulujemy naszym Gimnazjalistom, a Dyrekcji i Nauczycielom w-f Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej dziękujemy za atrakcyjną
organizację Turnieju.
Marta Szymska gł. specjalista ds. promocji

Pracownicy podkowiańskiego Urzędu
i CKiIO przygotowali Szlachetną Paczkę
Do tegorocznej akcji SZLACHETNA PACZKA włączył się również Urząd
Miejski w Podkowie Leśnej i Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
Pracownicy z dużą szczodrością, z prywatnych środków przygotowali
Szlachetną Paczkę dla wybranej rodziny w trudnej sytuacji życiowej.
(cd na str. 4)

Przypomnienie
Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającą się zimą
przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio przyległych do nieruchomości.
Przypominamy, że 15 listopada minął termin opłat za wywóz śmieci
za IV kwartał 2013r. Opłaty należy
wnosić w kasie Urzędu lub na numer konta (faktury nie są wystawiane): 43 1240 5918 1111 0000
4909 0851.
Katarzyna Kowalewska
Kierownik Referatu Gospodarki
Miejskiej

Na ul. Myśliwskiej na odcinku od
ul. Miejskiej do ul. Wiewiórek wyremontowano istniejący chodnik. Remont obejmował rozbiórkę
zniszczonych płyt chodnikowych
oraz krawężników, a w ich miejsce
ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu holland, koloru szarego.
W tym roku wykonano również prace polegające na utwardzeniu dróg
gruntowych. W technologii tłuczniowej utwardzono nawierzchnię
ul. Cichej na odcinku od ul. Bukowej
do ul. Leśnej oraz ul. Sarniej
na odcinku od ul. Myśliwskiej
do ul. Króliczej.
ul. Myśliwska

Inwestycje drogowe
w 2013 r.
Zakończono przebudowę ul. Bluszczowej, gdzie zniszczony destrukt
zastąpiono kostką brukową betonową. W ramach inwestycji na całej długości drogi wykonano chodnik, oddzielający ruch pieszy od
kołowego. Dla zachowania bezpieczeństwa, przed wejściem do szkoły od ul. Bluszczowej ustawiono
balustrady, uniemożliwiające dzieciom wybieganie z terenu szkoły na
jezdnię. Na odcinku od ul. Sasanek
do placu z figurą Matki Boskiej powstały miejsca postojowe, które
równocześnie pełnią rolę poboczy
chłonnych.

ul. Cicha

ul. Sarnia

Pod koniec czerwca br. zakończono remont chodnika
na ul. Bukowej na odcinku od ul. Topolowej do ul.
Grabowej. Inwestycja obejmowała rozbiórkę zniszczonych płyt chodnikowych,
a w ich miejsce wykonanie
nowej nawierzchni z kostki
brukowej betonowej typu.
holland, koloru szarego.

Jaromir Chojecki,
Tomasz Gawin
Referat Inwestycji
ul. Bluszczowa
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ul. Bukowa

Pozostałe inwestycje
w roku 2013
Nowe atrakcje w Ogrodzie
Matki i Dziecka
im. Księdza kanonika
Leona Kantorskiego
W listopadzie tego roku zmodernizowano plac zabaw dla dzieci. Został
on powiększony o dodatkowe urządzenia: sześcian gimnastyczny i zestaw wielofunkcyjny. Chcemy aby
nasz zmodernizowany plac zabaw
zachęcał do fizycznej aktywności i
zapewniał naszym dzieciom dobrą
kondycję fizyczną i rozwój społeczny.

Zainstalowanie pierwszego elemetu
Systemu Informacji Miejskiej przy
wjeździe do miasta

Plac zabaw „Radosna
szkoła”

Beata Piotrowska
Referat Gospodarki Miejskiej

Trwają prace przy budowie placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”
na terenie Zespołu Szkół przy ul.
Jana Pawła II 20. Na realizację tej
inwestycji pozyskaliśmy dotację
w wysokości 100 300 PLN. Całkowity
koszt
inwestycji
to
170 166,81 zł. Termin realizacji wraz
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wyznaczono na dzień
16.12.2013 r.
Hanna Stefankiewicz
Referat Inwestycji

Wyremontowany budynek CKiIO przy ul. Świerkowej 1

Nowy dach na budynku
Urzędu Miasta
Umocnienie skarp i dna rowu
przy cmentarzu

Skarga na Burmistrza Miasta bezzasadna
Na XXXV Sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej 12 grudnia 2013r. rozpatrywano skargę Komisji Rewizyjnej na działalność
Burmistrza. Po dyskusji Radni podjęli uchwałę uznając skargę za bezzasadną.
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Szlachetna paczka cd...
Wszyscy wspólnie udowodnili, że
w jedności siła i razem można wiele.
Przez kilka dni trwało zbieranie
potrzebnych artykułów, przekazywanie pieniędzy i zakup konkretnych przedmiotów niezbędnych
rodzinie. Zebrano i zakupiono
m.in.: podręczniki do szkoły, kurtki
i płaszcze na zimę, odzież, pościel,
artykuły spożywcze i chemiczne,
sprzęt gospodarstwa domowego
oraz inne świąteczne upominki.
Paczka trafiła do rodziny, znajdującej się w się w bardzo trudnym położeniu, w której ciężko chora mama
samotnie wychowuje trójkę dzieci.
Podczas finału akcji w dniach 7-8
grudnia 2013 kartony z darami trafiły do wybranej rodziny. Adresaci
szlachetnego upominku nie kryli wzruszenia oraz wdzięczności
podczas otwierania prezentów.
To była niezwykła chwila.
SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy,
realizowana przez Stowarzyszenie
WIOSNA, w ramach której prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej potrzebujących, osób starszych, samotnych,
schorowanych, rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi i tych, które dotknęło nieszczęście, a ich bieda jest
niezawiniona. Podczas tegorocznego finału akcji do ponad 17 tysięcy
polskich domów dotarła Szlachetna
Paczka. To wszystko dzięki darczyńcom, którzy mają wielkie serca
i chcą nieść mądrą pomoc.
Mimo, iż tegoroczne przygotowywanie szlachetnych paczek dobiegło końca, pomoc potrzebującym
trwa nieprzerwanie i w każdej
chwili można ją wesprzeć. Więcej
informacji znajduje się na stronie
internetowej:
www.szlachetnapaczka.pl
Anna Lorens
PS. inicjatorką akcji Szlachetnej
Paczki w Podkowie Leśnej jest nasza koleżanka Ania Lorens, której
należą się wielkie podziękowania.
Marta Szymska
gł. specjalista ds. promocji
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Uchwalona Strategia
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.
W dniu 14 listopada 2013 roku na sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
radni jednomyślnie (14 głosów za) przyjęli tekst zaktualizowanej
Strategii rozwoju miasta ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025.
Treść dokumentu została wypracowana w sposób partycypacyjny podczas 13 otwartych spotkań mieszkańców, radnych i przedstawicieli
urzędu miasta – pomiędzy październikiem 2011 a czerwcem 2012 roku.
Przebieg i efekty każdego spotkania były na bieżąco relacjonowane
w zakładce poświęconej aktualizacji strategii – na stronie internetowej
miasta. Załącznikiem do sprawozdań ze spotkań były kolejne wersje
diagnozy sytuacji oraz zapisów celów i zadań strategii, z zaznaczeniem
ostatnio poczynionych zmian. Krótkie relacje z tego procesu pojawiały
się w poprzednich numerach Biuletynu. Pozwoliło to zainteresowanym
mieszkańcom i organizacjom społecznym na pisemne wyrażenie opinii
o gotowym dokumencie w trakcie formalnych konsultacji, które trwały
do 20 września 2012 r.
W dniu 15 października 2012 r. Burmistrz Miasta skierowała ostateczny
projekt dokumentu do Rady Miasta i od tego czasu był on przedmiotem dyskusji na licznych posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady
Miasta.
Cel naczelny Strategii Rozwoju Miasta został utrzymany w brzmieniu
z poprzedniego okresu: Realizacja Koncepcji Miasta Ogrodu w XXI
wieku zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Misja i Wizja miasta nawiązują m.in. do takich wartości jak wysokie zaangażowanie patriotyczne i obywatelskie mieszkańców, tak w przeszłości jak i obecnie. Nieprzemijającymi wartościami są także urbanistyka
i architektura oraz otaczająca przyroda.
Poszczególne składowe wizji i misji miasta będą rozwijane poprzez
4 cele szczegółowe oraz zadania jakie zostały wyznaczone dla realizacji
każdego z nich. Za najpilniejsze uznano działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakość ulic i dostępność miejsc parkingowych,
także ochronę środowiska naturalnego w tym rewitalizację parku miejskiego i uregulowanie cieków wodnych na terenie miasta. Następnie
jako priorytet uznano poprawę estetyki i stanu kluczowych terenów
i budynków w centrum miasta i ochronę jego zabytkowego charakteru.
Ważnymi zadaniami dla mieszkańców są także te, które przyczyniają
się do utrzymania wysokiej jakości w oświacie i wychowaniu młodzieży
a także działania mające na celu integrację mieszkańców. Większość
opowiedziała się także za pilną realizacją zadań na rzecz zwiększenia
możliwości finansowych miasta. Szczegółowy tekst Strategii znajduje
się na stronie: www.podkowalesna.pl w zakładce Komunikaty.
Z perspektywy zakończonej pracy dziękujemy wszystkim uczestnikom
tego procesu za udział w spotkaniach, wyrażanie poglądów, zgłaszanie uwag i sugestii – co pozwoliło sformułować jego ostateczną wersję.
Mamy przekonanie, że przyjęta przez radnych Strategia Miasta stanowi
zrównoważoną odpowiedź na aktualne i przewidywane potrzeby jego
mieszkańców.
Moderatorzy procesu aktualizacji Strategii i redaktorzy dokumentu:
Adriana Skajewska – specjalista w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna,
mieszkanka miasta
Tomasz Potkański – mieszkaniec, wolontariusz, reprezentant strony
społecznej

