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KSIĄDZ LEON
45 LAT W PODKOWIE

SZKOŁA SAMORZĄDOWA

15

września autorzy projektu rozbudowy szkoły samorządowej, z upoważnienia burmistrza Podkowy Leśnej, złożyli w
Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim dokumentację i
wniosek o pozwolenie na budowę. Decyzja powinna zapaść w ciągu
miesiąca.
- Skrzydło, które powstanie w pierwszym etapie, bardzo usprawni pracę szkoły - mówi dyrektor Elżbieta Mieszkowska. - Przeznaczamy je na gimnazjum, ale znajdzie się tam także biblioteka, pracownia plastyczna, sala informatyczna i sala multimedialna. Nie
będzie już nauki na dwie zmiany, luźniej zrobi się na korytarzach.
Mamy 409 uczniów; coraz więcej osób korzysta ze świetlicy, czasem już od rana. Małe dzieci też powinny mieć w szkole wydzielony
dla siebie obszar. Projekt, który nam przedstawiono, pozwoli realizować wszystkie zadania, łącznie z zajęciami pozalekcyjnymi. Już w
tym roku proponujemy, prócz świetlicy, lekcje języka angielskiego,
zajęcia komputerowe, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych. Mamy laureatów konkursu matematycznego Kangur, laureatkę konkursu informatycznego Logia i wiele dzieci ze zdolnościami
matematycznymi. Dla nich też przewidzieliśmy specjalną ofertę. W
myśl nowych przepisów od września każdy nauczyciel, w ramach
swoich obowiązków, ma w każdym tygodniu jedną dodatkową
godzinę zajęć pozalekcyjnych; w przyszłym roku szkolnym będą to
już dwie godziny.

Z

końcem lipca 2009 minęło 45 lat, odkąd ks. Leon Kantorski
związał swoją posługę kapłańską z Podkową Leśną. Wyrazy
wdzięczności i uszanowania przekazał Mu burmistrz miasta, odwiedzając księdza Leona 3 sierpnia. Miesiąc wcześniej, 3 lipca ks. Leon
obchodził 62 rocznicę święceń kapłańskich. Tego dnia współcelebrował poranną mszę św. z ks. proboszczem Wojciechem Osialem.

W tym roku w szkole samorządowej uczy się 31 dzieci uchodźców z Gruzji, mieszkańców ośrodka Na Dębaku. Zdaniem dyrektor
Mieszkowskiej dzieci stosunkowo szybko uczą się języka polskiego;
znają rosyjski, niektóre z nich - angielski, co ułatwia porozumiewanie się i naukę. Do współpracy gotowi są też ich rodzice. Nasi
nauczyciele opracowali własny program edukacyjno-wychowawczy
do pracy z dziećmi uchodźczymi. Dla szkoły zadanie nie jest łatwe,
bo musi polegać tylko na swoich doświadczeniach i konsultacjach
z innymi placówkami, w których uczą się obcokrajowcy, nie istnieje
bowiem żaden ogólnokrajowy program takiego nauczania.
Znakomicie układa się współpraca szkoły z podkowiańską biblioteką publiczną. Tematem ubiegłorocznego wspólnie zorganizowanego konkursu była twórczość Mickiewicza; w tym roku kolej na
konkurs poświęcony Słowackiemu.

Fot. Jacek Maziarski
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TRÓJMIASTO OGRODÓW

W

spółpraca Podkowy Leśnej oraz sąsiadujących z nią Brwinowa i Milanówka zaczęła się kilka lat temu - formalnie, bo
praktycznie trzy nasze miejscowości związane są ze sobą od
zawsze. W 2004 r. współtworzyliśmy Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza "Mazovia", którego prezesem został burmistrz
Milanówka Jerzy Wysocki. Pierwszymi wspólnymi imprezami były
młodzieżowe turnieje halowej piłki nożnej i koszykówki. Obecnie
trwają prace nad projektem budowy ścieżek rowerowych o łącznej
długości 207 km - od Grodziska Mazowieckiego i Milanówka wzdłuż
linii WKD do Michałowic i od Nadarzyna przez Brwinów do Leszna,
a tym samym - Puszczy Kampinoskiej.
- Niezależnie od działań w ramach "Mazovii" Podkowa, Brwinów
i Milanówek postanowiły zacieśnić współpracę - mówi burmistrz
Podkowy Andrzej Kościelny. Mamy już tradycję wspólnych działań.
Zaczęło się od festiwalu "Otwarte Ogrody", który po raz pierwszy
odbył się w Podkowie w 2005 r., ale już rok później, zachęceni efektami, poszli za naszym przykładem sąsiedzi.
Tak będzie wyglądać nowe skrzydło szkoły i sala sportowa.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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MIASTO WALCZY O KSIĘGARNIĘ

K

u żalowi wiernych klientów parę miesięcy temu zamknięta
została podkowiańska księgarnia. Lokal jest własnością byłego Domu Książki, obecnie Bookhousecafé, który tak znacznie podniósł czynsz dzierżawiącej go dotychczas osobie, że prowadzenie
sklepu stało się nieopłacalne.
Urząd Miasta od dłuższego czasu starał się odzyskać od Domu
Książki pomieszczenie księgarni. Wydawało się, że sprawa zakończy się dla nas pomyślnie, jednak po sprywatyzowaniu DK nowy
zarząd Bookhousecafé wycofał się z wcześniejszych deklaracji, a
nawet wystąpił o zmianę zapisu, w którym miasto zastrzega, że lokal
przy Jana Pawła II jest przeznaczony tylko na księgarnię. Burmistrz
nie zgadza się na zmiany w zapisie i zapowiada, że miasto będzie
dążyć do odzyskania pomieszczeń.

GRANTY W PROGRAMIE
"DZIAŁAJ LOKALNIE"

OPS INFORMUJE

W

ydawane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.

W SPRAWIE ZNIESIENIA OPŁAT
NA AUTOSTRADZIE A-2

W

styczniu, a potem w lipcu 2009 r. starosta powiatu grodziskiego oraz burmistrzowie i wójtowie gmin naszego powiatu
zwrócili się do premiera Donalda Tuska z wnioskiem o zniesienie
opłat za przejazdy budowaną autostradą A-2 na odcinku od węzła
"Tłuste" (Grodzisk Mazowiecki) do węzła "Pruszków".
14 lipca tego roku Sejmik Województwa Mazowieckiego poparł
starania o "wyłączenie odpłatności za korzystanie z autostrady na
całym jej przebiegu przez centralne Mazowsze, tj. od Żyrardowa do
Konotopy i od drogi nr 17 do Mińska Mazowieckiego".
Na oba pisma samorządów powiatu grodziskiego odmownie
odpowiedziało (28 lutego i 31 lipca) Ministerstwo Infrastruktury.

ZMIANY W PRZYZNAWANIU
BECIKOWEGO

W

śród 10 najciekawszych projektów, które zostały wyróżnione
przez "Stowarzyszenie Europa i My" i otrzymały granty
w programie "Działaj Lokalnie" są dwa projekty podkowiańskich
organizacji. 3 tys. zł otrzymało Stowarzyszenie Związek Podkowian
na "Szlak Młodej Podkowy", 2,5 tys. zł trafiło do Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na projekt "Zwiedzamy Miasto-Ogród Podkowę Leśną". W sumie różne organizacje i stowarzyszenia dostały ponad 31 tys. zł. Najwyżej oceniono Ochotniczą
Straż Pożarną w Skułach, Stowarzyszenie "Bezpieczne Miasto i
Gmina" w Grodzisku Mazowieckim oraz Milanowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Dzięki konkursowi mieszkańcy Skuł skosztują prażuchy przygotowywanej według staropolskiego przepisu przez
dziewczęta, pod fachowym okiem mam i babć. W Grodzisku Mazowieckim dzieciaki wjadą na rowerowy plac manewrowy, a kierowcom łamiącym przepisy będą wręczać cytryny, natomiast mieszkańcy Milanówka opowiedzą historie kolekcjonowanych przez lata
najdziwniejszych przedmiotów. Na konkurs wpłynęło 16 wniosków
od organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z powiatu
grodziskiego, w tym: dwa z gminy Baranów (Kaski oraz Boża Wola),
sześć z Grodziska Mazowieckiego, trzy z Milanówka, trzy z Podkowy Leśnej, dwa z gminy Żabia Wola (Skuły oraz Żabia Wola).

