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Rozbudowa SZKoŁY

maja wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę podkowiańskiej szkoły. W uroczystości wzięli udział: burmistrz Podkowy Leśnej Andrzej Kościelny, przewodniczący Rady Miasta Janusz
Radziejowski, proboszcz ks. Wojciech Osial, radni oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji, a także przedstawiciele Biura

www.podkowalesna.pl

PODKOWIANIE
POWODZIANOM
Szanowni Mieszkańcy!
Zwracam się z prośbą o przekazywanie darów
na rzecz powodzian
Lista najpotrzebniejszych darów (prosimy o rzeczy nowe): worki na śmieci, koce, śpiwory, poduszki, materace, woda pitna, środki medyczne pierwszej pomocy (opatrunki, woda utleniona itp.),
żywność o przedłużonym terminie przydatności (zupy w proszku,
dżemy, konserwy, soki, herbata itp.), karma dla zwierząt, środki
czystości i dezynfekujące, a także latarki, pompy do wody, dmuchawy i odsysacze wody, wodery (spodnie rybackie), łopaty, wiadra, grabie oraz farby do malowania pomieszczeń i elewacji.

Dyrektor szkoły Elżbieta Miesz- Burmistrz Andrzej Kościelny z kielkowska prezentuje akt erekcyjny. nią w dłoni.
Fot. Oskar Koszutski
Fot. Oskar Koszutski
architektonicznego Kaczmarczyk z Suchej Beskidzkiej oraz przedsiębiorstwa budowlanego WID-BAS z Konstancina-Jeziorny.
Po części oficjalnej odbyły się przedstawienia teatralne i koncerty; można było też obejrzeć wystawę „Szkoła moich marzeń” oraz
makiety, zdjęcia i plany rozbudowy szkoły. Uczniowie zaprezentowali także filmy realizowane w ramach konkursu: „Dzień z życia
szkoły”; na chętnych czekała kawiarenka i grill.

Zbiórka jest prowadzona w:
• siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Błońska 46/48),
w godzinach pracy: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00;
• siedzibie CKIO (dawny budynek MOK, ul. Świerkowa 1):
poniedziałek – piątek w godzinach 16.00 – 20.00;
• podkowiańskich sklepach (wydzielone kosze lub kartony);
W weekendy i w godzinach popołudniowych - kontakt telefoniczny (do 22:00): 0-603 332 872.
Pierwszy transport z darami wyruszył 2 czerwca br. do Gąbina;
była to wspólna akcja ze szkołą KIK.
Za udzielone wsparcie serdecznie dziękuję.
Andrzej Kościelny, burmistrz Podkowy Leśnej

Honorowi obywatelE
Podkowy Leśnej
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maja 2010 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Miasta,
zwołane w ramach obchodów 85-lecia powstania Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej. Radnych i licznie zebranych gości powitali
Janusz Radziejowski - przewodniczący Rady oraz burmistrz Andrzej Kościelny, który odczytał życzenia i gratulacje od zaprzyjaźnionych samorządów i organizacji.
Za przyjęcie wniosku Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu
Podkowy Leśnej o uhonorowanie potomków założycieli miasta podziękował Radzie prezes Towarzystwa Jacek Wojnarowski. Oskar Koszutski prowadzący Obywatelskie Archiwum
Podkowy Leśnej zaprezentował sylwetki Marii IwaszkiewiczWojdowskiej, Teresy Markowskiej, Krystyny Michałowskiej
i Jerzego Regulskiego, którym przewodniczący Rady Miasta
wręczył akty nadania tytułu Honorowego Obywatela. Ze względu na stan zdrowia w uroczystości nie uczestniczyły panie Krystyna Michałowska i Teresa Markowska, a akty nadania odebrali
w ich imieniu najbliżsi.
cd na str. 3

28 maja w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie poświęcone
organizacji pomocy powodzianom, na którym zdecydowano o zorganizowaniu zbiórki artykułów pierwszej potrzeby (lista powyżej)
oraz możliwych formach pomocy długofalowej, takich jak przyjęcie dzieci do domów prywatnych oraz na organizowane kolonie
i półkolonie, ewentualnej zbiórce odzieży, sprzętu domowego itp.
O wszystkich aktualnie podejmowanych działaniach mieszkańcy
będą informowani na bieżąco w punktach wymienionych w ogłoszeniu oraz na plakatach.
Dziękujemy także wszystkim osobom, które spontanicznie podjęły się w swoich domach zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy i dostarczają je do różnych miejscowości w kraju.
Społeczny Komitet Pomocy Powodzianom

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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Uroczystości rocznicowe
powstania Miasta-Ogrodu
Podkowy Leśnej

INFORMACJE RADY MIASTA

P

sobotnie przedpołudnie 10 kwietnia br. zainaugurowane zostały obchody 85-lecia powstania Miasta-Ogrodu Podkowy
Leśnej. Burmistrz miasta i przewodniczący Rady w obecności
mieszkańców, radnych, kapłanów i harcerzy złożyli kwiaty pod
kamieniem węgielnym Podkowy Leśnej na skwerze księdza Bronisława Kolasińskiego. Modlono się za założycieli miasta, oddano
też hołd ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginął
prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka oraz
kilkadziesiąt
innych,
najważniejszych osób w
państwie.
Zaplanowane na ten
dzień posiedzenie Rady
Miasta zostało odwołane,
podobnie jak pozostałe
uroczystości i spotkania.
Pamięć tragicznie zmarłych w katastrofie pod
Smoleńskiem uczczono
minutą ciszy i odśpiewaniem hymnu polskiego.
Anna Lorens,
Biuro Rady Miasta

odczas ostatnich sesji Rada Miasta przyjęła następujące
uchwały:
• Nr 179/XXXIX/2010 w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta
Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2009 rok (13 głosów za i 2 głosy wstrzymujące się),
• Nr 180/XXXIX/2010 w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie
przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez
miasto Podkowa Leśna w roku 2010 roku,
• Nr 181/XXXIX/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 109/XXV/2008
z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli
i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego
osoby prawne i fizyczne,
• Nr 182/XXXIX/2010 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania,
• Nr 183/XXXIX/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego
na okres powyżej trzech lat,
• Nr 184/XXXIX/2010 w sprawie wyrażenia zgody na realizację
dokumentacji projektowej budowy parkingu „park & ride”,
• 185/XXXIX/2010 w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy
Leśnej.
Treść uchwał dostępna jest na stronie www.bip.podkowalesna.pl
lub w Urzędzie Miasta, pokój nr 1.
Dyżury radnych odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00 do 18.00 w Urzędzie Miasta.

Biblioteka szkolna

Lipa

W

O

d 9 czerwca biblioteka Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej będzie prowadzić wielką zbiórkę książek - część z nich trafi do
biblioteki szkolnej, a część na półki bookcrossingowe w Podkowie
oraz do powodzian.
Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy do udziału
w tej akcji. Zadzwoń pod numer 22 758 95 67. Przyjedziemy i
zabierzemy darowane książki.

Apel Towarzystwa
Przyjaciół Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna
Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna zwraca się z prośbą do wszystkich obecnych i dawnych mieszkańców Podkowy, a przede
wszystkim do osób, które w latach 1945-1965
uczęszczały do podkowiańskich szkół, o udostępnienie dokumentów, fotografii i pamiątek związanych z nauką oraz działalnością społeczną, artystyczną i sportową tych placówek. Pozyskane
materiały wraz z już posiadanymi zasobami zostaną wykorzystane do zorganizowania w październiku br. – w ramach obchodów 85-lecia powstania
miasta – wystawy poświęconej edukacji.
Informacje o posiadanych materiałach prosimy
kierować do kustosza archiwum i autora wystawy
Oskara Koszutskiego:
tel. 22 758 91 99, 514 169 640 lub 501 198 937,
e-mail: oskar.koszutski@neostrada.pl
Zgłoszone dokumenty zostaną skopiowane,
a najciekawsze – po uzyskaniu Państwa zgody
– wykorzystane na wystawie.
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ipa rosnąca obok Ogrodu Matki i Dziecka została uratowana. Nie ma już śladu po szczelinie, która pojawiła się zimą.
Przycięto koronę, specjalistyczna firma zajmująca się pielęgnacją
drzew założyła dwa wiązania opaskowe. Zdaniem eksperta lipę
udało się ocalić.
Fot. Beata Homontowska