Lokalna Grupa
Działania „Zielone
Sąsiedztwo” informuje,
iż w zakończonym 21 listopada
2013 r. IX naborze zostało złożonych 21 wniosków na tzw.
Małe projekty (na łączną kwotę
437 249,16 zł) oraz 3 wnioski w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” (na łączną
kwotę 203 080,50 zł).
Limity przeznaczone do rozdysponowania w IX naborze wynosiły:
256 218,65 zł dla Małych projektów oraz 146 457 zł dla działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

serdecznie dziękuje członkom Rady Oceniającej, w tym Burmistrzom
Podkowy Leśnej oraz Brwinowa, za zaangażowanie oraz pracę społeczną.
Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki unijne w ramach PROW
2007-2013 zachęcamy do kontaktu z Biurem LGD.
Sylwia Dąbrówka
LGD Zielone Sąsiedztwo

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Planowane działania w 2014 r.
Z bieżącym numerem Biuletynu przekazujemy Państwu ulotki ogólnopolskiej kampanii „Reaguj na przemoc”. Z „Diagnozy zagrożeń społecznych m. Podkowa Leśna w 2012 r.” wynika, że około ¼ przebadanej
grupy mieszkańców zna osoby doświadczające przemocy domowej.
Zjawisko nie jest więc zupełnie marginalne i warto byłoby zapoznać się
z podstawowymi informacjami na ten drażliwy temat.
W Podkowie Leśnej działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy, w skład którego wchodzą przedstawiciele tutejszego
Ośrodka Pomocy Społecznej, GKRPA, służby zdrowia, policji, Zespołu
Szkół, Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim. Komisja corocznie
przygotowuje program działania na kolejny rok, zatwierdzany uchwałą
Rady Miasta.

Zainteresowanie
aplikowaniem
o środki unijne za pośrednictwem
LGD Zielone Sąsiedztwo systematycznie wzrasta o czym świadczy
rosnąca liczba składanych wniosków.
3 grudnia 2013 r. zebrała się Rada
Oceniająca wnioski złożone w ramach IX naboru. W wyniku oceny
Rady do finansowania zostało przeznaczonych 13 wniosków na tzw.
Małe projekty (na łączną kwotę
254 608,24 zł) oraz 1 wniosek w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” (na kwotę
146 000 zł).
Listy rankingowe zostały opublikowane na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl. Wszystkim beneficjentom, którzy znaleźli się na liście
rankingowej wniosków przeznaczonych do realizacji gratulujemy,
pozostałych zachęcamy do składania wniosków w kolejnym naborze
planowanym pod koniec I kwartału
2014 r. Biuro LGD Zielone Sąsiedztwo

Wzorem lat ubiegłych działania w 2014 r. skierowane będą głównie
do dzieci i młodzieży, jako profilaktyka uniwersalna – ukierunkowana
na wszystkich uczniów. W ramach tych działań planowana jest kontynuacja warsztatów profilaktycznych dla wszystkich klas Zespołu Szkół
Samorządowych, finansowanie pozalekcyjnych zajęć korekcyjnych
z matematyki, polskiego i historii oraz (dla drugiej grupy) zajęć profilaktycznych z elementami edukacyjno-rozwojowymi.
Planowany jest cykl emisji filmów dotyczących problemów uzależnień.
Każda projekcja filmu poprzedzona zostanie prelekcją odnoszącą się do
problemów ujawnionych w wyżej wymienionej „Diagnozie”. Wszystkie
projekcje finansowane z funduszy na profilaktykę i przeciwdziałanie
alkoholizmowi są dla widzów bezpłatne.
Dyżury członków Komisji w Ośrodku Pomocy Społecznej,
ul. Błońska 46/48, g.15-16:
13 stycznia, 3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 czerwca, 7 lipca,
4 sierpnia, 1 września, 6 października, 3 listopada i 1 grudnia.
Spotkania Podkowiańskiej grupy AA
środy, czwartki i piątki o godz. 19
w sali „Betania” w kościele św. Krzysztofa.
Zachęcamy do korzystania z informacji zamieszczanych na stronie internetowej miasta – zakładka Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Małgorzata Niewiadomska

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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Zaproszenie
dla Seniorów

Co słychać w Podwarszawskim
Trójmieście Ogrodów

Serdecznie
zapraszamy
do
Dziennego Ośrodka Wsparcia dla
Osób Starszych w Milanówku. Jest
to nowo otwarta placówka Rady
Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, organizacji pomocowej z ponad 50-letnią tradycją.

Zakończyły się warsztaty „Budowanie partnerstwa
podwarszawskiego trójmiasta ogrodów”

W otoczeniu 7 hektarowego malowniczego parku skrywa się uroczy
pałacyk, który stał się schronieniem
dla seniorów z Milanówka, Podkowy
Leśnej, Brwinowa i Grodziska Mazowieckiego. Do Państwa dyspozycji oddaliśmy 11 przytulnych i klimatycznych pokoi, m.in. pokój rekreacyjny, w którym można pograć
w szachy, warcaby, czy brydża, pokój plastyczny, w którym pod okiem
animatora będą powstawać pamiątki osobiste i dzieła bezcenne,
pokój do nauki języka angielskiego,
bibliotekę z czytelnią, czy salę telewizyjną, która gromadzić będzie
Dyskusyjny Klub Filmowy.

W dniach 22-23 oraz 29-30 listopada 2013 roku w Podkowie Leśnej
odbyły się cztery spotkania warsztatowe „Budowanie partnerstwa
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Organizatorem i inicjatorem wydarzenia była Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”.
Warsztaty objęli swym patronatem burmistrzowie Brwinowa,
Milanówka i Podkowy Leśnej - gmin tworzących PTO.
Głównym celem warsztatów było wzmocnienie partnerstwa podmiotów trzech sektorów (samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu) z obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w perspektywie
prac nad wspólną strategią rozwoju (PTO i LGD), która ma umożliwić
jak najefektywniejsze wykorzystanie funduszy europejskich w latach
2014-2020. Seria spotkań przedstawicieli trzech sektorów z trzech
gmin stworzyła przestrzeń do współpracy dzięki integracji i wzajemnemu poznaniu się oraz wspólnemu wypracowaniu szerokiej definicji
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów jako uspołecznionego procesu
budującego tożsamość lokalną.

Na sali rehabilitacyjnej pod czujną opieką fizjoterapeuty odbywa
się grupowa rehabilitacja ogólnousprawniająca, z elementami zdrowego kręgosłupa. Wzmocnienie
całego ciała uzyskują Państwo również dzięki spacerom z kijkami nordic walking i zajęciom w terenie.
Po zmęczeniu i trudach czeka ciepła kawa i słodka przekąska w kawiarence klimatem nawiązującejdosklepiku Wokulskiego.
Udział w zajęciach to także możliwość nawiązania nowych znajomości, spędzenia czasu w miłej atmosferze przy filiżance kawy, dzielenia
się radościami i troskami, ale także
odkrywania nowych talentów, realizowania swoich pasji, uczestniczenia w imprezach okolicznościowych i życiu kulturalnym.
Ośrodek otwarty jest od poniedziałkudopiątku, w godzinach 9.00 - 16.00. Szczegółowe informacje:
tel: 536-868-575, lub e-mail:
osrodek.wsparcia@pkps.org.pl
Serdecznie Państwa zapraszamy!
Katarzyna Jaworska
Kierownik Ośrodka
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Przypomnijmy, iż porozumienie o współpracy w ramach Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów zostało podpisane 11 czerwca 2010 r.
przez trzech burmistrzów sąsiadujących ze sobą gmin: Brwinowa,
Milanówka i Podkowy Leśnej. U podstaw podpisania porozumienia
leżało przekonanie, że połączenie wysiłków na rzecz rozwoju gmin
o podobnej specyfice jest potrzebne i korzystne dla wszystkich stron.
Dotychczasowa współpraca w ramach PTO miała miejsce głownie na
poziomie samorządów, we współpracy z organizacjami pozarządowymi
i mieszkańcami. W perspektywie uspołecznionych prac nad nową strategią rozwoju obszaru PTO i LGD zrodziła się potrzeba zintensyfikowania rzeczywistego partnerstwa
lokalnego trzech sektorów.
(Z dużym prawdopodobieństwem gmina miejska Milanówek będzie mogła przystąpić do Lokalnej Grupy Działania

„Zielone Sąsiedztwo” i skorzystać
z funduszy dedykowanych LGD-om,
a wówczas obszar PTO pokrywałby
się z obszarem LGD).
Obecni trzej burmistrzowie: Podkowy Leśnej - Małgorzata Stępień-Przygoda, Brwinowa - Arkadiusz
Kosiński i Milanówka - Jerzy Wysocki
przedstawili prezentację relacjonu-

jącą dotychczasową współpracę
trzech samorządów w ramach
PTO. Tomasz Potkański, członek
LGD „Zielone Sąsiedztwo” zaprezentował możliwości finansowania
lokalnych przedsięwzięć w ramach
różnych programów i funduszy
europejskich w latach 2014-2020.
Tematy poruszane w trakcie warsztatów dotyczyły przepływu informacji pomiędzy różnymi sektorami
trzech gmin oraz kwestii promocji
marki Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. W małych, warsztatowych grupach uczestnicy wspólnie
wypracowali definicje partnerstwa.
Powtarzające się słowa-klucze
w definicjach: wspólny cel, wspólne
działanie, szacunek, więź, współodpowiedzialność pomogły uświadomić wszystkim zgromadzonym
jak wysokie są oczekiwania wobec
partnerstwa i jak ważącą wartością ma szansę stać się umowa
społeczna wspólnie wypracowana w ramach Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów.
Wypracowano też katalog korzyści
dla różnych grup interesów, takich
jak: środowiska społeczne, organizacje społeczne i grupy nieformalne, instytucje lokalne, przedsiębiorcy. Wypracowano katalog środków
i metod skutecznej komunikacji
z mieszkańcami. Upubliczniono
także zasady i regulamin używania
nazwy/marki PTO.