U

waga przyszłe mamy - zmieniają się zasady przyznawania
tzw. becikowego czyli jednorazowej pomocy z tytułu urodzenia dziecka. Jak informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, od 1 listopada becikowe i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługiwać będzie, jeżeli kobieta
pozostawała pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia
ciąży do porodu. W związku z tym, aby uzyskać świadczenie, niezbędne będzie przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.
URZĄD MIEJSKI W PODKOWIE LEŚNEJ
INFORMUJE MIESZKAŃCÓW, ŻE NA TERENIE MIASTA
W PAŹDZIERNIKU I LISTOPADZIE

ODPŁATNY ODBIÓR LIŚCI



PROWADZĄ FIRMY:
EKO-CENTRUM - tel. 0-664-002-474
AMINEX - tel. (0-22) 499-60-42

DWIE RZEŹBY ZAGROŻONE

M

amy w Podkowie dwie cenne
rzeźby - figurę Matki Boskiej w
miejscu wmurowania kamienia węgielnego Podkowy Leśnej (u zbiegu Parkowej, Kwiatowej i Bluszczowej) i posążek Chrystusa na rogu Gołębiej i
Bażantów. Obie wymagają pilnych
zabiegów konserwatorskich.
Rzeźba przedstawiająca Matkę
Boską, dzieło Aurelii Jaworskiej, wykonana została blisko osiemdziesiąt lat
temu, z włoskiego marmuru, wrażliwego na duże różnice temperatury, jakie
występują w naszym klimacie. Zdaniem specjalistów konserwacja statuy
jest już konieczna. Jesienią, na kilka
zimowych miesięcy, posąg zostanie
osłonięty folią.
Chrystus upamiętniający śmierć
Jana i Stanisława Lilpopów został
wyrzeźbiony z rodzimego piaskowca,
nieco bardziej odpornego na wpływy
atmosferyczne, ale i ten pomnik jest w
kiepskim stanie. Urząd Miasta prowadzi wstępne rozmowy na temat zakresu
i kosztów prac niezbędnych dla uratowania obu zabytków.
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Fot. Jacek Maziarski
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W tym roku razem zleciliśmy opracowanie dotyczące analizy potencjału rozwojowego naszych trzech gmin. W trakcie dyskusji, wiosną
tego roku, zrodziła się idea powołania Trójmiasta ogrodów. Jednocześnie powstawała Lokalna Grupa Działania "Zielone sąsiedztwo".
Ta inicjatywa wyszła także z Podkowy Leśnej, włączył się do niej Brwinów, a zainteresowany współpracą jest też Milanówek.
Imprez jest coraz więcej, latem tego roku ogromnym powodzeniem cieszyły się zorganizowane z inicjatywy burmistrza Brwinowa
wycieczki "Szlakiem muzealnym na 5 z plusem", po pięciu muzeach
gminy Brwinów (Karolin, Muzeum Sztuki Ludowej i Muzeum Motoryzacji w Otrębusach, Zagroda w Brwinowie) i Stawisku w Podkowie
Leśnej, zakończonym wizytą w podkowiańskim Pałacyku-Kasynie.
Milanówek, który musi zbudować nowoczesne, duże przedszkole,
zwrócił się między innymi do nas propozycją, że stworzy u siebie miejsca również dla dzieci z Podkowy w zamian za nasze poparcie wniosku o unijne dofinansowanie inwestycji. Oczywiście zgodziliśmy się;
taka współpraca znacznie zwiększa szanse na zewnętrzne fundusze.
Z kolei z inicjatywy burmistrza Podkowy Leśnej trzy miasta postanowiły też wspólnie opracować koncepcję zapewnienia mieszkańcom dostępu do szerokopasmowego Internetu. Zacząć trzeba
oczywiście od dokładnego rozpoznania sytuacji i potrzeb; gdyby
okazało się, że jest zainteresowanie takim projektem i radni przeznaczyliby odpowiednie środki, koncepcja mogłaby powstać jeszcze w tym roku; następnym krokiem byłoby studium wykonalności.
To pierwsze propozycje, a wciąż pojawiają się nowe. Potencjał
Trójmiasta ogrodów jest naprawdę duży; pomysł ściślejszej współpracy i pozyskiwania funduszy zewnętrznych na wspólne przedsięwzięcia zyskał poparcie i - miejmy nadzieję - wyjdzie na dobre
mieszkańcom wszystkich trzech gmin.

PODKOWA LEŚNA MIASTEM
PILOTAŻOWYM EUROPEJSKIEGO
TYGODNIA DEMOKRACJI LOKALNEJ

W

dniach 12 - 18 października 2009 roku samorządy państw
skupionych w Radzie Europy obchodziły dwudziestą czwartą rocznicę uchwalenia Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Już po raz trzeci z tej okazji popularyzowały wiedzę o funkcjonowaniu władz lokalnych i promowały zaangażowanie mieszkańców w życie społeczności.
W tym roku, dzięki samorządom w Podkowie Leśnej i Katowicach,
po raz pierwszy obchody miały miejsce w Polsce. Urząd Miejski i
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej ze wsparciem Rady Miasta zorganizowały cykl wydarzeń, które zostały
nagłośnione na arenie europejskiej dzięki nadaniu naszemu miastu
statusu miasta pilotażowego.
Wszyscy mieszkańcy mogli odwiedzić Urząd Miejski w dzień
wolny od pracy i poznać zakres spraw, jakimi zajmują się urzędnicy, a także zasięgnąć ich rady. W programie przygotowanym przez
Zespół Szkół Samorządowych, Szkołę Podstawową nr 2 im. św.
Teresy od Dzieciątka Jezus oraz Gimnazjum nr 2 im. św. Hieronima
znalazły się liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży. Oprócz zaplanowanych zajęć lekcyjnych, podczas których najmłodsi podkowianie
poznali podstawowe i bardziej złożone zagadnienia związane z
pracą samorządu terytorialnego odbyły się wybory burmistrza i młodzieżowej Rady Miasta, konkursy oraz debata międzyszkolna. Niezależnie od wieku wszyscy zainteresowani będą mogli wysłuchać
wykładu na temat demokracji lokalnej w Uniwersytecie Otwartym
POKOLENIA.
Obchody zakończą się wspólnym posiedzeniem Rady Miasta
oraz młodzieżowej Rady Miasta.
Koordynatorem programu w Podkowie Leśnej jest radna Anna
Wrzosek.

CZEMU NIE ŻYĆ Z TURYSTYKI?

P

odwarszawskie Trójmiasto Ogrodów może wypromować i
nieco zmienić charakter trzech miast: Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Zielone Sąsiedztwo" postanowiło przekuć pomysł w rzeczywistość i przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Turystyki
na terenie tych właśnie gmin.
Dokument ma zsumować walory turystyczne miast i na tej podstawie, wspólnymi siłami budować produkty turystyczne, które będą
atrakcyjne tak dla mieszkańców, jak i turystów. Zdaniem Anny
Łukasiewicz, prezes Stowarzyszenia, wypromowanie produktu
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów przyczyni się do rozwoju
gospodarczego gmin i wygeneruje dodatkowy dochód.
Podkowa, Brwinów i Milanówek, organizujące od kilku lat Otwarte Ogrody, mają wszystkie warunki, by zapraszać do siebie ludzi,
którzy chcą poczuć klimat willowych miast-ogrodów - przekonuje
pani prezes. Podkowa ma wyjątkowy układ urbanistyczny, kawiarenki i restauracje z "klimatem", parki, Pałacyk Kasyno, kościół w
ogrodzie, wille, zabytkowy dworzec WKD. Ma Stawisko, Muzeum
Iwaszkiewiczów i park, które już są rewitalizowane.
Zatrzymać się w Podkowie to jednak za mało. Turyści muszą mieć
szerszą ofertę. - I tu z pomocą przychodzą atrakcje Brwinowa i Milanówka - zaznacza Barbara Potkańska, członek zarządu LGD. - Tak
naprawdę potęgą muzealną jest Brwinów. Jeśli do tego dołożyć
atrakcje Milanówka, turyści będą mieli powody, żeby zatrzymać się w
Trójmieście Ogrodów na dłużej. To zaś oznacza, że muszą gdzieś
zjeść, może przespać się i zrelaksować. Jeśli oferta miast będzie
atrakcyjna, turyści nie wrócą do stolicy, ale spędzą u nas na przykład
weekend. A to już konkretne przychody dla mieszkańców i wpływy do
budżetu miast. To nie bez znaczenia, jeśli wziąć pod uwagę, że
budżet miasta składa się w głównej mierze z podatków mieszkańców.
"Zielone Sąsiedztwo" zaprasza do współpracy przy tym przedsięwzięciu osoby z Brwinowa, Milanówka i Podkowy. Czeka na pomysły związane z turystyką, a szczególnie zależy mu na nawiązaniu
kontaktu z osobami, stowarzyszeniami lub firmami, które planują
przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia turystyki na terenie gmin
Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna (np. wynajem rowerów, agroturystyka, warsztaty artystyczne, gastronomia itp.).
Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Turystyki dla trzech
gmin jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego. Oprócz władz gminnych projekt poparły także
organizacje społeczne: Stowarzyszenie Aktywnych Rodziców, Nauczycieli i Absolwentów z Brwinowa, Towarzystwo Miłośników Milanówka, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Koło w Milanówku,
Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna oraz Stowarzyszenie Związek Podkowian.
(aw)

fot. Jacek Maziarski

TRÓJMIASTO OGRODÓW

PRZYCHODNIA "BASIS"

12

sierpnia 2009 r. między miastem Podkową Leśną i p. Magdaleną Bijak-Perka oraz p. Dariuszem Perka została zawarta umowa, na podstawie której miasto oddaje w najem pomieszczenia o powierzchni 94,49 m.kw. usytuowane na parterze budynku
przy ul. Błońskiej 46/48.

