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Europejskie Dni Dziedzictwa
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w nawiązaniu do przewodniego hasła tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa „Kamienie Milowe”, we współpracy z podkowiańskimi organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi
przygotowało projekt szeregu wydarzeń kulturalnych zaplanowanych na weekend 17 – 18 września. Naszą intencją jest, by
dziedzictwo kulturowe zaczęło fascynować, budzić emocje, zachęcać mieszkańców Podkowy do aktywności i zaangażowania. Twarzami tegorocznego programu EDD pod hasłem „Kamienie Milowe” w Podkowie Leśnej będą: Tadeusz Baniewicz
(twórca kolejki EKD), Jarosław Iwaszkiewicz, Karol Szymanowski, Józef Wilkoń oraz William Szekspir. Ich dzieła staną
się kanwą wydarzeń i koncertów w najpiękniejszych i najbardziej prestiżowych miejscach Podkowy Leśnej.
więcej na str. 9

Więcej niż Solidarność
Już niebawem w Bibliotece podkowiańskiej dostępne będzie dwujęzyczne (węgierski i polski) wydawnictwo pt. „Więcej
niż Solidarność”. Niezmiernie ważne dla
historii Podkowy Leśnej, gdyż - jak mówił
legendarny działacz opozycji antykomunistycznej Akos Engelmayer - „jednym z podstawowych elementów węgierskiej tożsamości jest przyjaźń z Polakami”.
Cytat z książki:
„Wspomnienie węgierskiego powstania
na zawsze pozostało w pamięci polskiego
społeczeństwa. W 1981 roku, w dwudziestą
piątą rocznicę powstania ukazało się wiele książek i publikacji. W kościele w podwarszawskiej Podkowie Leśnej odsłonięto
pierwszą w regionie granitową, dwujęzyczną tablicę z godłem Kossutha upamiętniającą powstańcze wydarzenia z napisem:
Ku pamięci poległych i zamordowanych
w 30 rocznicę powstania.”
Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Nowy plac zabaw w Podkowie Leśnej
– zdecyduj i głosuj codziennie
Z okazji 100. jubileuszu firma Nivea ufunduje i zbuduje 100 placów zabaw na terenie Polski. To, gdzie powstaną nowe place zabaw
zależy od internautów, którzy codziennie mogą głosować na wybraną lokalizację na stronie internetowej Nivea.
Staramy się o to, aby do końca października zdobyć jak najwięcej
głosów i znaleźć się w gronie zwycięzców! Warto powiadomić o akcji krewnych i znajomych
oraz mieszkańców naszego miasta.
więcej na str. 19

Zwiększamy majątek miasta
Z przyjemnością informuję Państwa, że 5 sierpnia 2011 r. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim wydał kolejne postanowienie, w którym stwierdził zasiedzenie nieruchomości
przy ul. Storczyków na rzecz miasta Podkowa Leśna. Zatem majątek miasta powiększył się
o działkę o powierzchni ok. 1200 m².
O kolejnych zasiedzeniach (posiedzenie Sądu Rejonowego 29.08.2011 r.) będziemy informować w następnych numerach Biuletynu.
Małgorzata Stępień-Przygoda
Burmistrz Miasta

XII Festiwal Literacko-Muzyczne Konfrontacje
2011 Miłosz - Iwaszkiewicz
W dniach od 25 września do 16 października odbędzie się będzie w Stawisku Festiwal
Literacko-Muzyczne Konfrontacje: Miłosz - Iwaszkiewicz. Festiwal będzie miał na celu zapoznanie odbiorców z tym aspektem twórczości i biografii Miłosza, który jest ściśle związany z osobą Jarosława Iwaszkiewicza. Spotkania literackie zostaną wzbogacone o występy
zespołów prezentujących folklor litewski i ukraiński oraz o muzykę kompozytorów szczególnie lubianych przez Miłosza i Iwaszkiewicza. W spotkaniach literackich i koncertach
wezmą udział m.in. pisarze: Tomasz Burek i Eustachy Rylski, artyści muzycy: Krzysztof
Jabłoński, Konstandy A. Kulka, Tytus Wojnowicz, Tomasz Strahl, zespoły: kwartet „Camerata”, „Buttia” (z Kijowa), „Puniukai” (z Puńska). Podczas Festiwalu otwarta będzie
wystawa prac Tadeusza Łapińskiego (artysty malarza i grafika, tworzącego w USA, prof.
Uniwersytetu w Maryland). Wydarzenia festiwalowe odbywać się będą w dniach 25 września oraz 2, 9, 16 października.
Program F
P
Festiwalu
ti l na str.
t 10
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Rozmowa z Elżbietą Mieszkowską, dyrektorem Zespołu Szkół
Samorządowych w Podkowie Leśnej
Spotykamy
się
pod koniec wakacji,
rozpoczyna się nowy
rok szkolny. Przed
uczniami i nauczycielami 10 miesięcy
pracy.
W tym roku nietypowo
rozpoczniemy nowy rok
szkolny: nie 1 wrzeElżbieta Mieszkowska
śnia, który wypadyrektor Zespołu Szkół
Samorządowych da w środę, lecz
5 września, w poniedziałek. Decyzję taką podjęłam w oparciu o przepisy prawa oświatowego, które
zezwalają z ważnych powodów organizacyjnych na taką zmianę. Po uzyskaniu zgody
pani Burmistrz, uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły, a przedtem po konsultacji
z wykonawcą robót budowlanych na terenie
szkoły, zostawiamy sobie kilkudniową rezerwę czasową na przygotowanie szkoły do
rozpoczęcia zajęć, szczególnie w tej części,
gdzie trwają w wakacje duże prace remontowe. Uczniowie mają zatem nieco dłuższe
wakacje, a nauczyciele wykorzystają ten
czas na przygotowane szkolenie.
Ilu uczniów rozpocznie naukę w nowym
roku szkolnym?
W nowym roku szkolnym naukę rozpocznie w szkole podstawowej 289 uczniów,
a w gimnazjum 152 uczniów, co daje ogólną
liczbę 441 w całym Zespole Szkół. Utworzo-

no 18 oddziałów klasowych, tak jak do tej
pory, po 2 klasy na każdym poziomie.
W szkole uczą się także dzieci uchodźców
z ośrodka w Dębaku. Czy udaje się pokonać
przeszkody, które niewątpliwie istnieją, chociażby nieznajomość języka?
Obecnie uczy się w całym Zespole Szkół
25 takich dzieci, przy czym większa część
w szkole podstawowej (19 osób), natomiast
w gimnazjum mamy 5 takich uczniów.
Uczniowie ci pochodzą z Czeczenii, Gruzji,
Kazachstanu, ale według najświeższych informacji do ośrodka w Dębaku dotarła nowa
grupa z Afryki i najprawdopodobniej będą
też uczniami naszej szkoły. Po wielu już
latach pracy z cudzoziemcami, poszukiwania rozwiązań dydaktycznych, organizacyjnych, a także stosowania dobrych praktyk
z innych szkół wydaje mi się, że można zauważyć pewien niewielki postęp w pracy
z tymi uczniami. Problemów jest nadal wiele, niektóre z nich są po prostu przypisane
ich sytuacji - nieznajomość języka, różnice
kulturowe, tymczasowość pobytu w Polsce.
Wypracowanie programu dydaktyczno-wychowawczego, współpraca z organizacjami
pozarządowymi zajmującymi się uchodźcami, uczestniczenie nauczycieli w szkoleniach związanych z problematyką uchodźctwa pozwala na coraz skuteczniejszą pracę.
Wystąpiłam do p. Burmistrz z prośbą o zgodę na zatrudnienie w szkole w wymiarze
½ etatu pomocy nauczyciela władającego
językiem pochodzenia uczniów cudzoziemskich.

Czy w nadchodzącym roku szkolnym planowane są dodatkowe bezpłatne zajęcia dla
uczniów, takie jak w ubiegłym roku otwarty
umysł?
W minionym roku szkolnym realizowaliśmy w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki projekt „Otwarty Umysł”całoroczny cykl zajęć pozalekcyjnych m. in.
z j. angielskiego, informatyki, przyrody,
matematyki, chemii. Skorzystało z niego 150 uczniów. Projekt był finansowany
z funduszy UE, a jego koszt wynosił prawie
145 000 zł.
W marcu 2011 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu także w ramach
PO KL zatytułowanego „Poszerzaj horyzonty”. Projekt zakłada prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych, wśród których planujemy
oprócz zajęć z różnych przedmiotów, także zajęcia teatralne, specjalistyczne (logopedyczne, psychoedukacyjne, korekcyjno - kompensacyjne), sportowe, taneczne,
plastyczne, gry strategiczne, zajęcia wspomagające dla uchodźców. Proponujemy
też cykl spotkań dla rodziców tematycznie
związanych z edukacją i wychowaniem.
Projekt byłby realizowany przez dwa lata,
a jego koszt wynosi ok. 480 000 zł. W chwili
obecnej wniosek pozytywnie przeszedł etap
oceny formalnej, czekamy na wynik oceny
merytorycznej.
Podobnie, jak w przypadku dwóch wymienionych projektów, we współpracy
z Urzędem Miasta złożyliśmy wniosek o dowięcej na str. 13

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada
Poprawa bezpieczeństwa
na ulicy Bukowej
Do Urzędu Miejskiego wpłynęła petycja 200 mieszkańców Podkowy Leśnej
dotycząca poprawy bezpieczeństwa na
ulicy Bukowej. Mieszkańcy postulują
wykonanie fragmentu chodnika i naprawę istniejącego, wprowadzenie elementów spowalniających ruch, montaż
sygnalizacji świetlnej oraz wyegzekwoMałgorzata
Stępień-Przygoda, wanie zakazu poruszania się samochoBurmistrz Podkowy Leśnej dów o dużym tonażu.
Szanowni Mieszkańcy,
temat remontu ulicy Bukowej był wielokrotnie omawiany na
spotkaniach z udziałem przedstawicieli urzędu i Komisji ds. Dróg
poprzedniej kadencji. W 2008 r. na zlecenie Burmistrza Miasta została opracowana dokumentacja projektowa dotycząca kapitalnego
remontu na całej długości ulicy Bukowej, w której uwzględniono
wykonanie chodnika na odcinku od ul. 11-go Listopada do ul. Podleśnej. Niestety, prac nie udało się wykonać ze środków własnych.
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Z uwagi na realizowane w 2011 roku inwestycje, jakimi są budowa
sali sportowej, rozbudowa szkoły oraz budowa domu komunalnego, remont ul. Bukowej nie był również priorytetem w tegorocznym
budżecie. Jednak korzystne rozstrzygnięcie przetargu na prace
w ul. Reymonta pozwala zaoszczędzone środki przeznaczyć na
budowę chodnika na postulowanym odcinku. Obecnie zbierane są
oferty, spośród których zostanie wyłoniony wykonawca. Rozpoczęcie prac przewidujemy w sierpniu, po wpisaniu zadania inwestycyjnego do budżetu na bieżący rok. O dalszych pracach dotyczących
remontu ul. Bukowej będziemy Państwa informować na bieżąco.
W sprawie progów zwalniających oraz budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bukowej i Wschodniej, Urząd Miasta wystąpił o stanowisko do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego. Mając na uwadze bezpieczeństwo i stan dróg, wielokrotnie
zwracaliśmy się z prośbą do Policji o wzmożone kontrole w zakresie
prędkości i tonażu. Z informacji przekazanych przez Panią Komendant wynika, że takie kontrole są prowadzone. Niestety kierowcy,
ryzykując mandatem, często łamią obowiązujące przepisy.
Z poważaniem,
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Małgorzata Stępień-Przygoda
Burmistrz Miasta
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Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych od strony Owczarni
Z powodu braku właściwego oznakowania
skrzyżowania ulic Żółwińskiej i Kazimierzowskiej w Owczarni, do Podkowy Leśnej
wjeżdżają ciężarówki, które po przekroczeniu granic naszego miasta na ulicy Paproci
napotykają znak zakazu wjazdu samochodów ciężarowych i nie mają już możliwości
swobodnego zawrócenia (zdj. górne).
Z tego względu Urząd Miasta w Podkowie
Leśnej, zwrócił się z prośbą do Starostwa
Powiatu Pruszkowskiego o uporządkowanie
oznakowania drogowego na skrzyżowaniu
ulicy Kazimierzowskiej z ulicą Żółwińską
(zdj. dolne).
Powyższe ma na celu zmniejszenie ruchu
(szczególnie samochodów ciężarowych) na
ulicach Paproci i Kwiatowej w Podkowie

Leśnej. Starostwo zaopiniowało pozytywnie
wprowadzenie dodatkowego oznakowania
na ww. skrzyżowaniu. Z posiadanych pism
wynika, że Urząd Gminy Brwinów opracuje i wykona zmiany stałej organizacji ruchu
w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu tych ulic poprzez naniesienie znaków
drogowych uprzedzających o zakazie wjazdu samochodów ciężarowych.
Ze względów formalno-prawnych Urząd
Miejski w Podkowie Leśnej nie może finansować i wykonywać prac na terenach innych gmin, dlatego ponownie zwróciliśmy
się z prośbą o podjęcie działań.

