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11 listopada 2010 w Podkowie Leśnej

listopada w kościele p.w. św. Krzysztofa odprawiona została wieczorna msza święta w intencji Ojczyzny i Miasta, po której burmistrz
Andrzej Kościelny i wiceburmistrz Małgorzata Stępień-Przygoda złożyli kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim. W uroczystości uczestniczyli liczni

Burmistrz Andrzej Kościelny, wiceburmistrz Małgorzata Stępień-Przygoda,
ks. proboszcz Wojciech Osial i ks. Jacek Zbyszyński, fot. Oskar Koszutski

W

www.podkowalesna.pl

mieszkańcy Podkowy Leśnej i całej parafii, w tym także młodzi wychowankowie podkowiańskich szkół, przygotowujący się do sakramentu bierzmowania. Pod pomnikiem, zwanym także Kalwarią Polską otrzymali oni
pamiątkowe krzyże, które mają im towarzyszyć przez całe życie.
11 listopada, w 92 rocznicę odzyskania niepodległości, w Pałacyku-Kasynie wystąpił Chór Kameralny „Fidelis”. Koncert pieśni patriotycznych nosił tytuł Ojczyzna mnie woła.

Koncert chóru ”Fidelis”, fot. Oskar Koszutski

Informacja o realizacji Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna w latach 2005-2010

lutym 2005 r. Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Strategię Rozwoju
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005 -2014, przygotowaną
przez Komisję ds. Strategii Rozwoju Miasta, w skład której wchodzili radni,
pracownicy urzędu miasta i instytucji miejskich oraz przedstawiciele organizacji społecznych. Posiedzenia komisji miały charakter otwarty i uczestniczyli w nich – na równych prawach – także mieszkańcy Podkowy Leśnej. Prace
odbywały się z udziałem zewnętrznego moderatora, a dokument został powszechnie zaakceptowany i uznany za wspólne dzieło władz samorządowych i obywateli. Trzeba też dodać, że takie opracowania są niezbędne przy
staraniach o europejskie środki pomocowe i Strategia została wykorzystana
przy staraniach o uzyskanie dotacji na rewitalizację Pałacyku Kasyna.
Zadaniem takiego dokumentu, jak Strategia jest określenie kierunków rozwoju miejscowości w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb różnych grup
mieszkańców, przy czym zgodnie uznano, że celem naczelnym jest „realizacja koncepcji miasta ogrodu w XXI wieku, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju”.
Jako motto opracowania przyjęto fragment książki Andrzeja Tyszki Żyjąc
wśród leśnych ogrodów wydanej przez Bibliotekę Staszowską: „Trzeba dobrze uświadomić sobie skalę unikalności tego miejsca na mapie, nie tylko
na mapie regionu, ale całego kraju… Podkowa Leśna pozostała, pomimo
pół wieku degradacji i zaniedbań, miejscowością stanowiącą próbę realizacji
śmiałego nowatorstwa cywilizacyjnego. Jest to próba powołania do życia niespotykanego przedtem założenia urbanistycznego i jedno z niewielu dokonań, które się w świecie nowoczesnej cywilizacji powiodło i przetrwało próbę
czasu…. Podkowa nie jest tylko zabytkiem, jest ona żywym świadectwem,
że to co powiodło się angielskim realizatorom koncepcji „garden city” w ich
własnym kraju, trwa i istnieje tutaj. W Europie kontynentalnej nie ma drugiego takiego miasta ogrodu…”
Przyjęto także następujące cele strategiczne:
Cel 1: Nowoczesna infrastruktura komunalna (z zastosowaniem technologii pro-ekologicznych),
Cel 2: Ochrona środowiska naturalnego i układu urbanistycznego
miasta ogrodu,
Cel 3: Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców miasta ogrodu,
Cel 4: Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej, przy czym
tylko cel IV stanowi pewną nowość, pozostałe były w różnym stopniu
realizowane przez władze samorządowe Podkowy Leśnej. Trzeba też
podkreślić, że wszystkie cztery cele są jednakowo ważne, muszą być
realizowane równolegle, a odstąpienie od ich wykonania może stano-