Wszystkim ptakolubom przypominamy, że pora wyczyścić
budki lęgowe dla ptaków, żeby wiosną były gotowe dla nowych
mieszkańców.
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"OTWARTE OGRODY" W PODKOWIE PO RAZ PIĄTY
Dwa i pół dnia, 28 koncertów, wystaw i spotkań, 4 wycieczki - tak
przebiegały kolejne, piąte już "Otwarte ogrody" w Podkowie Leśnej.
Zaczęły się w piątek po południu plenerowymi koncertami zespołu
"RAZ DWA TRZY" i ukraińskiego folkowego "Berkuta" przed Pałacykiem Kasyno w parku, a także wernisażem prac Marii Kaniewskiej
fotografującej świątynie grekokatolickie z pogranicza Polski i Ukrainy. W sobotę i niedzielę w ponad dwudziestu podkowiańskich ogrodach można było słuchać muzyki kameralnej, arii operowych, polskich pieśni i rosyjskich romansów, recitali fortepianowych, staropolskich utworów świeckich i sakralnych, afrykańskich rytmów, jazzu,
muzyki orientalnej i żydowskiej.
Słuchaliśmy też wspomnień Istvana Eleka, gdańszczanina i
węgierskiego huzara w jednej osobie, który pamięta Podkowę z czasów wojny. Oglądaliśmy wystawę poświęconą Antoniemu Jawornickiemu, autorowi planu Podkowy Leśnej, a poza tym - grafiki, obrazy
i rysunki młodszych i starszych artystów, makiety średniowiecznych
budowli, unikatowe książki, prace uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy, wspomnieniowe wystawy rodzinne,
modę inspirowaną orientem, filmy dokumentalne poświęcone mniej-

szości żydowskiej i filmy o "Małych ojczyznach". Odwiedzaliśmy pracownie rzeźby i ceramiki. Kto chciał, uczył się robić biżuterię i dbać
o naturę, próbował egzotycznych przysmaków, szukał magicznej
podkowy szczęścia, zwiedzał Podkowę, poznawał Las Młochowski,
oglądał nocne niebo, malował ogrodowe panneau albo adoptował
zwierzaka. Strzałem w dziesiątkę była akcja "kwiaty za elektrośmieci"
- zbiórka zużytego sprzętu, za który można było dostać cebulkę tulipana.
A przebojem tegorocznych ogrodów okazała się zabawa "na
dechach" u Marii Wichrowskiej-Konopki i Przyjaciół. W strojach stylizowanych i nie, do żywej muzyki kapeli "Kapsell" tańczyły wszystkie
pokolenia. Kiedy "na dechach" robiło się ciasno, pary i wężyki przenosiły się na trawę. Nic dziwnego, że już rodzą się pomysły na przyszły rok.
Folder z relacjami i zdjęciami ze wszystkich tegorocznych imprez
w otwartych ogrodach wyda w najbliższym czasie Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich.

Muzyczno-literacki ogród rodziny Jachimskich

Fot. Anna Musiałówna

Gra Yaśmina Strzelecka

Szlakiem podkowiańskiej konspiracji poprowadził wycieczkę - konnym wozem - Oskar Koszutski.
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Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

"OTWARTE OGRODY" W PODKOWIE PO RAZ PIĄTY

Zabawa na dechach u Marii Konopki-Wichrowskiej i przyjaciół

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Ogród ceramiczny Ireny Kowalczyk
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SZKOŁA SAMORZĄDOWA
cd. ze str. 1
Zainteresowaniem cieszyły się też wykłady prowadzone przez
specjalistów z warszawskiego Centrum Terapii Behawioralnej.
Uczestniczyli w nich rodzice dzieci z obu podkowiańskich szkół
podstawowych. Podobny cykl zajęć planowany jest i na ten rok.
Zakończył się trwający trzy lata
unijny projekt "Comenius - Na
styku kultur". Dwa razy w roku
uczniowie podkowiańskiego gimnazjum wyjeżdżali na spotkania z
młodzieżą z Hiszpanii, Włoch i
Niemiec; dwukrotnie też gościli
uczestników projektu w Podkowie. Poznawali dziedzictwo kulturowe wszystkich krajów biorących
w nim udział. Stworzyli wspólną
grę edukacyjną, napisali własny
przewodnik po Podkowie Leśnej,
przetłumaczyli go na angielski,
Nasi uczestnicy programu zilustrowali swoimi zdjęciami i
napisali, zilustrowali, przetłu- wydali. Niewykluczone, że nastąpi
maczyli i wydali własny prze- ciąg dalszy - Katarzyna Kaweckawodnik po Podkowie Leśnej. Sikora, która opiekowała się grupą
uczestniczącą w "Comeniusie",
prowadzi rozmowy ze szkołą z partnerskiego miasta Podkowy - Piedimonte san Germano we Włoszech. Być może obie szkoły przystąpią do kolejnego projektu - "Comenius Regio".

JESTEŚMY SKAZANI NA SIEBIE

N

ie będzie łatwo, bo wiadomo - współpracować ze sobą
mają trzy autonomiczne samorządy. Są jednak obszary,
gdzie współdziałanie w ramach Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów może pomóc nam wszystkim, twierdzi burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki.
Podkowa Leśna, Brwinów i Milanówek to miasta o bardzo podobnym charakterze. Wszystkie trzy, połączone Warszawską Koleją
Dojazdową, są jej współudziałowcami. Misją Milanówka, podobnie
jak Podkowy, jest zapewnienie mieszkańcom ciszy, spokoju i relaksu. Jednak miastu zależy również na turystyce weekendowej. Milanówek już ma ciekawe propozycje. Niedawno został uruchomiony
pierwszy szlak willowy "Mały Londyn". Liczy 17 km i prowadzi przez
43 punkty związane z historią II wojny światowej. W stosunkowo
niewielkim mieście działały wtedy liczne organizacje podziemne. Po
upadku Powstania Warszawskiego Milanówek przyjął wielu warszawiaków. Tu spotykały się władze państwa podziemnego. Szlak
"Mały Londyn" powstał na 90 lecie istnienia Milanówka i 120 rocznicę powstania letniska Milanówek.
Miasto ma też do zaoferowania wiele innych atrakcji. Jest już właścicielem Willi "Waleria" związanej z artystą Janem Szczepkowskim,
chce zrewitalizować i na nowo wykorzystać Turczynek - ogromny
park, w którym stoją dwie wille. Całe założenie parkowo- willowe
przylega do Stawiska. Niewykluczone, że marka "Trójmiasto Ogrodów" pomoże Milanówkowi znaleźć partnerów do rewitalizacji tego
obszaru. Jest też w Milanówku Fabryka Jedwabiu, tu jednak ruch
należy do jej właściciela.
Miasta nie tylko mogą, ale powinny ze sobą współdziałać. Takie
wnioski wynikają również z ekspertyz, które przedstawili konsultanci na warsztatach poświęconych analizie potencjału rozwoju każdego z trzech ośrodków: Podkowa Leśna, Brwinów i Milanówek są na
siebie skazane, bo żadne z nich osobno nie jest w stanie zapewnić
wszystkich usług publicznych swoim mieszkańcom i tym, których
chce tu ściągnąć.
(aw)

RAZEM MOŻEMY WYGRAĆ
ZNACZNIE WIĘCEJ
Karty do gry edukacyjnej zaprojektowanej przez
młodzież
uczestniczącą
w "Comeniusie".

ZAKOŃCZYŁA SIĘ I EDYCJA
"SZLAKU NA PIĄTKĘ Z PLUSEM"

P

rzez całe wakacje co dwa tygodnie odbywały się bezpłatne
wycieczki szlakiem najciekawszych miejsc i muzeów Brwinowa oraz Podkowy Leśnej. Projekt finansowały wspólnie w całości
samorząd Brwinowa i Podkowy Leśnej. Inicjatywa powstała w Brwinowie, żeby wypromować lokalne muzea: Dworek Zagrodę,
Muzeum Motoryzacji i Techniki, Matecznik Mazowsze i Muzeum
Sztuki Ludowej. Do uczestnictwa w przedsięwzięciu zaproszono też
Podkowę. W ten sposób na mapie zwiedzania pojawiło się Muzeum
Iwaszkiewiczów w Stawisku i podkowiański Pałacyk Kasyno oraz
kościół w ogrodzie. Chętni zbierali się w Brwinowie i wyruszali na
trasę dwoma autobusami - jednym z nich był zabytkowy "piętruś".