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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PLANOWANE INWESTYCJE
I REMONTY (cz. II)

budżecie miasta na rok 2010 Rada Miasta przewidziała łącznie 2,8 mln zł na wykonanie nowych nawierzchni ulic oraz
remonty nawierzchni istniejących i infrastrukturę towarzyszącą.
Plany wykonawcze na rok bieżący są opracowywane przy współudziale komisji doraźnej ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych
w mieście, której przewodniczy radny Zbigniew Bojanowicz.
Jeszcze w czerwcu rozpocznie się przebudowa ul Słowiczej
przy skrzyżowaniu z ul. Brwinowską oraz ulic Miejskiej i Helenowskiej na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej. Jezdnie zostaną
wykonane z kostki betonowej, skrzyżowania z kostki kamiennej
(ze względu na większe zużycie spowodowane znacznym nasileniem ruchu), a chodniki z płytek betonowych; nastąpi też wymiana
opraw oświetleniowych, a jeśli pozwolą nam finanse, posadzimy
rośliny. Prace zostaną zakończone do października. Uporządkowanie tego newralgicznego punktu miasta powinno ułatwić poruszanie się i zwiększyć bezpieczeństwo - na pewnym odcinku ulicy
Słowiczej ruch będzie się odbywał jednokierunkowo.
W czasie wakacji przeprowadzimy naprawę asfaltowej nawierzchni ulicy Sienkiewicza. Prace powinny zakończyć się przed
październikiem.
W tym roku planujemy też remont ul. Wiewiórek na odcinku od
torów WKD w kierunku północnym. Zostaną tam wykonane odwodnienia i drenaż poboczy, a także nowa nawierzchnia (rodzaj
materiału uzgadniamy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków); planowany jest także remont ul. Kukułek (na odcinku od
Gołębiej do Ptasiej), Żeromskiego (na odcinku od ul. Sienkiewicza
do ul. Reymonta), Grabowej (na odcinku od ul. Bukowej do Sosnowej) oraz Wiązowej (na odcinku od 11 Listopada do ul. Cichej)
– na tych ulicach przewiduje się wykonanie nawierzchni z tłucznia
kamiennego. Podbudowę pod nawierzchnię tłuczniową wykonuje
się tak, by w przyszłości mogła stanowić podstawę nawierzchni
docelowych, realizowanych – w miarę pozyskiwania środków –
w sposób najbardziej ekonomiczny.
W poprawie bezpieczeństwa ruchu powinny też pomóc nowe
miejsca parkingowe. Pod koniec maja utwardzone zostały miejsca
wzdłuż ul. Głównej w pobliżu Lotniczej, wkrótce powstanie projekt
parkingu Park & Ride wraz z operatem dendrologicznym, którego
realizację wykonawczą wzięła na siebie WKD S.A.
Mam nadzieję, że mieszkańcy Podkowy Leśnej ze zrozumieniem przyjmą kłopoty związane z prowadzeniem niezbędnych inwestycji drogowych w centrum miasta.
Rozbudowa szkoły przebiega zgodnie z planem. W sobotę
29 maja nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego. Co
najważniejsze – udało się uzyskać dofinansowanie budowy sali
sportowej przy Zespole Szkól Samorządowych w ramach wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego; w latach 2010-2011 otrzymamy na tę inwestycję kwotę
700 tys. zł.
Złożyliśmy także wniosek do rządowego Programu wsparcia
budowy lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych o dofinansowanie budowy domu komunalnego w Podkowie Leśnej. Rozpatrzenie tego wniosku nastąpi
do 30 czerwca br. i do tego czasu nie możemy rozpocząć prac
budowlanych. Biorąc także pod uwagę wystąpienia mieszkańców
ul. Orlej i Jaskółczej zleciłem dokonanie w tym czasie dodatkowej ekspertyzy dotyczącej warunków gruntowo-wodnych na działce przewidzianej do zabudowy. Działania te mogą spowodować
przesunięcie terminu ukończenia inwestycji na 2011 r., jednakże
w wypadku uzyskania dofinansowania będę wnioskował do Rady
Miasta o przeniesienie w tegorocznym budżecie miasta zwolnionych środków finansowych na intensyfikację programu naprawy
stanu ulic Podkowy Leśnej.
Informuję także, że Urząd Miasta analizuje celowość, możliwości
i formy prawne uczestnictwa w programie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, o czym będziemy informowali na bieżąco.
Kończąc tę informację życzę mieszkańcom Podkowy Leśnej
wielu ciekawych wrażeń i dobrej zabawy podczas naszych Otwartych Ogrodów (11-13 czerwca), a także udanego wakacyjnego
i urlopowego wypoczynku.
Andrzej Kościelny

Honorowi obywatelE
Podkowy Leśnej
dokończenie ze str. 1
W imieniu wyróżnionych podziękował prof. Jerzy Regulski. W swoim wystąpieniu przedstawił ideę i historię 20-lecia polskiego samorządu terytorialnego, który stworzył ramy i warunki dla działalności

Maria Iwaszkiewicz i Jerzy Regulski na uroczystej sesji Rady Miasta
Fot. Oskar Koszutski
obywatelskiej. Podkreślił, że powołując w 1989 roku instytucje samorządu terytorialnego zmieniające całe polskie życie publiczne, przełamano monopol państwa komunistycznego. Życzył naszemu miastu
dalszych sukcesów i rozwoju dla pożytku jego mieszkańców.
Dziękując za nadanie tytułu Honorowego Obywatela Podkowy
Leśnej Maria Iwaszkiewicz-Wojdowska wróciła pamięcią do okupacji i do ogromnej roli, jaką w tych trudnych czasach odegrała
Podkowa, której mieszkańcy udzielali schronienia wielu ludziom,
w tym także Żydom – był to najważniejszy egzamin zdany przez
podkowiańską społeczność.
Anna Lorens, Biuro Rady Miasta

zagospodarowanie centruM
podkowy – Dyskusja

25

maja 2010 roku w podkowiańskim Pałacyku odbyła się XL sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej poświęcona prezentacji i
dyskusji nad koncepcją zagospodarowania centrum miasta. Autorską koncepcję przedstawił architekt Piotr Sudra, który odpowiadał
też na pytania zebranych. Własne uwagi i pomysły zgłaszali licznie
przybyli mieszkańcy oraz radni. Przedstawiciele Stowarzyszenia
Związek Podkowian zaprezentowali makietę zagospodarowania
centrum Podkowy, będącą wynikiem warsztatów urbanistyczno-architektonicznych, które odbyły się 8 i 9 maja 2010 roku.
tekst i zdjęcie Anna Lorens, Biuro Rady Miasta

Sesję prowadził przewodniczący Rady Miasta, Janusz Radziejowski. Z lewej - Piotr Sudra

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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Środowiskowy
Dom Samopomocy

maja 2010 r., w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym odbył się Dzień Otwarty
w Środowiskowym Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, przy ul. Błońskiej 46/48 w Podkowie Leśnej. Organizatorem projektu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zwiedzający mogli obejrzeć
placówkę, zasięgnąć informacji na temat funkcjonowania ośrodka,
skosztować domowych wypieków, obejrzeć zdjęcia i film o placówce oraz wystawę prac wykonanych przez uczestników.
Środowiskowy Dom Samopomocy KSN AW powstał w grudniu
2005 roku, jako dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Aktualnie z usług Domu korzysta 25 osób dorosłych
z niepełnosprawnością
intelektualną. Terapia
zajęciowa odbywa się
w ramach pracowni kulinarnej, komputerowej,
artystycznej i ceramicznej. Treningi obejmują:
trening
umiejętności
społecznych,
trening
zaradności
życiowej,
samoobsługowy i spędzania wolnego czasu. Dom zapewnia
uczestnikom opiekę psychologiczną, której celem jest pomoc w
rozwiązywaniu bieżących problemów i trudności oraz umożliwia
korzystanie z dodatkowych zajęć, takich jak muzykoterapia, gimnastyka, biblioterapia.
Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie najbardziej samodzielnego życia, kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych, a także odciążanie rodziców od całodobowej
opieki nad dzieckiem. Zadanie to realizowane jest m.in. przez
udział w różnych imprezach o charakterze kulturalnym i sportowym, mających na celu integrację ze społecznością lokalną.
Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w zajęciach
prosimy o kontakt z kierownikiem Domu Karolą Gąsiorowską
– 22 759 22 08 lub 515 123 064.
Po informacje na temat działalności ŚDS zapraszamy na stronę
internetową: www.sds.ksnaw.pl
Karola Gąsiorowska
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towarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” informuje o zakończeniu drugiego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach
PROW 2007-2013. W terminie wpłynęło 8 wniosków na tzw. Małe
Projekty na łączną kwotę ponad 132 tys. zł oraz 2 wnioski w ramach działu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” na łączną
kwotę 75 960,50zł.
24 maja 2010 r. Rada LGD oceniła złożone aplikacje; po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań wnioski zostaną przekazane
Urzędowi Marszałka Mazowieckiego, gdzie nastąpi dalsza ocena
formalna i wdrożenie umów. Zgłoszone wnioski będą realizowane
na terenie gminy Brwinów oraz Podkowy Leśnej.
Kolejny nabór wniosków planowany jest na wrzesień 2010; termin składania zostanie podany do publicznej wiadomości.