wić barierę dla podjęcia celów szczegółowych (ogółem 30, rozpisanych
na ponad 60 konkretnych zadań).
Przygotowana została także Lista zadań służących realizacji celów strategicznych i szczegółowych, których wykonawcami są Urząd Miasta, instytucje miejskie, przedsiębiorcy, a także organizacje pozarządowe. Strategia
Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna jest dokumentem żywym, może
podlegać zmianom, np. w roku 2009 dokonano jej aktualizacji, włączając
rozbudowę szkoły samorządowej (w ramach I celu strategicznego), przede
wszystkim jednak jej realizacja musi być monitorowana i oceniana.
Realizacja Strategii podlegała corocznej ocenie wewnętrznej, publikowanej później na stronie www miasta. Ponieważ jednak w 2010 roku kończy się
kolejna kadencja władz samorządowych, w tym także burmistrza Andrzeja
Kościelnego, który opracowanie tego dokumentu zainicjował, postanowiono dokonać szczegółowej analizy stopnia realizacji poszczególnych celów
i zadań. Dokonano jej na podstawie danych ze statystyki publicznej oraz
informacji wewnętrznych. Na tej podstawie szacunkowo określono procent
realizacji poszczególnych zadań, celów, jak i całej Strategii – jako średnia
arytmetyczna wszystkich celów szczegółowych. I tak: wykonanie Celu nr 1
oceniono na 45 proc., celu nr 2 – na 50 proc., celu nr 3 – na 74 proc.
i celu nr 4 na 70 proc.; średnia dla dotychczasowego okresu realizacji
wynosi 60 proc. i oznacza, że Strategia jest realizowana terminowo.
Całościowy raport z wykonania programu znajduje się na stronie:
www.podkowalesna.pl, w zakładce „Samorząd – Strategia Zrównoważonego Rozwoju”. Tutaj zamieszczamy skrót z raportu, wskazując
zarówno na najważniejsze dokonania, jak i nie w pełni zrealizowane
zadania:
1.	W 2008 r. zakończono wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej, do
której podłączyło się obecnie ok. 80 proc. nieruchomości .
2.Wykonanie wodociągu i kanalizacji umożliwiło podjęcie modernizacji nawierzchni ulic. W latach 2005-2010 wyremontowano lub wybudowano
łącznie 16,1 km dróg gminnych, co stanowi ok. 40 proc. docelowego programu realizacji zadania (42 km dróg gminnych). Remonty dróg były planowane w systemie jednorocznym, od 2007 roku zakres inwestycji jest
uzgadniany z doraźną komisją Rady Miasta. Mimo kilkakrotnie składanych
wniosków o dotacje zewnętrzne nie udało się pozyskać dodatkowych środków na ten cel, bowiem ulice lokalne na obszarze rezydencyjno-mieszkaniowym nie są uwzględniane ani w programach strukturalnych UE, ani
w programach rządowych. We wrześniu 2010 po raz trzeci złożony został
cd na str. 3

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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Setne urodziny podkowianki
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listopada 2010 roku setne urodziny obchodziła pani Stanisława
Ślebzak, mieszkanka Podkowy Leśnej.
Jubilatka urodziła się w Jakubikach koło Siedlec. Do 50 roku życia
mieszkała w rodzinnej miejscowości, w 1960 r. przeprowadziła się wraz
z mężem do Podkowy Leśnej, gdzie zamieszkała z synem i jego rodziną.
Pracując zawodowo pomagała w wychowaniu wnuków i prawnuków, a teraz cieszy się także z praprawnuczki.
Nazywana przez sąsiadów panią Stasią, Jubilatka jest osobą zdrową, nie
skarży się na żadne dolegliwości, nie bierze lekarstw. Na pytanie, jaka jest
recepta na doczekanie takiego wieku, i w dodatku w takiej formie, uśmiecha
się i mówi, że taka się już urodziła. A potem dodaje jeszcze, że zawsze robiła
to, co lubiła, jadła mało, ale zdrowo i dużo się ruszała. Bardzo lubiła pracę na
świeżym powietrzu, w ogrodzie miała mnóstwo kwiatów i warzyw z domowej
uprawy. Otoczona rodziną i najbliższymi, nigdy nie była sama, pozostała
życzliwa i łagodna, lubiana przez sąsiadów i znajomych.
W niedzielę 14 listopada o godz. 13:00 w kościele p. w. św. Krzysztofa
w Podkowie Leśnej odprawiona została msza święta w intencji Jubilatki.