WIECZNE PIÓRA
DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

P

amiątkowe wieczne pióra dla najlepszych z najlepszych trafiły do siedmiorga uczniów dwu szkół. Pióra ufundowane przez
burmistrza miasta Andrzeja Kościelnego otrzymali uczniowie Szkoły Samorządowej: Aneta Dyszkiewicz, Natalia Lewczenko i Artur
Ściechowski, a pióra św Hieronima - czworo uczniów Zespołu Szkół
im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Michał Babicz, Jan Sienkiewicz, Zuzanna Ogrodnik i Mateusz Marzoch. Pióra św. Hieronima
zostały wręczone 1 września, a uroczystość w Zespole Szkół
Samorządowych odbyła się w październiku, w dniu święta szkoły.
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B

rwinów chce być jednoznacznie kojarzony z miastem
ogrodem, tak jak Podkowa Leśna i Milanówek. Chce też
razem z nimi pozyskiwać pieniądze na inwestycje.
- Podkowa Leśna i Milanówek mają już mocną markę miast willowych, my musimy zabiegać o utrwalenie nazwy, choć mamy
wszystko - mówi sekretarz gminy Brwinów Urszula Skolasińska.
Dodaje, że gmina jest przygotowana do współpracy i sama ma
sporo do zaoferowania Podwarszawskiemu Trójmiastu Ogrodów.
- Bodaj żadna mała gmina w Polsce nie ma trzech ponadregionalnych muzeów, tak jak my. Mamy Matecznik Mazowsza, Muzeum
Sztuki Ludowej prof. Mariana Pokropka i Muzeum Motoryzacji i
Techniki. To bogactwo już gmina wykorzystała organizując cykl
wycieczek. Przez całe wakacje mieszkańcy Brwinowa, Podkowy
Leśnej i wszyscy chętni mogli bezpłatnie zwiedzać muzea w ramach
projektu "Szlak Muzealny na Piątkę z Plusem". Z tej formy promocji
Brwinów nie zrezygnuje. Gmina ma też nadzieję, że trzy miasta
odkryją wspólny potencjał i razem zrobią więcej niż mogłyby osobno. Zresztą samorządy już razem występują o fundusze, razem
ubiegały się o pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa. Tak naprawdę współpraca dopiero się zaczyna. Jedno jest pewne. Jeśli uda się ściągnąć do Trójmiasta turystów z Warszawy i okolic i sprawić, że będą się tu chcieli zatrzymać się na dłużej, skorzystają na tym wszyscy.

PODKOWA W LICZBACH
W 2008 ROKU:
Liczba mieszkańców: 3726
Zameldowani na pobyt czasowy: 242
Liczba zawartych małżeństw:
82 w tym 27 ślubów cywilnych,
53 małżeństwa konkordatowe,
2 małżeństwa zawarte za granicą.
Liczba urodzeń 41 dzieci
w tym 21 dziewczynek i 20 chłopców.
Liczba zgonów - 35 osób

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

opr. Stanisław Kobosko

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Podkowie Leśnej ul. Błońska 50, tel./fax. 022 758 96 48
e-mail: wypozyczalnia@mbp-podkowalesna.pl, www.mbp-podkowalesna.pl

ZAPRASZA
Aktualne godziny otwarcia:
Wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci, młodzieży
poniedziałek
10.30 - 18.20
środa
10.30 - 18.20
czwartek
10.30 - 18.20
piątek
10.30 - 19.20
wtorek dzień pracy wewnętrznej
każda sobota
11.00 - 14.00
Klub Pod Mądrym Smokiem (głośne czytanie dzieciom)
wtorek
11.00 - 12.00
sobota
11.00 - 12.00
Dyskusyjny Klub Książki zapraszamy wszystkich kochających
książki, dla których dzień bez czytania jest dniem zmarnowanym
Zachęćmy innych do naszych ulubionych książek ODKRYJMY
NOWE - POWRÓĆMY DO STARYCH
w każdy piątek od 19.00 do zakończenia dyskusji
Indywidualne konsultacje komputerowe "Nie tylko dla młodych"
po uprzednim ustaleniu terminu

OTWARTE OGRODY 2009

projektu pod nazwą Przystanek Podkowa Leśna Literacka, zrealizowanego według koncepcji graficznej Krystyny Arskiej i Klary Perepłyś.
Prosimy o przyjęcie wyrazów naszej wdzięczności przez współtworzące nasz ogród Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, które sprzętowo i "kiermaszowo" wspierało całość imprezy.
Składamy gorące podziękowania wszystkim wolontariuszom, bez
których ciężkiej pracy nie udałoby się przeprowadzić tak ogromnego
przedsięwzięcia.

Spotkanie z Małgorzatą Kalicińską
Z radością informujemy, że po długich staraniach zaproszenie na
spotkanie autorskie przyjęła Małgorzata Kalicińska, autorka sagi
rodzinnej: Dom nad rozlewiskiem, Powroty nad rozlewisko, Miłość
nad rozlewiskiem. Spotkanie, na które przybyła ponad siedemdziesięcioosobowa rzesza wielbicielek i wielbicieli bohaterów trylogii,
przebiegło w specyficznej aurze, nawiązującej do atmosfery panującej w świecie prezentowanym przez autorkę.

W trakcie spotkania "ogrodowego", jakie odbyło się w Bibliotece
12 września 2009 prezentowany był film dokumentalny István Elek Na odsiecz zabytkom - Park Oliwski, który mamy przyjemność przedstawić Państwu za pośrednictwem naszej witryny internetowej.
Od 21 września 2009 r. film będzie również dostępny w Bibliotece
w formie płyty DVD przekazywanej Państwu nieodpłatnie (seria limitowana).
Także za pośrednictwem naszej witryny internetowej mogą Państwo obejrzeć rejestrację wideo spotkania "ogrodowego", jakie odbyło się w Bibliotece 12 września 2009. (czas trwania filmu 58 min.)
Serdecznie dziękujemy Istvánovi Elekowi za wspaniałą, często
mrożącą krew w żyłach opowieść, będącą świadectwem trudnych
czasów, w jakich przyszło pokoleniu urodzonemu w pierwszym
dwudziestoleciu XX w. żyć, pracować, borykać się z troskami nieznanymi współczesnym Polakom i Węgrom. Liczne przybycie
mieszkańców Podkowy Leśnej i pozostanie naszych gości do samego końca "ogrodowego" spotkania jest dla nas doskonałym
potwierdzeniem niezwykłego daru narracyjnego naszego gościa
honorowego. Rzetelne prowadzenie rozmowy zawdzięczamy Ákosowi Engelmayerowi, który wraz z żoną Krystyną Golińską-Engelmayer
jest pomysłodawcą i współtwórcą przedsięwzięcia. Całość została
poprzedzona słowem wstępnym wygłoszonym przez Andrzeja Tyszkę, który zaanonsował ponowną ekspozycję swego autorskiego

fot. Dorota Skotnicka

REWITALIZACJA MUZEUM I PARKU W STAWISKU

O

d kilku tygodni trwają prace remontowe i renowacyjne w
budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w
Stawisku. Zakończono już remont dachu.
Powiat grodziski co prawda nie dostał jeszcze pieniędzy unijnych
na rewitalizację muzeum i parku, ale roboty już się rozpoczęły. - Nie
mogliśmy czekać na formalne podpisanie umowy, mamy jednak
nadzieję, że obiecany 1mln 200 tys. dofinansowania inwestycji wartej 1mln 600 tys. zł trafi do naszego budżetu z Urzędu Marszałkowskiego - mówi Marek Wieżbicki, starosta grodziski. Z inwestycji cieszy się dyrektor muzeum Alicja Matracka-Kościelny, choć przyznaje, że temu miejscu przydałby się znacznie szerszy zakres inwestycji. I tak jednak są powody do radości. - Park i muzeum od lat wymagały prac renowacyjnych i remontowych. Do tej pory w budynku nie
było porządnego ogrzewania, przeciekał dach, alejki zarosły, sad
zdziczał, a na obrzeżach parku pojawiły się postawione na dziko
komórki - przypomina pani dyrektor.
Dzięki dofinansowaniu park wypięknieje. Oczyszczony zostanie
ze starych, chorych drzew, uporządkowane będą zarośnięte obecnie alejki spacerowe. Co ważne, znikną baraki i tandetne budyneczki stojące w rejonie ul. Gołębiej. Powstanie natomiast plac
zabaw dla dzieci.
(aw)

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

fot. Jacek Maziarski
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X FESTIWAL
MUZYCZNE KONFRONTACJE
Dzieło Chopina
i jego literackie rezonanse
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku
05-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1, www.stawisko.pl
***************

4 - 25 października 2009
pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego

PROGRAM
25 października - godzina 18.00
Improwizacje jazzowe na tematy chopinowskie
Rezonanse dzieła Chopina w literaturze
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński
Wykonawcy
Adam Makowicz - fortepian
Jerzy Radziwiłłowicz - recytacje

PRACE WYKONANE W 2009 ROKU
NA CMENTARZU KOMUNALNYM
 Zaprojektowano i wybudowano kolumbaria. Uchwałą Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 08.10.2009 r. określono zasady ich
sprzedaży. Koszt wykupu jednego miejsca to 2500,00 zł brutto.
 Zamontowano nowy zdrój.
 Odrestaurowano pomniki żołnierzy Powstania Warszawskiego,
ofiar terroru hitlerowskiego oraz żołnierzy węgierskich.
 Obecnie prowadzone są prace ogrodnicze wokół odremontowanych grobów.