Grzegorz Lewandowski, Tomasz Gawin

Apel do mieszkańców
Nie wstydźmy się i sprzątajmy po swoich czworonożnych pupilach
Problem leżących na ulicach psich odchodów jest aktualny
nie tylko na wiosnę, kiedy topniejący śnieg odsłania zgromadzone w okresie zimowym nieczystości. Jest to problem jak najbardziej aktualny także w pozostałych porach roku, a pamiętać
o nim powinniśmy szczególnie latem, kiedy najbardziej cieszy
nas czysta zielona trawa, na której możemy rozłożyć koc czy
przejść w sandałach bez obawy zabrudzenia.
Właściciele, których czworonogi załatwiają się na ulicy lub na
chodniku, powinni sprzątać po swoich pupilach tak samo jak
niewątpliwie czynią to we własnym ogrodzie i na podwórku.
Jednym z najczęstszych powodów nie sprzątania po swoim pupilu jest brak świadomości, że psie odchody mogą przeszkadzać innym, a drugi to - wstyd. A wstydzić się
powinni ci, którzy nie sprzątają po swoim psie, a nie ci, którzy to robią!
Problem psich odchodów to nie tylko problem estetyczny, ale również zdrowotny. Psie
odchody mogą być przyczyną groźnych chorób. Każdy właściciel psa, który nie sprząta po swoim pupilu powinien sobie zdawać sprawę, na jakie niebezpieczeństwo naraża siebie i innych, np. dzieci, które mają jeszcze niedojrzały układ immunologiczny
i są najbardziej narażone na zachorowania odzwierzęce. W odchodach psów występują
drobnoustroje, które mogą być przyczyną chorób zakaźnych i pasożytniczych u ludzi.
W kale psim stwierdzono m.in. występowanie drobnoustrojów, będących przyczyną toksokarozy i tasiemczycy, a także bakterii chorobotwórczych m.in.: Campylobacter, Salmonella i Yersinia. Sprzątanie po czworonogach pomaga zapobiec zakażeniom.
Psie odchody można sprzątnąć ręką uzbrojoną w torebkę foliową, specjalną łopatką lub
innym przez siebie przygotowanym narzędziem, np. kawałkiem tektury, następnie przełożyć do torebki, także foliowej, i wrzucić do najbliższego ulicznego kosza na śmieci.
Beata Homontowska

fot. P. Jakubiak

Wymiana dowodów
osobistych wydanych
w 2001 roku
Uprzejmie informujemy, że w 2011 r. tracą
ważność dowody osobiste wydane w 2001 r.
Na awersie dowodu osobistego jest data
ważności dokumentu. Osoby posiadające
dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony nie muszą ich wymieniać. Wniosek
o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć na 30 dni przed końcem daty ważności poprzedniego dowodu. Do wniosku
należy dołączyć dwie aktualne fotografie
(lewy półprofil). Za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się opłaty. Wniosek należy
złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim.
Informacje dotyczące wymiany dowodu
osobistego można uzyskać pod numerem
telefonu 22/ 759 21 15.
Halina Sławecka

Postęp prac w szkole
Na początku lipca br. rozpoczęto roboty
adaptacyjne wewnątrz budynku istniejącej
szkoły. W ramach tych robót przewidziano
między innymi: wykonanie nowego wejścia do budynku szkoły wraz z pochylnią
dla osób niepełnosprawnych, przebudowę
pomieszczeń administracyjnych i stołówki
szkolnej, wykonanie wielu prac związanych

z instalacją elektryczną, gazową oraz wodociągową i kanalizacyjną, położenie tynków
i pomalowanie ich w nowych i remontowanych pomieszczeniach istniejącego budynku. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć
wszystkie prace 1-go września 2011 r.
Natomiast w nowowybudowanej części
szkoły zostały wykonane instalacje elek-
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tryczne oraz wodociągowo-kanalizacyjne,
wykonano również tynki wewnętrzne oraz
zamontowano stolarkę okienną. Obecnie
trwają roboty przy ocieplaniu ścian budynku oraz wykonywane są obróbki blacharskie przy nowo wykonanym i ocieplonym
dachu.
Grzegorz Lewandowski, Tomasz Gawin
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Informacja dla przedsiębiorców
Nawiązując do wcześniejszych informacji
(Biuletyn nr 3/44/czerwiec 2011) uprzejmie
powiadamiam, że od 1 lipca 2011 r. zaczęła
funkcjonować Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzona przez Ministra Gospodarki
(MG). Ewidencja jest prowadzona w formie
elektronicznego rejestru dostępnego na
stronie internetowej Ministra Gospodarki
(http://www.ceidg.gov.pl), na której umieszczone są informacje o przepisach regulujących funkcjonowanie CEIDG.
Najważniejsze zmiany dotychczasowej
ewidencji działalności gospodarczej związane z utworzeniem Centralnej Ewidencji
i Informacji Działalności Gospodarczej:
• Od 1 lipca 2011 r. obowiązuje wniosek
CEIDG-1 dla każdej czynności związanej
z działalnością gospodarczą tj. założenie
działalności - wpis, dokonanie zmiany do
istniejącego wpisu, likwidacja działalności czy zawieszenie lub wznowienie.
• Wpisu poprzez internet można dokonać za
pośrednictwem strony www.ceidg.gov.pl
używając profilu zaufanego ePUAP lub
certyfikowanego podpisu elektronicznego. Można też wypełnić wniosek CEIDG-1
i złożyć go w dowolnym urzędzie gminy
z okazaniem dokumentu tożsamości.
• Dla przedsiębiorców rejestrujących po
raz pierwszy działalność gospodarczą
w
CEIDG
organem
prowadzącym
ewidencję jest Minister Gospodarki.
• Dla przedsiębiorców już zarejestrowanych, Minister Gospodarki będzie orga-

nem prowadzącym ewidencję dopiero po
przeniesieniu do CEIDG zaktualizowanej
bazy danych, którą obecnie dysponuje
burmistrz miasta. Termin przekazania
bazy danych z gmin do CEIDG został
przesunięty na 31 grudnia 2011 r.
• Zniesiono właściwość miejscową - przedsiębiorcy rejestrujący działalność po
raz pierwszy nie muszą zgłaszać wniosku w urzędzie gminy, na terenie której
mieszkają - wpisu do CEIDG mogą dokonać w dowolnym urzędzie gminy na
terenie całego kraju. Przedsiębiorcy już
wpisani do rejestru prowadzonego przez
burmistrza uzyskają taką możliwość po
31 grudnia 2011 r.
• Dane przedsiębiorcy w CEIDG są weryfikowane za pośrednictwem systemu
PESEL, Krajowego Rejestru Karnego,
Karty Polaka, NIP, natomiast lokalizacja
adresowa za pomocą systemu TERYT.
• Z chwilą wprowadzenia danych przedsiębiorcy do CEIDG każdy może mieć do
nich wgląd. W związku z tym od przedsiębiorcy nie powinny być wymagane zaświadczenia, np. dla banku lub na potrzeby przetargu.
W związku z ustawowym zobowiązaniem
do przeniesienia w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. ewidencji przedsiębiorców do
systemu teleinformatycznego CEIDG zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o jak
najszybsze uaktualnienia wpisów, jeśli w zaświadczeniach występują nieaktualne kody

PKD (obowiązujące są kody PKD2007), brakuje PESEL, NIP czy REGON. Aktualizacja
umożliwi przeniesienie rzetelnych danych
i prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorców w obrocie gospodarczym po 1 stycznia
2012.
Do zgłoszenia wniosków aktualizacyjnych
na wniosku CEIDG-1 zapraszamy również
przedsiębiorców, którzy dokonali zmian,
lecz ich nie zgłosili lub tych przedsiębiorców, którzy od dawna nie prowadzą działalności gospodarczej i nie zgłosili tego faktu
w tutejszym urzędzie.
Złożenie wniosku CEIDG-1 dla wszelkich
działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie podlega opłacie.
Druki wniosków dostępne są w ww. referacie tutejszego urzędu oraz na stronie Ministerstwa Gospodarki http://www.ceidg.gov.pl
W ww. sprawach proszę zgłaszać się do
tutejszego urzędu, pokój nr 7, w godzinach
pracy urzędu (poniedziałek: godz. 10-18,
wtorek, środa, czwartek, piątek godz. 8 -16).
Informacje dotyczące funkcjonowania
CEIDG można uzyskać poprzez Punkt Informacyjny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr tel.
22-693-59-01 oraz na infolinii 0-801-055-088.
W Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej
informacji udziela Małgorzata Niewiadomska 0-22-759-21-16.

Małgorzata Niewiadomska

Komunikat Centralnego Biura Spisowego dotyczący Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
W dniu 30 czerwca 2011 r. zakończył się
Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań.
W badaniu pełnym dla:
• 98,9% populacji pozyskano dane kompletne,
• 0,9% populacji dane są niekompletne,
najczęściej są to osoby określone w gminnych zbiorach meldunkowych, jako osoby
„wymeldowane do nikąd”, wystąpił brak
możliwości ustalenia adresu przebywania,
• 0,2% populacji wystąpił brak wystarczających danych do podjęcia działań spisowych.
W badaniu reprezentacyjnym zostało spisanych 100% wylosowanych mieszkań.
Zgodnie z przyjętą metodologią, Narodowy Spis Powszechny 2011 realizowany był
w formie badania pełnego, obejmującego
80% populacji kraju i badania reprezenta-
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cyjnego, skierowanego do pozostałych 20%
obywateli. Do obywateli, których mieszkania zostały wylosowane do badania reprezentacyjnego kierowani byli rachmistrze
spisowi. Badanie pełne oparto na danych
z rejestrów państwowych. Jeśli w zakresie
informacyjnym dla osób objętych badaniem
pełnym występowały braki, tam również
kierowani byli rachmistrze lub ankieterzy
telefoniczni. Ponadto, każdy obywatel miał
zapewniony dostęp do elektronicznego formularza spisowego w Internecie, zarówno
w badaniu pełnym, jak i reprezentacyjnym.
Dostęp ten umożliwiał odczytanie danych
pozyskanych z rejestrów oraz ich uaktualnienie w razie potrzeby.
Jeśli do kogoś z Państwa nie zgłosił się
rachmistrz spisowy lub nie zadzwonił ankieter, oznacza to, że wszystkie wymagane
zakresem tematycznym informacje zostały
zebrane z rejestrów, a tym samym, zgodnie
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z ustawą o spisie, obowiązek
udziału w spisie
został wypełniony.
Ws z y s t k i m
osobom,
które skorzystały
z możliwości samopisu internetowego bądź odpowiedziały
na pytania rachmistrza lub ankietera telefonicznego Centralne Biuro Spisowe składa
serdeczne podziękowania.
Janusz Dygaszewicz
Dyrektor Centralnego Biura Spisowego
Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego
Gminne Biuro Spisowe w Podkowie Leśnej przyłącza się do tych podziękowań.

Wieści z Urzędu

Remont ul. Reymonta
W dniu 13 lipca 2011 r. Urząd Miasta wprowadził wykonawcę na teren ul. Reymonta
w celu wykonania remontu ulicy na odcinku
od ul. Jana Pawła II do ul. Ejsmonda. Przed
rozpoczęciem robót wykonawca przedstawił
w urzędzie uzgodniony z Wydziałem Komunikacji Starostwa Grodziskiego projekt organizacji ruchu na czas robót. Remont ulicy
będzie polegał na wykonaniu jezdni z kostki
brukowej betonowej ułożonej na podbudowie
tłuczniowej. Po jednej stronie ulicy będzie

budowany chodnik o szerokości 2 m z kostki brukowej betonowej, natomiast z drugiej
strony przewidziano wykonanie zatok postojowych z płyt ażurowych na podbudowie
z grubego kruszywa, które jednocześnie
mają pełnić funkcję sączka zapewniającego
odprowadzenie wody z powierzchni jezdni.
Na oświetlenie ulicy przewidziano latarnie
typu „Pastorał”. Zakończenie wszystkich robót przewidziano do końca września br.
Grzegorz Lewandowski, Tomasz Gawin
fot. T. Gawin

Sprostowanie do artykułu „Miejskie uciążliwości”
Drodzy Czytelnicy,
w związku z przypadkami niewłaściwej interpretacji treści artykułu „Miejskie uciążliwości” pragnę podkreślić, że nie istnieje żaden zakaz używania sprzętu ogrodniczego
przez Mieszkańców Podkowy Leśnej. Opublikowany na łamach czerwcowego Biuletynu Miasta artykuł powstał z zamiarem
przekazania zaniepokojenia mieszkańców
narastającym hałasem w Mieście Ogrodzie.

Uciążliwość ta, jak wynika z analizy napływających od mieszkańców skarg, najczęściej
dotyczy głośnej pracy urządzeń ogrodniczych oraz hałasu emitowanego w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą
na terenach prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej (np. zakłady
stolarskie, warsztaty samochodowe). W obu
przypadkach emitowany hałas może być podobny. W związku z powyższym w wymie-

nionym artykule podana została informacja
dotycząca nakładania przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska podmiotom gospodarczym administracyjnych kar
pieniężnych za emisję hałasu powyżej określonych norm. Oczywiście nie dotyczy ona
osób fizycznych.
Jacek Jakóbik

List od mieszkanki Podkowy Leśnej
W czerwcowym numerze Biuletynu
ukazał się artykuł zatytułowany „Miejskie
uciążliwości” i jakkolwiek został on potem
uszczypliwie i jak się wydaje niesprawiedliwie skomentowany przez jedną z popołudniówek, porusza on ważny dla naszego
miasta problem. Mówi on o problemie hałasu generowanego przez rozliczne urządzenia, które mają nam ułatwiać codzienne
życie, ale mogą stać się przyczyną dyskomfortu, czy wręcz udręki dla najbliższego
sąsiedztwa. Nie chodzi o to, aby wszyscy
nagle zaprzestali używania urządzeń mechanicznych, ale zanim ich użyli, poświęcili

chwilę na zastanowienie czy ich użycie jest
konieczne w danym miejscu, o określonej
porze i z taką częstotliwością. Dobrze jest
pamiętać o prawie sąsiada, który ciężko
pracuje od poniedziałku do piątku do odpoczynku we własnym ogrodzie w sobotę
i niedzielę bez towarzystwa silnika diesla
za płotem. Warto także pamiętać o osobach
pracujących w domu, starszych, chorych,
dla których ustawiczny hałas jest szczególnie uciążliwy. Problem jest oczywiście szerszy i dotyczy wielu innych „uciążliwości”,
a przede wszystkim wzajemnych relacji sąsiedzkich i sposobu rozwiązywania sytuacji

konfliktowych. W większości przypadków
wystarczy odrobina dobrej woli i zasady dobrego wychowania, aby w imię stosunków
dobrosąsiedzkich doprowadzić do kompromisu. Co robić jednak, kiedy tej dobrej woli
lub cierpliwości zabraknie? Jakie są granice tego, co wolno nam na naszej działce
i czy tą granicą nie powinno być naruszenie
spokoju, czy dobra drugiego człowieka, nie
„wolnoć Tomku ”, ale „nie czyń drugiemu,
co tobie niemiłe”.
Małgorzata Musiał
mieszkanka Podkowy Leśnej

Termomodernizacja
W dniu 11 lipca 2011 r. dokonano komisyjnego odbioru termomodernizacji wykonanej na istniejącym budynku Zespołu
Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.
W ramach tych prac wykonano: ocieplenie
ścian budynku, cokołów, wykonanie opaski wokół budynku z płyt betonowych, pomalowano elewację zgodnie z projektem.
Wykonano również ocieplenie dachu wełną mineralną oraz wszystkie nowe obróbki
blacharskie. Szczególną uwagę zwrócono
na poprawę drożności kanałów wentylacyjnych we wszystkich pomieszczeniach
lekcyjnych. Komisja odebrała wykonane
roboty bez usterek i oceniła je pozytywnie.
Grzegorz Lewandowski, Tomasz Gawin

fot. T. Gawin
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Informacje Rady Miasta Podkowy Leśnej
2 i 30 czerwca oraz 11 lipca br. w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
odbyła się VIII, IX i X sesja Rady Miasta
Podkowy Leśnej. Na VIII posiedzeniu radni
przyjęli następujące uchwały:
• uchwałę nr 35/VIII/2011 w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025,
• uchwałę nr 36/VIII/2011 w sprawie zmian
w budżecie miasta,
• uchwałę nr 37/VIII/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu,
• uchwałę nr 38/VIII/2011 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane
przez Miejskie Przedszkole w Podkowie
Leśnej.
Ważnym punktem IX sesji Rady było
głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi
Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok. Na
początku posiedzenia radni miasta przyjęli
uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu na
2010 rok (uchwała nr 39/IX/2011). Następnie
po wysłuchaniu pozytywnego stanowiska
Komisji Rewizyjnej, potwierdzonego także
przez Regionalną Izbę Obrachunkową radni w głosowaniu: 11 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymuję się” udzielili absolutorium
burmistrzowi miasta Małgorzacie StępieńPrzygodzie (uchwała nr 40/IX/2011). W następnej części obrad Rada Miasta przyjęła
kolejne uchwały:
• uchwałę nr 41/IX/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych,
• uchwałę nr 42/IX/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy
Leśnej na lata 2011 – 2016,
• uchwałę nr 43/IX/2011 w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011–2025,