Tekst i zdjęcie Joanna Snarska-Pasternak

INFORMACJE RADY MIASTA
Życzenia dla Jubilatki od burmistrza, Andrzeja Kościelnego

Nagroda dla mieszkanki
Podkowy Leśnej

M

agdalena Anna Prosińska, mieszkanka Podkowy Leśnej i inicjatorka – wspólnie z Łukaszem Willmanem
– festiwalu Otwarte Ogrody (w Podkowie Leśnej odbywają się od 2005 roku)
została laureatką tegorocznej, XI edycji
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Nagrody te są przyznawane osobom „mającym szczególne zasługi
w ramach twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury,
wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe oraz za dokonania
przynoszące wymierne korzyści mieszkańcom regionu, ważne dla rozwoju
województwa mazowieckiego”.

O

ptasie Budki i wycieczki

d czterech lat, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej władze miasta finansowały każdej wiosny zakup ponad
stu budek lęgowych dla ptaków. W naszych ogrodach zawisło dzięki temu
ponad 450 nowych budek dla szpaków i sikorek. Miłośnicy ptaków spotykają
się też każdego roku na połączonych z prezentacjami pogadankach Adama
Tarłowskiego, obserwują ptaki na spacerach po Podkowie, odbyli też dwie
wycieczki – nad stawy w Raszynie i Falentach oraz nad ujście Jeziorki do
Wisły. Naszym przewodnikiem jest Gerard Sawicki. Wszystkich chętnych
zapraszamy zimą na podglądanie ptaków w Puszczy Kampinoskiej. (ażm)