***************
koncepcja merytoryczna, nadzór organizacyjny - Alicja MatrackaKościelny
********************
Festiwal zrealizowano przy pomocy finansowej: MKiDN - Program Operacyjny Fryderyk Chopin,
Miasta Podkowy Leśnej, Starostwa Powiatu Grodziskiego
Patronat medialny: Polskie Radio Program 2, Polskie Centrum
Informacji Muzycznej
******************************************
25-lecie Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawisku
15-lecie Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk

SPRAWA WILLI PRZY PARKOWEJ 19
19 czerwca powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał
Urzędowi Miasta "wyłączenie z użytkowania całości budynku mieszkalnego przy Parkowej 19."
Z oględzin przeprowadzonych tego dnia wynikało, że "budynek
zagraża bezpieczeństwu ludzi i bezpośrednio grozi zawaleniem.
Opróżnienie budynku do dziś nie zostało zakończone."
W lipcu b.r. decyzję powiatowego inspektora podtrzymał wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.
Urząd Miasta od dawna zdawał sobie sprawę ze złego stanu
technicznego budynku. Dlatego w 2006 r. uchwalono plan zagospodarowania działki przeznaczonej pod budownictwo komunalne.
Miasto prowadzące wtedy wiele innych inwestycji, nie mogło od
razu rozpocząć budowy nowych domów komunalnych ani podjąć
szacowanego na 2 050 000 zł remontu budynku przy Parkowej 19.
W ostatnich latach wykonano jednak częściową wymianę dachu,
wymieniono rynny, przebudowano kominy, wyremontowano mieszkanie państwa Polakowskich (założono panele na ścianach z ociepleniem wewnętrznym, zakupiono termę, wannę, rury i inne elementy hydrauliczne), wymieniono instalację elektryczną w mieszkaniu państwa Lenartów.
Urząd Miasta nie ma w tej chwili żadnych mieszkań zastępczych.
Budowę nowego domu komunalnego w Podkowie przewidziano na
przyszły rok. Dlatego po decyzji powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego trzem rodzinom mieszkającym na parterze domu przy
Parkowej 19 Urząd wynajął mieszkania w budynku przy Kwiatowej 16.
Wszystkie trzy rodziny odmówiły przeprowadzki.
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ZAWIADOMIENIE
Pragniemy poinformować, iż od dnia

14 września 2009
rozpoczynamy akcję :

Szczepienia ochronne mieszkańców
Podkowy Leśnej przeciwko grypie
Organizatorem akcji jest
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
W jej ramach bezpłatnie zostaną zaszczepione
kobiety powyżej 60- go roku życia
i mężczyźni powyżej 65- go roku życia,
zameldowani w mieście Podkowa Leśna.
Szczepienia wykonuje
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

BASIS
w dni powszednie 10- 18, oraz w soboty 9- 12.
Akcja potrwa do 30 listopada 2009 roku.
Andrzej Kościelny
Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Magdalena Bijak- Perka
Specjalista
medycyny rodzinnej

SZKOŁA ŚW. TERESY MA 20 LAT
"W 1989 w pozwoleniu na prowadzenie szkoły otrzymaliśmy zapis, że szkoła zakładana
przez Klub Inteligencji Katolickiej jest zwolniona z obowiązku świeckości"
- z dyrektorem szkoły Grzegorzem Dąbrowskim rozmawia Anna Wrzesień
- Dlaczego zdecydowaliście się założyć nową szkołę?
- W 1988 roku w okolicy istniała jedna zbiorcza Szkoła Samorządowa licząca od 500 do 600 uczniów. Nie było szkoły w Otrębusach
ani w Żółwinie. Nasz pomysł był jedyną i to niezależną alternatywą.
Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach państwo rządziło wszystkim: programami, liczbą dzieci w klasie, nauczycielami. Wtedy pojawiło się Społeczne Towarzystwo Oświatowe, które jako pierwsze
zaczęło mówić o tworzeniu szkół społecznych. Nasza szkoła powstała w tej atmosferze.
- Ale nigdy nie byliście szkołą STO?
- Nie. Wówczas STO nie mogło jeszcze otwierać szkół. I w ogóle
było niewiele organizacji, które mogły to robić. Za to mógł Klub Inteligencji Katolickiej. Dogadaliśmy się z prof. Andrzejem Stelmachowskim, który jako ówczesny prezes KIK-u wystąpił o zgodę na utworzenie Szkoły Społecznej w Podkowie Leśnej. Najpierw odmówiono
nam, ale kiedy Klub poprawił statut, udało się uzyskać pozwolenie
jeszcze wiosną 1989 roku. Od połowy 2008 już nie jesteśmy szkołą
KIK-owską, choć nazwa do nas przylgnęła. Zdecydowały o tym
względy formalne związane z budową. Zamierzamy jednak zwrócić
się do KIK-u o objęcie nas patronatem.
- Gdzie zaczynaliście pracę?
- Tu był spory problem. Szukaliśmy lokalu w okolicy, ale nie było
nic odpowiedniego. Z pomocą przyszedł ks. Leon Kantorski, który
udostępnił nam pomieszczenia w willi Błękit przy ul. Modrzewiowej,
ale i tych było za mało, więc oddał nam jeszcze pomieszczenie dla
jednej klasy na plebanii. Nadal jestem pod wrażeniem - kawałek
swojego domu dla dzieci na szkołę! Z perspektywy zdaję sobie sprawę z tego, że pomysł był trochę szalony. Na początku jeszcze na trzy
tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego nawet nie wiedzieliśmy, gdzie dokładnie będą poszczególne klasy. Zaczynaliśmy pracę
z czterema klasami. Dwiema pierwszymi, jedną drugą i jedną trzecią.
Ale w kolejnym roku już mieliśmy o jedną więcej. I gdzieś trzeba było
znaleźć miejsce dla kolejnej. Dziś na szczęście 10 klas mieści się w
dwu budynkach obok siebie, to blisko 180 dzieci. Opatrzność czuwała i nadal czuwa nad nami.
- Czy na dziś to Pana i rodziców satysfakcjonuje?
- Z pewnością formuła szkoły sprawdza się. Chociaż nigdy nie jest
tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Nasi uczniowie osiągają stosunkowo wysokie wyniki. Wielu dostaje się do dobrych warszawskich liceów: takich jak np. Staszic, Czacki czy Rej, potem idą
na dobre studia.
- Uczycie dzieci tylko z Podkowy?
- O, nie. Głównie z Podkowy Leśnej, ale dzieci w naszej szkole to
również mieszkańcy Komorowa, Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Milanówka. Co roku też niestety musimy odmawiać części
chętnych, bo nie jesteśmy w stanie pomieścić aż tylu uczniów.
- A budynek, warunki?
- Zmieniają się przepisy i wymogi dotyczące warunków kształcenia. Od siedmiu lat myślimy o nowym budynku dydaktycznym i hali
sportowej. Zawiązaliśmy komitet budowy i zakupiliśmy działkę. Tu
pomogła nam bardzo zacna pani Izabela Borosiewicz z Grodziska
Mazowieckiego, która przekazała nam znaczną sumę. Na początku
2008 roku ukończono projekt architektoniczny, jest już pozwolenie
na budowę. Wydaje się, że sala gimnastyczna jest w naszym zasię-

Ks. Biskup Marian Duś podpisuje akt erekcyjny. Fot. Paweł Zych
gu w ciągu jednego roku. We wrześniu 2010 roku powinniśmy już z
niej korzystać.
- Gdzie się będzie znajdowała?
- Na działce przy ulicy Modrzewiowej, w bliskim sąsiedztwie istniejącej szkoły. Obok niej powstanie budynek dydaktyczny dla klas 0-6.
- To będzie pełnowymiarowa hala?
- Nie będzie największa, bo takiej nie potrzebujemy, ale i nie mała.
Taka średnia. Będzie spełniała wszystkie wymogi, jakie dziś muszą
spełniać szkolne obiekty sportowe określone przez Ministerstwo
Edukacji.
- Będzie przeznaczona tylko dla uczniów szkoły?
- Przede wszystkim, bo mamy 10 klas. To nie oznacza jednak, że
jeśli popołudniami ktoś zechce z niej korzystać, młodzież czy dorośli, szkoła nie będzie hali udostępniała.
- Uzyskania dofinansowania i nowych obiektów Panu i szkole
życzę.
- Wszystko to było możliwe dzięki Opatrzności Bożej, pracy członków Komitetu oraz Rodziców i Przyjaciół szkoły. Dziękujemy!
Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima
powstał w 2002 r. Dzięki znacznej sumie otrzymanej jesienią 2003 r.
od pani Izabeli Borosiewicz rok później mógł kupić działkę pod planowaną inwestycję. Koncepcja nowej szkoły powstawała przez dwa
lata. Do realizacji przyjęto propozycję pracowni architektonicznej
Grupa 5 z Warszawy. W marcu 2008 r. uzyskano pozwolenie na
budowę, a 20 sierpnia 2009 r. została podpisana umowa z generalnym wykonawcą, firmą Łucz-Bud z Radomia, na budowę pierwszego etapu - sali gimnastycznej. 1 września 2009 r. ksiądz proboszcz
Wojciech Osial i burmistrz miasta Andrzej Kościelny symbolicznie
wkopali pierwszą łopatę, a 11 września 2009 r. rozpoczęły się prace
budowlane. 18 września w obecności księdza biskupa Mariana
Dusia nastąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego. Pierwszy
etap budowy powinien zakończyć się w maju 2010 roku.