Wśród inicjatyw, które wg uczestników warsztatów powinny zostać
zrealizowane w ciągu najbliższych dwóch lat znalazły się: strona www
PTO i stała rubryka w biuletynach trzech miast „co słychać w PTO?”;
uwspólniona oferta turystyczna i wspólny katalog firm i organizacji pozarządowych z terenu PTO; konkurs na inicjatywy lokalne integrujące
mieszkańców trzech gmin; regularne spotkania pracowników wydziałów promocji trzech miejscowości.

Wnioski
PTO niezależnie od podziałów administracyjnych kreuje potencjał miejsca. Dla uczestników spotkań - przedstawicieli trzech sektorów z trzech
gmin - Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów jest uwspólnioną ideą,
którą należy rozwijać, bo zyskać mogą wszyscy. Oczekiwania wobec
współpracy partnerskiej nabierają konkretnego kształtu. Silnym głosem wybrzmiał sektor biznesu jako motor wzrostu ekonomicznego,
tworzący nowe miejsca pracy, innowacyjnie łącząc lokalne zasoby z podejściem biznesowym. Wreszcie podczas spotkań wyraźnie wybrzmiało
stwierdzenie, że PTO to nie tylko porozumienie między samorządami,
ale także (a może przede wszystkim) umowa społeczna oraz współdziałanie wszystkich sektorów budujące tożsamość lokalną i sprzyjające
identyfikacji mieszkańców.
Karolina Likhtarovich

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”
Podkowa Leśna, Milanówek, Brwinów listopad 2013r.

Skwer
ks. Kolasińskiego
5 listopada 2013r. obchodziliśmy uroczystości
80-lecia poświęcenia Kościoła Św. Krzysztofa. Z wydarzeniem tym wiąże się
ściśle postać Ks. Bronisława Kolasińskiego. Ksiądz
rektor był pierwszym kapłanem i zarazem proboszczem kościoła w Podkowie Leśnej. W życiu społecznym miasta uczestniczył od samego początku,
a w okresie budowy Kościoła był „duszą” funkcjonującego wówczas Komi-tetu Budowy Kościoła. Pod Jego kierunkiem
w latach trzydziestych kościół podkowiański stawał się unikalną świątynią – jedynym w kraju „kościołem-ogrodem”. Obecny Proboszcz, Ksiądz
Wojciech Osial kontynuuje zapoczątkowane wówczas dzieło. W wyniku przebudowy skrzyżowania ulic Bluszczowej, Kwiatowej i Parkowej,
przy którym znajduje się skwer poświęcony pamięci Ks. Kolasińskiego,
odnowiono i przeniesiono tablicę upamiętniającą Księdza Kanonika.
Serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi za pomoc w znalezieniu głazu pod tablicę oraz Panu Jackowi Skotnickiemu, mieszkańcowi
Podkowy Leśnej, za jego przekazanie.
Małgorzata Stępień-Przygoda
Burmistrz
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Informacje Rady
Miasta Podkowy Leśnej

Wysokie odznaczenie państwowe
dla dr Marka Stopińskiego

Uchwały przyjęte przez Radę
Miasta Podkowy Leśnej na XXXIII
i XXXIV sesji Rady w dniach

Mieszkaniec Podkowy Leśnej dr n. med. Marek Stopiński otrzymał
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie to zostało
wręczone podczas obchodów jubileuszu 10-lecia działalności Szpitala
Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim za szczególne zasługi i osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia na zachodnim
Mazowszu. Dr Stopiński był dyrektorem i współtwórcą tego szpitala w fazie budowy, a wcześniej zmodernizował szpital w Milanówku
(Turczynku), gdzie stworzył znakomity, specjalistyczny zespół lekarzy
i pielęgniarek.

26 IX 2013 r. i 14 XI 2013 r.:
Nr 160/XXXIII/2013 w sprawie
zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok,
Nr 161/XXXIII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym
dzierżawcą, nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
Nr 162/XXXIII/2013 w sprawie
wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1502 (ulicy Jana
Pawła II w Podkowie Leśnej),
Nr 163/XXXIII/2013 w sprawie
zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok,
Nr 164/XXXIV/2013 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
Nr 165/XXXIV/2013 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
Nr 166/XXXIV/2013 w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień,
Nr 167/XXXIV/2013 w sprawie
przyjęcia aktualizacji Strategii
Zrównoważonego Rozwoju MiastaOgrodu Podkowy Leśnej na lata
2013-2025

Moment wręczania orderu
przez Marka Czarneckiego
dyrektora Centrum Obsługi
Kancelarii Prezydenta RP

Obecnie jest ordynatorem oddziału wewnętrznego i stacji dializ, a także konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób wewnętrznych,
członkiem Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa
Nefrologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Dializ i Transplantacji.
A przede wszystkim jest naszym Sąsiadem, ofiarnym lekarzem, ciepłym
i przemiłym człowiekiem, miłośnikiem muzyki jazzowej, wycieczek
rowerowych i pięknych ogrodów.
Dr Stopiński wraz z żoną wspierają też często inicjatywy kulturalne
w naszym mieście, za co serdecznie dziękujemy.
Małgorzata Stępień-Przygoda

Treść wszystkich uchwał przyjętych
przez Radę Miasta Podkowy Leśnej
dostępna jest na stronie www.bip.
podkowalesna.pl oraz w Urzędzie
Miasta, pokój nr 1.

Burmistrz

Radni miasta zapraszają również
mieszkańców miasta na swoje
dyżury, podczas których można
zgłaszać im swoje uwagi, wnioski
i problemy. Dyżury odbywają się
w każdy poniedziałek, w godzinach od 17.00 do 18.00 w Urzędzie
Miejskim w Podkowie Leśnej.

Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe
zaprasza do wspólnego biegania

Anna Lorens

Biuro Rady Miasta
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• Grupa dla początkujących – sobota, godz. 14.30, Park Miejski,
prowadzi Małgorzata Gradkowska
• Grupa dla zaawansowanych – sobota, godz. 7.30, Stacja WKD
Wschodnia, prowadzi Justyna Zembrzuska-Kozieł
• młodzież gimnazjalna – piątek, godz. 17.00, Szkoła Samorządowa,
prowadzi Robert Jarząbek
Artur Tusiński

„Opowieści ziemi” – baśniowy projekt ekologiczny
Projekt „Opowieści Ziemi” powstał
z inspiracji książką „The Barefoot
Book of Earth Tales” (zbiór rdzennych opowieści o profilu ekologicznym). Joanna Miś - ekolożka
z Greenpeac’u i Beata Frankowska
- opowiadaczka ze Studni O przygotowały cykl opowieści, połączonych
z muzyką na żywo i warsztatami
ekologicznymi dla dzieci.

gnują rośliny miododajne, tworzą zabawki z recyklingu, przygotowują
ekologiczną karmę dla ptaków, oraz poznają sztukę „land art”.
Na koniec projektu uczestnicy warsztatów samodzielnie opowiedzą
wybrane historie i pokażą całej społeczności Podkowy Leśnej efekty
pracy warsztatowej
podczas pikniku finałowego.
„Opowieści ziemi” odbywają się co miesiąc
aż do czerwca w niedzielę o godz. 12.30
w Pałacyku Kasyno,
przy ul. Lilpopa 18.
Na wszystkie spotkania wstęp jest wolny.