Podkowiańska wierzba

Z

okazji okazji 85-lecia Podkowy Leśnej Stowarzyszenie Związek
Podkowian postanowiło posadzić nad stawem w Leśnym Parku
Miejskim pamiątkowe drzewo. Wierzbę płaczącą posadzono 8 maja,
blisko miejsca, w którym kiedyś przy wpływie Niwki - jak pamiętają
starsi podkowianie - rosła jej piękna, wiekowa poprzedniczka.
Drzewko zasadziła Yaśmina Strzelecka, autorka pomysłu, w towarzystwie ks. proboszcza Wojciecha Osiala i burmistrza Andrzeja Kościelnego – z techniczną pomocą Andrzeja Tyszki i Marka
Englisza i w obecności uczestników odbywającej się w tym dniu
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.
Wierzba lubi wilgoć, może więc osoby spacerujące zechcą choć
trochę podlewać drzewko, przede wszystkim w pierwszym roku po
posadzeniu, a szczególnie latem.
(ZJ)

PROGRAM GRUNDTVIG
W PODKOWIE LEŚNEJ

rogram Wspólnoty Europejskiej Grundtvig jest adresowany do
grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak osoby
starsze, niepełnosprawne, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej. Realizują go organizacje
zajmujące się edukacją dorosłych.
Od dwóch lat Stowarzyszenie Związek Podkowian i Uniwersytet
Otwarty „Pokolenia”, w partnerstwie z instytucjami edukacji dorosłych z Hiszpanii, Litwy, Łotwy i Turcji, uczestniczy w realizacji
unijnego projektu „Ucz się, jak żyć z pasją. Spotkania odbyły się
już w Polsce, Hiszpanii, na Łotwie i Litwie (w zajęciach w Wilnie
uczestniczyło 20 słuchaczy i przyjaciół Uniwersytetu Otwartego
POKOLENIA) oraz - w maju br. – w Turcji. Podsumowanie projektu
odbędzie się w Podkowie Leśnej w dniach 23-24 czerwca.
W kwietniu 2010 r. w ramach Warsztatów Grundtviga Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” zrealizowało kolejny projekt – „Radość
tworzenia, techniki dawnych mistrzów”. Uczestniczyło w nim 11 osób
w wieku 50+ z Danii, Bułgarii, Łotwy, Litwy, Słowenii i Rumunii.
Dzięki obu projektom nasze niewielkie miasto postrzegane jest
jako znaczące miejsce na mapie ośrodków edukacji w Polsce;
otrzymujemy więc zaproszenia do udziału w kolejnych projektach.
Programy Grundtvig to nowa forma edukacji dorosłych; ich celem jest realizacja idei uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning Programme). Podczas warsztatów i spotkań uczestnicy z kilku krajów poznają kraje partnerskie, wymieniają doświadczenia,
zdobywają nowe umiejętności.
Anna Łukasiewicz, koordynator projektów Grundtviga
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Fot. Zbigniew Jachimski

FESTIWAL
„LETNIE WIECZORY MUZYCZNE
W KOŚCIELE-OGRODZIE”

IX

festiwal „Letnie wieczory muzyczne w Kościele Ogrodzie”
rozpoczyna się 13 czerwca o godz. 18.00 w ramach „Otwartych Ogrodów” i obchodów 85-lecia powstania miasta. Zainauguruje go rzadko słyszana kompozycja Józefa Elsnera, nauczyciela
Fryderyka Chopina Muzyka podczas mszy świętej do wykonania
do słów Kazimierza Brodzińskiego Z odgłosem wdzięcznych pieni.
Utwór będzie włączony w liturgię Mszy Świętej, sprawowanej za
spokój duszy Fryderyka Chopina. Wykonawcami koncertu będą:
Justyna Reczeniedi - sopran, Katarzyna Kiszewska - mezzosopran, Kwartet Prima Vista, Krzysztof Marosek - organy.
Kolejne koncerty festiwalu odbędą się 25 lipca oraz 1 sierpnia
o godz. 19.00, a szczegółowe informacje o programie i wykonawcach zostaną umieszczone na plakatach informacyjnych. Organizatorem IX festiwalu „Letnie wieczory muzyczne w Kościele
Ogrodzie” jest Parafia pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej,
a koncerty są dotowane przez burmistrza Podkowy Leśnej. Serdecznie zapraszam mieszkańców i gości Miasta Ogrodu.
Józef Kolinek, kierownik artystyczny festiwalu

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

85 lat

Miasta Ogrodu
Podkowy Leœnej

11 czerwca (piątek)
Wernisaż wystawy rzeźby Jerzego Juczkowicza (godz. 18.00)
Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu oraz koncert plenerowy Katarzyny Jamróz z zespołem New Tango Bridge – godz. 19.00
Organizator: CKiIO i Urząd Miasta
Miejsce: CKiIO, Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18

12 czerwca (sobota)
Śladami pisarzy i poetów
Wycieczka literacka – prowadzenie Beata Wróblewska.
miejsce zbiórki: Urząd Miasta, ul. Akacjowa 39, godz. 10.00
Organizator: TPMOPL
„Podkowa piękniejsza, ale jaka?”
Prezentacja wyników warsztatów architektoniczno – urbanistycznych (19 koncepcji zagospodarowania Podkowy Leśnej autorstwa mieszkańców)
Organizator: Stowarzyszenie Związek Podkowian
Miejsce: CKiIO, Galeria A, ul. Świerkowa 1, godz. 11.00-13.00
Spotkanie z prof. Markiem Kwiatkowskim
Promocja książki jego autorstwa pt. „Gawędy warszawskie”
oraz sprzedaż publikacji. Profesor Marek Kwiatkowski, były dyrektor Łazienek Królewskich i znakomity varsavianista, poznawał
miasto już jako mało chłopiec, chodząc na spacery z rodziną. Jego
gawędy o Warszawie to piękna rekonstrukcja dawnej Warszawy,
jej ulic, placów i budynków, po których pozostał ślad jedynie na
fotografii lub rysunku.
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej
Miejsce: ul. Błońska 50, godz. 12.00
Ogród Anny i Piotra Łukasiewiczów – „Kalejdoskop…”
Wystawa prac malarskich słuchaczek Uniwersytetu Otwartego
„Pokolenia”, prac uczestników warsztatów witrażowych (grupa
młodzieżowa) oraz prezentacja zdjęć z realizacji kreacyjnych projektów międzynarodowych.
Organizatorzy: Anna i Piotr Łukasiewiczowie, Stowarzyszenie
LGD „Zielone Sąsiedztwo”, Uniwersytet Otwarty „Pokolenia”, Związek Podkowian
Miejsce: ul. Borsucza 46, godz. 13.00 – 15.00

Kiermasz publikacji Wydawnictwa Więź
Organizator: Wydawnictwo Więź i Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej.
Miejsce: ul. Błońska 50, godz. 14.00
Ogród Klubu Rodzinnego Ihaha
W programie m.in. wykonanie kwiatowego herbu Podkowy Leśnej, kolorowanki, zdjęcia, robienie stempli, tworzenie szablonów
oraz malowanie herbu miasta.
Miejsce: ul. Kwiatowa 15, godz. 14.00-17.00
Ogród malarski Anny Duszyńskiej
Wystawie malarstwa będzie towarzyszyć muzyka autorstwa
młodego kompozytora muzyki współczesnej Jana Duszyńskiego,
syna autorki prac.
Miejsce: ul. Borsucza 14, godz. 15.00 – 17.00
Ogród Hanny Gradkowskiej
Występ chóru „Sonante” działającego przy Ośrodku „Michael” Warszawa Bemowo: „Musicale, ach te musicale”. Dyryguje Michał Białecki - godz. 16.00
Występ chóru Towarzystwa Pieśni Dawnej „Pośrodku Żywota”:
„Adoramus – polifonia sakralna od XIII do XVI stulecia”. Dyryguje
Leszek Kubiak - godz. 17.00
Miejsce: ul. Wiewiórek 34
Patronat: TPMOPL
Ogród ceramiczny Anety Zatyki
Wypalanie ceramiki metodą RAKU i lepienie zwierzątek.
Miejsce: ul. Orla 6, godz.16.30 – 18.30
Na kartach wspomnień … Czytelnia Wandy Sucheckiej
Jubileusz 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej
Miejsce: Ul. Błońska 50, godz. 17.00
Ogród Filmowy
Rozstrzygnięcie konkursu amatorskich filmów krótkometrażowych „Otwarte Oczy”
pod honorowym patronatem burmistrza Podkowy Leśnej.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Związek Podkowian, CKiIO
Miejsce: CKiIO, ul. Świerkowa 1, godz. 17.00