Z PODKOWY NA UNIWERSYTET W OHIO

J

an Skowron jest jednym z pierwszych absolwentów Szkoły
Podstawowej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie
Leśnej. Dziś jest doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim na
Wydziale Astronomii. W październiku rozpoczyna staż naukowy
i pracę na Uniwersytecie Stanowym Ohio w Stanach Zjednoczonych.
Pozostanie tam dwa, a może nawet pięć lat. Nie chce jednak żyć
poza krajem. Po kilku latach ma zamiar z dużo większym doświadczeniem i dorobkiem naukowym wrócić do Polski i związać się z którymś z polskich instytutów. - My, Polacy nie mamy się czego wstydzić. Nasze uczelnie kształcą na wysokim poziomie a w dobrych
instytutach pracownicy naukowi osiągają duże sukcesy. Dlatego
wolałbym, żeby znalazło się dla mnie miejsce w Polsce - mówi. Przy-

znaje, że astronomia była dla niego czymś naturalnym. Jego tata,
fizyk z wykształcenia, pasjonuje się gwiazdami i obserwowaniem
nieba. W domu zawsze były książki dotyczące astronomii, potem
porządny radziecki teleskop. Była też szkoła i nauczyciel matematyki i dyrektor w jednej osobie, Grzegorz Dąbrowski, wymieniony
przez Jana w pracy doktorskiej, jako człowiek, który miał wpływ na
kształtowanie jego zainteresowań. Jan myślał też o informatyce czy
studiach inżynieryjnych, ale tylko przez chwilę. Ostatecznie poszedł
za głosem serca. Dziś nie żałuje. Choć już nie mieszka w Podkowie
Leśnej, wraca tu do rodzinnego domu i na spotkania Klubu Astronomicznego, w ramach którego z bratem Jakubem i ojcem dzielą się
swoją wiedzą i pasją z uczniami swojej dawnej szkoły, organizują
pokazy i dyskutują o gwiazdach.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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NIE MA DOFINANSOWANIA NA BUKOWĄ I LIPOWĄ.
BURMISTRZ ZŁOŻYŁ SKARGĘ.

P

odkowa Leśna, podobnie jak kilkadziesiąt innych miast i gmin,
straciła dofinansowanie przebudowy jednej ze strategicznych
dróg w mieście - ul Bukowej i Lipowej. Ponad 1 mln 100 tys. zł (około
30 proc. kosztów) miało już wkrótce trafić do budżetu miasta. Niestety, zarząd województwa mazowieckiego zmienił decyzję z kwietnia i 17 lipca podał do publicznej wiadomości nową listę inwestycji,
które zamierza dofinansować. Znalazło się na niej120 przedsięwzięć.
Na ponad drugie tyle pieniędzy zabrakło. Odrzucone projekty czekają więc na liście rezerwowej.
Zarząd uzasadnia, że zmienił decyzję, ponieważ wiele gmin protestowało przeciwko zbyt niskiemu poziomowi dofinansowania, w
związku z tym postanowił dofinansować w 60 proc. połowę planowanych inwestycji.
- To mnie absolutnie nie przekonuje - mówi burmistrz miasta
Andrzej Kościelny. - Zapewniono miasto o dofinansowaniu i poproszono o formalne przygotowanie inwestycji. Wykonaliśmy więc
dokumentację techniczną i studium wykonalności, przygotowaliśmy
też inne dokumenty, wymagane jedynie przy wnioskach unijnych Decyzja zarządu województwa oznacza dla miasta utratę części pieniędzy na inwestycje. W sytuacji, kiedy od przyszłego roku rozpoczynamy kosztowną rozbudowę szkoły samorządowej, nietrudno
domyślić się, że budżet na drogi mocno się skurczy. - Dlatego burmistrz Podkowy Leśnej złożył skargę do wojewody i do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego.
- Budżet Podkowy Leśnej nie jest duży, więc pozbawienie jej
ponad 1 mln złotych na budowę dróg może oznaczać, że wyremontujemy ich tylko tyle, na ile wystarczy pieniędzy - mówi doradca burmistrza do spraw dróg Grzegorz Lewandowski. Dodaje, że miasto
raczej nie zrezygnuje z remontu Bukowej i Lipowej. To ważny ciąg
komunikacyjny, dochodzący w pobliże miejskiego parku. Jeszcze w
tym roku zostanie wyremontowana prowadząca do Kasyna ulica Lilpopa (do wjazdu do parku), byłby to więc bardzo ciekawy trakt. Bez
dotacji Bukową i Lipową należałoby remontować etapami. Być może
miasto będzie musiało odłożyć na później remonty dróg wstępnie
planowane na przyszły rok. (aw)

Nowe drogi w Podkowie
Podkowa Leśna realizuje swój plan drogowy. Zakończono remont
ulicy Wschodniej, od Bukowej przez Sarnią do Króliczej. Nawierzchnia jezdni i chodników została wykonana z kostki betonowej, drenaże z tłucznia. Przy okazji wymieniono klosze oświetleniowe.
Wyremontowano też ulicę Kwiatową od Lilpopa do Parkowej. Tu
nawierzchnia jest z kamienia polnego, chodniki z drobnej kostki
kamiennej, a krawężniki z kamiennych bloków. Pojawią się również
miejsca postojowe dla gości restauracji Pałacyku Kasyno. Kwiatowa
na tym odcinku jest ulicą jednokierunkową, od Lilpopa do Parkowej.
Wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Lilpopa od ul. Jana
Pawła II do Kwiatowej. - Choć zawsze była zbudowana z kocich
łbów, nie udało się przeforsować takiej koncepcji i powrotu do tradycji - mówi Grzegorz Lewandowski, doradca burmistrza. Teraz
będzie wyłożona dużą kostką kamienną imitującą kamień. Chodniki
zostaną wykonane z drobnej kostki kamiennej. Po remoncie
powstanie wreszcie elegancki wjazd do parku i Pałacyku. Oczywiście od granicy parku nadal prowadzić będzie droga tłuczniowa.
(aw)
Naprawy i remonty podkowiańskich ulic w ostatnich latach
Od 2003 do 2006:
1. Sokola na odcinku Brwinowska - Ptasia,
2. Orla od Gołębiej do Ptasiej,
3. Orla od Brwinowskiej do Jaskółczej,
4. Szczygla od Brwinowskiej do Wróblej,
5. Wróbla od Słowiczej za ul.Szpaków,
6. Warszawska od Słowiczej do Brwinowskiej,
7. Ogrodowa - do cmentarza,
8. Błońska od Myśliwskiej do Brwinowskiej,
9. Helenowska od Głównej do Brwinowskiej,
10. Bluszczowa,
11. Sasanek od Storczyków do Głogów
12. Borowin,
13. Różana,
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14. Sosnowa odcinek od skrzyżowania z Bukowa ( ok. 120 m)
15. Dębowa,
16. Brzozowa,
17. Jaworowa od Akacjowej do Modrzewiowej,
18. Wiewiórek,
W 2007 roku:
1. Wiewiórek od Głównej do Jeża,
2. Jeża od Zamkowej do Dzików,
3. Borsucza od Myśliwskiej do Wiewiórek
4. Sarnia od Króliczej do Rysiej,
5. Rysia,
6. Akacjowa od Wschodniej do Sosnowej,
7. Klonowa od Akacjowej do Modrzewiowej,
8. Jałowcowa,
9. Krasińskiego od Prusa,
10. Orla od Ptasiej
W 2008 roku:
1. Borsucza od Głównej do Myśliwskiej,
2. Błońska od Jeleniej do Myśliwskiej,
3. Helenowska od Jeleniej do Głównej,
4. Miejska od Głównej do Myśliwskiej,
5. Jeża od Dzików do Kreciej
6. Krecia.
7. Sosnowa od Bukowej do końca,
8. Topolowa od Akacjowej do Modrzewiowej,
9. Krasińskiego od Sienkiewicza w stronę Prusa,
10. Orzechowa do Jodłowej,
11. Jodłowa do Orzechowej,
12. Mickiewicza od Reymonta do Sienkiewicza,
13. Głogów,
14. Kalinowa,
15. Irysowa,
16. Krasek od Słowiczej,
17. Bażantów na dwóch odcinkach,
18. Ptasia miedzy Szczyglą i Sępów,
19. Sępów,
20. Sokola do Ptasiej,
21. Orla na odcinku od Jaskółczej w kierunku Ptasiej,
22. Jaskółcza od Orlej do Wróblej,
23. Wróbla u wylotu Jaskółczej,
W 2009 plan do końca roku:
1. Sosnowa od torów WKD do Modrzewiowej,
2. Wschodnia,
3. Królicza,
4. Krasińskiego od Sienkiewicza do Młochowskiej,
5. Słowackiego od Młochowskiej do Prusa,
6. Mickiewicza od Młochowskiej do Sienkiewicza,
7. Sienkiewicza od Ejsmonda do Jana Pawła II,
8. Lilpopa,
9. Kwiatowa od Lilpopa do Parkowej,
10. Szczygla od Ptasiej do Sójek