• uchwałę nr 44/IX/2011 w sprawie zmian
w budżecie miasta,
• uchwałę nr 45/IX/2011 w sprawie nabycia
przez Miasto Podkowa Leśna prawa użytkowania wieczystego działki nr ew. 66/2
w obr. 8 wraz z naniesieniami,
• uchwałę nr 46/IX/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 202/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września
2006 roku w sprawie zmian opisu granic
okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna,
• uchwałę nr 47/IX/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 203/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września
2006 roku w sprawie zmian opisu granic
obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna,
• uchwałę nr 48/IX/2011 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
• uchwałę nr 49/IX/2011 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu działki,
• uchwałę nr 50/IX/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Miasta Podkowy Leśnej.
Na X sesji Rady Miasta radni przyjęli
dwie uchwały:
• uchwałę nr 51/X/2011 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników,
• uchwałę nr 52/X/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym
na czas oznaczony powyżej trzech lat.
Treść przyjętych uchwał wraz z uzasadnieniem dostępna jest na stronie
www.bip.podkowalesna.pl oraz w Urzędzie
Miasta, pokój nr 1.
Radni miasta zapraszają również mieszkańców na swoje dyżury, które odbywają
się w każdy poniedziałek w godzinach od

17.00 do 18.00 w Urzędzie Miasta Podkowy
Leśnej. We wrześniu zapraszają:
Agnieszka Świderska - 5 września 2011 r.
Paweł Siedlecki - 12 września 2011 r.
Maciej Foks - 19 września 2011 r.
Alina Stencka - 26 września 2011 r.
Na najbliższej XI sesji Rady Miasta, która
planowana jest na 25 sierpnia [sesja odbyła
się po zamknięciu niniejszego numeru Biuletynu – red.] radni będą głosowali nad podjęciem uchwał w sprawach:
1. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej pp. Justynie
i Władysławowi Gołąbom,
2. opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna,
3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011–2025,
4. zmian w budżecie miasta.
Uroczysta sesja Rady Miasta
Burmistrz Miasta oraz Przewodniczący
Rady Miasta maja zaszczyt zaprosić mieszkańców Podkowy Leśnej na uroczysta sesję
Rady Miasta, która odbędzie się 16 września
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Lilpopa 18.
Podczas uroczystej sesji państwu Justynie
i Władysławowi Gołąbom zostanie wręczony akt nadania honorowego obywatelstwa
Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej w dowód
uznania dla aktywnej postawy i zaangażowania na rzecz podkowiańskiej społeczności oraz osób niewidomych.
Zostanie także odsłonięta tablica upamiętniająca działalność oddziału szpitala
wolskiego zorganizowanego dla powstańców i ludności cywilnej walczącej Warszawy. Oddział szpitala mieścił się w budynku
Pałacyku Kasyna od sierpnia 1944 roku do
września 1945 r.
Anna Lorens, Biuro Rady Miasta

Szukamy kulinarnych przysmaków podkowiańskich
Rok temu po raz pierwszy zaprosiliśmy Państwa do udziału w konkursie na podkowiańską specjalność kulinarną. Efekty były wyśmienite (zwyciężyły: syrop sosnowy autorstwa Sylwii Gołeckiej, rogaliki „Podkówki różane” Anny Jarco i Grzegorza Dąbrowskiego oraz wódka
„Lilpopówka” Waldemara Kossowskiego), dlatego Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej ogłasza

II Konkurs na podkowiański produkt lokalny
Do udziału w konkursie obejmującym dwie kategorie (potrawa i napój) zapraszamy wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej. Finał
połączony z degustacją nastąpi podczas Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego we wrześniu 2011 r.
Zwycięzca konkursu zdobędzie nagrodę burmistrza Podkowy Leśnej i wieczną chwałę ojca/matki podkowiańskiego produktu lokalnego.
Drodzy mieszkańcy, peklujcie, nastawiajcie, mieszajcie, pieczcie i do zobaczenia podczas degustacji.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.podkowalesna.pl oraz w Urzędzie Miejskim.
Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej
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Młodzież ma głos. Część II: ankieta
W październiku 2010 roku w ramach
Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej, organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta - Ogrodu Podkowy
Leśnej, przeprowadzono wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. W trakcie licznych
dyskusji młodych radnych zapadła decyzja
o przeprowadzeniu ankiety, która pozwoliłaby wyznaczyć kierunki działania MRM.
W styczniu i lutym Agnieszka Murawska
i Dorota Skowron w Zespole Szkół Samorządowych oraz Małgorzata Tusińska
i Kacper Motrenko w Szkole Podstawowej
nr 2 im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
i Gimnazjum nr 2 im. Św. Hieronima rozprowadzili wśród uczniów klas szóstych
szkół podstawowych oraz wszystkich gimnazjalistów ankietę zawierającą 11 pytań.
W sumie zebrano 206 odpowiedzi.
Na pytanie jedenaste, „Jeśli masz pomysł
na to, co chciałbyś/chciałabyś w Podkowie
zmienić dla dzieci i młodzieży, napisz” uzyskano 26 odpowiedzi, w tym m.in. takie jak
„automat z kawą w szkole”, „oczyszczenie
stawu i zorganizowanie jakichś aktywności
z nim związanych”, „więcej toalet publicznych”.
Odpowiadając na pytanie nr 7 młodzież
wskazywała zwłaszcza na potrzebę remontu

i wzbogacenia oferty kina, poszerzenia oferty zajęć teatralnych, stworzenia kółka fotograficznego, księgarni i zwiększenia liczby
koncertów. Wśród szczególnie pożądanych
obiektów sportowych młodzież wymieniała
boisko piłkarskie, basen, korty tenisowe,
kręgielnię i halę sportową. Część wypowiedzi zawierających sugestie dotyczące
już istniejących zajęć potwierdziła wnioski
analizy odpowiedzi na pytanie 4, czyli stosunkowo niedużej świadomości oferty, jaka

Pytanie

Tak (%)

Nie (%)

1. Czy korzystasz ze skate parku?

49

51

2. Czy korzystałbyś/korzystałabyś z rozbudowanego skate parku?

63

37

3. Czy chcesz, żeby w Podkowie Leśnej powstał park linowy?

72

28

4. Czy wiesz, jakie kółka zainteresowań są dostępne w CKiIO?

23

77

5. Czy korzystasz z kółek zainteresowań w CKiIO?

5

95

6. Czy jesteś zainteresowany/a uczestnictwem w klubie pieszego
podróżnika (marsze połączone z piknikami)?

20

80

7. Czy uważasz, że w Podkowie powinny pojawić się nowe atrakcje
kulturalne dla dzieci i młodzieży?

63

37

8. Czy uważasz, że w Podkowie powinny pojawić się nowe obiekty
sportowe?

71

29

9. Czy interesujesz się życiem publicznym w Podkowie Leśnej?

42

58

10. Czy czytasz Biuletyn miasta ogrodu Podkowy Leśnej?

29

71

Wspólny bilet – porozumienie samorządowe
Rada Miasta nie podjęła uchwały o przystąpieniu Podkowy Leśnej do Porozumienia samorządów z powiatów pruszkowskiego i grodziskiego w sprawie opracowania
wspólnego stanowiska dotyczącego realizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego w zachodniej części aglomeracji
warszawskiej. Radni zakwestionowali celowość analizy dla jednego środka transportu
i zaproponowany w Porozumieniu sposób
finansowania w częściach równych.
Mimo to Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, dzięki uprzejmości Burmistrza Miasta Grodzisk Mazowiecki – lidera projektu,
jest na bieżąco informowana o dotychczas

prowadzonych pracach. Z przekazanych
informacji wynika, że ogłoszenie przetargu
na opracowanie analizy odbędzie się najpóźniej ok. połowy sierpnia br. Po ogłoszeniu zamówienia nowy partner może stać
się stroną Porozumienia, jednakże będzie
musiał ponieść dodatkowe koszty wykonania opracowania dla swojej gminy zgodnie
z Kartą programową co do treści i metodyki
wykonania oraz włączenia go i ujednolicenia z dokumentem wykonanym na zlecenie
wcześniej sfederowanych partnerów.
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

Przychodnia na Błońskiej
Podczas lipcowej sesji radni Podkowy Leśnej podjęli uchwałę nr 52/X/2011 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
nieruchomości w trybie bezprzetargowym
na czas oznaczony powyżej trzech lat. Przez
następne pięć lat usługi medyczne w budynku przy ul. Błońskiej 46/48 będą świadczone
przez NZOZ Basis. Początkowo Burmistrz
Miasta, mając na uwadze zasadę konkuren-

w Podkowie Leśnej jest dostępna dla młodzieży.
Wyniki ankiety posłużyły za materiał do
dalszych dyskusji i opracowania planu działania Młodzieżowej Rady Miasta oraz zostały przekazane Pani Burmistrz i Radzie
Miasta. Zostały też częściowo omówione
podczas spotkania z młodzieżą, które z inicjatywy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu
i Spraw Społecznych odbyło się 6 maja.
Anna Wrzosek

Budowa budynku
komunalnego cd.
Nawiązując do artykułu, który ukazał
się w Biuletynie Miasta-Ogrodu Podkowy
Leśnej nr 3/44/czerwiec 2011 i uwag Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej opublikowanych na łamach Gazety WPR z dn.
27 maja br. nr 121 pt. „Kontrola mieszkaniowej inwestycji” uprzejmie informujemy,
że stanowisko Urzędu Miasta w sprawie
wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta dostępne jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(www.bip.podkowalesna.pl/ Inne dokumenty/ Informacja o przebiegu kontroli/ Kontrola przebiegu realizacji budowy budynku
komunalnego).
Referat Inwestycji

cyjności, zaproponowała wyłonienie najemcy lokalu w drodze przetargu, jednak na
prośbę mieszkańców i części radnych przygotowano i przedstawiono projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od trybu przetargowego.
Małgorzata Wdowiak-Wojtków
fot. J. Snarska-Pasternak

www.podkowalesna.pl
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Przyroda

Pielęgnacja pomników
przyrody
W 2010 roku na zlecenie Urzędu Miasta
zostały wykonane ekspertyzy dendrologiczne 300 drzew – pomników przyrody
rosnących na terenie Podkowy Leśnej oraz
kosztorys prac pielęgnacyjnych. Przeprowadzone przez firmę Centrum Dendrologiczne
sp. z o.o. badania pozwoliły dowiedzieć się,
w jakim stanie są nasze pomnikowe drzewa
oraz w jaki sposób i ile środków będzie trzeba przeznaczyć na ich pielęgnację.
Wykonanie ekspertyz dało możliwość starania się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabiegi pielęgnacyjne tych
unikatowych drzew. W zeszłym roku został
złożony wniosek do WFOŚIGW, ale Podkowie Leśnej nie przyznano środków. W maju
tego roku w ramach konkursu „Ochrona Przyrody poprzez pielęgnację zieleni”
Urząd Miejski ponownie złożył wniosek
o dofinansowanie „Utrzymania cennych
zasobów przyrodniczych Miasta – Ogrodu
Podkowy Leśnej poprzez kompleksowe
prace pielęgnacyjne drzew-pomników przyrody”. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie rozpatrzył wniosek pozytywnie, przyznając dotację w wysokości do
60 % kosztu całkowitego zadania. Będzie
ono polegało na kompleksowej pielęgnacji
pomników przyrody. Korony drzew zostaną
zabezpieczone poprzez wiązania, usunięcie
suchych gałęzi (zdjęcie posuszu) i ewentualne skrócenie konarów poprawiające statykę drzewa.
Urząd jest w trakcie przygotowania
przetargu na wykonanie tych prac. Po rozstrzygnięciu przetargu prace pielęgnacyjne
drzew pomnikowych zaczną się do końca
września tego roku.
Beata Homontowska
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Leśniczy informuje…
Las lub biocenoza leśna według definicji prof. J. J. Karpińskiego to dynamiczny twór przyrody, w którym są zespolone
w niepodzielną całość układem zależności,
powiązań i wzajemnych wpływów: określona roślinność z przeważającym udziałem form drzewiastych, związanych z nim
zwierzętami oraz wykorzystywane przez
rośliny i zwierzęta podłoże geologiczne,
gleba, woda i klimat.
W sensie prawnym (zgodnie z ustawą o lasach z 1991 roku) lasem jest grunt o zwartej
powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty
roślinnością leśną (uprawami leśnymi) drzewami i krzewami oraz runem leśnym
- lub przejściowo jej pozbawiony.
Patrząc na grunty leśne w Podkowie
Leśnej (oznaczone w rejestrze gruntów
symbolem „ls”) od razu zauważymy, iż
z „prawdziwym” lasem niewiele mają
wspólnego, ponieważ są pozbawione wielu
warstw leśnych: drugiego piętra, podszytów
i podrostów, runa leśnego, a nawet ściółki
leśnej, w przeważającej części są to różnej
wielkości działki z rzadko rozmieszczonym
starodrzewiem dębowym i sosnowym, pod
którym znajdują się domy wraz z infrastrukturą, a gleba pokryta jest trawnikiem
oraz krzewami ozdobnymi (magnolie, rododendrony itp.). Z powyższego opisu wywnioskować można, że tereny te mają raczej
charakter zadrzewieniowy niż leśny, a co za
tym idzie sposób postępowania i gospodarowania na tych terenach będzie inny niż
na gruntach typowo leśnych. Na większości
działek znajdują się drzewostany w wieku
rębnym lub przeszłorębnym, czyli drzewostany, których wiek jest wyższy od przyjętego wieku dojrzałości rębnej. W praktyce
oznacza to, że gospodarka leśna sprowadza
się do usuwania drzew suchych, wywrotów i wiatrołomów. W wyniku tych działań
powstają różnej wielkości luki, które należy uzupełniać gatunkami drzew leśnych
w celu zapewnienia sukcesji oraz zachowania określonej powierzchni leśnej. Rodzi się
zatem pytanie: Jakie gatunki sadzić, kiedy,
w jaki sposób oraz skąd pozyskać materiał
sadzeniowy? Podstawowym zagadnieniem
jest dobór odpowiedniego składu gatunkowego, co decyduje o kierunkach dokonujących się w lesie przemian i służy osiągnięciu
założonego celu hodowlanego, skład gatunkowy projektuje się zgodnie z określonym
typem siedliskowym lasu, powinien on
w możliwie szerokim zakresie uwzględniać
gatunki drzew i krzewów odpornych na warunki biotyczne i abiotyczne oraz korzystnie oddziałujących na siedlisko. Hodowla
lasu jest nauką bardzo rozległą i nie można jej streścić w kilku zdaniach, nie da się
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również podać jednego złotego środka na
rozwiązanie problemu odnowień i dolesień
w Podkowie Leśnej. Do każdej działki leśnej
trzeba mieć indywidualne podejście i po
uwzględnieniu wszystkich czynników zadecydować o konkretnych rozwiązaniach.
Generalnie polecałbym liściaste gatunki
drzew takie jak: buk zwyczajny, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, grab zwyczajny,
klon zwyczajny, klon jawor, klon polny, lipa
drobnolistna, wiąz szypułkowy, wiąz polny.
Są to gatunki, które mają szansę prawidłowo rozwijać się przy częściowym ocienieniu tworzonym przez gatunek panujący.
Nie polecałbym natomiast sosny pospolitej
i modrzewia europejskiego, ponieważ są to
gatunki typowo światłożądne i do prawidłowego rozwoju wymagają otwartej przestrzeni i dużego nasłonecznienia. Zdaję sobie sprawę ze zwiększonej pracochłonności
przy jesiennym porządkowaniu posesji, na
której przeważają drzewa liściaste, lecz ze
względu na korzyści płynące z ich sadzenia
oraz rozwoju wyjątkowych i pięknych podkowiańskich drzewostanów należy podążać
w tym kierunku. W materiał sadzeniowy
w/w gatunków polecałbym zaopatrywać się
w pobliskich gospodarstwach szkółkarskich
Nadleśnictwa Chojnów tel. (22) 7504121
i Nadleśnictwa Grójec tel. 605 344 514, sadzonki tam hodowane pochodzą z nasion
pozyskanych w drzewostanach nasiennych,
są przebadane, wyselekcjonowane i posadzenie ich bezpośrednio po odbiorze ze
szkółki gwarantuje niemal 100% udatność
nasadzenia, ponadto cena jednej sadzonki
oscyluje w granicy 1 zł. Należy przy tym
również pamiętać o prawidłowej technice
sadzenia i o okresach, w których najlepiej tę
czynność wykonywać. Informację taką można otrzymać od leśniczych szkółkarzy przy
zakupie sadzonek lub od leśnika Starostwa
Powiatu Grodziskiego, tel. 602 245 081.
Jacek Malowaniec
Starostwo Powiatowe
w Grodzisku Mazowieckim