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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Muzyczny ogród kolektywu dj-skiego „Greenhouse Effect”
pt. „Bassgrody”
W programie prezentacja setów dj-skich w wykonaniu Jana
Grzymały, Łukasza Traczyka i Grzegorza Wałęki AKA Gibona,
Kuksza i Daffza. Przybliżenie gościom muzyki elektronicznej z gatunków Drum’n’bass, Breakbeat i Dubstep. Odbędzie się prezentacja nagrań z każdego gatunku muzyki elektronicznej, również
muzyki przyniesionej przez gości.
Organizatorzy: Jan Grzymała, Łukasz Traczyk, Grzegorz Wałęka.
Miejsce: ul. Kalinowa 4, godz. 17.00 – 21.00
Ogród Edwarda i Grzegorza Ipnarskich - Festyn muzyczno artystyczny
W programie: najpiękniejsze arie operowe i operetkowe w wykonaniu Elżbiety Ryl-Górskiej, Anny Adamiak, Leonida Volodko
i Ryszarda Wojtkowskiego. Dla uczczenia 85 rocznicy powstania
miasta Podkowa Leśna i jego najwybitniejszego mieszkańca Jarosława Iwaszkiewicza pieśni oparte na jego poezji zaśpiewa Joanna Mioduchowska. Harmonia Mundi – Zderzenia – koncert w
wykonaniu Iwony Jędruch i Jacka Mazurkiewicza a także muzyka
popularna i taneczna w aranżacji Włodzimierza Grabowskiego z
tańcami i amatorskimi występami artystycznymi.
Kontakty i dyskusje przy ognisku i szwedzkim stole oraz niespodzianki!
Galeria ogrodowa i wystawa prac malarskich.
Miejsce: ul. Kukułek 13 A, godz. 18.00 – 21.00

13 czerwca (niedziela)
Śladami założycieli miasta-ogrodu Podkowa Leśna
Wycieczka bryczkami lub pieszo – prowadzenie Oskar Koszutski.
miejsce zbiórki: Lilpopa/róg Jana Pawła, godz. 10.00
organizator: TPMOPL
Ogród muzyczno-poetycki Yaśminy, Zbigniewa i Michała
Jachimskich pt. Nokturny pachnące jaśminem… Chopin,
muzyka i poezja
Gospodarze pragną przybliżyć Gościom muzykę Chopina i poezję z Nim związaną - poprzez recital miniatur fortepianowych
Kompozytora przeplatany recytacją wierszy.
W koncercie wystąpią: Yaśmina Strzelecka – fortepian, Joanna
Jędryka – recytacje.
Koncertowi towarzyszyć będą dwie wystawy:
- malarstwa pt. „Klimaty Mazowsza” – prace : Elżbiety Kwiatkowskiej, Iwony Nielubowicz i Waldemara Kusala
- prac uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej.
Patronat: Stowarzyszenie Związek Podkowian
Miejsce: Aleja Lipowa 11, godz. 11.30 – 13.30
Ogród artystyczno - ceramiczny Ireny Kowalczyk
Gospodyni zaprasza na rodzinne zabawy z gliną; lepienie, wypalanie w piecu ceramicznym. Gość specjalny z Bolimowa zaprezentuje i nauczy posługiwania się kołem kopanym. Wystawa prac
uczestników zajęć ceramicznych w pracowni (dzieci i dorośli).
Patronat: Stowarzyszenie Związek Podkowian
Miejsce: ul. Grabowa 14, godz.11.00-13.00
„Abstrakcje” - wernisaż wystawy fotografii Zofii Zwierzchowskiej-Hajnosz
Miejsce: CKiIO, Kawiarnia „Esencja”, ul. Lilpopa 18, godz.
12.00
Ogród dziecięcy „Wioska Tipi”
W programie: zabawy w kręgu, warsztat bębniarski, pokaz tańca
z ogniem, wypiekanie ciapati, robienie zabawek i inne atrakcje...
Organizatorzy: Ania Zych, Gosia Zych, Asia Wieczorek, Klaudiusz Kowalski
Miejsce: Przedszkole „Kolorowa Planeta”, ul. Parkowa 16,
wejście bramą od ul. Kwiatowej, godz. 12-15, 17-21
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Wernisaż wystawy poświęconej profesorowi Kazimierzowi
Michałowskiemu
– najwybitniejszemu polskiemu archeologowi i egiptologowi,
związanemu z Podkową Leśną.
Organizatorzy: CKiIO we współpracy z Centrum Archeologii
Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce: CkiIO, Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18 , godz. 13.00
„Metamorfozy uczuć” - Ogród Malarski Ewy Sienkiewicz
Program: przekrojowa wystawa malarstwa Antoniny i Ewy Sienkiewicz, koncert gitarowy „Korzeniowski Kucharczyk Duo”.
Organizatorzy: Ewa i Piotr Sienkiewiczowie oraz Fundacja Villa Musica.
Miejsce: Ul. Sienkiewicza 3, godz. 13.30 –15.30
Ogród teatralny, czyli teatr ogródkowy „na dechach” u Marii
Konopki-Wichrowskiej
W programie opowieści „różnej treści” – podkowiańskie, żydowskie, diabelskie.
Koło Fortuny będzie się toczyć, a harmonia grać... A że dechy z
zeszłego roku mają się dobrze, przy dźwiękach muzyki można będzie tango, walczyka i inne miejskie tańce na Miejskiej poćwiczyć
przed dużą potańcówką przed Pałacykiem. I kto wie, może jeszcze
na pamiątkę jarmarczne lusterko ze swym zdjęciem sobie zrobić...
Wykonawcy: Joanna Sarnecka, Kasia Szurman, Kasia de Latour,
Daniel de Latour, Agata Hartz, Remigiusz Mazur-Hanaj.
Organizatorzy: Maria Konopka-Wichrowska i Przyjaciele
(Ania, Basia, Gosia, Mila, Tomek, Sławek i Zbyszek)
Patronat: TPMOPL
Miejsce: ul. Miejska 11, godz. 15.00-17.00
Ogród muzyczny Marii Sarny – Cicha Filharmonia
W programie: występy dzieci i młodzieży ze szkół muzycznych
(około 6-8 osób, w tym dzieci mieszkańców Podkowy), występy
solowe z towarzyszeniem pianina a na koniec kilka utworów wokalnych w wykonaniu pani Marii Sarny.
Miejsce: ul. Cicha 27, godz.15.30
Ogród muzyczny Marzenny Grzymały
W leśnej scenerii usłyszymy utwory Fryderyka Chopina w jazzowej interpretacji Andrzeja Jagodzińskiego.
Patronat: Stowarzyszenie Związek Podkowian
Miejsce: ul. Sienkiewicza 22, godz. 16.30 – 18.30
Ogród fotograficzny
Zobaczymy prace uczestników warsztatów fotograficznych, prowadzonych przez Annę Kawę i Tomasza Wójcickiego w CKiIO.
Miejsce: CKiIO, Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18, godz.17.00
IX Festiwal „Letnie wieczory muzyczne w Kościele Ogrodzie”
IX festiwal „Letnie wieczory muzyczne w Kościele Ogrodzie”
zainauguruje wykonanie kompozycji Józefa Elsnera, nauczyciela
Fryderyka Chopina pt. ”Muzyka podczas mszy świętej do wykonania” do słów Kazimierza Brodzińskiego „Z odgłosem wdzięcznych
pieni”. Utwór będzie włączony w liturgię Mszy Świętej, sprawowanej za spokój duszy F. Chopina.
Wykonawcy: Justyna Reczeniedi - sopran, Katarzyna Kiszewska - mezzosopran, Kwartet Prima Vista, Krzysztof Marosek - organy.
Dyrektor artystyczny festiwalu – Józef Kolinek.
Organizator: Parafia pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej
Miejsce: kościół im. Św. Krzysztofa, godz. 18.00
Ogród taneczny
Zabawa taneczna dla wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej, bez względu na wiek, przy muzyce na żywo w wykonaniu
kapeli „Kwartet Wiejski”. Melodie taneczne z lat 30., 40. i 50., tańce miejskie i ludowe. Animatorzy poprowadzą krótkie warsztaty
taneczne. Mile widziane stroje retro. Tym samym nawiązujemy do
tradycji przedwojennych wieczorków tanecznych i dansingów, które odbywały się w Kasynie Obywatelskim.
Organizator: CKiIO
Miejsce: CkiIO, Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18, godz. 18.3022.00