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZAMKNIĘCIA ULICY
BRWINOWSKIEJ
W PODKOWIE LEŚNEJ
W dn. 8 października br. decyzją Powiatowego Zarządu
Dróg z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ulica Brwinowska
w Podkowie Leśnej została zamknięta dla ruchu kołowego.
Ulica Brwinowska jest drogą powiatową. Jej zarządcą jest
Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.
Powodem zamknięcia jest zły stan przepustu pod drogą.
Termin zakończenia prac nie został jeszcze określony.
W przypadku wszelkich pytań i wyjaśnień prosimy o kontakt z
Powiatowym Zarządem Dróg pod numerem 022 724-05-70.
Jednocześnie przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
Burmistrz Miasta
Andrzej Kościelny

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

KOMUNIKAT KOMISARIATU POLICJI W PODKOWIE LEŚNEJ
1. Informujemy mieszkańców, że od dnia 1. 07. 2009 r. miejscowy
Komisariat Policji otwarty jest w godzinach 8-20. Załoga patrolowointerwencyjna pozostaje jednak na terenie miasta przez całą dobę. W
przypadku pilnych zgłoszeń po godzinie 20 prosimy o kontakt z oficerem dyżurnym KPP Grodzisk Mazowiecki pod następującymi numerami telefonu: z telefonu stacjonarnego (22) 755 60 11 - 14 oraz alarmowy 997, z telefonów komórkowych bezpłatny numer alarmowy 112.
2. Informujemy, że w ostatnim czasie odnotowaliśmy wzrost zgłoszeń dotyczących kradzieży rowerów. Problem dotyczy w szczególności centrum miasta, rejonu stacji WKD Podkowa Leśna Główna oraz
rejonu sklepu samoobsługowego ESKAR (stojak przy ulicy Jana
Pawła II 3). Z przykrością stwierdzamy, że żaden z utraconych w ostatnim czasie rowerów nie był w żaden sposób zabezpieczony. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zabezpieczanie pozostawionego mienia bądź pozostawianie go pod opieką zaufanej osoby.
3. Ponadto zwracamy się z prośbą (w miarę możliwości) o unikanie w godzinach nocnych licznych na terenie naszego miasta miejsc
zaciemnionych, zalesionych, które umożliwiają potencjalnym sprawcom rozpoznanie przestępcze, a w rezultacie takie działanie. Przypominamy również o konieczności zabezpieczania przez zamknięcie
drzwi i okien w pojazdach i w miarę możliwości w godzinach nocnych wprowadzanie ich na teren posesji.
4. Zwracamy się z prośbą o prawidłowe parkowanie pojazdów w
centrum miasta tj. na ulicach Jana Pawła II, Akacjowej i Słowiczej.
Komendant Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej
KPP w Grodzisku Mazowieckim
p.o. asp. szt. Grażyna Pierkowska
W związku z komunikatem Komisariatu Policji w Podkowie
Leśnej publikujemy list radnego Zbigniewa Musiałka do radnego
powiatu, dr. Krzysztofa Sankiewicza. Interwencję u komendanta
powiatowego Policji Krzysztofa Krzyżanowskiego zapowiedział
też burmistrz Podkowy Leśnej.
Zbigniew Musiałek
radny Miasta Podkowa Leśna
mail.: zbigniew.musialek@wp.pl
tel.: 501 087 578

Podkowa Leśna dnia 22.09.2009 r.

Rada Powiatu
Grodzisk Mazowiecki
na ręce radnego powiatu
dr. Krzysztofa Sankiewicza
Podobnie jak wielu mieszkańców Podkowy Leśnej jestem oburzony decyzją Komendy Powiatowej Policji co do zakresu funkcjonowa-

nia policji na terenie naszego miasta. Komisariat, który został zbudowany olbrzymim nakładem kosztów i poświęceń naszej społeczności, jest zamknięty w godzinach największego zagrożenia aktami
przestępczymi, tzn. od godz. 20 do 8 następnego dnia.
Mamy świadomość, że Podkowa Leśna nie jest zupełnie pozbawiona patroli interwencyjnych, ale powszechna wiedza o tym, że
Komisariat w mieście jest zamykany na noc, ma swoje natychmiastowe konsekwencje w postaci napadów rabunkowych z zagrożeniem życia. Przykładem może być niedawny znany mi wypadek, w
tygodniu między 14 a 20 września br. Została napadnięta młoda
kobieta, odebrano jej telefon komórkowy, pieniądze, okaleczono
twarz. Nie było to zdarzenie odosobnione, a któreś z kolei w krótkim
czasie. Za niedopuszczalne trzeba uznać igranie ze zdrowiem i
życiem obywatela z powodu oszczędności ekonomicznych. Rozumiemy konieczność oszczędności, ale nie mogą one dotyczyć kwestii bezpieczeństwa mieszkańców. Uważamy, że ta priorytetowa dla
nas sprawa jest ignorowana przez włodarzy powiatu. Policja powinna nas chronić, a w pewnych godzinach ma znacznie utrudnione
warunki, aby to robić skutecznie. Dzieje się tak za wiedzą powiatu,
który nie interweniuje.
Jako radny Miasta Podkowa Leśna proszę o złożenie interpelacji
na sesji Rady Powiatu. Proszę również o przeanalizowanie i porównanie liczby przestępstw sprzed niefortunnej decyzji Komendy
Powiatowej w Grodzisku Mazowieckim o częściowym zamknięciu
komisariatu, ze stanem po jej wejściu w życie. Proszę również o
pisemną informację o wynikach podjętych działań. Nadmieniam, że
społeczność Podkowy Leśnej czeka niecierpliwie na pozytywne rozwiązanie problemu jej bezpieczeństwa.
Z wyrazami szacunku
Zbigniew Musiałek
W odpowiedzi na list Zbigniewa Musiałka radny powiatu Krzysztof
Sankiewicz poinformował o swoich interwencjach u Komendanta
Powiatowego Policji Krzysztofa Krzyżanowskiego w sprawie bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej. W kwestii podkowiańskiego komisariatu, jak napisał "pan Komendant stwierdził ,że przy obecnej obsadzie osobowej nasze miasto jest miejscem, w którym na jednego
mieszkańca przypada największa ilość funkcjonariuszy w kraju, że z
jego wiedzy wynika iż większość obywateli w chwili zagrożenia
dzwoni do komisariatu, a nie udaje się osobiście .Ponieważ numer
telefonu przekierowany jest do Komendy Powiatowej patrol interwencyjny pojawia się niezwłocznie i nie zanotowano w związku z tą
zmianą wzrostu przestępczości."

PARK MIEJSKI
"Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. II etap - Rewitalizacja parku" tak brzmi tytuł wniosku złożonego we wrześniu 2008 r. do konkursu
ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów
Unijnych do Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego.
Wartość inwestycji szacuje się na około 2 200 000 zł, miasto stara
się o dofinansowanie w wysokości 85 procent tej kwoty czyli ponad
1 900 000.
W maju 2009 r. zawiadomiono nas, że wniosek został rozpatrzony
pozytywnie, jednak z powodu braku środków finansowych nie zostanie dofinansowany. Znalazł się na czwartym miejscu listy rezerwowej.
W lipcu 2009 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
zawiadomił Urząd Miasta w Podkowie, że wniosek naszego Urzędu
"w sprawie wpisania parku miejskiego w Podkowie Leśnej na 'Listę
preferencyjną zabytkowych parków i ogrodów dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej' został zaopiniowany pozytywnie przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji
Zabytków i park miejski w Podkowie Leśnej został umieszczony na
w/w liście. […] Umieszczenie obiektu na Liście należy traktować jako
rodzaj promesy. Oznacza to, że na etapie składania wniosku o dofinansowanie konkretnego zadania inwestycyjnego do NFOŚiGW
dokumentacja stanowiąca załącznik do wniosku będzie opiniowana
pod względem konserwatorskim w ramach współpracy między
NFOŚiGW i Krajowym ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków."