PODKOWIANIE 2003 – 2009

Fotografie Jacka Maziarskiego w Pałacyku- Kasynie
otwarcie wystawy w piątek, 3 grudnia 2010 r. o godz. 18.00
organizatorzy: Uniwersytet Otwarty Pokolenia i CKiIO
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odczas ostatnich sesji Rada Miasta Podkowy Leśnej przyjęła następujące uchwały:
Nr 195/XLII/2010 w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 31 lipca 2009
r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego,
Nr 196/XLII/2010 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna,
Nr 197/XLIII/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 193/XLI/2010 Rady
Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie umieszczenia
tablicy pamiątkowej poświęconej powstańcom warszawskim na budynku
Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18,
Nr 198/XLIII/2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji,
Nr 199/XLIII/2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,
Nr 200/XLIII/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym gruntu na okres do trzech lat,
Nr 201/XLIII/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym gruntu na okres powyżej trzech lat,
Nr 202/XLIII/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta,
Nr 203/XLIII/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 45/XI/2007 Rady Miasta
Podkowy Leśnej z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały
nr 84/XXIII/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
Nr 204/XLIII/2010 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Podkowie Leśnej,
Nr 205/XLIII/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na
lata 2010-2014,
Nr 206/XLIV/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości za 2011 rok,
Nr 207/XLIV/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2011 rok,
Nr 208/XLIV/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta,
Nr 209/XLIV/2010 w sprawie nadania imienia księdza kanonika Leona
Kantorskiego Ogrodowi Matki i Dziecka w Podkowie Leśnej,
Nr 210/XLIV/2010 w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy
Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”,
Nr 211/XLIV/2010 w sprawie nadania nazwy ulicy w Podkowie Leśnej,
Nr 212/XLIV/2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony dot. działki nr 148 w obr. 9
w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20 (teren Szkoły Podstawowej)
na rzecz spółki PGE Dystrybucja S.A,
Nr 213/XLIV/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Miasta Podkowy Leśnej oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz
ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Podkowy Leśnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.
Treść wszystkich uchwał dostępna jest na stronie www.bip.podkowalesna.pl oraz w Urzędzie Miasta, pokój nr 1.
Ostatnia sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji odbyła się 8 listopada 2010 r.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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wniosek o dotację na przebudowę ul. Bukowej i Lipowej do krajowego
programu tzw. schetynówek, ale szanse nie są zbyt duże. W trakcie prac
nad nowym programem organizacji ruchu udało się uzgodnić z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego pewne rozwiązania, jak np.
ograniczenia prędkości ruchu pojazdów na niektórych ulicach miasta do
30 km/h, a także wyznaczenie tzw. ciągów pieszo-jezdnych, na których
pierwszeństwo mają poruszający się pieszo i rowerem.
Pozyskano znaczące środki finansowe na remont i odnowienie Pałacyku
- Kasyna, w którym od 2008 roku funkcjonuje Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich. 1 stycznia 2009 r. nastąpiło połączenie z MOK.
Całkowicie zmodernizowano (w tym ocieplono) budynek przychodni
zdrowia przejęty od starostwa. Znajdują się w nim: niepubliczny ZOZ
BASIS, Warsztaty Terapii Zajęciowej dla Niepełnosprawnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Poddano wieloetapowej modernizacji
budynek przedszkola oraz stary budynek szkoły samorządowej. Modernizowano w niezbędnym zakresie budynki komunalne.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim