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Janusz Krupski – człowiek sumienia

Fragmenty pracy przygotowanej na konkurs „Odważmy się być wolnymi” organizowany przez Muzeum Historii Polski
Autorzy: Katarzyna Król, Maria Krupska, Piotr Hardt - uczniowie kl. 3 Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej
Od dłuższego czasu zamierzaliśmy zająć się osobą Janusza
Krupskiego. Fascynowało nas jego ciche bohaterstwo, o którym
wiedzieliśmy ze wspomnień Rodziny i Przyjaciół. Zadziwiało, że
potrafił połączyć pełne miłości życie rodzinne z patriotyczną postawą i poświęceniem dla wolnej Polski i wolnego słowa. Pozostał skromnym człowiekiem nawet zajmując najwyższe funkcje
państwowe. W swojej działalności łączył wymiar lokalny z ogólnopolskim, a może jeszcze szerszym. Tragedia pod Smoleńskiem
nadała nowy sens tej niezwykłej postaci.
Janusz Krupski urodził się 9 maja 1951 roku w Lublinie. Od
dzieciństwa interesował się przedmiotami humanistycznymi, a
w szczególności historią. Ojciec, znany w swoim środowisku z
uczciwości i patriotycznej postawy, miał decydujący wpływ na
kształtowanie charakteru i systemu wartości syna.
Gdy Janusz skończył szkołę podstawową, ojciec
poradził mu, aby kształcił się w technikum mechanicznym, „bo każdy facet powinien umieć wbijać
gwoździe”. Janusz poszedł za radą ojca i podjął naukę w technikum, co nie przeszkodziło mu w dostaniu się po maturze na studia.
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studiował
w latach 1970 – 1975. Wraz przyjaciółmi, Bogdanem
Borusewiczem i Piotrem Jeglińskim, tworzył tam zręby pierwszej, studenckiej opozycji demokratycznej.
Podjęcie podziemnej działalności wydawniczej
należy wiązać bezpośrednio z osobowością profesora Władysława Bartoszewskiego, który od 1973
roku prowadził cykl wykładów dotyczących polskiego państwa podziemnego w okresie II wojny światowej. Podczas
tych wykładów wspominało się często o roli i wkładzie ruchu wydawniczego, który wówczas imponował swoją skutecznością.
Opowieści te zainspirowały studentów do stworzenia własnego,
katolickiego, niepowiązanego z władzą pisma. Lata spędzone
wspólnie na uniwersytecie nie były do końca łatwe, gdyż władze
uczelni nie patrzyły przychylnie na przejawy „skrajnej wrogości”
wobec „układu rządzącego” Polską.
Należało pomyśleć o sprzęcie, koniecznym do realizacji ambitnych i niebezpiecznych planów. Już w roku 1974 Krupski wraz z
Jeglińskim starali się o uzyskanie paszportu, który umożliwiłby im
wyjazd na Zachód i zakup upragnionego powielacza. Janusz jednak nie otrzymał zgody, Jegliński pojechał sam. W Paryżu Piotr, w
obliczu wielu niespodziewanych trudności, zatrudnił się w pizzerii;
tam też kupił powielacz. Poprosił o pomoc Wita Wójtowicza – absolwenta historii sztuki KUL, który wyjeżdżał do Londynu ze swoją
Sceną Plastyczną. W autokarze udało się przemycić poszczególne elementy powielacza. Na początku 1976 roku do Lublina dotarł
wreszcie kupiony przez Jeglińskiego powielacz, jeden z pierwszych tego typu w opozycyjnej działalności (pieniądze wydane w
Paryżu pochodziły ze zlikwidowanej przez Janusza Krupskiego
książeczki mieszkaniowej).
W czerwcu 1976 r. Janusz wraz z kolegami przekazał odbywającemu się w Warszawie Zgromadzeniu Młodzieży i Studentów Europy
list otwarty, opisujący przypadki łamania praw człowieka w Polsce.
Na przełomie 1976 i 1977 roku zbierał podpisy pod apelem o zbadanie okoliczności wydarzeń czerwcowych w Radomiu i Ursusie.
Jesienią 1977 Krupski wraz z kolegami zaczął wydawać „Spotkania” - Niezależne Pismo Młodych Katolików. Było ono jednym
z najważniejszych polskich pism drugiego obiegu. Już na wstępie
Janusz Krupski (pod pseudonimem Janusz Topacz) wskazywał
cel, jaki przyświeca twórcom pisma: „Niepodległa i demokratyczna
Polska. Wolna Polska w Wolnym Świecie.”
Zakres zainteresowań redakcji „Spotkań” był bardzo duży. Pismo otwierało się na inne religie, a również – niewierzących. Za
przyczyną Krupskiego powstało także wydawnictwo „Editions
Spotkania” z siedzibą w Paryżu.
Janusz Krupski przygotowywał również serię wydawniczą Biblioteka „Spotkań”, w ramach której ukazały się m.in. „Wspomnienia z Kazachstanu” ks. Władysława Bukowińskiego, „Rozważania
o moralności i przyczynach ucisku społecznego” Simone Weil,

„Polski kształt dialogu” ks. Józefa Tischnera, „Wspomnienia starobielskie” Józefa Czapskiego.
Już w latach siedemdziesiątych służby bezpieczeństwa interesowały się „wzmożoną aktywnością” Krupskiego, w wyniku czego
był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.
Jako historyk, po powstaniu „Solidarności” zajął się koordynacją
Sekcji Historycznej Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego
(w latach 1980-1982). Następnie pracował w Zarządzie Regionu
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Efektem prowadzonych przez niego prac dokumentacyjnych była praca zbiorowa „Grudzień 1970”,
opublikowana przez „Editions Spotkania” w Paryżu (1987).
W nocy z 12 na 13 grudnia jechał pociągiem relacji Gdańsk – Lublin – co uchroniło go przed internowaniem. Jednak 22 października
1982 roku został zatrzymany, następnie – internowany do grudnia
1982. Pomimo ponawianych „propozycji” ze strony SB odmówił
współpracy. Na mocy amnestii opuścił więzienie.
Niewątpliwie istotnym i dramatycznym epizodem
w biografii Krupskiego było jego uprowadzenie.
Wydarzenie to miało miejsce 21 stycznia 1983 roku.
Spod Pałacu Kultury został siłą porwany przez funkcjonariuszy Samodzielnej grupy „D” Departamentu IV
MSW pod dowództwem kpt. Grzegorza Piotrowskiego (późniejszego zabójcy ks. Jerzego Popiełuszki).
Wywieziony został na teren Puszczy Kampinoskiej,
w okolice Truskawia. Tak wspominał to wydarzenie
„Kazali mi wysiadać. Wysiadłem. Obok stanęło dwóch
ubeków, jeden trzymał pojemnik z gazem łzawiącym
na wysokości mojej twarzy. Kazali mi wyciągnąć z
kieszeni co miałem, akurat nic nie miałem, żadnych
rzeczy, dokumentów, kazali mi zdjąć kurtkę i położyć
się. Popchnęli mnie, upadłem, ubek wyciągnął z torby półtoralitrową
butelkę i przejechał mi nią od szyi w dół. Poczułem silne pieczenie,
możliwe, że na chwilę straciłem przytomność, jak się ocknąłem, nie
było ich. Zostawili mnie w lesie Oszołomiony ubrałem się i miałem tylko jedno skojarzenie, że gdzieś niedaleko jest przystanek autobusowy. Dotarłem tam. Autobus linii 108 akurat stał. W środku były dwie,
trzy osoby. Nic się nie odzywałem, poczułem tylko, że cuchnę okrutnie. Ale cóż miałem mówić, wyglądałem pewnie na pijanego. Autobus
zaraz ruszył i zbliżamy się w stronę Warszawy. Coraz więcej ludzi, ja
cuchnę, czuję się w tym wszystkim nieswojo, i nikt nic nie mówi. Gdy
zauważyłem przy przystanku, chyba na Broniewskiego, postój taksówek, wyskoczyłem. Taksówkarzowi podałem adres - plac Henkla,
gdzie spodziewałem się spotkać Joannę (Joanna Puzyna, późniejsza żona Janusza). Wszedłem do mieszkania, podobno wyglądałem
jak pijany, zobaczyli, że mam spalone plecy, wezwali pogotowie.’’
Następnego dnia Janusz Krupski udał się do Lublina, aby spotkać się z matką i bliskimi. Nie zdążył zobaczyć się z umierającym
ojcem. Obrażenia z Puszczy Kampinoskiej były na tyle poważne,
że wezwano zaprzyjaźnioną lekarkę, która zarządziła oględziny w
Zakładzie Medycyny Sądowej. Ustalono, że mieszanka fenolu i lizolu mogła spowodować poważne uszkodzenia wewnętrzne i śmierć
porwanego. Uratował go gruby sweter i przytomność umysłu.
24 września 1983 roku w kaplicy w Laskach odbył się ślub Joanny i Janusza. Młodzi osiedli pod Warszawą, w małej wsi Wólce, w
otoczeniu przyjaciół i ich licznych dzieci. Mieli już wtedy własnych
pięciu synów – Piotra urodzonego w 1985 r., Pawła, który przyszedł na świat w 1986 r., Tomasza (1988), Łukasza (1990) oraz
Jana (1991). Rodzina wspomina to miejsce jako pełne niezwykłego uroku i raj dla dzieci.
Po odzyskaniu niepodległości w roku 1989 Janusz Krupski zachował wierność solidarnościowym ideałom. W latach 1990 – 1992
był dyrektorem wydawnictwa „Editions Spotkania”, przeniesionego z Paryża, a także w latach 1991 – 1993 – członkiem kolegium
redakcyjnego „Spotkań”.
Po zawieszeniu wydawania „Spotkań” założył wydawnictwo
„Krupski i S-ka”, którego prezesem był do roku 2000, po czym
obowiązki przejęła żona, Joanna.
W latach 1992 - 93 był ekspertem nadzwyczajnej sejmowej komisji do zbadania skutków stanu wojennego, a także – ekspertem
komisji odpowiedzialności konstytucyjnej. W 1994, kiedy urodziła
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Uniwersytet Otwarty POKOLENIA