Na przełomie roku szkolnego
2013/2014 dzieci i rodzice mogą
wysłuchać niezwykłych opowieści
z różnych stron świata (Australii,
Bali, Nigerii, Kazachstanu, Indii,
Walii i Polski) oraz posłuchać muzyki granej na instrumentach etnicznych takich, jak: dijeridoo, djembe,
balafon, ngoni, bęben szamański,
flety, grzechotki, kołatki, sarangi,
tampura, akordeon.
Widowiska są połączone z praktycznymi warsztatami, na których
dzieci między innymi: tworzą ekologiczną mapę Podkowy Leśnej,
uczą się zasad dobrego gospodarowania żywnością, sadzą i pielę-

Projekt jest współfinansowany przez Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Oś 4 „Leader”.
Agnieszka Papis

„stop!klatka” – w poszukiwaniu poczucia wolności
To interdyscyplinarny projekt artystyczny skierowany do dzieci polskich
i uchodźczych. Projekt poszerza percepcję dzieci poprzez zastosowanie różnych technik badania rzeczywistości i sposobów zatrzymania jej
w kadrze, w nagraniu, na taśmie filmowej. Uwaga dzieci zostanie skierowana na fenomeny rzeczywistości zewnętrznej, utrwalanej za pomocą technik filmowych oraz kreowania własnej mocy wewnętrznej
inspirowania się tą rzeczywistością. Projekt dotyczy tematu ważnego
dla każdego człowieka, jakim jest poczucie wewnętrznej wolności, niezależnie od warunków, jakie nas otaczają. W ramach zajęć dzieci będą
mogły swobodnie eksperymentować z kamerą, własnym obrazem
i komunikować się w grupie.
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Przygotowano 7 warsztatów według autorskiej koncepcji Jana
Lubicza Przyłuskiego - antropologa, badacza kultury i filmowca.
Zapraszamy do udziału wszystkie
dzieci, które brały udział w warsztatach filmowych w ramach projektu
„włącz mnie - sąsiedztwo wielokulturowe”, a także te, które interesują się technikami filmowymi.
Efektem finalnym pracy będzie
film, który zostanie pokazany na
zakończenie projektu.
Udział w warsztatach jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.
Projekt przeznaczony jest dla dzieci
w wieku od 10 do 16 lat.
Warsztaty będą się odbywać w okresie od lutego do czerwca 2014 r.
Projekt jest współfinansowany
przez Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Oś 4 „Leader”.
Agnieszka Papis

„Wariatka z Chaillot” na
deskach Teatru Otwartego
Działający przy Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich „Teatr
Otwarty”
zaprasza
Państwa
na swoją najnowszą premierę.
Przedstawimy Państwu „Wariatkę
z Chaillot”, spektakl zrealizowany na podstawie dramatu Jeana
Giraudoux, fantazję o odwiecznej
walce dobra i zła, miłości i nienawiści, kreacji i destrukcji. Jest to
komedia o wymowie zaskakująco
aktualnej i wielu odniesieniach,
o nękających nas także dziś bolączkach społecznych.
Przedstawienie reżyseruje Joanna
Cichoń-Dąbrowska i – jak to zazwyczaj bywa podczas spektakli Teatru
Otwartego – występuje w nim
blisko trzydzieści osób, aktorów
i statystów, stałych i nowych współpracowników Teatru. Poprzednie
premiery Teatru Otwartego były
spektakularne – bogate artystycznie i frekwencyjnie. Tym razem nie
będzie inaczej! Premierę spektaklu zaplanowano 2 lutego o godzinie 18.00 w Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich przy
ul. Świerkowej 1.
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„Nowy Rok, nowe otwarcie”
Remont obiektu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy
Świerkowej 1 dobiegł końca. Na początku stycznia możemy się spodziewać nowego otwarcia.
Remont sfinansowany ze środków PROW i Urzędu Miasta Podkowa
Leśna objął m.in. termomodernizację ścian i stropów, wymianę stolarki
okiennej, posadzek, instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej.
Budynek zyskał „nowe szaty” za sprawą pomysłowo zaprojektowanej,
wesołej elewacji. Wszystko pachnie farbą i świeżością, a do środka
prowadzi „paradne” wejście przez werandę. Do uczestniczenia w zajęciach zachęca hall utrzymany w wesołych, optymistycznych barwach
oraz odnowione w pastelowych barwach pomieszczenia pracowni
i biura. Obiekt jest w tej chwili całkowicie przystosowany do potrzeb
niepełnosprawnych.
Nasze miasto zyskało nowoczesną, przyjazną przestrzeń do prowadzenia działalności edukacji kulturalnej. Odczują to na pewno wszyscy
dawni i nowi użytkownicy. Komfort prowadzenia zajęć dla instruktorów
znacznie się zwiększy. Uczestnicy zajęć na pewno docenią nowe rozwiązania i estetykę wnętrz. Będzie przyjemniej pracować i przebywać
w miejscu, które dostało „nowe życie” i szansę, aby edukować, rozwijać
oraz integrować w warunkach na miarę XXI wieku.
Pragniemy zaprosić Państwa na Nowe Otwarcie 12 stycznia 2014
o godz. 17.00. Będą tańce i muzyka – bo to moment do wyrażania
wspólnej radości ze „wspólnej sprawy”, która leżała na sercu nam
wszystkim.
Zespół CKiIO

Ukazał się Podkowiański Magazyn Kulturalny, nr 70.
Można go kupić w sklepach Podkowy Leśnej, w Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, w księgarniach Pruszkowa i Milanówka,
w Otrębusach, w Brwinowie, w Warszawie m.in. w Zachęcie, w księgarni uniwersyteckiej „Liber”, w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa,
a także w Zakopanem w Galerii Sztuki Współczesnej, ul. Witkiewicza 19.
Zofia Broniek

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10.30 – 18.30
Wtorek 10.30 – 14.30
Środa 10.30 – 19.00
Czwartek 10.30 – 18.30
Piątek 10.30 – 18.30
Sobota 10.30 – 14.30
email:
wypozyczalnia@mbp-podkowalesna.pl
rezerwacja@mbp-podkowalesna.pl
www.mbp-podkowalesna.pl

Wtorek i Sobota 11.00 - 12.00

Klub pod Mądrym Smokiem
głośne czytanie dla dzieci

Sobota 10.30 - 14.30

Odkryjmy nowe
powróćmy do starych
Zapraszamy wszystkich kochających książki, dla których dzień
bez lektury jest dniem straconym

Szanowni Czytelnicy,
miło nam poinformować o dostępnej w Bibliotece podkowiańskiej nowej książce Jerzego
Chociłowskiego – dziennikarza,
publicysty, tłumacza, autora książek reportażowych m.in. „Okruchy
Azji”, „Bali - kwiat z ogrodu snów”,
a także „Limeryków swawolnych”
oraz tomiku opowiadań „Zdrada
w Czarciborze”. „Talia niezwykłych
postaci II RP” – oprócz walorów
merytorycznych zachwyca pięknym językiem. Autorowi udało się
w subtelny sposób uchwycić złożoność osobowości opisywanych
postaci, rewelacyjnie wpisując ich

losy w tło obyczajowe trudnej
rzeczywistości
odradzającej
się po latach niewoli Polski.
Doskonała, a przede wszystkim rzetelna książka prezentuje
– cytując notę wydawniczą: „Barwne, pełne anegdot, mało znanych faktów portrety ciekawych
ludzi, dzięki którym Polska nabierała blasku i znaczenia. Ich
życie zawodowe i prywatne,
sukcesy i perypetie, romanse
i rozstania, szczęśliwe i tragiczne
wyroki losu.”

Rozmowy z Kafką
18 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w Bibliotece podkowiańskiej odbędzie
się spotkanie z książką Gustava Janoucha pt. Rozmowy z Kafką.
Fragmenty tekstu w wyborze i tłumaczeniu profesora Andrzeja
Bogusławskiego czytać będą Józef Duriasz i Jan Andrzej Walc,
wprowadzenie: Piotr Müldner-Nieckowski,
reżyseria: profesor Michał Bogusławski
Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa grafik w technice akwaforty
autorstwa Marty Kremer do opowiadań Franza Kafki, nagrodzonych
w 1967 r. podczas prezentowanej w Zachęcie Ogólnopolskiej Wystawie
Ilustracji w Technikach Szlachetnych.
Przedsięwzięcie jest organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem
Związek Podkowian.
Fragmenty czytanych tekstów oraz grafiki opublikowano w numerze 2
(70) jesień-zima 2013 Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego

Klub pod Mądrym Smokiem
Z radością informujemy, że na przełomie stycznia i lutego 2014 rozpoczną się organizowane w Bibliotece zajęcia anglojęzycznej wersji
Klubu pod Mądrym Smokiem. Mali uczestnicy w ramach gier i zabaw
połączonych z lekturą będą, zgodnie z zasadami pedagogiki zabawy,
zgłębiać tajniki języka angielskiego. Serdecznie zapraszamy dzieci
w wieku 4-6 lat. Spotkania odbywać się będą w soboty (dwa razy
w miesiącu). Już dziś czekamy na zgłoszenia. Ilość miejsc ograniczona.
Dorota Skotnicka

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej
w Podkowie Leśnej
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wzbogacony fragmentami wspomnień Jarosława Iwaszkiewicza
i Jerzego Andrzejewskiego.

Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów w Stawisku przygotowuje się do obchodów ważnych jubileuszy, przypadających
na 2014 rok: 120. rocznicy urodzin Jarosława Iwaszkiewicza oraz
XXX-lecia Muzeum.

Dyskusja „Co dzisiaj znaczy dla nas Lutosławski?” nawiązywała do
tradycji tego rodzaju spotkań na Stawisku. Prof. Jadwiga Rappé
(wykonawczyni m.in. utworów Lutosławskiego), Dorota Szwarcman
(krytyk muzyczny, red. „Polityki”), prof. Zbigniew Mikołejko (filozof,
etyk) oraz Jerzy Kornowicz (kompozytor, prezes Związku Kompozytorów
Polskich) mówili o interpretacjach, recepcji i wykonaniach muzyki
Lutosławskiego w Polsce i na świecie.