Ocena jakości wody
W wyniku przeprowadzonych w sierpniu
badań wody pobranej z wodociągu publicznego przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną z siedzibą w Sochaczewie nie wykryto bakterii i stwierdzono, że
wyniki badań fizyko-chemicznych mieszczą
się w przyjętych normach. Sprawozdanie
z badań (data sporządzenia: 16.08.2011 r.)
dostępne jest na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl) w zakładce Środowisko.

Kultura

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej
w Podkowie Leśnej www.mbp-podkowalesna.pl
Czytelnia Pod Modrzewiami
Z radością informujemy o powstaniu na
terenie posesji Biblioteki nowej czytelni
plenerowej, w której możecie Państwo odpocząć podczas lektury wypożyczonych
książek, a także skorzystać z nieodpłatnego
Wi-Fi.

Każdy mieszkaniec Podkowy Leśnej
i okolic posiadający odpowiednio skonfigurowany laptop/notebook może skorzystać
na terenie Biblioteki z bezpłatnego dostępu
do tej usługi.
Urządzenia dostępowe posiadają 2 razy
większy zasięg i umożliwiają transfer danych
do 5 razy szybciej i obsługę do 50 użytkowników. Nawiązanie połączenia z hotspotem
odbywa się poprzez połączenie z siecią bezprzewodową mbp-podkowalesna.pl szczegóły dotyczące łączenia się z sieciami bezprzewodowymi znajdują się w instrukcjach
obsługi Państwa sprzętu lub/i oprogramo-

wania. Po nawiązaniu połączenia z siecią
bezprzewodową i wprowadzeniu otrzymanego od Bibliotekarza hasła dostępowego,
można rozpocząć przeglądanie interesujących użytkownika stron www.
Wolontariat w Bibliotece
Zapraszamy młodzież zainteresowaną
pracą w charakterze wolontariusza w bibliotece. Na wolontariuszy oczekujemy
codziennie w godzinach otwarcia Biblioteki. Więcej informacji można uzyskać
telefonując pod numer: (0-22) 758-96-48
lub wysyłając pytanie na adres mailowy:
wypozyczalnia@mbp-podkowalesna.pl

dzieciaków i ich rodziców - miesięcznik
przeznaczony dla 6-10-latków; VICTOR Junior - dwutygodnik edukacyjny dla uczniów
IV, V, VI klasy szkoły podstawowej; VICTOR
Gimnazjalista - dwutygodnik edukacyjnie
specjalnie dla gimnazjalistów; Cogito - dwutygodnik edukacyjny dla licealistów.
Klub Pod Mądrym Smokiem
Zgodnie z ustalonymi i zaakceptowanymi
przez Państwa terminami we wtorki i soboty w godzinach 1100 – 1200 zapraszamy dzieci w wieku od 0 do 5 lat (wraz z rodzicami
i opiekunami) do udziału w spotkaniach
KLUBU POD MĄDRYM SMOKIEM. Głośne czytanie maluchom jest prowadzone
w ramach ogólnopolskiej akcji Fundacji
ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”.

Czasopisma w wyborze
Zachęcamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do korzystania z dostępnych i wypożyczanych na zewnątrz czasopism. Najnowsze nabytki to KUMPEL - pismo myślących

Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Europejskie Dni Dziedzictwa
cd. ze str. 1
Kamieniem
milowym
w rozwoju gospodarczym,
urbanistycznym i cywilizacyjnym terenów leżących
na południowy zachód od
Warszawy było otwarcie EKD i usamorządowienie WKD (w 2001 roku powstała
spółka z o.o., której udziałowcami są gminy leżące na trasie kolejki, w tym Podkowa
Leśna). „NieWielka kolejka wielkich idei”
to projekt mający na celu przypomnienie
znaczenia i roli EKD dla zagospodarowania
i rozwoju cywilizacyjnego tej części Zachodniego Mazowsza. Wspólnie ze Związkiem
Podkowian i Towarzystwem Miłośników
Kolejki EKD planujemy w sobotę 17 września zorganizować szereg wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, które przypomną
i przybliżą nie tylko osoby znaczące dla
powstania i rozwoju EKD, ale również niezwykle interesujące i praktycznie nieznane

plany tras połączeń EKD. Główną areną wydarzeń będzie stacja WKD Podkowa Leśna
Główna, na terenie której planujemy zorganizować: 1. wystawę, 2. prezentację makiety
z kolejką EKD z działającymi składami pociągów i stacjami, 3. opowieść o historii kolejki połączoną z prezentacją historycznych
zdjęć, 4. warsztaty modelarskie dla dzieci
i młodzieży. Powstanie również wydawnictwo, które zawierać będzie krótką informację na temat historii kolejki EKD, na temat
osób związanych z jej powstaniem i rozwojem, informację o muzeum i o Towarzystwie
Miłośników Kolejki EKD oraz o jego założycielu Tadeuszu Gawrońskim.
Wielkim artystycznym wydarzeniem niewątpliwie będzie wernisaż wystawy Józefa
Wilkonia, którego wkład w dorobek europejskiej sztuki ilustratorskiej jest również swoistym kamieniem milowym kultury polskiej.
Wilkoń jest artystą wszechstronnym – tworzy różnego kształtu i różnych rozmiarów
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dzieła rzeźbiarskie z drewna lub blachy, ilustracje książkowe we współpracy z wieloma
wydawnictwami polskimi i zagranicznymi,
scenografie, gobeliny, a nawet freski czy ilustracje do animacji. Znany i ceniony w kraju
i – może przede wszystkim – za granicą, we
Francji, Włoszech, Japonii, artysta prezentował swoje dokonania na wystawach m.in.
w Manchesterze, Berlinie, Kolonii, Zurychu,
Paryżu, Augsburgu, Dortmundzie, Wiedniu,
Tokio, Rzymie, Monachium, Chicago. Retrospektywna wystawa jego prac w warszawskiej Zachęcie pt. „Arka Wilkonia” budziła
podziw zwiedzających ją dzieci, dorosłych
oraz krytyków sztuki i znalazła się w ścisłej
czołówce najczęściej odwiedzanych wystaw
w galerii Zachęta w 2006 roku. Wielokrotnie
wyróżniany i nagradzany, w tym tak prestiżowymi odznaczeniami, jak Złote Berło – nagrodą Fundacji Kultury Polskiej czy
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
cd. na str. 10
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Europejskie Dni Dziedzictwa
cd. ze str. 9
Polski. W podkowiańskim cyklu Europejskich Dni Dziedzictwa oprócz wystawy ilustracji i prac rzeźbiarskich Józefa Wilkonia
odbędą się również prowadzone przez niego warsztaty rzeźby dla dzieci.
Ostatnim wydarzeniem pierwszego dnia
obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa
w Podkowie Leśnej o godz. 17.30 w Pałacyku Kasyno odbędzie się Debata na temat
Cywilizacyjnej Roli Transportu Publicznego na przykładzie kolejki EKD/WKD zorganizowana przez Związek Podkowian.
Budując program tegorocznych EDD
w Podkowie Leśnej sięgnęliśmy też do okresu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kiedy
nasz kraj odgrywał istotną rolę w Europie.
W pięciu namiotach „Wioski Historycznej”, którą zbuduje Mazowiecka Drużyna
Wojów Weles, w niedzielę 18 września na
łące przed Pałacykiem Kasyno, nie tylko
najmłodsi uczestnicy EDD obejrzą pokazy
średniowiecznych walk, średniowiecznego
rzemiosła (hafciarstwa, wyrobu krajek oraz
kolczugi wczesnośredniowiecznej). Będą
mogli również wziąć udział w plebejskich
zabawach, przymierzyć średniowieczne
stroje, porzucać toporkiem, stoczyć walkę z wojem oraz zdegustować przysmaki
kuchni z tamtych czasów m.in. podpłomyki

z farszem. Piknik średniowieczny zakończy
koncert muzyki średniowiecznej przeplatany opowieścią o muzyce i instrumentach
z tamtych czasów. Tego samego popołudnia
w Pałacyku Kasyno Towarzystwo Przyjaciół
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna rozstrzygnie konkurs na Podkowiański Produkt
Lokalny połączony z degustacją nagrodzonych przysmaków. Konkursowi będzie towarzyszyć pokaz kuchni kaukaskiej uświetniony występem tanecznym w wykonaniu
dzieci z Ośrodka Urzędu ds. Cudzoziemców
w Podkowie Leśnej - Dębaku.
Na zakończenie EDD w Podkowie Leśnej
zaplanowaliśmy dwa wydarzenia. Pierwsze
z nich odbędzie się o godz. 17.00 w drewnianej willi „Aida” z początku XX w., gdzie
w latach 20. swe letnie miesiące spędzali
Anna z Lilpopów i Jarosław Iwaszkiewiczowie, odbędzie się koncert utworów Karola
Szymanowskiego w wykonaniu Kwartetu
Prima Vista. Twórczość wybitnego polskiego kompozytora traktowana jest jako
kamień milowy w rozwoju polskiej muzyki
współczesnej. Gościem wieczoru będzie
Maciej Pinkwart - kustosz Muzeum Karola
Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem. W willi „Aida” bywali przyjaciele
Iwaszkiewiczów: poza Karolem Szymanowskim, także Jerzy Liebert oraz poeci z krę-

gu „Skamandra”: Antoni Słonimski, Jan
Lechoń czy Julian Tuwim. Willę „Aidę”, po
pieczołowicie przeprowadzonym remoncie,
po raz pierwszy udostępni jej nowy właściciel, zapowiadając jednocześnie, że wydarzenia kulturalne w tym szczególnym miejscu staną się nową podkowiańską tradycją.
Kamieniem milowym w rozwoju kultury europejskiej niezaprzeczalnie jest
też twórczość Wiliama Szekspira. William
Szekspir to największy dramaturg wszechczasów, autor dzieł ponadczasowych, m.in.:
Romea i Julii, Otella, Makbeta, Snu nocy
letniej, Hamleta, Poskromienia złośnicy;
nowator w dziedzinie kompozycji dramatu.
Sonety Szekspira, zbiór utworów traktujących o pięknie, miłości i moralności, stały
się kanwą programu drugiego wydarzenia
kończącego obchody tegorocznych EDD
w Podkowie Leśnej, czyli spektaklu opracowanego przez podkowiańską nieformalną
grupę teatralną „Między Słowami” oraz Towarzystwo Pieśni Dawnej „Pośrodku Żywota”. Na lutni akompaniować będzie Tadeusz
Czechak. Spektakl w reżyserii Michała Bogusławskiego pokazany zostanie 18 września o godzinie 18.30 w Pałacyku Kasynie.
Mateusz Wilkoń
CKiIO

XII Festiwal
Literacko-Muzyczne Konfrontacje

Miłosz – Iwaszkiewicz
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1, www.stawisko.pl
25 września – 16 października 2011
PROGRAM
25 września – g
godzina 17.00
Kresowe korzenie Czesława Miłosza i
Jarosława Iwaszkiewicza
prelekcja dr. Tomasza Burka
Muzyka ukraińska
zespół „Buttia” z Kijowa
2p
października – g
godzina 17.00
Miłosz – Iwaszkiewicz: przekraczanie
granic poezji
wybrane wiersze Miłosza i Iwaszkiewicza
czyta Andrzej Ferenc
Miłosz – Iwaszkiewicz: między krajem
a emigracją
prelekcja dr Małgorzaty Ptasińskiej
Muzyka litewska
zespół „Puniukai” z Puńska
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9p
października – g
godzina 17.00
„Dialog pisarzy”
O korespondencji Czesława Miłosza
i Jarosława Iwaszkiewicza
z Robertem Papieskim rozmawia Michał
Nalewski
Fragmenty listów Miłosza i Iwaszkiewicza
czyta Józef Duriasz
Koncert utworów Haydna i Mozarta
Tytus Wojnowicz (obój) i kwartet Camerata
16 p
października – g
godzina 17.00
Miłosz i Iwaszkiewicz w oczach innych
spotkanie z pisarzem Eustachym Rylskim
prowadzenie spotkania – Agnieszka
Papieska
Koncert utworów Brahmsa
i Rachmaninowa
Krzysztof Jabłoński, Konstanty Andrzej
Kulka, Tomasz Strahl
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IMPREZY TOWARZYSZĄCE
25 września – g
godzina 19.00
otwarcie wystawy prac Tadeusza
Łapińskiego
9p
października,, g
godzina 17.00 – 19.00
Wystawa rękopisów listów Czesława
Miłosza do Jarosława Iwaszkiewicza
ze zbiorów Muzeum w Stawisku
*
koncepcja merytoryczna: Alicja MatrackaKościelny, Robert Papieski
nadzór organizacyjny: Alicja Matracka-Kościelny
Festiwal zrealizowano ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Program Miłosz 2011, Funduszu Popierania
Twórczości ZAiKS, Starostwa Powiatu
Grodziskiego
Patronat medialny: Polskie Radio Program 2,
Polskie Centrum Informacji Muzycznej
Współorganizacja: Stowarzyszenie Ogród Sztuk
i Nauk
Główni wykonawcy XII Festiwalu
„Literacko-Muzyczne Konfrontacje: MiłoszIwaszkiewicz”