W

e środę 16 czerwca 2010 r., wycieczką po Podkowie Leśnej
poprowadzoną przez Annę Żukowską-Maziarską w ramach
obchodów 85-lecia powstania miasta, zakończymy dziewiąty semestr pracy naszego uniwersytetu. W czasie ostatniego półrocza
odbyło się piętnaście wykładów stacjonarnych, dwa wyjazdowe
oraz wiele niezwykle interesujących spotkań popołudniowych.
Multimedialne przedstawienie Święcone na Dworze J.O. Księcia
Radziwiłła Sierotki wg Juliusza Słowackiego łączyło tekst (w znakomitej interpretacji Henryka Boukołowskiego), obraz (rysunki
Antoniego Uniechowskiego w animacji Michała Bogusławskiego)
oraz śpiew (Chór Towarzystwa Pieśni Dawnej „Pośrodku Żywota”
pod kierunkiem Leszka Kubiaka). Scenariusz przygotowali Teresa
B. Tarłowska i Michał Bogusławski, który był również reżyserem
przedstawienia i dokumentacji filmowej wykonanej przez Zespół
Podkowiańskiej Wideokroniki (premiera 7 kwietnia 2010).
Drugie popołudniowe spotkanie, to Psalmy z Psałterza Dawidów. Wybrane przez Beatę T. Tarłowską psalmy w literackiej
wersji Jana Kochanowskiego, Czesława Miłosza, Romana Brandstaettera i Bogdana Drozdowskiego w interpretacji słuchaczy uniwersytetu zostały wzbogacone o psalmy śpiewane przez warszawski Chór MIRABILIA MUSICA. Opieka artystyczna – Michał
Bogusławski (premiera 22 kwietnia 2010).
Kolejne czwartkowe popołudnie to spotkanie z Fryderykiem
Chopinem, jako kompozytorem i autorem bogatej korespondencji
do rodziny i przyjaciół, poświęconej muzyce, ojczyźnie – i uczuciom. Scenariusz i aranżację salonu muzycznego przygotowała
Anna Foss, a w przedstawieniu uczestniczył cały zespół wraz z
gościnnie występującą pianistką Yaśminą Strzelecką w roli baronowej d’ Este, uczennicy Chopina. Program Listy miłosne Fryderyka Chopina powstał pod opieką reżyserską Joanny Cichoń
– Dąbrowskiej (premiera 20 maja).

Psalmy z Psałterza Dawidów - fot. Oskar Koszutski
Ostatnie w tym semestrze czwartkowe popołudnie teatralne to
spotkanie z poezją Janusza Kofty. Scenariusz i reżyseria Teresa
B. Tarłowska i Michał Bogusławski. Oprawa muzyczna Marzenna
Grzymała z uczennicami (10 czerwca 2010).
Słuchacze mają też możliwość udziału w spotkaniach Klubu Filmu
Fabularnego prowadzonych przez Beatę Wróblewską, warsztatach
filmu dokumentalnego Michała Bogusławskiego i warsztatach malarskich finansowanych ze środków projektu Grundtvig w pracowni
Artefakt. W Klubie Podróżnika odbyły się kolejne podróże – z Wojtkiem Ryczerem byliśmy na wyprawie górskiej w Kirgizji, z Joanną
Zawadzką na Madagaskarze, a z Oskarem Koszutskim w Ziemi
Świętej. W „realu” natomiast odbyła się wycieczka do Ciechanowa,
Opinogóry i Gołotczyzny. Poza tym w programie są jeszcze spotkania klubu ogrodowego, tai chi, nordic-walking, gimnastyka na basenie oraz pilates. Prawie co dzień słuchacze mogą więc uczestniczyć
w ciekawych i różnorodnych zajęciach. Nowy, dziesiąty semestr
rozpocznie się we środę 29 września 2010 r.
(ed)

Listy miłosne Fryderyka Chopina - fot. Oskar Koszutski

WYCIECZKA PTAKolubów

8

maja grupka ptakolubów wybrała się na wycieczkę nad stawy
w Raszynie i Falentach. Pod przewodnictwem Gerarda Sawickiego, który wcześniej dwukrotnie uczył nas obserwować i rozpoznawać ptaki w podkowiańskim parku i Parowie Sójek, oglądaliśmy tym razem ptaki wodne i zaroślowe – czaple siwe, perkozy,
krzyżówki, czernice i głowienki, a także mewy śmieszki, gągoły,
rybitwy rzeczne, rokitniczki i łabędzie. Sensacją była pliszka żółta
i młody kwiczoł siedzący na wyciągnięcie ręki.
Fot. Anna Maziarska, Zbigniew Musiałek
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Rok Iwaszkiewiczowski w Stawisku

W

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku,
w ramach cyklu imprez związanych z trzydziestą rocznicą
śmierci autora Sławy i chwały, miały ostatnio miejsce dwa ważne
wydarzenia.
28 marca odbyło się spotkanie uświetniające publikację II tomu
Dzienników Jarosława Iwaszkiewicza. Prezentacji książki dokonał
prof. Andrzej Gronczewski, który – podkreśliwszy wyjątkowość
dzieła Iwaszkiewicza na tle całej polskiej diarystyki – zauważył, że
dominującą cechę II tomu Dzienników stanowi uporczywe dążenie
Iwaszkiewicza do szczęścia, mimo rozlicznych przeszkód, jakie
stawiał pisarzowi na tej drodze los.
Drugą część spotkania wypełnił recital Joanny Mioduchowskiej, która przy akompaniamencie Wojciecha Zalewskiego
(kontrabas) i Marty Zalewskiej (skrzypce) zaśpiewała dwanaście piosenek do słów Iwaszkiewicza. Śpiewaczka, zarazem
kompozytorka i gitarzystka, otrzymała huczne brawa od wymagającej, stawiskiej publiczności.
Po koncercie odbył się wernisaż malarstwa Edyty Dzierż – absolwentki ASP w Warszawie, artystki współtworzącej m.in. Grupę
Hoovera. „Natura to mój stymulator malarskiego poznania”, mówi
Edyta Dzierż o swojej twórczości. „Dostarcza mi sieci ukrytych połączeń: koloru – światła – formy – materii oraz przestrzeni. Przeżywam naturę, sycę się jej wartościami.”

d-moll Domenica Scarlattiego, „Allemande” z Suity e-moll Johanna Sebastiana Bacha, Mazurka op. 7 nr 2 Fryderyka Chopina (w transkrypcji Jana Nepomucena Bobrowicza), „Hommage
à Szymanowski” Leo Brouwera, Mazurka op. 13 Johanna Kaspara
Mertza oraz Tarantellę Mario Castelnuovo-Tedesco.