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

fot. Jacek Maziarski
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UNIWERSYTET OTWARTY POKOLENIA
W PODKOWIE LEŚNEJ
PROGRAM VIII SEMESTRU ZIMOWEGO 2009/2010
od 30 września do 27 stycznia 2010
DATA

WYKŁADOWCA

TEMAT WYKŁADU

21 października środa, godz. 11.00
28 października środa, godz. 11.00

PAŹDZIERNIK
Prof. Barbara IMIOŁCZYK
Samorządność lokalna: wartości, zasady, problemy
Marek GÓRSKI
O Astronomii

4 listopada środa, godz. 11.00
18 listopada środa, godz. 11.00
25 listopada środa, godz. 11.00

LISTOPAD
Prof. Iwona WAWER
Suplemantacja diety dla seniorów
Prof. Ewa PACZOSKA
Konstanty Ildefons Gałczyński
Józef KOLINEK
Muzyka krajów bałtyckich

2 grudnia środa, godz. 11.00
9 grudnia środa, godz. 11.00
16 grudnia środa, godz. 11.00
29 grudnia środa, godz. 11.00

GRUDZIEŃ
Prof. Tadeusz MORAWSKI
Prof. Leszek KRÓLICKi
Prof. Andrzej DĄBRÓWKA
Magda S.

6 stycznia środa, godz. 11.00
13 stycznia środa, godz. 11.00
20 stycznia środa, godz. 11.00
27 stycznia środa, godz. 11.00

STYCZEŃ
Prof. Jerzy ŁUSAKOWSKI
Dr Małgorzata ROZBICKA
Marek ŁASISZ
Zespół w składzie

Palindromy - Zabawy słowem
Choroby tarczycy podstępny wróg
Literatura staropolska
VISAGE Jak być piękną

Węgiel - nieznany pierwiastek
Architektura przedwojennej Warszawy
Kultury dawne
Uroczyste zakończenie semestru
Totalna niespodzianka

Dodatkowe informacje można uzyskać: tel. 0 512 42 57 77, 0 502 37 37 62, e-mail; uniwersytet@podkowalesna.pl
Czesne za wykłady w semestrze jesienno-zimowym 2009/2010 wynosi 50 zł., wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł .
Jednorazowy bilet wstępu - 8 zł
Program Uniwersytetu jest dofinansowywany z budżetu Miasta Podkowa Leśna.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

PROGRAM UNIWERSYTECKICH SPOTKAŃ POPOŁUDNIOWYCH
SEMESTRU ZIMOWEGO 2009/2010
DATA

TEMAT SPOTKANIA

22 października czwartek, godz.17.30

PAŹDZIERNIK
Komu wiersz, komu piosenkę …. Beata Tarłowska
Opowieści Profesora Tutki

5 listopada czwartek, godz.17.30
13 listopada piątek godz. 17
19 listopada czwartek, godz.17.30
20 listopada piątek godz. 17

PROWADZĄCY

LISTOPAD
KLUB PODRÓŻNIKA
Ewa Domaradzka
Podróże z Grundtvigiem
Anna Łukasiewicz
Klub Filmu Dokumentalnego
Prof. Michał Bogusławski
Film o I.K. Gałczyńskim
Komu wiersz, komu piosenkę …. Katarzyna Jakucewicz
O zielony Konstanty, O srebrna Natalio
Klub filmu Fabularnego
Beata Wróblewska
Męska sprawa, reż.Sławomir Fabicki
Dziewczyny do wzięcia, reż.Janusz Kondratiuk

18 grudnia piątek godz. 17

GRUDZIEŃ
KLUB PODRÓŻNIKA
Prof. Kazimierz Jakubowicz
Portugalia
Klub Filmu Fabularnego
Beata Wróblewska
Klasa reż. Laurent Cantet
Komu wiersz, komu piosenkę …. Anna Foss
Dialog na narodzenie Chrystusa (pastorałka)
Klub Filmu Dokumentalnego
Prof. Michał Bogusławski

7 stycznia czwartek, godz.17.30
8 stycznia piątek godz. 17
15 stycznia piątek godz. 17

STYCZEŃ
KLUB PODRÓŻNIKA
Klub Filmu Fabularny
Klub Filmu Dokumentalnego

3 grudnia czwartek, godz.17.30
11 grudnia piątek godz. 12
17 grudnia czwartek, godz.17.30

12

Małgorzata Skowron
Beata Wróblewska
Prof. Michał Bogusławski

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

13

WAŻNE TELEFONY I ADRESY
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
Poniedziałek - 10 - 18
Wtorek - Piątek - 8 - 16
Środa - bez przyjęć interesantów
Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny
e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Z-ca Burmistrza Małgorzata Stępień- Przygoda
Sekretariat
tel. (022) 759 21 01, fax 758 90 03, pokój nr 6
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Sekretarz Miasta Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta Maria Ostrowska
Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste
tel. (022) 729 10 62 lub 759 21 15, pokój nr 7
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Ewidencja ludności i działalności gospodarczej
tel. 759 21 16, pokój nr 7
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Referat Finansowy
tel. (022) 759 21 07
Kasa
tel. (022) 759 21 08
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 10-18
wtorek - 10 - 14
czwartek, piątek- 9 - 15
środa - kasa nieczynna
codziennie przerwa 13 - 13.30
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
tel. (022) 759 21 21, -25, pokój nr 11, 12
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
tel. (022) 759 21 17, 759 21 19, pokój nr 16, 17
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl

Ważne telefony:
Pogotowie Ratunkowe: Grodzisk Mazowiecki 999; 022 755-30-30
Policja: 022 758-91-10: 022 758-91-05; 600 997 508
Komenda Powiatowa Policji: 997; 022 755-60-10 do 14
Ośrodek Zdrowia: NZOZ "Basis" 022 758-92-65
NZOZ "Medicus" 022 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki
inf. Medyczna 022 755-90-00
Apteka Podkowiańska 022 729-19-16
Apteka "Pod Aniołem" 022 758-97-60
Apteka Główna 022 729-10-86
Biblioteka Publiczna: ul Błońska 50 : tel. 022 758 96 48
Straż Pożarna: Grodzisk Mazowiecki 998; 022 755-52-37
Brwinów 022 729-59-46
Zakład Energetyczny: Pruszków 022 738-23-20; 738-24-51; 991
Posterunek energetyczny: Grodzisk Mazowiecki 022 755-51-36
Pogotowie gazowe Warszawa: 022 628-45-87; 992
Rozdzielna gazu: Grodzisk Mazowiecki 022 792-03-60
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa 022 886-48-26; 0-692 469-767
Konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej:
sieć wodna 661 955 201
sieć kanalizacyjna 502 291 630; 503 134 281
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 022 724-15-70
Prokuratura Rejonowa Grodzisk Mazowiecki: 022 755-52-54
Sąd Rejonowy Grodzisk Mazowiecki: 022 755-20-61
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej
Kancelaria parafialna: czynna w dni powszednie
w godz: 9-10.00 oraz 16.30-17.30
tel 22 758 92 22

ZUZA

Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. (022) 759 21 11
czynny: poniedziałek - 10- 18
wtorek 8 -15, środa - piątek: 8 -16
Rada Miasta Podkowy Leśnej
tel. (022) 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
Adresy internetowe radnych:
1 Mirosław Borkowski - miroslaw.borkowski@podkowalesna.pl
2 Małgorzata Choroś - malgorzata.choros@podkowalesna.pl
3 Jarosław Chrzanowski - jarosław.chrzanowski@podkowalesna.pl
4 Kazimierz Głowacki - kazimierz.glowacki@podkowalesna.pl
5 Anna Łukasiewicz - anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl
6 Jolanta Mironiuk - jolanta.mironiuk@podkowalesna.pl
7 Dariusz Murawski - dariusz.murawski@podkowalesna.pl
8 Zbigniew Musiałek - zbigniew.musialek@podkowalesna.pl
9 Dorota Obzejta-Żbikowska
- dorota.obzejtazbikowska@podkowalesna.pl
10 Janusz Radziejowski - janusz.radziejowski@podkowalesna.pl
11 Joanna Trzeciak-Walc - joanna.walc@podkowalesna.pl
12 Anna Wrzosek - anna.wrzosek@podkowalesna.pl
13 Anna Żukowska-Maziarska - anna.maziarska@podkowalesna.pl
Radni Małgorzata Janus i Zbigniew Bojanowicz nie mają
adresów internetowych. Korespondencję e-mailową można kierować do nich na adres: radamiasta@podkowalesna.pl
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Zuza - nowa asystentka w referacie Planowania
i Rozwoju Urzędu Miasta. Specjalistka w dziedzinie
ocieplania stosunków międzyludzkich.
fot. Ilona Skawińska

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