Kultura

Festiwal Otwarte Ogrody 2011 w Podkowie Leśnej – relacja
Tegoroczna odsłona tego
wyjątkowego
Festiwalu,
podczas którego mieszkańcy Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej otwierają bramy
i furtki swoich ogrodów na
oścież, była już siódmą z kolei i – jak się okazało – najbardziej obfitującą w wydarzenia
spośród wszystkich dotychczasowych. Od
czasu, kiedy w 2005 roku pomysłodawcy Festiwalu Magdalena Prosińska oraz Łukasz
Willmann zarazili swoją ideą i entuzjazmem
właścicieli podkowiańskich posesji, impreza
nie tylko rozrosła się w samej Podkowie, ale
też przeniosła na miejscowości sąsiednie:
Milanówek, Brwinów, Zalesie, Konstancin,
a nawet niektóre „zielone” dzielnice Warszawy, jak choćby Włochy czy Sadybę.
W tym roku po raz trzeci funkcję koordynatora podkowiańskiego festiwalu pełniło
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
Jednak program Otwartych Ogrodów jak co
roku tworzony był przede wszystkim przez
mieszkańców oraz podkowiańskie organizacje pozarządowe. Festiwal rozpoczęło Forum
Obywatelskiej Debaty o Kulturze Lokalnej
Trójmiasta Ogrodów: Brwinów - Podkowa
Leśna – Milanówek. Na spotkaniu pojawiła
się lokalna elita intelektualna i społeczna:
burmistrzowie, dyrektorowie miejscowych
ośrodków kultury, szkół, przedstawiciele
organizacji pozarządowych, profesorowie,
artyści i oczywiście główni bohaterowie Festiwalu - mieszkańcy Podkowy Leśnej.
Uroczysta inauguracja Festiwalu nastąpiła później, przy okazji wyjątkowego wydarzenia, spektaklu plenerowego „Dżentelmen i Spółka”, który już po raz drugi
wystawiony został nad stawem w podkowiańskim Parku Miejskim. W spektaklu,
którego reżyserką jest Joanna Sarnecka,
udział wzięli aktorzy-amatorzy, mieszkańcy
Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka,
wcielający się w bardzo różnorodne role, od
lekarza, poprzez tancerzy, po podróżnych

i myśliwych. Całe wydarzenie było wielkim
artystycznym widowiskiem z użyciem elementów iluminacji świetlnej, telebimu, płonących pochodni i ogniska, łódki pływającej
po stawie, a nawet zabytkowego mercedesa,
który należał niegdyś ponoć do samej Lody
Halamy.
W międzyczasie przy głównej podkowiańskiej ulicy czynny był punkt wymiany
książki używanej. W kawiarni artystycznej
„MiliMoi” zaprezentowano pokaz slajdów
z azjatyckiej podróży Mileny Łakomskiej, zatytułowany „Kawałek Świata w Ogrodzie”.
Natomiast w Galerii Kasyno odbył się finisaż
wystawy malarstwa Beaty Murawskiej.
Sobotni poranek przywitał mieszkańców
Podkowy piękną pogodą i przebogatym festiwalowym
programem zaplanowanym
w tym dniu. Na jego dobry początek odbyło się artystyczne śniadanie na trawie, czyli
Ogród Malarsko-Kulinarny Anny i Piotra
Łukasiewiczów. W ogrodzie można było posilić się „naleśnikiem z treścią” prosto z piknikowego koszyka oraz obejrzeć wystawę
obrazów uczestników warsztatów malarskich pracowni ARTEFAKT. Chwilę później otwarte zostały pracownie: rzeźbiarska
Jerzego Juczkowicza oraz artystyczno-stolarska Janusza Arnolda. Otwarty kort Marii
i Andrzeja Wielanierów przyciągnął zapalonych tenisistów, a wyjątkową atrakcją był
pokazowy mecz tenisa, w którym zawodnicy
zagrali w strojach retro. Irena Kowalczyk,
właścicielka Ogrodu Artystyczno-Ceramicznego zachęcała gości do zabaw z gliną. Przybyły całe rodziny, które wspólnie świetnie
bawiły się przy wypalaniu naczyń w piecu
ceramicznym. Rodzice z dziećmi pojawili się
też w Ogrodzie Zdrowia Katarzyny Mosiej,
w którym najmłodsi mogli nauczyć się „jak
pokonać Czarownika Zębopsuja i Bakterie
z Krainy Osadu Nazębnego”. Otwarte studio
nagraniowe Hanny i Andrzeja Machnikowskich odwiedzili przybysze z… Gruzji, czyli
Młodzieżowy zespół „Tolia”, który stanowił

główną atrakcję Ogrodu Katarzyny i Artura
Tusińskich, otwartego następnego dnia. Tłumy gości zgromadziły też trzy zupełnie różne
ogrody muzyczne: Ogród piosenki literackiej
barda Marka Majewskiego, u boku którego
wystąpiła aktorka i piosenkarka Katarzyna
Jamróz, Ogród Hanny Gradkowskiej, w którym z koncertem wystąpiło Towarzystwo
Pieśni Dawnej „Pośrodku Żywota” oraz chór
Gregorianum, a także Bassgród, czyli ogród,
w którym swoje drum’n’bassowe, dupstepowe i break beatowe sety zaprezentowali DJ-e
z kolektywu Greenhouse Effect.
Do najciekawszych niedzielnych wydarzeń należały warsztaty plenerowe: malarsko-fotograficzny „Klimaty Podkowiańskie
– Interpretacje” z konkursem na najlepszy
obraz olejny oraz warsztat projektowania
architektury krajobrazu. Otwarte zostały też
kolejne ogrody: Ogród Jogi, Ogród Muzyczny
„Lata 20-te, lata 30-te… początki Podkowy”,
Ogród Anny i Pawła Politów, którzy zaprezentowali wystawę obrazów pt. „Miasto w Ogrodzie”, Ogród Alicji Jankowskiej z wystawą
fotografii, Ogród ceramiczny Anety Zatyki,
Ogród Esperanto, Ogród muzyczny Marzeny Grzymały, Ogród rekreacyjny Aleksandry
i Zbigniewa Nowaków, Ogród Magdy Ghia,
gdzie zaprezentowano fotografie autorstwa
Anny Kawy i Tomasza Wójcickiego oraz wiele
innych atrakcji. Przed południem w trasę po
Podkowie wyruszyły dwie zaprzyjaźnione wycieczki: rowerowa oraz wycieczka bryczkami.
Popołudniu odbył się zorganizowany przez
Klub IHaHa, Dziecięcy Pokoik oraz Miejską
Bibliotekę Publiczną Dziecięcy Pinknik Naukowy. Podkowiańskie Centrum Kultury zorganizowało spektakl teatralny dla dzieci „Poszukiwacze skarbu”, a także wielki wieczorny
finał, połączony z uroczystym zakończeniem
Festiwalu, czyli tradycyjną już potańcówką na
dechach, do której w bałkańskich klimatach
przygrywał Zespół Sharena.
Mateusz Wilkoń
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Spotkania przy sztalugach
Stowarzyszenie
Związek
Podkowian we współpracy ze
Stowarzyszeniem LGD „Zielone Sąsiedztwo” i Autorską
Pracownią ARTEFAKT Anny
i Piotra Łukasiewiczów w Podkowie Leśnej
zaprosili dorosłych mieszkańców Brwinowa i Podkowy Leśnej do udziału w letnim projekcie „SPOTKANIA PRZY SZTALUGACH – weekendy malarskie w atelier
i w plenerze”. Uczestnicy w sobotnie przedpołudnia malowali w plenerze, a w piątkowe
wieczory - pochylali się nad teorią i prakty-

ką malarstwa olejnego w atelier pracowni
przy ul. Borsuczej.
Weekend pierwszy poświęcony był obserwacji natury, drugi – spotkaniu z rzeźbą
w inspirującym Ogrodzie Rzeźb Juana Soriano, trzeci – pięknu detalu w architekturze na przykładzie Toeplitzówki w Otrębusach, czwarty – życiu miasta i aktywności
człowieka jako motywowi przewodniemu
(mieszkańcy Podkowy Leśnej mogli spotkać malarzy w centrum miasta przy stacji WKD). W ramach projektu zapewniono
opiekę merytoryczną, bezpłatne materiały

www.podkowalesna.pl

malarskie, sztalugi. W sobotę 30 lipca w Pracowni ARTEFAKT miał miejsce wernisaż.
Do końca sierpnia można oglądać prace na
poplenerowej wystawie w „Galerii na górce” w bibliotece w Otrębusach. Serdecznie
Zapraszamy!
Projekt został zrealizowany ze współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Beata Teresa Tarłowska
Stowarzyszenie Związek Podkowian
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Artystyczne wakacje 2011
„Artystyczne Wakacje” organizowane
przez CKiIO zawsze przebiegają pod znakiem warsztatów, które rozwijają twórcze
predyspozycje dzieci. W tym roku były to
zajęcia plastyczne, ceramiczne, teatralne
i muzyczne.
Udane półkolonie to przede wszystkim
kompetentni i zaangażowani wychowawcy
oraz pomysłowi instruktorzy.
Przed całą kadrą stoi ambitne wyzwanie:
przekonanie dzieci, że malowanie, lepienie,
występy sceniczne i wybijanie rytmu na bębnach jest równie atrakcyjne jak komputery
i telewizja...
Czy udało się ten cel osiągnąć? Oto małe
podsumowanie:
NOWE FORMY SZTUKI to działania plastyczne pod kierunkiem Mai Piotrowskiej.
Dzieci tworzyły maski i rzeźby oraz nowoczesne projekty plastyczne.
NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ – okazało
się, że to powiedzenie jest w 100% prawdziwe. Nasze dzieciaki na pewno do świętoszków nie należą, a garnki ulepiły wspaniałe!
Pracami kierowali ceramicy z pracowni CARAMEL z sąsiednich Kań: pani Ania WeinerBorowiecka i pan Kacper Borowiecki. Pod
ich czujnym okiem dzieci wykonały wiele
prac z gliny, w tym również z użyciem koła
garncarskiego.

ELFY SZUKAJĄ TALANTY – szukanie
odbywało się pod kierunkiem Anny Polarusz.
Z poszukiwań narodziła się sztuka „Przybycie gwiazdy Gąsciorka” wg scenariusza
wymyślonego przez dzieci. Sztuka, wystawiona na scenie na zakończenie warsztatów
okazała się wielkim sukcesem, a niektórym
wykonawcom wróżymy karierę sceniczną....
RYTM TO JEST TO – a bębny to idealny
instrument do rozpoczęcia przygody z muzyką. Dzieci dowiedziały się co to jest djembe
i darabuka, a później przeszły do praktyki,
bębniąc wg wskazówek instruktorek: Patrycji Napierały i Katarzyny Zadory...
Program urozmaiciły projekcje filmowe
(„Rio”, filmy z Chaplinem), spektakl teatralny („O chłopie, który poszedł do słonka spytać się, gdzie jego kurka znosi jajka”), wizyta
w bibliotece oraz w stajni TKKF na ul. Głogów 11 oraz w gościnnym przedszkolu Kolorowa Planeta.
W ostatni dzień półkolonii odwiedzili nas
goście z Ośrodka Urzędu ds. Uchodźców
w Dębaku. Opowiedzieli nam o swoim kraju,
a także zaprezentowali jego bogatą kulturę. Duże wrażenie wywarły tańce, które po
chwili porwały już wszystkich.
Nad całością czuwały wychowawczynie:
młode wiekiem (i duchem), ale doświadczone już w pracy z dziećmi, proponując uczestnikom półkolonii zabawy plastyczne, ruchowe, gry planszowe...
Jak zwykle nie zabrakło „dobrych dusz” –
wolontariuszy, którzy chcieli poświęcić swój
wolny czas i wspomóc nas przy zajęciach
z dziećmi.
Szczególnie dziękujemy Magdzie Szoner,
która najczęściej odwiedzała nas ze swoim
psem Mają. Oboje zyskali sympatię dzieci.
Ogromne podziękowania dla Jakuba
Zasadzkiego, muzyka zaprzyjaźnionego
z CKiIO, który pokazał dzieciakom salę prób
na „tajemniczej wieży”, instrumenty kapeli
rockowej i dał mini-lekcję gry na perkusji.