Maria Iwaszkiewicz, fot. Ewa Traczyk

Joanna Mioduchowska i Wojciech Zalewski, fot. Ewa Traczyk
Niespełna miesiąc później, 25 kwietnia w stawiskim muzeum
odbyło się spotkanie literacko-muzyczne, poświęcone książce
Jarosława Iwaszkiewicza Listy do córek. Imprezę rozpoczął recital włoskiego gitarzysty Leonardo Masiego, który zagrał Sonatę

Druga część imprezy upłynęła pod znakiem lektury wybranych
fragmentów listów córek pisarza, Marii i Teresy. Znakomita interpretacja korespondencji dokonana przez Józefa Duryasza pozwoliła nawet tym spośród słuchaczy, którzy czytali już prezentowaną
książkę, dostrzec nowe walory tekstu Iwaszkiewicza. Niemal każdy z odczytanych fragmentów komentowała Maria Iwaszkiewicz,
jak zwykle racząc audytorium anegdotami, między innymi o cioci
Jadwini, siostrze Jarosława Iwaszkiewicza, która widząc pałętającego się przy bramie psa, powiedziała, że nie można mu pozwolić
wejść na teren Stawiska. Gdy tydzień później zauważyła go leżącego w budzie, oznajmiła, że nie wolno dopuścić do tego, by
wszedł do domu. A kiedy po kolejnym tygodniu zobaczyła go leżącego w pokoju na fotelu, stwierdziła: „A nie mówiłam, że trzeba mu
zrobić miejsce w fotelu”.
Na koniec głos zabrali Anna i Radosław Romaniukowie, którzy
Listy do córek opracowali pod względem edytorskim. Anna Romaniuk zwróciła uwagę na wybitne zdolności pedagogiczne Iwaszkiewicza, na jego miłość do obydwu córek. Radosław Romaniuk
podkreślił, iż wielką rolę w wychowywaniu córek odegrało coś, co
można określić mianem kultury domu w Stawisku.
Robert Papieski

SZKOŁA ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
KONKURS BIBLIJNY „HIERONYMUS”
Tytuł laureata i 7 miejsce ex aequo w Konkursie Wiedzy Biblijnej
„Hieronymus 2010” zdobyła Marysia Krupska z klasy III gimnazjum. Znalazła się wśród 15 osób, które uzyskały najwyższą punktację, a warto wiedzieć, że laureaci, oprócz zaświadczeń i dyplomów, otrzymują dodatkowe punkty na świadectwie, uwzględniane
przy rekrutacji do szkół średnich.
Tegoroczny konkurs dotyczył znajomości księgi Dziejów Apostolskich, a pisaliśmy o nim w lutowym numerze Biuletynu.
KONKURS RECYTATORSKI
IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W STAWISKU
W finale Konkursu Recytatorskiego im. J. Iwaszkiewicza, organizowanym przez Muzeum w Stawisku, który w tym roku odbywał
się pod hasłem „Świat odbity w zwierciadle skamandryckiej poezji”
uczestniczyło czworo uczniów kl. 5 szkoły podstawowej oraz trzy
uczennice II kl. gimnazjum. Najlepiej zostali ocenieni: Jakub Witaszek (kl.5) – I miejsce w kategorii szkoły podstawowej oraz Klaudia
Bukato (również kl. 5), która otrzymała nagrodę burmistrza Podkowa Leśna. Uczniowie dostali także wydawnictwa książkowe,

a Kuba - już po raz drugi - weźmie udział w dwudniowej wycieczce
poetyckiej do Sandomierza śladami Jarosława Iwaszkiewicza.
Dodajmy jeszcze, że Jakub wszedł do ścisłego finału ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego im. K.I. Gałczyńskiego „O ZŁOTE PIÓRO WATERMANA” i pod koniec czerwca weźmie udział
w warsztatach recytatorskich, zajęciach integracyjnych, wykładach
i wycieczkach oraz finale na scenie Leśniczówki Pranie.
SREBRO DLA PIŁKARZY
29 kwietnia odbył się finał Powiatowych Mistrzostw Szkół Podstawowych w piłce nożnej, w którym brało udział 9 szkół z powiatu grodziskiego. Reprezentacja szkolna w składzie: Kuba Budziło, Adam
Kochański, Jan Łusakowski , Jeremi Miller , Tymon Miller, Jan Retelewski, Jan Walewski oraz Jerzy Żółtowski zdobyła drugie miejsce.
Był to pierwszy start naszej drużyny w zawodach powiatowych, tym
bardziej cieszy wywalczony przez nią srebrny medal. W eliminacjach
i finale drużyna wygrywała mecze różnicą 4-5 bramek, niestety –
przegrała 0:1 ze Szkołą Podstawową nr 6 z Grodziska Mazowieckiego, która tą wygraną zapewniła sobie mistrzostwo powiatu.
Iwona Zubka-Krawczyk, www.szkolakik.strona.pl
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Dzień sportu i MAŁA OLIMPIADA

1

czerwca na terenie Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej
im. Michała Beliny-Czechowskiego w Zarybiu odbyła się niezwykła impreza, w której uczestniczyli uczniowie podkowiańskich szkół
podstawowych i gimnazjalnych, zorganizowana wspólnie przez dyrekcje obu szkół, parafię oraz Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna i Uczniowski Klub Sportowy, z ogromną pomocą
i wsparciem gospodarza obiektu.
Organizatorów było wielu, bo i imprez było wiele: przełożone ze
względu na niepogodę zakończenie „rowerosacrum” z losowaniem
dwóch rowerów ufundowanych przez burmistrza miasta, liczne konkursy sportowe prowadzone przez UKS, z nagrodami i koszulkami
dla zwycięzców i dla najmłodszych uczestników, przejażdżki konno
i bryczką, pokazy łucznicze, a także – zainicjowana przez Towarzystwo w ramach obchodów urodzin miasta - „mała olimpiada”.
„Mała olimpiada” nawiązuje do jednego z mniej znanych epizodów
historii naszego miasta - w 1942 roku z inicjatywy Janusza Regulskiego, współzałożyciela Podkowy Leśnej i właściciela majątku Zarybie
zorganizowano rozgrywki sportowe między młodzieżą zgrupowaną
wokół domu państwa Regulskich oraz Stawiska Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów. Teraz przypomniano niektóre z ówczesnych zabaw
sportowych (wyścig w workach, przeciąganie liny), ale pojawiły się
i nowe, w tym rzut podkową. Zwycięzca tegorocznej „olimpiady”, gimnazjum z Zespołu Szkół Samorządowych, otrzymało piękny puchar
z okresu międzywojennego, ufundowany przez TPPL. Jest to puchar
przechodni – mamy nadzieję, że sportowa rywalizacja naszych szkół
wejdzie do stałego kalendarza imprez – a własnością jednej ze szkół
stanie się dopiero po trzech zwycięstwach.
Anna Foss, fot. Oskar Koszutski i Zbigniew Musiałek
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Zwyciezcy Małej Olimpiady z pucharem

Janusz Krupski
człowiek sumienia
dokończenie ze str. 7
się Marysia, a chłopcy zaczęli chodzić do szkoły, państwo Krupscy
przeprowadzili sie do Grodziska Mazowieckiego. 4 maja 1999 na
świat przyszła kolejna córka – Tereska.
Od 2000 do 2006 roku Janusz Krupski był wiceprezesem Instytutu Pamięci Narodowej. W 2006 r. przegrał w konkursie na
prezesa IPN zaledwie jednym głosem.
W 2006 roku został szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych. Swoje obowiązki spełniał z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem. Wielokrotnie odwiedzał osobiście
kombatantów w odległych nawet zakątkach świata, jeśli ich
stan zdrowia lub względy polityczne nie pozwalały na uczestniczenie w organizowanych przez Urząd uroczystościach. Jego
podopieczni mówili o nim zawsze z uznaniem i wzruszeniem, „to
nasz minister”.
10 kwietnia 2010 zginął tragicznie w katastrofie prezydenckiego
samolotu pod Smoleńskiem. Chciał oddać hołd zamordowanym
przed siedemdziesięcioma laty oficerom.
Dla swoich dzieci Janusz był wielkim autorytetem. Pomimo napiętego planu, zawsze miał czas na rozmowy z nimi.
Marysia Krupska szczególnie pamięta rozmowę, w której tata
przekazał jej słowa swojego ojca: „Najważniejsze, by w życiu
być uczciwym”. Janusz starał się być im wierny przez całe życie,
wszystkie jego działania miały na celu realizację tej zasady i czynienie dobra. Mówił: „Nigdy nie skupiałem się na tym, by zajmować
wysokie stanowiska i piastować ważne funkcje, najważniejsi byli dla
mnie ludzie i to co mogę dla nich zrobić.”