Zapowiedzią tych obchodów był
tegoroczny XIV Festiwal Muzyczne
Konfrontacje „Stawisko w kulturze
polskiej: Wokół Lutosławskiego”
(29 IX – 27 X). Podczas Festiwalu
mówiono o związkach kompozytora ze Stawiskiem i Iwaszkiewiczami,
oboje darzyli go bowiem szacunkiem porównywalnym z kultem otaczającym Karola Szymanowskiego.
Utwory Lutosławskiego zabrzmiały
w Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów w kontekście
wybranych dzieł kompozytorów
szczególnie przez niego cenionych:
Beethovena, Chopina, Szymanowskiego, Debussy`ego. Wystąpili
zarówno artyści znani, jak Ewa
Pobłocka, kwartet Camerata, Krakowskie Trio Stroikowe, Dorota
Miśkiewicz z muzykami orkiestry
Aukso (tworzącymi kwintet smycz-kowy Esus), jak i wykonawcy
bardzo młodzi, laureaci międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych, m.in. Marta
Kowalczyk, Klaudia Ziajkowicz, Ewa
Leszczyńska.

Koncert w wykonaniu Ewy Pobłockiej (fot. archiwum muzeum)

Warto przypomnieć, że sam
Lutosławski zasiadał do stawiskiego fortepianu i grał utwory
Szymanowskiego, a także słuchał w Stawisku muzyki Mozarta
i Debussy`ego, wykonywanej przez
Eugenię Umińską, Romana Padlewskiego i Kazimierza Wiłkomirskiego.
Do najbardziej interesujących wydarzeń Festiwalu należał z pewnością koncert, w którym odtworzono program jednego ze spotkań
okupacyjnych (z lipca 1942 roku),

W pierwszych miesiącach roku jubileuszowego zapraszamy m.in.:
19 stycznia na kolędowy występ artystów „Piwnicy pod Baranami”,
2 marca na sztukę J. Iwaszkiewicza „Pod akacjami” w inscenizacji
Teatru Rampa
oraz w kwietniu na spotkanie z Barbarą Wachowicz, autorką ostatnio wydanego albumu „Siedziby wielkich Polaków: od Konopnickiej
do Iwaszkiewicza”, połączone z koncertem „muzyki zawsze obecnej na
Stawisku”.
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Festiwalowi towarzyszyły dwie wystawy: „Będę to fotografował w kolorach”, prezentująca unikatowe archiwalia Stawiska (zdjęcia wykonane w technice autochromu, jedne z pierwszych w Polsce i Europie) oraz
ekspozycja prac Anny Bedyńskiej, tegorocznej laureatki World Press
Photo.
Przedsięwzięcie zostało włączone w ogólnopolskie obchody „Roku
Lutosławskiego”.
Festiwal odbył się dzięki dotacjom udzielonym przez: MKIDN (program
„Lutosławski 2013 – Promesa”, realizowany przez Instytut Muzyki
i Tańca), miasto Podkowa Leśna, ZAIKS, Starostwo Powiatu Grodziskiego.
Idea ukazywania Stawiska jako miejsca o wyjątkowym znaczeniu dla
kultury naszego kraju, inspirującego wielu artystów, naznaczonego ich
obecnością, będzie przyświecała XV Festiwalowi, który odbędzie się jesienią 2014 r.

Alicja Matracka-Kościelny
dyrektor Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

Trasa spacerowa „Śladami
Jarosława Iwaszkiewicza po
Brwinowie
i Podkowie Leśnej”
Z myślą o turystach oraz miłośnikach literatury polskiej odwiedzających Podkowę Leśną i Brwinów, Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów w Stawisku zrealizowało projekt polegający na wytyczeniu i oznakowaniu trasy spacerowej „Śladami Jarosława Iwaszkiewicza po Brwinowie i Podkowie
Leśnej”. Iwaszkiewiczowskie związki z obiema miejscowościami trwały 58 lat, od ślubu z Anną z d. Lilpop
zawartego 12 września 1922 r.
w brwinowskim kościele po śmierć
2 marca 1980 r.
Podkowa Leśna była dla Iwaszkiewicza przede wszystkim miejscem
sprzyjającym pracy twórczej. Do
„Aidy”, później do Stawiska, Iwaszkiewiczowie zapraszali swoich przyjaciół – licznych poetów, muzyków,
plastyków i literatów związanych
z miesięcznikiem „Skamander”
i „Wiadomościami Literackimi” i artystycznym środowiskiem Warszawy. Niektórzy z nich, jak Irena
Krzywicka, Mieczysław Rytard,
Julian Tuwim, Antoni Borman i Stefan Napierski kupili w Podkowie
Leśnej działki, niektórzy, jak Rytardowie i Krzywicka zbudowali tu
sobie domy… Wśród mieszkańców
Podkowy Leśnej i Brwinowa pisarz
miał wielu znajomych i przyjaciół,
wielu z nich w mniej lub bardziej
ukryty sposób pojawia się w jego
twórczości.
W obu miejscowościach zawieszono 6 tablic z mapami ukazującymi trasę „iwaszkiewiczowskiego
spaceru” i zawierającymi jej opis:
w pobliżu stacji WKD Podkowa
Leśna Główna i Podkowa Leśna
Zachodnia, przy bramie do Stawiska
od ul. Gołębiej i w stawiskim parku;
w Brwinowie tablice umieszczone
są przy ul. Grodziskiej na wprost
galerii handlowej „Brwinów” i na
Rynku (pl. Jana Pawła II). Cztery
miejsca, kluczowe w biografii poety (kościół i cmentarz parafialny

w Brwinowie, willa „Aida” i Stawisko) zostały oznaczone mniejszymi
tablicami, zawierającymi ich opis i historię. Poza tym na planie Podkowy
i Brwinowa zostały zaznaczone i opisane miejsca, gdzie Iwaszkiewicz
bywał, gdzie mieszkali jego znajomi, przyjaciele lub rodzina pisarza
oraz te, które w mniej lub bardziej oczywisty sposób zaistniały w jego
twórczości.
Muzeum wyraża wielką wdzięczność mieszkańcom Podkowy Leśnej
i Brwinowa, którzy udostępnili miejsce na zawieszenie tablic – księdzu
proboszczowi Maciejowi Kurzawie, państwu Grażynie i Stanisławowi
Korzeniom, państwu Jolancie i Włodzimierzowi Pawlikom, państwu
Agnieszce i Jerzemu Czarnowskim, pani Krystynie Tkacz-Gąsiorowskiej
i panu Tadeuszowi Iwińskiemu.
Jednocześnie wydana została mapka Śladami Jarosława Iwaszkiewicza
po Brwinowie i Podkowie Leśnej, która dostępna jest w szkołach,
ośrodkach kultury, bibliotekach, urzędach , kasach WKD, kawiarniach
i w Muzeum w Stawisku. Mapa zawiera opis iwaszkiewiczowskich związków z obiema miejscowościami, skrót historii Brwinowa i Podkowy
Leśnej, biogram Jarosława Iwaszkiewicza, historię i plan Stawiska; ilustrują ją zdjęcia ze zbiorów Muzeum.

Projekt został zrealizowany w ramach PROW (oś „Leader”, działanie
413, Małe Projekty).
Ewa Cieślak

80 lat Towarzystwa Przyjaciół
Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej
Właśnie mija 80 lat od rozpoczęcia działalności przez Towarzystwo
Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej. Podjęło ono działalność w
październiku 1933r. pod nową nazwą, po zmianie statutu powstałego w
1930 roku Towarzystwa Miłośników Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, ze
zmienionymi władzami .
W owym czasie, wobec braku samorządowej reprezentacji, Towarzystwo było wyrazicielem interesów mieszkańców wobec administracji osiedla. Warto pamiętać, że osiedlali się tu ludzie szczególnej
aktywności - przedsiębiorcy, twórcy, oficerowie i wyżsi urzędnicy zaangażowani w modernizację kraju po odzyskaniu niepodległości, poszukujący lepszych warunków życia, zafascynowani howardowską ideą miast-ogrodów. Na gruncie Towarzystwa tworzyli wspólnotę dbającą
o harmonijny rozwój Podkowy i zachowanie jej charakteru, tworząc
warunki do udziału w życiu religijnym, edukacji, sporcie i rekreacji.
II wojna światowa i jej konsekwencje na prawie 50 lat przerwały działalność Towarzystwa. Została ona wznowiona w 1989 roku z inicjatywy Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu i ks. Leona Kantorskiego,
w oparciu o przedwojenne wzorce. Te 25 lat wypełnione zostały aktywnymi działaniami, przede wszystkim dokumentującymi historię
Podkowy (wydawnictwa, wystawy), ale także podejmowanymi w trosce
o dobro wspólne, jak na przykład utrzymanie Pałacyku- Kasyna w posiadaniu „wspólnoty mieszkańców”, zgodnie z intencją założycieli miasta.
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Sytuacja dzisiejsza różni się zasadniczo od tej sprzed 80 lat.
Istnieje własny samorząd z Radą
i Burmistrzem, którzy zarządzają
miastem na podstawie demokratycznego mandatu. Współcześnie,
opierając się na konstytucyjnej
zasadzie pomocniczości, nasze Towarzystwo, jak i inne organizacje pozarządowe, podejmują działania,
które uważają za ważne, a które nie
są podejmowane przez instytucje
samorządowe. Dotyczy to szczególnie dokumentacji i archiwum
historii Podkowy, integracji mieszkańców czy wychowania obywatelskiego. Tak, jak 10 lat temu wspólnie z Urzędem Miasta i Związkiem
Podkowian, Towarzystwo Przyjaciół
odpowiedziało na inicjatywę młodych zapaleńców Magdy Prosińskiej
i nieżyjącego już niestety Łukasza
Wilmana, tworząc inkubator festiwalu Otwarte Ogrody, tak i obecnie jest otwarte na nowe propozycje, służące podkowiańskiej
społeczności. Twórcy Towarzystwa
80 lat temu kierowali się poczuciem
odpowiedzialności za wspólnotę,
zaufaniem wobec innych, poczuciem
patriotyzmu, ale także chęcią życia
i mieszkania w lepszych warunkach,
w przyjaznym sąsiedztwie dbającym o dobro wspólne. Wartości te
i dzisiaj, pomimo dynamicznie
zmieniającego się otoczenia, pozostają aktualne i Towarzystwo będzie
się nimi, zgodnie z wolą jego członków, nadal kierować.
Dziękując Wszystkim za wsparcie udzielone naszym działaniom
przez te lata, życzę mieszkańcom
Podkowy Leśnej i jej przyjaciołom,
aby Miasto-Ogród Podkowa Leśna
stanowiła ich „małą ojczyznę”.
A tych, którzy swój patriotyzm
lokalny wobec małej ojczyzny są
gotowi aktywnie realizować zapraszamy do Towarzystwa Przyjaciół
Miasta - Ogrodu Podkowy Leśnej.
W imieniu Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej
Jacek Wojnarowski
Prezes Zarządu
j.wojnarowski@op.pl
tel. 607 059226
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Środowiskowy Dom Samopomocy
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej
ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna.