Dziękujemy również dyrektor Biblioteki,
pani Dorocie Skotnickiej, jej pracownikom
oraz pani Danusi Szewczyk za piękne spotkanie z książką.
Dzięki życzliwości dyrektora Grzegorza
Dąbrowskiego i dobrej współpracy ze Szkołą
im. św. Hieronima mogliśmy korzystać z placu zabaw.
Za miłe przyjęcie dziękujemy personelowi
Stajni TKKF przy ul. Głogów 11.
Ogółem w półkoloniach wzięło udział
75 dzieci – w każdym turnusie trzydzieścioro.
Zainteresowanie było dużo większe. Przepraszamy wszystkich zawiedzionych. Zapraszamy do korzystania z naszych propozycji
zajęć stałych (nowa oferta juz we wrześniu)
oraz do wzięcia udziału w półkoloniach... zimowych.
Barbara Potkańska
CKiIO

Wrzesień w CKiIO
Po wakacyjnej przerwie rusza muzyczny
cykl „Włodek Pawlik zaprasza – Jazz w Kasynie”, który w pierwszej połowie bieżącego
roku cieszył się wielką popularnością wśród
podkowiańskiej publiczności. Przypomnijmy, że podczas zimowych i wiosennych koncertów cyklu w Pałacyku Kasyno usłyszeliśmy tak znamienitych muzyków jazzowych,
jak Włodek Pawlik, Marek Bałata, Gary Guthman, Maciej Strzelczyk, Piotr „Bocian”
Cieślikowski, Cezary Konrad, Zbigniew
Wegehaupt czy zespół Kattorna. Jesienna
odsłona cyklu zapowiada się nie mniej imponująco. W sobotę 3 września o godz. 19.00
odbędzie się koncert opatrzony nostalgicz-
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nym tytułem „A mnie jest szkoda lata…”,
a w jego programie usłyszymy m.in. utwory
Anny Serafińskiej. Ta uznana wokalistka
jazzowa będzie gościem specjalnym Włodka
Pawlika, u boku którego zagra również kontrabasista Zbigniew Wegehaupt. Ponadto do
końca roku zaplanowane są trzy koncerty
z cyklu „Jazz w Kasynie”, które tradycyjnie
odbywać się będą w każdą pierwszą sobotę
miesiąca.
CKiIO zaprasza również 4 września do
Pałacyku Kasyno na Dzień Otwarty, podczas którego zaprezentowana zostanie oferta zajęć stałych na rok szkolny 2011/2012.
Będzie możliwość spotkania z prowadzą-

www.podkowalesna.pl

cymi zajęcia, a także – uwaga! – wzięcia
udziału w warsztatach architektonicznych
dla dzieci.
28 września rozpocznie się XII semestr
działalności Uniwersytetu Otwartego Pokolenia. Wykład inauguracyjny pt. „Partnerstwo obywatelskie w nowoczesnym
państwie” wygłosi prof. Irena Lipowicz
– Rzecznik Praw Obywatelskich. Na wykład zapraszamy w ostatnią środę września
o godz. 11.00, a zapisy na zajęcia XII semestru możliwe będą w dniach 26-27 września
w godz. 10.00-12.00 oraz w dniu wykładu.
Barbara Potkańska
CKiIO

Życie w mieście

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODKOWIE LEŚNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY, PUBLICZNE GIMNAZJUM

www.podkowa-szkola.pl
Przedstawienie „Królewna Śnieżka”
21 czerwca odbyła się prapremiera „Królewny Śnieżki” w wykonaniu klas 6 szkoły
podstawowej. Przedstawienie reżyserowała p. Katarzyna Kotowska (napisała również wraz z uczniami obu klas scenariusze
przedstawień). Zostało ono wystawione
w ramach projektu „Szkolny Teatr w Podkowie Leśnej” realizowanego przez Fundację Otwarty Teatr i jest owocem półrocznych
warsztatów teatralnych przeprowadzonych
w klasach 6a i 6b. Starą jak świat baśń wpisano we współczesne realia.
Klasa 6b przedstawiła nam Śnieżkę osieroconą przez matkę i postać króla-ojca, który robi wszystko, aby fakt, że matka Śnieżki odeszła, był tym najgorszym w jej życiu
i nic złego już jej nie spotkało. Nie zabrakło
w przedstawieniu macochy, która za wszelką cenę chce usunąć ze swojej drogi królewnę. Ale w tej wersji pokusą dla Śnieżki
nie będzie piękne jabłko ofiarowane przez
podstępną macochę. Taką pokusą okaże się
„życzliwa” koleżanka zachęcająca do wypicia drinka czy zapalenia papierosa.
Spotkaliśmy też uwspółcześnione krasnoludki, które nie pracują już w kopalni,

ale jako agenci dla króla–ojca, który, tak jak
obiecał, czuwa nad jedynaczką.
Klasa 6a zaprezentowała jeszcze inną
wersję baśni. Doskonale została skonstruowana postać macochy, która idealnie
wpisała się we współczesne czasy. Jej wyrocznią, jeśli chodzi o potwierdzenie swojej urody, nie jest już zwierciadło, ale laptop i Internet. Wersja klasy 6a zwraca też
uwagę, że nie zawsze warto być postacią
pierwszoplanową i grać pierwsze skrzypce,
o czym przekonała się zła macocha.
Obie wersje baśni są świetną diagnozą
współczesności i zagrożeń, którym muszą

stawić czoła młodzi ludzie. Pokazują też jak
ważna jest rola najbliższych osób. Aktorom
i reżyserowi gratulujemy pomysłu oraz wykonania. Wyrazy uznania należą się również wychowawczyniom obu klas, p. Beacie
Onyszko i p. Agnieszce Rebzdzie, które zagrały w przedstawieniu.
5 września – początek roku szkolnego
Początek roku szkolnego 2011/2012 został
przesunięty na 5 września 2011 r. (poniedziałek) ze względu na przeprowadzane na
terenie szkoły prace remontowe.
Iwona Grabowska - Gralak

Rozmowa z Elżbietą Mieszkowską, dyrektorem Zespołu Szkół
Samorządowych w Podkowie Leśnej
cd. ze str. 2
finansowanie projektu „Nowe szanse małego ucznia”, także w ramach PO KL.
Jest to, w odróżnieniu od wymienionych
wcześniej projektów, których realizacja była
rozstrzygana w drodze konkursów, projekt
systemowy. Jest adresowany do uczniów
klas 1-3 szkoły podstawowej i obejmuje pozalekcyjne zajęcia usprawniające umiejętności czytania i pisania oraz matematyczne,
zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej,
gimnastykę korekcyjną i zajęcia psychoedukacyjne. Budżet tego projektu to 66 000 zł.
Ważnym tematem jest rozbudowa szkoły
i budowa sali sportowej.
Termin zakończenia prac i oddania nowej części szkolnej i sali sportowej jest dość
trudny do określenia, bo prace były opóźnione, jednak w okresie wakacyjnym ich
tempo wyraźnie wzrosło. Lepszym źródłem
informacji w tej kwestii jest z pewnością
Urząd Miasta, który jest inwestorem prac.
Z całą pewnością jednak do czasu rozpoczęcia roku szkolnego będą zakończone prace
remontowe wewnątrz istniejącej substancji
budynków: powiększona świetlica szkolna

i stołówka, przeniesienie pokoju nauczycielskiego do obecnej sali nr 13, gabinetów dyrektora, wicedyrektora i sekretariatu do pomieszczeń powstałych częściowo w miejscu
obecnego wejścia do szkoły. We wrześniu
wejdziemy do szkoły już nowym wejściem,
nieco przesuniętym w stosunku do obecnego. Ukończono już prace przy termomodernizacji budynku, szkoła ma nową elewację.
Ponieważ jednak nie zostanie oddane nowe
skrzydło szkoły, nie zmieni się organizacja
naszej pracy, to oznacza pracę w systemie
dwuzmianowym dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Mamy też kilka sal mniej w porównaniu do roku ubiegłego- w sali 13 będzie
się mieścił pokój nauczycielski, sala 8 to
pomieszczenie świetlicy po powiększeniu
stołówki, a sala 9 i 18 zostały połączone
w jedną, pełnowymiarową salę. Zatem praca w godzinach popołudniowych może być
też udziałem klas 4, 5 lub 6-tych. Perspektywa jednak jest bardzo dobra - po oddaniu
nowego skrzydła i sali sportowej wszyscy
uczniowie przyjdą na godzinę 8.00 do szkoły.

www.podkowalesna.pl

W ostatnim czasie dużo mówi się o niebezpieczeństwach czyhających na dzieci i młodzież, zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Szkoła, w której dzieci spędzają
dużo czasu, może podjąć działania profilaktyczne, by w porę interweniować.
Jak co roku, we wrześniu przygotowujemy programy i plany pracy, wśród nich
także program profilaktyki szkoły. Na
spotkania przyszłoroczne z uczniami, rodzicami, nauczycielami chcemy zaprosić
specjalistów zajmujących się przemocą rówieśniczą. W programie tegorocznym chcemy położyć akcent na cyberprzemoc, która
szczególnie rozwija się w środowisku dzieci
- są jej ofiarami, sprawcami lub przyzwalającymi świadkami. Oprócz specjalistów zajmujących się tą materią od strony psychologicznej, chcemy zaprosić też do współpracy
policjantów.
Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów
w nadchodzącym roku szkolnym.
rozmawiała Joanna Snarska-Pasternak
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Aktualności ze Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima
czerwiec, lipiec, sierpień 2011
www.szkola2.pl
Akcja - Gramy dla Papieża
Zakończenie roku szkolnego 2010/2011
rozpoczęliśmy nietypowym koncertem.
Było to wydarzenie międzyszkolne, w którym uczestniczyli uczniowie Szkoły Samorządowej z Podkowy Leśnej oraz Szkoły
w Żółwinie, Szkoły św. Teresy i Gimnazjum
św. Hieronima. Na fletach prostych zagraliśmy Barkę - ulubioną pieśń Jana Pawła II.
Koncertowało ponad 50 osób pod opieką artystyczną pana Michała Białeckiego. Troje
solistów - Justyna Pleskot, Ola Stankiewicz
i Janek Filipp - zaśpiewało zwrotki, a wszyscy uczestnicy włączyli się w wykonanie
refrenu.
Do tej pory wspólnie dwukrotnie graliśmy kolędy i, jak było słychać w niedzielę
19 czerwca, wspólny repertuar flecistów
oraz liczba grających powiększają się.
Wizyta nauczycieli SIESC
w Podkowie Leśnej
W dniach 23-29 lipca odbywał się w Warszawie zjazd nauczycieli organizowany
przez SIESC – Międzynarodowy Sekretariat Katolickich Nauczycieli Licealnych.
SIESC jest jednym z 6 sekretariatów w ramach Międzynarodowej Federacji Intelektualistów Katolickich zwanej Pax Romana.
Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej
jest członkiem tego sekretariatu. Był to
56. zjazd w historii tej organizacji i po raz
pierwszy odbywał się w Polsce. Zdecydowana większość nauczycieli należących do
stowarzyszenia to Francuzi, Włosi, Niemcy
i Austriacy.
Głównym tematem spotkania było:
„Duch wspólnotowy przeciw demonom
przeszłości (rola nauczycieli chrześcijańskich w „oczyszczaniu” bliskiej pamięci)”.
W ramach zjazdu ponad 60 nauczycieli
z dwunastu krajów europejskich odwiedziło
Podkowę Leśną. Zwiedzili kościół, spotkali
się z delegacją władz miasta na czele z Panią Burmistrz i odwiedzili Szkołę św. Teresy. Pani Burmistrz ufundowała dla każdego
uczestnika angielską wersję przewodnika

po Podkowie Leśnej. Serdeczność, z jaką
goście dziękowali za wizytę w naszym mieście była dowodem, że bardzo im się w Podkowie Leśnej podobało.
I rocznica śmierci
ks. Leona Kantorskiego
Mieszkańcy i władze Podkowy Leśnej nie
zapomnieli o pierwszej rocznicy śmierci ks.
Leona Kantorskiego. W niedzielę - 24 lipca i we wtorek - 26 lipca odbyła się msza
święta w Jego intencji. We wtorek o godz.
9.00 ks. Jacek wraz z delegacją władz miasta i grupą parafian modlił się przy grobie
ks. Leona. Zespół Wideokroniki Podkowiańskiej pod kierunkiem prof. Michała
Bogusławskiego przygotował półgodzinny
film o ks. Leonie. Prezentacja odbyła się
w dolnym kościele w dwie kolejne niedziele
31 lipca i 7 sierpnia. Dziękujemy wszystkim
za pamięć.

Zakończenie budowy
Po ponad dziewięciu latach pracy widać
zakończenie budowy szkoły podstawowej.
Z tych dziewięciu lat siedem było poświęconych na przygotowanie, a tylko dwa lata
trwały prace budowlane. Miesiąc sierpień
był poświęcony na zamontowanie drzwi,
drobne prace wykończeniowe i wyposażanie szkoły. Mamy głębokie przekonanie, że
uda nam się uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu do 1 września. Pragniemy,
by tego dnia wszystkie klasy szkoły podstawowej mogły usłyszeć pierwszy dzwonek
w nowym budynku.
Uroczyste poświęcenie części dydaktycznej Szkoły św. Teresy rozpocznie
się w sobotę, 1. października mszą św.
o godz. 10.00 w naszym kościele, z udziałem kardynała Kazimierza Nycza.
Dzień później w niedzielę 2 października, przez pół godziny po każdej mszy
św. można będzie zobaczyć wnętrze nowego budynku szkolnego. Wszystkich
mieszkańców naszej parafii serdecznie zapraszamy na uroczystość oraz do
zwiedzenia szkoły.
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Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60
Wystawa Psów Kochanych – Otwarte
Ogrody i szkolne tradycje
Wystawa Psów Kochanych ma długą historię. Wszystko zaczęło się siedemnaście
lat temu. Razem z naszymi uczniami chodziły do liceum dwa psy. Nie były bezpańskie,
miały domy, ale najwięcej czasu spędzały
w szkole. Pojawiały się pierwszego września i znikały w czerwcu z ostatnim dzwonkiem. Nie wiadomo, jak się wabiły. Jednego – jasnego dużego mieszańca – dzieci
nazywały „Jabol” – od zwyczajowej nazwy
najtańszego wina „Patykiem pisane”, które
charakteryzowało się mocnym zapachem
siarki i czegoś jeszcze obrzydliwszego. Podobno nasz szkolny pies też tak pachniał.
Nikomu to nie przeszkadzało. Sypiał często
„na boku” z wyciągniętymi łapami na środku klasy i trzeba było nieźle się nagimnastykować, żeby coś zapisać na tablicy. Niekiedy zwijał się pod krzesłem jasnowłosego
Władzia, który karmił go kanapkami czę-

Uczniowie klasy drugiej, którzy byli organizatorami Wystawy

ściej niż inni, był jego największym przyjacielem i opiekunem. I to właśnie ta klasa,
klasa Władzia, Kasi, Magdy, Jacka, Gondola
i Izy zorganizowała pierwszą psią wystawę.
Wszystko wymyślili i przygotowali sami.
Wkrótce włączyliśmy wystawę w program wychowawczy szkoły. Stanowi ona
zadanie dla klasy pierwszej. Wspólna praca
ma zintegrować naszych uczniów, przekonać, że warto coś robić dla innych, nauczyć
praktycznego działania. Praca przy organizacji wystawy stanowi również warunek
zaliczenia przedmiotu o nazwie przedsiębiorczość.
W tym roku wpisaliśmy naszą wystawę
w program Otwartych Ogrodów. Oprócz
głównego konkursu psów, wspaniale i życzliwie omawianych przez pana Jana Borzymowskiego, sędziego, który wspiera nas
już od kilku lat, był także pokaz psów ze
schroniska oraz wystawa zdjęć psów naszej
uczennicy Małgorzaty Castelli, wystawa
wierszy Jerzego Ludwika Kerna, ilustrowanych rysunkami Agnieszki Pietrzykowskiej
i ekspozycja akwareli mamy naszego ucznia
pani Joanny Wajdenfeld. Można było także
zasięgnąć porady u behawiorysty - absolwentki naszego liceum Agnieszki Perzyny,
zjeść ciasto w szkolnej kawiarence oraz kupić karmę lub smycz czy zabawkę dla psa
w stoisku zaimprowizowanym przez zeszłorocznego maturzystę Daniela Pągowskiego
– właściciela internetowego sklepu Bagira,
jednego z trzech sponsorów wystawy. Jemu

oraz dwóm innym sponsorom – ZOO service (Maximus B Box 64) i pani Annie Nowickiej prowadzącej sklep zoologiczny w Milanówku - serdecznie dziękujemy. Bardzo
jesteśmy wdzięczni także za pomoc przy
organizacji wystawy pani Annie Gawryś
i pozostałym wolontariuszom ze schroniska
w Milanówku.
Dochód z wystawy przekazaliśmy Schronisku Dla Zwierząt w Milanówku.
PS. Nie udało nam się zorganizować porad weterynaryjnych. Zaprzyjaźniona pani
weterynarz, która miała służyć nam swoją
pomocą, niestety, nie przybyła z przyczyn
od siebie niezależnych. Było zbyt późno,
by znaleźć jakieś zastępstwo. Wszystkich,
którzy przyszli z nadzieją, że skorzystają
z pomocy weterynarza, serdecznie przepraszamy.
Beata Wróblewska