wyłączył z użytkowania budynek komunalny przy ul. Parkowej, w którym
mieszkały 4 rodziny. Niezbędne i pilne stało się wybudowanie nowego
budynku mieszkalnego, którego lokalizację w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wyznaczono przy ul. Jaskółczej. Prace
budowlane rozpoczęły się w listopadzie i będą częściowo sfinansowane
ze środków z Funduszu Dopłat Ministerstwa Infrastruktury.
Wszystkie budynki będące w posiadaniu miasta są wyremontowane
lub zmodernizowane oraz w pełni używane
Do końca bieżącego roku zostanie odkupiona od Bookhausecafe
(obecnego właściciela „Domu Książki”) część budynku po b. księgarni
przy ul. Jana Pawła II, z przeznaczeniem na reaktywację tej działalności.
Środki na ten cel zostały przeznaczone w budżecie uchwałą Rady Miasta nr 208/XLIV/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta.
Do 2007 roku Zakład Energetyczny inwestował na terenie Podkowy Leśnej w nowoczesną infrastrukturę przebudowując istniejące okablowanie
na słupach energetycznych oraz wymieniając słupy. Obecnie z powodu
koniecznych oszczędności ZE zaprzestał regularnych inwestycji ograniczając się do interwencyjnych napraw. Podjęcie dalszych prac wymagałoby udziału budżetu miasta, przy czym koszt przełożenia instalacji pod
ziemię został wyceniony na ok. 17 mln. (w warunkach 2007 r.), do czego
doszłyby koszty przebudowy instalacji na wszystkich działkach, wykonywane na koszt właściciela.
W 2011 r. Telekomunikacja Polska S.A planuje ułożenie podziemnego
światłowodu łączącego urządzenia TP na terenie miasta oraz budowę
4 nowych szaf dostępowych. Dzięki inwestycji Podkowa uzyska dostęp
do nowoczesnych usług teleinformatycznych, w tym Internetu o szybkości 20 MB i telewizji cyfrowej.
Nie udało się porozumieć z sąsiednimi gminami w sprawie wykonania
alternatywnych połączeń komunikacyjnych Podkowy Leśnej i Żółwina.
Koszty takiej inwestycji musiałyby ponieść przede wszystkim sąsiednie
gminy. Z powodu braku miejsca i woli mieszkańców nie jest możliwa żadna nowa trasa wokół Podkowy do Żółwina przez gminę Milanówek.
W 2010 roku ustawiono 35 nowych znaków zakazu wjazdu oraz poruszania się samochodów ciężarowych w mieście. Oznakowanie jest zgodne
z obowiązującą organizacją ruchu (ograniczenie nie dotyczy pojazdów
zaopatrzenia miasta oraz pojazdów wykonujących usługi z tytułu umowy z miastem – w zakresie inwestycji miejskich i wywozu śmieci – czy
innych służb miejskich), a sporadyczne dostawy i przejazdy są możliwe
po uzyskaniu specjalnego pozwolenia. Wspólne z Policją egzekwowanie
tego zakazu powinno skutkować całkowitą eliminacją ruchu ciężarowego
w mieście, poza sytuacjami wydania specjalnego pozwolenia lub jw.
Opracowano koncepcję ścieżek rowerowych, której realizacja rozpocznie się w 2011 roku. Zakres tej inwestycji oraz tempo prac będzie zależało od możliwości finansowych miasta, planuje się wybudowanie trasy
rowerowej wzdłuż kolejki WKD od Podkowy Leśnej Wschodniej do Zachodniej. Trasa stanowi fragment połączenia z planowanymi ścieżkami
budowanymi w ramach konsorcjum 9 sąsiednich gmin, na trasie Michałowice – Grodzisk. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu
MOK, według której mogłyby tam powstać korty tenisowe, dzięki czemu
poszerzona zostałaby funkcja sportowa tego terenu.
Przygotowano projekt rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego, na którego
realizację złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego (znajduje się
na 4 miejscu listy rezerwowej). Prace nad projektem były systematycznie negowane i opóźniane przez Oddział Ligi Ochrony Przyrody, który
wielokrotnie wypowiadał się negatywnie na temat założeń projektowych
i skutecznie przeciwdziałał staraniom o zatwierdzenie projektu i pozyskanie zewnętrznych środków finansowych. Obecnie zostały oddalone
protesty LOP składane do Ministra Środowiska, a dokumentacja wykonawczo-budowlana została ostatecznie zatwierdzona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ze względu na konieczność szczegółowych i długotrwałych opracowań dotyczących utrzymania wody w stawie
ta część projektu będzie zakończona do końca 2010 r). Zostały także