Warsztaty „Podkowa Leśna
– piękniejsza ale jaka?”

ARTYSTYCZNE WAKACJE W CKIIO
Podobnie jak w latach ubiegłych, Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich wraz z podkowiańskim kołem PKPS organizują
„Artystyczne wakacje” dla dzieci, które chcą spędzić czas z rówieśnikami, twórczo i aktywnie. Zajęcia dla 45 dzieci w wieku
7-12 lat odbywać się będą w budynku przy ul. Świerkowej 1 od
5 do 30 lipca w godzinach 9.00-15.00.
Program przewiduje zajęcia rekreacyjne i sportowe, edukacyjne i artystyczne (plastyczne, teatralne, modelarskie, muzyczne, grę w szachy) oraz wycieczki; pod okiem opiekunów
i instruktorów dzieci nawet w czasie deszczu nie będą się nudzić. Dokładny program wakacji znajdą Państwo wkrótce na
stronie www.ckiopodkowa.pl.
Oplata za jeden tydzień pobytu: 75 zł dla dzieci z Podkowy
Leśnej i 100 zł dla pozostałych.
Obiady dodatkowo płatne w cenie 10 zł dziennie.
Zapisy: info@ckiopodkowa.pl , telefonicznie 22 758 94 41 lub
osobiście przy Świerkowej 1.

W

FESTIWAL „CHOPIN
– INSPIRACJE 1810-2010”

ostatni majowy weekend odbył się w Podkowie niecodzienny festiwal „Chopin-Inspiracje 1810-2010”. W dniach 28 - 30
maja w Pałacyku- Kasynie rozbrzmiewała wyłącznie muzyka
fortepianowa stworzona pod wpływem dzieł Fryderyka Chopina
– podczas pięciu koncertów pianiści z Wielkiej Brytanii, Australii,
Ukrainy i Polski grali m.in. kompozycje Rachmaninowa, Szymanowskiego, Debussy’ego, Schumanna i Gershwina, powstałe pod
wpływem chopinowskich wzorców - preludiów, mazurków, nokturnów i etiud.

W

dniach 8-9 maja 2010 r. odbyły się Podkowie Leśnej otwarte
warsztaty architektoniczno-urbanistyczne pod hasłem Podkowa Leśna – piękniejsza, ale jaka?, zorganizowane przez Stowarzyszenie Związek Podkowian i zespół architektów w składzie:
Marlena i Marek Happachowie oraz Dominika Tomaszewska.
Celem warsztatów było umożliwienie mieszkańcom wzięcia
udziału w dyskusji o centrum Podkowy Leśnej oraz uzyskanie opinii
na temat koncepcji przedstawianych we wcześniejszych opracowaniach fachowców. Podstawą warsztatów była makieta wybranego
terenu z zaznaczonym stanem istniejącym. Mieszkańcy mając do
dyspozycji elementy wymienne takie jak: budynki, fragmenty ulic

Martin Roscoe, fot. Oskar Koszutski

i zieleni, miejsca wypoczynku, oczka wodne, fontanny, pomniki,
ogródki gastronomiczne, boiska, place zabaw itp. układali autorskie
propozycje rozwiązań dla tego fragmentu miasta.
W warsztatach na stacji Podkowa Leśna Główna i przed Pałacykiem Kasyno wzięło udział 29 osób dorosłych i 5 dzieci. Wszystkie koncepcje i rozwiązania zostaną przedstawione podczas
Otwartych Ogrodów (sobota, 12 czerwca 2010, godz.11 Galeria A
ul. Świerkowa 1 CKiIO) .
Marlena Happach

Mimo trudnego repertuaru publiczność podkowiańska przyjmowała koncerty z entuzjazmem. Obok polskich artystów –
Magdaleny Lisak i Pawła Kamasy – usłyszeliśmy Martina Roscoe i Piersa Lane’a – wykonawców, którzy od lat występują
na największych estradach świata, a w Polsce pojawiają się
jedynie w warszawskiej Filharmonii Narodowej – oraz młodziutką Marinę Baranową.
Doskonałym uzupełnieniem koncertów była wystawa kilkudziesięciu oryginalnych plakatów z kolekcji Piotra Dąbrowskiego „Chopin w plakacie 1948-2010” .
Dużym zainteresowaniem cieszył się komiks festiwalowy
Wielki Nieobecny, z którego dzieci i dorośli składali czapki niewidki Fryderyka.
Podkowiańska publiczność miała okazję uczestniczenia w pianistycznym weekendzie-maratonie na najwyższym artystycznym
poziomie; zarówno wytrawni melomani, jak i zwykli miłośnicy
muzyki fortepianowej znaleźli w tych dniach dla siebie coś interesującego.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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WAżne telefony i adresy
Pogotowie Ratunkowe
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999; 22 755 30 30

Godziny pracy Urzędu Miejskiego
Poniedziałek - 10-18
Wtorek - Piątek - 8-16
Środa - bez przyjęć interesantów

Policja:
tel. 22 758 91 10, 22 758 91 05, 609 969 929
Komenda Powiatowa Policji: tel. 997, 22 755 60 10 do 14

Sekretariat pokój nr 6
tel. 22 759 21 01, fax 22 758 90 03,
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl

NZOZ „Basis”
NZOZ „Basis” tel. 22 758-92-65
NZOZ „Medicus” tel. 22 729 10 65

Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny
e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Z-ca Burmistrza Małgorzata Stępień-Przygoda

Apteki
Apteka Podkowiańska tel. 22 729 19 16
Apteka „Pod Aniołem” tel. 22 758 97 60
Apteka Główna tel. 22 729 10 86

Sekretarz Miasta Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta Maria Ostrowska
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
tel. 22 759 21 07
Kasa
tel. 22 759 21 08
Godziny przyjęć interesantów (codziennie przerwa 13-13.30):
poniedziałek: 10-18
wtorek: 10-14
czwartek, piątek: 9-15
środa - kasa nieczynna
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji pokój nr 11, 12
tel. 22 759 21 21, 22 759 21 25,
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
Referat Planowania i Rozwoju Miasta pokój nr 16, 17
tel. 22 759 21 17, 22 759 21 19,
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82
czynny: poniedziałek - piątek 8-16

Biblioteka Publiczna
ul Błońska 50, tel. 22 758 96 48
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
ul. Lilpopa 18, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Straż Pożarna
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998; 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 20, 22 738 24 51
Posterunek energetyczny Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
Pogotowie gazowe
Warszawa: tel. 992, 22 628 45 87
Rozdzielna gazu
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 792 03 60
Konserwacja oświetlenia ulicznego
Warszawa: tel. 22 886 48 26; 0 692 469 767
Konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej
sieć wodna: tel. 661 955 201
sieć kanalizacyjna: tel. 502 291 630, 503 134 281
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
tel. 22 724 15 70
Prokuratura Rejonowa
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 52 54

Rada Miasta Podkowy Leśnej
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
Adresy internetowe radnych
Mirosław Borkowski - miroslaw.borkowski@podkowalesna.pl
Małgorzata Choroś - malgorzata.choros@podkowalesna.pl
Jarosław Chrzanowski - jarosław.chrzanowski@podkowalesna.pl
Kazimierz Głowacki - kazimierz.glowacki@podkowalesna.pl
Anna Łukasiewicz - anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl
Jolanta Mironiuk - jolanta.mironiuk@podkowalesna.pl
Dariusz Murawski - dariusz.murawski@podkowalesna.pl
Zbigniew Musiałek - zbigniew.musialek@podkowalesna.pl
Dorota Obzejta-Żbikowska
- dorota.obzejtazbikowska@podkowalesna.pl
Janusz Radziejowski - janusz.radziejowski@podkowalesna.pl
Joanna Trzeciak-Walc - joanna.walc@podkowalesna.pl
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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Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki
informacja medyczna: tel. 22 755 90 00

Sąd Rejonowy
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 20 61
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie w godz: 9-10.00 oraz 16.30-17.30
Urząd Pocztowy
tel. 22 758 93 28
Komisariat Policji w Podkowie Leśnej otrzymał od władz miasta telefon komórkowy, który umożliwia kontakt z załogą policji
przebywającą na terenie miasta po zamknięciu Komisariatu
o godz. 16.00. Obecnie mieszkańcy mogą kontaktować się
z Policją telefonicznie na:
numer stacjonarny 22 758 91 10,
komórkowy: 0 609 969 929
bezpośrednio z dzielnicowym
sierż. Arturem Duszyńskim 0 600 997 216

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