Uczestnicy Wystawy

Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku
ogłasza

2. edycję konkursu
na prezentację multimedialną

„Odkrywanie przeszłości
- znane i nieznane zabytki naszego regionu”
Wyprawy piesze, rowerowe, autobusem, kolejką, pociągiem - z kamerą, aparatem fotograficznym, „wypasionym” telefonem - odkrywanie w najbliższej okolicy ciekawych miejsc, domów, willi, kapliczek, ich historii... to może być to! Konkurs „Odkrywanie przeszłości
- znane i nieznane zabytki naszego regionu” adresowany jest do Was, młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Pobawcie się w detektywów,
dokumentalistów, reżyserów, odkrywców! Usiądźcie potem przed komputerem, przygotujcie ciekawe prezentacje multimedialne dotyczące waszych odkryć i nadeślijcie je na adres:
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku,
ul. Gołębia 1, 05-807 Podkowa Leśna
z dopiskiem „Odkrywanie przeszłości - 2 edycja”
do 15 października 2011 r.
Na pytania dotyczące kierunków poszukiwań i wybranych przez Was obiektów chętnie udzielą odpowiedzi konsultanci - znawcy zabytków, historii, okolicy. Zachęcamy do korzystania z ich wiedzy!
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku tel. 22 758 93 63, e-mail e.cieslak@stawisko.pl
W bibliotekach publicznych i ośrodkach kultury dostępne są płyty CD z nagrodzonymi i wyróżnionymi prezentacjami powstałymi
podczas ubiegłorocznej edycji - one też mogą być inspirujące.
Czekamy na Wasze prace!
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25-lecie obecności Sióstr Klawerianek w Podkowie Leśnej
Rok 2011 jest znaczący dla naszego domu,
gdyż 31 sierpnia mija 25 lat od chwili przybycia do Podkowy Leśnej pierwszych sióstr
Klawerianek. Były to: s. Anastazja Banowska i s. Elżbieta Burdak (niedługo potem dojechała s. Danuta Stępak). Wszystkie przyjechały z Krosna w 1986 roku, po tym jak
ks. Kwaśnik z Lubatowa (okolice Krosna)
chciał sprzedać dom w Podkowie Leśnej.
Był to dom jego brata, który zmarł. Po konsultacjach i ustaleniach siostry przejęły na
własność dom i działkę.
I tak, 31 sierpnia 1986 r. przyjechały siostry Klawerianki z Krosna, dając tym samym początek nowej wspólnocie podkowiańskiej. Zaraz rozpoczęły się też starania
o pozwolenie na rozbudowę tego jednorodzinnego domku.
W początkach pobytu w Podkowie siostry
doświadczały wiele życzliwości ze strony
nowych sąsiadów i nowo poznawanych parafian.
To często rekompensowało trudności, jakich siostry doznawały w wielu urzędach…
Chcąc opisać cały trud związany z uzyskaniem pozwolenia i zdobywaniem materia-

łów budowlanych w tamtych latach, trzeba
by na to poświęcić wiele stron papieru.
W dniu 12 marca 1987 r. pierwszą Mszę
św. w prowizorycznej kaplicy odprawił
śp. ks. Leon Kantorski.
Prowadząc rozbudowę klasztoru siostry
rozpoczęły animację misyjną na bardzo szeroką skalę. By przybliżać ludziom troski Kościoła misyjnego udawały się do wielu parafii na terenie całego kraju zabierając ze sobą
„Echo z Afryki”. Wokół domu zawiązała się
wierna grupa Współpracowników i Przyjaciół Misji.
29 września 1990 r. nastąpiło poświęcenie przez abpa Bronisława Dąbrowskiego
nowej kaplicy i całego domu. Z kolei 8 maja
1994 roku odbyły się w Podkowie uroczystości związane z 100-leciem założenia Zgromadzenia.
Przez te 25 lat wiele sióstr Klawerianek
pracowało w tym domu. Większość z nich
z Podkowy wyjechała do pracy za granicą,
by tam szerzyć ideę misyjną. To one tworzyły historię tego domu.
Jubileusz to również czas wyrażenia
wdzięczności Panu Bogu za wszelkie łaski
udzielone wspólnocie posługującej w tym

Pierwsza Msza św. odprawiona w kaplicy
przez ks. Leona Kantorskiego 12.03.1987 r.
domu jak i ludziom związanym z tym klasztorem. Przez te wszystkie lata było ich tak
wielu... Korzystamy więc z okazji, aby tym
wszystkim naszym Przyjaciołom podziękować za wszelkie dobro, którego nasza
wspólnota doświadczyła.
Zmarłym niech Bóg wynagrodzi wieczną
szczęśliwością, a żyjących niech obdarza
błogosławieństwem.
s. Iwona Osękowska SSPC

Jubileusz 75-lecia Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Dniem szczególnym dla Naszej Rodziny
Zakonnej Sióstr św. Teresy od Dzieciątka
Jezus jest 1 sierpnia bieżącego roku, w którym rozpoczęłyśmy dziękczynienie Bogu za
dar Jubileuszu 75 - lecia powstania Zgromadzenia /1936 - 2011/.
Piękno duchowe św. Teresy zafascynowało ks. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka - ordynariusza diecezji łuckiej, który uczestniczył
w jej beatyfikacji i kanonizacji. Ją wybrał
na osobistą duchową mistrzynię i Patronkę
swej diecezji, rozpowszechniając jej duchową doktrynę.
Owocem nawiązania wielkiej przyjaźni ze
św. Teresą było powołanie do istnienia Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka
Jezus 1 sierpnia 1936 roku. Biskup pragnął,
aby w czasach braku poszanowania autorytetu, siostry pielęgnowały wśród dzieci
i młodzieży dziecięcy, pełen miłości stosunek do Pana Boga. Duchową drogę św. Teresy uczynił regułą ich życia. Na początku
siostry rozwijały swą działalność katechetyczną, wychowawczą i społeczno- religijną
przede wszystkim na Wołyniu. Prowadziły
zakład naukowo - wychowawczy, internat,
przedszkole, dom starców, kursy kroju i szycia. Opiekowały się Kółkami Żywego Różańca, Akcją Katolicką i Stowarzyszeniem
Młodzieży Żeńskiej.

Obecnie, zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia, zajmujemy się przede wszystkim
wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży w duchu św. Teresy od Dzieciątka
Jezus. Zadanie to realizujemy poprzez podejmowanie katechezy w szkole, prowadzenie placówek oświatowo - wychowawczych
w Suwałkach i Wasilkowie oraz dla dzieci
niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej.
Włączamy się także w prace parafialne
w kancelariach parafialnych i zakrystiach,
pomoc w duszpasterstwie parafialnym,
prowadzenie scholi dziecięcych i młodzieżowych oraz grup formacyjnych Terezjańskiego Apostolstwa Ufności. Ponadto podejmujemy pracę jako pielęgniarki w szpitalu
w Gioia del Colle we Włoszech, posługując
osobom chorym na trąd. Za przykładem
naszej Patronki, wspieramy swą modlitwą
kapłanów i misjonarzy. Jesteśmy związane
z duchowością Karmelu poprzez św. Teresę
od Dzieciątka Jezus, jak też akt agregacji do
Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry
Karmel, który nastąpił 11 maja 1991 r.
Dom zakonny przy ul. Ejsmonda 17 został
utworzony w 1967 r. Na początku jego istnienia zamieszkały tu 3 siostry. Nie posiadały wówczas stałych środków utrzymania.
W kwietniu 1969 r. siostry otworzyły „prze-

chowalnię” dla dzieci do lat 3, która cieszyła
się ona uznaniem miejscowych rodziców.
Obecnie Dom zakonny służy do formacji
młodych sióstr. Odbywają się w nim także Kapituły Generalne, zebrania Zarządu
i Sióstr przełożonych, rekolekcje zakonne
i dni skupienia dla młodzieży i innych grup
formacyjnych z różnych stron Polski.
Siostry włączają się czynnie w prace przy
parafii św. Krzysztofa oraz prowadzą scholę
dziecięcą w parafii i grupę młodzieży Terezjańskie Apostolstwo Ufności przy domu zakonnym. We wspólnocie parafialnej Siostry
animują modlitwę za kapłanów. Swą modlitwą i cichą ofiarą wraz z innymi Zgromadzeniami na terenie parafii wspierają tych,
wśród których Opatrzność Boża ich stawia.
s. Teresa Kalska, terezjanka
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Środowiskowy Dom Samopomocy
Wiosna i początek lata w środowiskowym
domu samopomocy upłynęły nam przyjemnie. Mieliśmy zapewnionych wiele atrakcji.
Podziwialiśmy magiczne sztuczki iluzjonisty
pana Stanisława. Jego czary wprawiały nas
w osłupienie, a już szczególnie zdziwione
były te osoby, które asystowały czarodziejowi. Jeden z naszych uczestników Sylwester
wyciągnął z ziemniaka 10 złotych, a w magicznym pudełku znikała w niezrozumiały
sposób kostka. Następnego dnia, po pokazie
iluzjonistycznym, część naszych uczestników brała udział w EKO PIKNIKU, imprezie
promującej zdrowe żywienie, która odbyła
się w Środowiskowym Domu Samopomocy
przy ulicy Rozłogi w Warszawie. Na miejscu
układaliśmy prawidłowy jadłospis, a Marta
wymyśliła zestaw ćwiczeń gimnastycznych
i osobiście go zaprezentowała. Po obiedzie
wróciliśmy do Podkowy pochwalić się nagrodami wszystkim kolegom i koleżankom.
W międzyczasie w ośrodku odbywały się
próby do przedstawienia „W sieci”. Wystawialiśmy je na spotkaniu integracyjnym „Ku
Dobru” dnia 19 maja w Piastowie. Oprócz
nas, swoje przedstawienia zaprezentowały również grupy z Pruszkowa, Brwinowa,
Czubina, Grodziska Mazowieckiego i innych miast. Po imprezie wszyscy wypuściliśmy w niebo kolorowe baloniki. Zostaliśmy
nagrodzeni instrumentami perkusyjnymi,
które zamierzamy wykorzystywać u siebie

w ośrodku w ramach zajęć muzykoterapeutycznych.
W sobotę 21 maja pojechaliśmy do Warszawy na 13 Ulicę Integracyjną, organizowaną
przez nasze Stowarzyszenie. Mieliśmy swoje stoisko, na którym prezentowaliśmy artystyczną biżuterię, przedmioty zdobione metodą decoupage, gliniane donice i naczynia
oraz innego rodzaju wyroby rękodzielnicze.
Dnia 6 czerwca udaliśmy się na wycieczkę
autokarową do Ciechocinka. Tam zaopiekował się nami pan przewodnik i towarzyszył
nam podczas zwiedzania miasta. Najpierw
oprowadził naszą grupę po warzelni soli,
w której uzyskuje się sól poprzez odparowywanie wody wydobytej z dna ziemi. W Ciechocinku oglądaliśmy także piękne dywany
kwiatowe, fontannę „Jaś i Małgosia”, a na
końcu wdychaliśmy zdrowe, nasycone minerałami powietrze pod tężniami solnymi.
Po tych wszystkich atrakcjach zjedliśmy
obiad w restauracji, chwilę jeszcze pospacerowaliśmy po miasteczku w celu nabycia
pamiątek i wróciliśmy do domu.
Dnia 8 czerwca część podopiecznych
z naszego ośrodka brała udział w X Otwartej Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych
w Warszawie. Było to nie lada wyzwanie,
nasi podopieczni uczestniczyli w 13 konkurencjach, jak np. biegi, rzuty piłką do kosza,
skoki, jazda na ergocyklometrze.
W sobotę 11 czerwca w Grodzisku Mazowieckim odbył się Międzynarodowy Jar-

mark Produktów Regionalnych. Wystawialiśmy tam prace wykonane przez naszych
uczestników. W naszej ofercie były gliniane
misy, doniczki, przedmioty dekorowane metodą decoupage oraz oryginalna biżuteria
z filcu i koralików. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu oraz
promować swój ośrodek. Te wszystkie informacje można przeczytać na naszej stronie: www.sds.ksnaw.pl.
Anna Krauze

Obchody 67. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego

Wspomnienie o Kalinie
Szydłowskiej - Pawłowicz

Punktualnie o godzinie 17, w godzinę wybuchu
Powstania, przy kwaterach powstańców warszawskich na cmentarzu w Podkowie Leśnej zawyła syrena upamiętniająca ofiary zrywu z 1944 roku.
Podkowianie, władze miasta oraz przedstawiciele Szkoły Samorządowej, składając wieńce i paląc znicze, oddali hołd pamięci walczącym za wolność Ojczyzny. Obchody rocznicowe wzbogacone zostały wspomnieniami mieszkanek naszego miasta, które pamiętają
wydarzenia Powstania Warszawskiego oraz czynnie brały w nim
udział.
Anna Lorens