IV Festiwal „Dajemy Radość” w Błoniu
17 października uczestniczyliśmy w IV Festiwalu Twórczości Teatralno Muzycznej dla osób niepełnosprawnych „Dajemy Radość”, w Centrum
Kultury w Błoniu. Zaprezentowaliśmy występ artystyczny pt. „Kryzys
w biznesie”, który został hojnie nagrodzony brawami, medalami i słodyczami. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy wystąpić przed tak szeroką
publicznością. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i za bardzo
miłe i ciepłe przyjęcie naszej grupy.

Prelekcja o Lwowie
24 października odwiedził nas pan Andrzej Pasławski z prelekcją
o Lwowie. Tym razem mogliśmy obejrzeć ciekawe slajdy na temat tego
pięknego miasta i jego zabytków.

II Turniej Tenisa Stołowego
W listopadzie braliśmy udział w II Turnieju Tenisa Stołowego
w Środowiskowym Domu Samopomocy PSOUU w Warszawie. Po zaciętej rywalizacji nasz uczestnik Piotrek zajął zaszczytne II miejsce.

Wyjazd szkoleniowy do Soczewki
W dniach 9-10 listopada gościliśmy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Mazowsze” w Soczewce w ramach projektu
„Poszerzyć Krąg” realizowanego przez PCPR w Grodzisku Mazowieckim.
Wyjazdowe spotkanie integracyjne miało na celu poszerzenie kompetencji i umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych.

Zabawa Andrzejkowa
28 listopada zorganizowaliśmy zabawę andrzejkową w rytmie disco
w towarzystwie wodzireja, który przygotował różne niespodzianki,
wróżby, zabawy i konkursy. Impreza odbyła się w Centrum Kultury
w Milanówku. Dziękujemy gospodarzom za udostępnienie nam sali.

Kiermasze świąteczne
W grudniu zorganizowaliśmy
kiermasze ozdób świątecznych:
14 grudnia w Galerii Podkowa w godz. 10.00 – 17.00, a 15 grudnia pod
Kościołem św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w godz. 8.30 – 14.30.
Karola Gąsiorowska
Kierownik

Miejskie Przedszkole
im. Krasnala Hałabały
w Podkowie Leśnej
Aktualności
Nasze przedszkolaki oprócz zajęć
z podstawy programowej uczestniczą także w zajęciach dodatkowych
z języka angielskiego, ekologii,
rysunku, promocji zdrowia emocjonalnego. Mamy też zajęcia małego
odkrywcy, na których dzieci starają
się zrozumieć proste prawa fizyki
i chemii.
Przedszkole bierze udział w ogólnopolskim konkursie „Drugie życie
śmieci” w ramach edukacji ekologicznej, a także prowadzi wewnętrzny konkurs na najciekawszą
i najładniejszą ozdobę choinkową
wykonaną własnoręcznie z różnych
materiałów.

Święta, święta!
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W przedszkolu okres poprzedzający ten magiczny czas jest
niezwykle pracowity. Coroczną tradycją jest wizyta Świętego Mikołaja,
który zawitał do nas 13 grudnia
w godzinach rannych. Podczas spotkania z Mikołajem dzieci zaprezentowały piosenki oraz wierszyki,
których uczyły się na tę specjalną
okazję.
Grupa pięciolatków wystawiła
16 grudnia widowisko jasełkowe.
W przygotowania zaangażowani
byli rodzice oraz panie pracujące
w grupie. Wspólnie wykonaliśmy
scenografię i stroje dla małych aktorów. Na występy zaprosiliśmy
dzieci z całego przedszkola, a także
rodziców i gości z Podkowy Leśnej.
Jak co roku w każdej grupie przedszkolnej odbędzie się wigilia. Dzień
ten ma niezwykłą oprawę. Od rana
trwają przygotowania. Dzieci razem z paniami nakrywają stoły białymi obrusami, pamiętamy również
o pachnącym sianku pod obrusem
i pustym miejscu dla niespodziewanego gościa. Kiedy wszystko
jest gotowe łamiemy się opłatkiem

i składamy sobie życzenia. Bez ociągania dzieci zasiadają do stołu i
próbują potraw wigilijnych przygotowanych przez rodziców. Każdy stara się spróbować wszystkich potraw, bo to przecież wróży dobrobyt
i sytość na cały rok.
Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci.
Dla nich bal karnawałowy to dzień wyczekiwany przez wiele tygodni.
W naszym przedszkolu taki bal odbędzie się 17 stycznia 2014 r.
Już od wielu lat Święto Babci i Dziadka wpisane jest w przedszkolny
kalendarz - dzień pełen radości, uśmiechu, wzruszeń i łez. Ta wspaniała
impreza odbędzie się 20 stycznia 2014 r. Mali artyści przedstawią piękne programy artystyczne, wiersze i piosenki. Serdecznie zapraszamy
tego dnia wszystkie Babcie i Dziadków do naszego przedszkola.
Anna Pietrzak – Miller

Zespół Szkół Samorządowych
w Podkowie Leśnej
Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Warszawy,
Publiczne Gimnazjum

www .podkowa-szkola.pl

Konkurs kuratoryjny
Kuban Turanbajew uczeń klasy III a gimnazjum, przeszedł do etapu
wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z języka rosyjskiego. Gratulujemy mu tego sukcesu i życzymy powodzenia w finale!

Znicze na grobach Powstańców
Dzień Wszystkich Świętych to dzień zadumy i refleksji. Odwiedzamy
groby naszych bliskich, wspominamy ich. Uczniowie naszej szkoły nie
zapomnieli o swoich patronach. Wraz z wychowawcami odwiedzili
powstańcze groby, na których zapalili znicze, aby w ten sposób uczcić
pamięć poległych w obronie Warszawy.

11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości
13 listopada odbył się uroczysty apel z okazji 95. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę. Uroczystość została zorganizowana przez
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uczniów klasy IIa naszego gimnazjum. Nad artystyczną częścią apelu czuwały panie Grażyna Zabłocka
i Małgorzata Dzięcielska. Był to
montaż słowno-muzyczny, który przypomniał naszym uczniom
o losach Polski od ostatniego rozbioru aż do roku 1918. Na koniec
cała szkoła uroczyście odśpiewała
hymn dla uczczenia pamięci naszych przodków, walczących o wolność dla przyszłych pokoleń.

w kategorii koszykówki chłopców oraz turniej finałowy „XI Mistrzostw
Województwa Mazowieckiego Strażaków w Halowej Piłce Nożnej”, zaś
w grudniu „Podkowiański Turniej Judo”.

Kiermasz świąteczny

ze Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima

W dniu 14 grudnia w godzinach
10-13 w naszej szkole odbył się
kiermasz świąteczny, na którym
zaprezentowano stoiska z domowymi przetworami, ozdobami choinkowymi – rękodziełami dzieci.
Obyła się aukcja i loteria, a także
działała kawiarenka. Dochód z imprezy wesprze akcję. ”Lżejszy plecak”. Część wpływów z kiermaszu
przeznaczona będzie na nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli
wysokie wyniki w nauce, dofinansowanie wyjazdów, a także będzie
wspierała projekty prowadzone przez nauczycieli dla uczniów
naszej szkoły.

Jubileuszu pana Rafała Rosy cd.