W dniu 17 lipca odeszła od nas niespodzianie Kalina Szydłowska-Pawłowicz,
malarka, poetka, autorka opowiadań, od
wczesnego dzieciństwa mieszkanka Podkowy. Była członkiem Szarych Szeregów,
a potem Armii Krajowej. Pełniła funkcje
sanitariuszki w szpitalu powstańczym
w Kasynie i w willi Baniewiczów.
Po wojnie studiowała malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od
czasu ukończenia studiów dużo malowała
i systematycznie pokazywała swoje prace biorąc udział w wystawach zbiorowych. Podróżowała wiele zwiedzając muzea Europy,
ale najbliższa jej sercu była podkowiańska przyroda i ulubiony
Beskid Sądecki - motywy prac, które wystawiała kilkakrotnie
w naszym mieście. Opatrzność sprawiła, że malowanie było jej
ostatnią czynnością.
Kalina Szydłowska Pawłowicz była człowiekiem niezwykle
dobrym i szlachetnym, wielkiej delikatności uczuć. Była też
człowiekiem „społecznym”, członkiem Towarzystwa Przyjaciół
Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna, chętnie biorącym udział w różnorakich zajęciach i spotkaniach, pełnym życzliwości do ludzi.
Będzie nam Jej brakowało.
Zofia Broniek

www.podkowalesna.pl
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Informacja o zakresie pomocy udzielanej beneficjentom/mieszkańcom
przez Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”.
Stowarzyszenie pośredniczy przy pozyskiwaniu przez beneficjentów środków
unijnych z PROW 2007-13 Oś 4 LEADER
zarezerwowanych dla naszego terenu
(Brwinów i Podkowa Leśna). Beneficjentami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i
prawne (gminy, stowarzyszenia, instytucje,
a także firmy). Największym zainteresowaniem cieszy się działanie „MAŁE PROJEKTY”.
LGD ogłasza nabór (na najbliższy zapraszamy w połowie października!), organizuje
szkolenia i pomoc ekspercką przy przygotowaniu wniosków. 15-osobowa Rada składająca się z członków Stowarzyszenia ocenia
złożony wniosek pod względem zawartości
merytorycznej (zgodności z LSR). Po pozytywnej ocenie, dokumenty są przesyłane do
tzw. instytucji wdrażających (w przypadku
Małych Projektów jest to Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego). Tam
projekt jest oceniany pod względem formalnym. Po pozytywnej merytorycznej weryfikacji przez Radę LGD wniosek oczekuje na
ocenę formalną w Urzędzie Marszałkowskim. Pierwsze pismo, jakie otrzyma bene-

ficjent z UM będzie prawdopodobnie dotyczyło wezwania do uzupełnień.
Warto wiedzieć, że beneficjent ma prawo
zwrócić się pisemnie o przedłużenie terminu wykonywania danej czynności w trakcie
weryfikacji. Jeśli takiego pisma nie złoży,
obowiązują terminy z pierwszego przysłanego pisma o poprawki. Zwracamy się do
osób które złożyły projekty za pośrednictwem LGD z prośbą o stałe utrzymywanie
kontaktu z biurem LGD!
Małe Projekty nie są na wszystko! Zakres
i koszty kwalifikowane podlegające refundacji są określone w odnośnym rozporządzeniu, a zapisy naszego lokalnego LSR
dodatkowo ten katalog zawężają!
Przyznane środki mają charakter refundacji poniesionych nakładów (w ramach
kosztów kwalifikowanych). Oznacza to, że
należy wyłożyć swoje pieniądze, by po zakończeniu działania ubiegać się o zwrot
w wysokości do 70% (w przypadku MP).
Z pozostałych 30% część może być rozliczana pracą własną oszacowaną i wykazaną
wg przyjętych reguł.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl. Zapra-

szamy także do biura w Podkowie Leśnej na
ul. Świerkowej 1.
Życzymy satysfakcji z realizowanych działań na rzecz społeczności lokalnej!
2011 to Międzynarodowy Rok Lasów
Las – to wielkie dobro publiczne umożliwiające każdemu z nas powrót do natury.
Realizując nowy, ponadlokalny edukacyjno
– ekologiczny projekt, będziemy namawiać
mieszkańców, aby korzystając z dobroczynnego oddziaływania specyficznego mikroklimatu leśnego myśleć o przyszłych pokoleniach. Na przykład różnicując nasadzenia
w naszych przydomowych ogrodach zadbać
o zachowanie bioróżnorodności.
Partnerem w projekcie jest Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie
Leśnej. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
zapraszamy do współpracy w ramach nowego dwuletniego, międzynarodowego projektu partnerskiego Grundtviga „Forests for
All, All for forest”.
Anna Łukasiewicz
Prezes Stowarzyszenia LGD
„Zielone Sąsiedztwo”

Świat bez pszczół ?!
Trudno to sobie wyobrazić, ale małe pszczółki zapylają
ponad 1/3 roślin które dają nam żywność. Media alarmują światowa populacja pszczół jest zagrożona. Problem dotarł
już do Polski.
W niektórych regionach naszego kraju nie przeżywa zimy
30 proc. rodzin pszczelich. W Polsce są niecałe 44 miliardy
pszczół i z każdą sekundą ubywa ich 105. A to one odpowiadają za zapylanie dużej części roślin uprawnych - alarmują
organizatorzy akcji „Pomagamy Pszczołom”.
Dlaczego tak się dzieje?
Nikt jak dotąd nie potrafił wskazać dokładnej przyczyny, choć problem wymierających pszczół badają naukowcy
z całego świata. Najczęściej wymieniane czynniki wpływające na wymieranie pszczół: skażenie środowiska prowadzące do obniżenia odporności pszczół, stosowanie chemii
w rolnictwie, choroby pszczół – zarówno grzybicze jak i wirusowe, zmiany klimatyczne, transport pszczół na odległość
tysięcy kilometrów w celu zapylania.
Informacje o tym, jak można pomóc pszczołom są dostępne na stronie internetowej akcji
www.pomagamypszczolom.pl.
Zarejestruj się na tej stronie i dowiedz się, co już możesz
zrobić.
Od dziś niech w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów
każda pszczoła ma wagę złota!
W materiale wykorzystano informacje ze strony
www.pomagamypszczolom.pl,
Anna Łukasiewicz
Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”
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WSPIERAJMY PSZCZOŁY!
Zaproś pszczołę do ogrodu!
Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” we współpracy ze Związkiem Podkowian zapraszają mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów do wspólnych działań proekologicznych. Spotkajmy się we
wrześniu na zielono-sąsiedzkim pikniku i pokażmy, że my też wspieramy pszczoły!
Przygotujemy dla Mieszkańców sadzonki miododajnych roślin, zapewnimy porady ekspertów i spotkanie z najprawdziwszymi pszczelarzami
z powołania. Przyjdźcie z Waszymi dziećmi i wnukami! Życie w zgodzie
z zasadami zrównoważonego rozwoju to także dbałość o wychowanie
przyszłych pokoleń rozumnie gospodarujących wspólnym dobrem jakim
jest nieskażone, zróżnicowane środowisko naturalne.
Tematem przewodnim jest ochrona pszczół oraz promocja proekologicznych zachowań zróżnicowanie nasadzeń w naszych ogrodach i bioróżnorodność.
Spotkajmy się w sobotę 24 września 2011 r. w godzinach 10-14 w centrum Podkowy Leśnej – czyli w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
Informacje o tym, jak można pomóc pszczołom są dostępne na stronie
ogólnopolskiej internetowej akcji www.pomagamypszczolom.pl.
Materiał do projektu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” „WSPIERAJMY PSZCZOŁY - zaproś pszczołę do ogrodu” sfinansowano ze środków
Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER PROW
na lata 2007-2013

www.podkowalesna.pl
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Nowy plac zabaw w Podkowie Leśnej – zdecyduj i głosuj codziennie
Z okazji 100. jubileuszu firma Nivea
ufunduje i zbuduje
100 placów zabaw
na terenie Polski.
To, gdzie powstaną
nowe place zabaw
zależy od internautów, którzy codziennie mogą głosować na wybraną lokalizację
na stronie internetowej Nivea.
W głosowaniu może wziąć udział każdy,
kto zarejestruje się na stronie nivea.pl. Po
zalogowaniu się użytkownicy będą mieli
możliwość oddania głosu.
Aby zagłosować:
1. wejdź na stronę nivea.pl lub
www.100latnivea.pl/glosowanie
2. zarejestruj się

3. aktywuj link, który otrzymasz w e-mailu
4. wpisz unikatowy kod, który dostaniesz na
telefon komórkowy
5. zaloguj się i GŁOSUJ.
Staramy się o to, aby do końca października zdobyć jak najwięcej głosów i znaleźć
się w gronie zwycięzców! Warto powiadomić o akcji krewnych i znajomych oraz
mieszkańców naszego miasta.
Jeśli Podkowa Leśna znajdzie się wśród
zwycięzców, to na terenie Zespołu Szkół
Samorządowych przy al. Jana Pawła II
powstanie plac zabaw: nowe, bezpieczne
miejsce z wieloelementowymi zestawami
zabawowymi, sprawnościowymi, huśtawkami, bujakami sprężynowymi, karuzelą i piaskownicą.
Każdy z internatów biorący udział w głosowaniu uczestniczy jednocześnie w klasyfikacji Lokalny Bohater. Jest to ranking

internautów głosujących na poszczególne
lokalizacje. Im więcej oddanych głosów, tym
wyżej w rankingu znajduje się dany internauta. Klasyfikacja odbywa się na dwóch
szczeblach: Lokalny Bohater danego placu
zabaw i Lokalny Bohater generalnej klasyfikacji.
Oddanie głosu przez internautę na wybrany plac zabaw oznacza przyznanie mu
5 punktów do klasyfikacji Lokalny Bohater
tego placu zabaw i takiej samej liczby punktów do generalnej klasyfikacji Lokalny Bohater.
Jeżeli zaproszona przez internautę osoba
odda głos, zapraszający otrzymuje 1 punkt
do klasyfikacji Lokalny Bohater tego placu
zabaw i tyle samo punktów do generalnej
klasyfikacji Lokalny Bohater.
Beata Homontowska

Konkurs „Polski Internet”
Z przyjemnością informujemy, że strona internetowa
Miasta - Ogrodu Podkowy Leśnej (www.podkowalesna.pl)
została zgłoszona do udziału
w konkursie na najlepszą stronę internetową w kategorii: „Portal Miasta
i Gminy - oficjalne strony”.
Organizatorem konkursu jest fundacja
„The World Internet Foundation”. Konkurs
skierowany jest do wszystkich firm, instytucji, organizacji non-profit, urzędów, szkół
w całej Polsce, a także do osób prywatnych.
Jest to kolejna edycja Konkursu. Internauci dokonują wyboru Laureata i dwóch

Wyróżnionych poprzez głosowanie na stronie internetowej Konkursu (www.polskiinternet.org.pl) w niezależnym głosowaniu.
Oprócz głosowania internautów laureatów
wybierać będzie również Kapituła.
Konkurs obejmuje dwie części:
I Etap (5-30 września 2011 r.): po 5 nominatów z każdej kategorii wybierze zarówno
Kapituła jak i internauci. O wynikach Organizator poinformuje na stronie Konkursu.
II Etap (8-28 października 2011 r.): spośród wybranych w pierwszym etapie Kapituła Konkursu oraz internauci wybiorą po
jednym laureacie i wskażą po dwa wyróżnienia z każdej kategorii.

Serdecznie zapraszamy do głosowania na
stronę www.podkowalesna.pl!
Mariusz Pietrzak

Muzeum Powstania Warszawskiego
prowadzi prace nad przygotowaniem

„Słownika biograficznego uczestników Powstania Warszawskiego”.
W związku z tym stara się zebrać informacje o jak największej liczbie osób, miejsc, źródeł i zbiorów archiwalnych, w których znajdują
się informacje o uczestnikach Powstania. Zamiarem jest dotarcie do wszystkich uczestników Powstania w celu opracowania ich życiorysów. Muzeum prosi także o przekazanie informacji na temat ewentualnych miejsc pochówków uczestników Powstania.
Informacje prosimy kierować
do Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej
pod nr tel. 22 759 21 06
lub adres email biuletyn@podkowalesna.pl.

www.podkowalesna.pl
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Dobry miejski adres

Wsłuchaj się w sprawy Podkowy

Urząd Miejski na Facebook’u

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

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

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

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

Maria Konopka-Wichrowska
maria.konopka-wichrowska@podkowalesna.pl
Helena Skowron
helena.skowron@podkowalesna.pl
Adam Krupa
adam.krupa@podkowalesna.pl
Bogusław Jestadt
boguslaw.jestadt@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Maciej Foks
maciej.foks@podkowalesna.pl
j
p
Agnieszka Świderska
agnieszka.swiderska@podkowalesna.pl
Anna Łukasiewicz
anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Zbigniew Jachimski
zbigniew.jachimski@podkowalesna.pl
Alina Stencka
alina.stencka@podkowalesna.pl

Rozdzielna gazu:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 792 03 60
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis” tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus” tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska tel. 22 729 19 16
Apteka „Pod Aniołem” tel. 22 758 97 60
Apteka Główna tel. 22 729 10 86
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci kanalizacyjnej:
GEA-NOVA, biuro tel. 22 733 01 41
w dni powszednie w godz. pracy
tel. 695 380 695, 607 206 820
alarmowy (po godzinach pracy, nocą, w dni
wolne) tel. 697 229 002
Konserwacja sieci wodociągowej:
HYDROMONT Sp. j.
tel. 661 955 201, 661 955 200
Odbiór odpadów segregowanych:
AMINEX Sp. z o.o.
tel. 22 755 58 57, 22 755 52 58
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 15 70
Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82
czynny: poniedziałek - piątek 8-16
Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 20 61
Biblioteka Publiczna:
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa
p p 18,, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Urząd Pocztowy:
tel. 22 758 93 28
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22, czynna w dni powszednie w godz.: 9.00 - 10.00
oraz 16.30 - 17.30

Burmistrz Miasta:
Małgorzata Stępień-Przygoda
e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Sekretarz Miasta:
Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta:
Maria Ostrowska
Sekretariat (pokój nr 6)
tel. 22 759 21 01, fax. 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste
(pokój nr 7) tel. 22 729 10 62, 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Ewidencja ludności i działalności gospodarczej (pokój nr 7) tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Referat Finansowy:
Podatki: tel. 22 759 21 07
Księgowość: tel. 22 759 21 09
Kasa: tel. 22 759 21 08
Referat Gospodarki Miejskiej (pokój nr 11,
12) tel. 22 759 21 21, 22 759 21 25, e-mail:
gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
Referat Inwestycji (pokój nr 15)
tel. 22 759 21 23
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
Referat Planowania i Rozwoju Miasta (pokój nr 16, 17) tel. 22 759 21 17, 22 759 21 19
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, promocja miasta, strona internetowa:
tel. 22 759 21 06
e-mail: wspolpraca-ngo@podkowalesna.pl
Rada Miasta Podkowy Leśnej:
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
Adresy e-mailowe radnych:
Paweł Siedlecki
pawel.siedlecki@podkowalesna.pl
Anna Dobrzyńska-Foss
anna.foss@podkowalesna.pl
Jarosław Chrzanowski
jaroslaw.chrzanowski@podkowalesna.pl
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Radny Zbigniew Bojanowicz nie posiada
adresu internetowego. Korespondencję
e-mailową do radnego można kierować na
adres: radamiasta@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja:
tel. 22 758 91 10, 22 758 91 05, 609 969 929
Komenda Powiatowa Policji:
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14
Straż Pożarna:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998, 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 20, 22 738 24 51
Posterunek energetyczny Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992, 22 628 45 87
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