Iwona Grabowska- Gralak

Wykorzystanie pomieszczeń
szkolnych poza statutową
działalnością szkoły.
Zespół Szkół od września 2013r
korzysta z nowego obiektu rozbudowanej szkoły. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
W godzinach popołudniowych odbywają się zajęcia pozalekcyjne
oraz wynajmowane są pomieszczenia szkolne dla zewnętrznych
podmiotów. Sale lekcyjne wynajmowane są głównie przez szkoły językowe, ale również na inne
zajęcia. Sale gimnastyczne w godzinach popołudniowych w pierwszej kolejności przeznaczone są na
zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,
a następnie udostępniane odpłatnie i nieodpłatnie (UKS) na zajęcia
sportowe. Sala sportowa wykorzystywana jest na organizowanie
imprez sportowych. W listopadzie odbyły się: Turniej Mazovia,
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Anna Markowicz

Dyrektor Administracyjny

Aktualności

O jubileuszu najstarszego nauczyciela w naszym gimnazjum informowaliśmy w poprzednim numerze biuletynu. Szkolne obchody odbyły
się w sobotę, 30 listopada. Było bardzo uroczyście: listy, przemówienia,
życzenia, wspomnienia i tort. Nie zabrakło też akcentów muzycznych.
W uroczystości uczestniczyli goście, nauczyciele i wychowankowie z innych szkół, gdzie pracował Pan Rosa. List do jubilata skierowała Pani
Burmistrz Podkowy Leśnej Małgorzata Stępień-Przygoda. Oto jego
treść:
Jubileusz 50-lecia pracy nauczycielskiej nie zdarza się często.
Zawód ten jest tak angażujący i wyczerpujący zarazem, że mało
kto jest czynnym nauczycielem przez 50 lat. Aby obchodzić złoty jubileusz trzeba naprawdę kochać młodzież, kochać szkołę,
kochać swoją pracę i widzieć jej sens; trzeba entuzjazmu i zaangażowania, trzeba cierpliwości i wytrwałości. Cieszę się bardzo,
że taki nauczyciel pracuje w naszym mieście. Wyrażam swój najwyższy szacunek dla Pańskiej osoby.
Życzę Panu dalszej owocnej pracy z młodzieżą w Gimnazjum
św. Hieronima w Podkowie Leśnej oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.

Mikołajki dla Michała i Mateusza
Tegoroczna charytatywna akcja Mikołajkowa przeznaczona była na
rehabilitację dwóch osób, Michałka oraz Mateusza. W realizację włączyły się wszystkie klasy obu szkół. Chęć dzielenia się i bogactwo inicjatyw uczniowskich zachwyciły nas po raz kolejny. Stoiska, na których poszczególne grupy uczniów oferowały swoje specjały kusiły
smakołykami: ciasteczkami, pierniczkami i napojami. (zdrowymi i

Klasa 3a w mikołajkowym tańcu
smacznymi). Mogliśmy podziwiać występy taneczne, instrumentalne
i wokalne. Niezaprzeczalnym hitem stał się utwór Janusza Laskowskiego
p.t. „Kolorowe Jarmarki„ w wykonaniu Jerzyka i Wiktora z II G.
Nie zabrakło rękodzieła: wyroby z filcu, okolicznościowe świece ręcznie robione, biżuteria, stroiki świąteczne, obrazki i inne różności
świadczyły o wielkim „utalentowaniu” naszych uczniów, nauczycieli
i rodziców. Był to jeden z najpiękniejszych dni szkolnych, dzień,
w którym będąc w razem możemy uczynić wiele dobrego dla innych.

Dzień pełen radości, kiedy to
my stajemy się św. Mikołajami.
„Mikołajki 2013” za nami, w sobotę
14 grudnia o godzinie 18:00 odbyło się podsumowanie akcji na koncercie Pani Moniki Kuszyńskiej. Ten
wyjątkowy koncert opiszemy w następnym numerze. Dziękujemy klasie 6 ze Szkoły Podstawowej nr 2
z Brwinowa, że byli z nami.

Medal Christofhoros
dla Marty Szwemin i
Grzegorza Dąbrowskiego
W niedzielę, 3 listopada podczas
Mszy św. o godz. 18, zostały wręczone parafialne medale Christofhoros
- niosący Chrystusa. Tegorocznymi
laureatami zostali: Pani Marta
Szwemin - dyrektor Zespołu Szkół
w Żółwinie oraz Pan Grzegorz
Dąbrowski - dyrektor Szkoły św.
Teresy i Gimnazjum św. Hieronima
w Podkowie Leśnej. Medale wręczył kardynał Kazimierz Nycz, który na tej samej Mszy św. udzielił sakramentu bierzmowania
młodzieży podkowiańskiej. Poniżej
przedstawiamy fragmenty tekstu
laudacji wygłoszony przez Pana
Michała Gołąba - członka kapituły
medalu Christofhoros.
W poprzednich latach medalem
tym zostali uhonorowani: ks. Leon
Kantorski, Prymas Józef Glemp,
Pani Zofia Łuczaj – poprzednia dyrektorka Zespołu Szkół w Żółwinie,
kardynał Kazimierz Nycz i Siostry
Terezjanki.
Marta Szwemin
Nie jest łatwo nieść Chrystusa
w świecie, wie o tym dobrze
Marta Szwemin, dyr. Zespołu Szkół
w Żółwinie, ale misję tę konsekwentnie realizuje od kilku lat.
W maju 2008 r. gimnazjum uzyskuje zaszczytne imię Patrona, Jana
Pawła II, zaś od września Marta
Szwemin zostaje dyrektorem szkoły, przejmując obowiązki po odchodzącej na emeryturę p. Zofii Łuczaj.
Wielkie szczęście mają uczniowie
Zespołu Szkół w Żółwinie do dyrektorów. Przyjmując swe obowiązki

Marta Szwemin odbiera
medal z rąk kardynała
Kazimierza Nycza
(fot. archiwum szkoły)

Marta Szwemin postawiła za cel pracy wychowawczej rozbudzenie
wśród uczniów zainteresowania postacią Patrona – jego twórczością
literacką i nauczaniem.
Zrodzony w czasie przygotowań do nadania imienia szkole pomysł
zorganizowania Festiwalu Myśli i Słowa Jana Pawła II Marta Szwemin
przekształca w imprezę cykliczną i właśnie kilkanaście dni temu miała miejsce jego 6. edycja. Inspiracją do prac przygotowywanych przez
młodzież na Festiwal są co roku słowa Jana Pawła II ilustrujące hasło
Dnia Papieskiego.(…)
Grzegorz Dąbrowski
Gdy zastanawiamy się nad fenomenem naszej Parafii – ludzi
aktywnych, współodczuwających – zawsze przychodzi na myśl osoba
ks. Leona i bogactwo Jego aktywności; nie bylibyśmy tacy gdyby Jego
nie było. Jedną z aktywności było dzieło Świetlików, ruchu ukształtowanego w duchu przedwojennego harcerstwa z hasłem „Świetliki”
i odzewem „światło niosą”. 80 lat kościoła i 40 lat Świetlików splatają się
w wieloznacznym rebusie liczbowym. Świetliki, to co roku setka dzieci
i młodzieży, która we wszystkich latach działania, poznawała, jak
kochać Boga i nieść Jego światło innym. Nic dziwnego, że tak wielu
z nas czuje się w tym 80-letnim budynku jak u siebie w domu.
Grzegorz Dąbrowski zawsze uważnie słuchał ks. Leona i liczył się z jego
słowem. Wiosną 1988 r., z okazji jednego z tzw. Spotkań z Autorem
(a byli to założyciele Społecznego Towarzystwa Oświatowego)
ks. Leon powiedział Grzegorzowi Dąbrowskiemu: „Chciałbym, by taka
szkoła powstała w Podkowie Leśnej” i dodał:
„Chciałbym, byś ty był jej
dyrektorem”. Ta decyzja
ukształtowała następne
lata życia Grzegorza - od
blisko 25 lat jej dyrektora.
(…)

Moment wręczenia medalu
dyrktorowi Grzegorzowi
Dąbrowskiemu
(fot. archiwum szkoły)
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Szkoła muzyczna
w Podkowie Leśnej?
Urząd Miejski informuje o inicjatywie powołania w Podkowie
Leśnej, w budynku Zespołu Szkół
Samorządowych, nowej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia
imienia Andrzeja Panufnika. Byłaby
to szkoła o pełnych uprawnieniach
szkoły publicznej, z idącą za każdym
uczniem subwencją oświatową,
realizująca pełny program nauczania państwowych szkół muzycznych
i całkowicie bezpłatna dla uczniów.

Podkowiańskie Liceum
Ogólokształcące nr 60
Trzy męskie próżności
Tytuł wystawy „Trzy Próżności”, którą otworzyliśmy 22 listopada
w naszej szkolnej galerii „Jaśminarium”, brzmi wieloznacznie. W programie „P” jest zdecydowanie wyższe od pozostałych liter składających się na słowo „próżności”, co sugeruje, że może chodzi o różności.
Do tej interpretacji odsyła nas pierwsza strona zaproszenia, podzielona
na trzy nieregularne plamy w kolorach żółtym, czerwonym, niebieskim.

Zajęcia rozpoczynałyby się o godz.
15.00 (w soboty wcześniej) i obejmowałyby naukę gry na instrumencie (lekcje indywidualne), zespół instrumentalny, chór, orkiestrę oraz
przedmioty ogólnomuzyczne (rytmika, kształcenie słuchu, audycje
muzyczne), które są realizowane
w grupach. Nauczanie prowadziliby wybitni pedagodzy z dużym doświadczeniem zawodowym. Nauka
odbywałaby się w dwóch cyklach:
sześcioletnim - dla dzieci do 8 roku
życia oraz czteroletnim - dla dzieci
między ósmym a szesnastym rokiem życia. Planowany czas rozpoczęcia nauki to wrzesień 2014 r.

Bardzo różne są bowiem obrazy trzech autorów: Mateusza Sikorskiego,
Kuby Sicińskiego i Ondrasza Kąkola. Na wystawę składają się rysunki,
akwarele i obrazy olejne, różne są również tematy. Możemy obejrzeć
m.in. portrety, pejzaże, martwe natury. W niektórych obrazach
np. Ondrasza Kąkola w sposobie „kadrowania” widoczny jest wpływ
fotografii. Ot chociażby w oglądanym z góry widoku na pierwszym tle
autor obrazu namalował czubki swoich butów. To, co łączy te prace, to
skłonność do zniekształcania przedstawionej rzeczywistości, choć sposób deformacji jest różny w przypadku każdego autora.
Odczytanie tytułu wystawy „Trzy Próżności” sugeruje, że autorzy traktują swoje prace jak próby i oceniają wystawę jako niedoskonałą.
Ten tytuł jest zgrabnym zabiegiem, który broni ich przed zarzutem,
że wystawa jest bardzo niejednorodna, stanowi właśnie przegląd „różności”. My jednak cieszymy się, że odważyli się pokazać to, co już osiągnęli. Wszyscy za parę miesięcy zdają maturę. To był ostatni moment.
Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
szkoły aż do połowy kwietnia. Wiosną planujemy przegląd prac, które
powstały na zajęciach artystycznych.
Beata Wróblewska
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Oznaczenia:
A - kursuje w dni robocze od pon. do piątku
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18:29
18:26

A
16:44
16:41
Gminna

Zespół Szkół Ogólnokszałcących Brwinów /ul.
Sportowa

Brwinów Rynek PKP

Brwinów Urząd Gminy

Gminna
Gminna
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Gminna
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Gminna
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Gminna

Gminna
Gminna
Gminna

Gminna
Gmina
Gminna
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Gminna

Brwinów Urząd Gminy

Podkowa Leśna Główna
Żółwin ul. Kasztanowa
Żółwin ul. Nadarzyńska
Owczarnia ul. Kazimierzowska/Żółwińksa
Owczarnia Ksiązenicka/Kazimierzowska
Owczarnia ul. Książenicka/Cyprysowa
Owczarnia ul. Książenicka/Mała
Owczarnia ul. Ksiązenicka/Cykady
Owczarnia ul. Książenicka/Mała
Owczarnia ul. Książenicka/Cyprysowa
Owczarnia ul. Książenicka/Kazimierzowska
Owczarnia ul. Kazimierzowska/Żółwińksa
Żółwin ul.Nadarzyńska
Żółwin ul. Szkolna(szkoła)
Żółwin ul. Słoneczna/Graniczna
Żółwin ul. Słoneczna/Południowa
Żółwin ul.Słoneczna
Żółwin ul.Słoneczna/Nadarzyńska
Żółwin ul. Nadarzyńska
Żółwin ul. Kasztanowa
Podkowa Leśna Główna
Zespół Szkół Ogólnokształacących w Brwinów /ul.
Sportowa

Droga

Dworce i przystanki
Brwinów Rynek PKP
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Linia : Brwinów Rynek PKP -Podkowa Leśna - Żółwin - Owczarnia - Brwinów Rynek PKP Rozkład Linii ważny od 01.09.2013 r.
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Przypominamy mieszkańcom rozkład jazdy autobusu kursującego na trasie Brwinów Rynek PKP -Podkowa
Leśna - Żółwin - Owczarnia - Brwinów Rynek PKP. Zachęcamy do korzystania z tej formy komunikacji.

Ważne adresy i telefony
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00 fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Godziny pracy Urzędu: pon. w godz. 8.00
- 18.00, wt. w godz. 8.00 - 16.00, śr. (dzień
wewnętrzny), czw., w godz. 8.00 - 16.00, pt.
w godz. 8.00 - 14.00.
Godziny pracy kasy Urzędu:
pon. 8.00 – 18.00, wt. 10.00 – 14.00,
śr. - kasa nieczynna,
czw. 9.00 – 15.00, pt. 9.00 – 13.00
Przerwa w pracy kasy - codziennie
13.00 - 13.30
Burmistrz Miasta:
Małgorzata Stępień-Przygoda
e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Burmistrz przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. 12.00 – 18.00
w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.
Zapisy bezpośrednio w sekretariacie,
telefonicznie (22 759 21 01)
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Sekretarz Miasta:
Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta:
Maria Ostrowska
Sekretariat (pokój nr 6)
tel. 22 759 21 01, fax. 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste
(pokój nr 7) tel. 22 729 10 62, 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Ewidencja ludności i działalności gospodarczej
(pokój nr 7) tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Referat Finansowy:
Podatki: tel. 22 759 21 07
Opłaty za wodę, kanalizację i odpady
komunalne: tel. 22 759 21 27
Księgowość: tel. 22 759 21 09
Kasa: tel. 22 759 21 08
Referat Gospodarki Miejskiej (pokój nr 11, 12)
tel. 22 759 21 21, 22 759 21 25, e-mail:
gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
Referat Inwestycji (pokój nr 15)
tel. 22 759 21 23
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
(pok. nr 16, 17) tel. 22 759 21 17, 22 759 21 19
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta, strona internetowa:
tel. 22 759 21 30
e-mail: wspolpraca-ngo@podkowalesna.pl
Aktualne wyniki badań jakości wody pobranej
z wodociągu publicznego dostępne są na
stronie internetowej miasta, w zakładce
Środowisko oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta.

www.podkowalesna.pl
Rada Miasta Podkowy Leśnej:
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
Adresy e-mailowe radnych:
Paweł Siedlecki
pawel.siedlecki@podkowalesna.pl
Anna Dobrzyńska-Foss
anna.foss@podkowalesna.pl
Jarosław Chrzanowski
jaroslaw.chrzanowski@podkowalesna.pl
Maria Konopka-Wichrowska
maria.konopka-wichrowska@podkowalesna.pl
Helena Skowron
helena.skowron@podkowalesna.pl
Adam Krupa
adam.krupa@podkowalesna.pl
Bogusław Jestadt
boguslaw.jestadt@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Maciej Foks
maciej.foks@podkowalesna.pl
Agnieszka Świderska
agnieszka.swiderska@podkowalesna.pl
Anna Łukasiewicz
anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Zbigniew Jachimski
zbigniew.jachimski@podkowalesna.pl
Alina Stencka
alina.stencka@podkowalesna.pl
Radny Zbigniew Bojanowicz nie posiada
adresu internetowego. Korespondencję
e-mailową do radnego można kierować na
adres: radamiasta@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja– Podkowa Leśna:
tel. 22 758 91 10, 22 758 91 05
Dzielnicowa Posterunku Policji w Podkowie
Leśnej (część od torów do Brwinowa)
Sierż. Sztab. Marcin Wiatr, tel. 600 997 673
Dzielnicowy II rejonu (od torów po Dębak)
St. Sierż. Sztab. Piotr Komar Tel. 600 997 216
Dzielnicowi odbierają telefony służbowe
w godzinach pełnienia czynności służbowych.
W sprawach pilnych - całodobowo tel. 112
Komenda Powiatowa Policji:
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14
Straż Pożarna:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998, 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 20, 22 738 24 51
Posterunek energetyczny Grodzisk Mazowiecki:
tel. 22 755 51 36
Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992

Biuletyn Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej
05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41
Wydawca: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
Redaktor Naczelny:
Małgorzata Stępień-Przygoda - Burmistrz Miasta
Redaguje zespół: Maria Górska - Sekretarz Miasta
Marta Szymska, Mariusz Pietrzak

Rozdzielna gazu:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 792 03 60
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis” tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus” tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska tel. 22 729 19 16
Apteka „Pod Aniołem” tel. 22 758 97 60
Apteka Główna tel. 22 758 91 66
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci kanalizacyjnej:
GEA-NOVA, biuro tel. 22 733 01 41
w dni powszednie w godz. pracy
tel. 695 380 695, 607 206 820
alarmowy (po godzinach pracy, nocą,
w dni wolne) tel. 697 229 002
Konserwacja sieci wodociągowej:
HYDROMONT Sp. j.
tel. 661 955 201, 661 955 200
Odbiór odpadów:
Eko-Hetman Sp. z o.o.
Tel. 22 729 98 98, 729 98 99
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 15 70
Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82
czynny: poniedziałek - piątek 8-16
Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 20 61
Zespół Szkół Samorządowych,
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna,
tel. 22-7589576
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały
ul. Miejska 7, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 95 46
Szkoły Klubu Inteligencji Katolickiej
05-807 Podkowa Leśna
ul. Modrzewiowa 41
tel. 22 729 12 81
Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące Nr 60
05-807 Podkowa Leśna
ul. Wiewiórek 2/4
tel./fax 22 729 10 80
Miejska Biblioteka Publiczna im Poli
Gojawiczyńskiej:
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48
www.mbp-podkowalesna.pl
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa 18, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Urząd Pocztowy: tel. 22 758 93 28
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie
w godz.: 9.00 - 10.00 oraz 16.30 - 17.30
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