opracowywane projekty dotyczące rewaloryzacji i zagospodarowania
obszarów cennych przyrodniczo dla tego terenu. Kolejny wniosek o dotację będzie składany do funduszy norweskich w 2011 roku; w wypadku
nie pozyskania środków planuje się podjęcie prac rewitalizacyjnych ze
środków własnych, w węższym niż planowano zakresie.
12. Wyremontowano drogę dojazdową do Pałacyku- Kasyna, planuje się
wykonanie oświetlenia wzdłuż tej drogi oraz budowę odcinka ścieżki
rowerowej wzdłuż kolejki WKD, uwzględniając potrzebę zapewnienia
mieszkańcom korzystającym z oferty kulturalnej CKiIO możliwości bezpiecznego dotarcia do tej placówki.
13. W 2005 roku teren MOK został wyposażony w urządzenia skate parku; obecnie wymagają one częściowej naprawy; zgłaszane są postulaty
dodatkowego wyposażenia tego terenu w nowe urządzenia oraz zatrudnienia stałego animatora sportu. W roku 2008 wykonano nowoczesne
boisko sportowe na terenie Zespołu Szkół Samorządowych.
14. Trwa budowa pełnowymiarowej sali sportowej przy szkole samorządowej. Oddanie obiektu do użytku jest przewidziane na wrzesień 2011
roku. Jednocześnie dobudowuje się nowe skrzydło szkoły. Uczniowie
„zerówki” i klas I, rozpoczynający rok szkolny 2011/2012, będą się
uczyli w oddzielnym skrzydle. Dzięki rozbudowie placówki poprawi się
jakość nauczania, komfort pracy nauczyciela, a także bezpieczeństwo
uczących się dzieci. Miasto już wzbogaciło się o nowy obiekt sportowy
- w bieżącym roku została oddana do użytkowania sala sportowa przy
szkole niepublicznej KIK. Obie sale sportowe będą otwarte po godzinach
pracy szkoły dla mieszkańców miasta. Budowa sali sportowej i rozbudowa szkoły wiąże się ze znacznym obciążeniem budżetu miasta – na jej
realizację pozyskano 700 tys. złotych oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 6,5 milionów złotych w roku bieżącym (w tym część kredytu została
wzięta na poprawę stanu dróg), zaś w roku 2011 zostanie wzięta kolejna
transza kredytu w wys. 2,5 mln. Działania te są zgodne z przepisami
ustaw o finansach gmin oraz o rachunkowości.
15. W 2011 roku będzie wykonany system informacji miejskiej - planowane
jest pozyskanie środków na ten cel z programu LIDER, w ramach realizacji Strategii LGD „Zielone Sąsiedztwo”. Planuje się też odnowienie
oznakowania ścieżek rowerowych w Lesie Młochowskim wykonanych i
konserwowanych społecznie przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.
16. Do czasu ostatecznego wyjaśnienia możliwości budowy cmentarza
komunalnego na terenie Żółwina wstrzymano projektowanie nowego
cmentarza w miejscu zarezerwowanym na ten cel – przy leśniczówce na
Dębaku. Jednocześnie – w związku z małą liczbą miejsc pochówku na
istniejącym cmentarzu przy ul. Ogrodowej zbudowano kolumbaria (na 30
urn). Dodatkowo pozyskuje się ok. 10 miejsc rocznie, uaktualniając ewidencję oraz zagospodarowując dodatkowy teren w obrębie cmentarza.
Ocenia się, że uśredniony poziom realizacji celu nr 1: „Nowoczesna
infrastruktura komunalna” – na koniec roku 2010 wynosi 45 proc. stanu
docelowego – wobec upływu ok. 60 proc. czasu realizacji Strategii (do
roku 2014).
17. Plany udrożnienia rowów melioracyjnych muszą być realizowane razem
z gminą Brwinów oraz z właścicielami wszystkich posesji, przez które
rowy melioracyjne przechodzą, jednakże – ze względu na możliwości
finansowe – gmina Brwinów nie zalicza tej inwestycji do priorytetowych.
Urząd Miasta dokonuje bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych na
terenach miejskich i systematycznie wysyła wezwania do udrożnienia
rowów na działkach prywatnych. Pogłębienia wymaga także przepust
na trasie rowu melioracyjnego pod szosą wojewódzką, znajdujący się
poza jurysdykcją miasta. Działanie to wymaga współpracy co najmniej
dwóch gmin, dwu powiatów: grodziskiego i pruszkowskiego oraz pewnej
liczby osób prywatnych. Możliwość działania w tym zakresie jest znacznie ograniczona, gdyż na terenie Brwinowa Spółka Wodna jest w stanie
upadłości. Jest to jedno z ważnych zadań na bliską przyszłość.
18. Od 2007 roku zatrudniono w Urzędzie Miasta ogrodnika miejskiego,
który sprawuje nadzór nad realizacją polityki ochrony drzewostanu na
terenie miasta oraz nasadzeniami na terenach miejskich. Każda wycinka
drzew, zarówno na terenach miejskich jak i prywatnych, jest opiniowana
wspólnie z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,
a wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzewa poprzedza wizja
w terenie i oględziny drzewa.
19. W związku ze zmianą Ustawy o ochronie przyrody i nałożeniem na gminy
nowych obowiązków w zakresie ochrony przyrody, w urzędzie opracowano projekt kompleksowej pielęgnacji wszystkich zabytkowych drzew
na terenie miasta. Przewidziano szczegółowe badanie wytrzymałości
drzew na warunki atmosferyczne (wiatr, zalegający śnieg) a zaplanowane prace pielęgnacyjne obejmują różnorodne techniki wiązania drzew
(podtrzymujące i stabilizujące drzewo w gruncie), nasadzenie roślinności
okrywowej, a dla części wyjątkowych okazów również płotki odgradzające. Czynione są starania o pozyskanie dofinansowania z WFOŚ na to
zadanie, a szansa na ich uzyskanie wydaje się być znaczna.
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Informacja o realizacji Strategii C.d.
20. Podkowa Leśna jest jednym z niewielu miast w Polsce z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla praktycznie całego obszaru miasta. Dokument uchwalony w 2008 roku jest
ważnym narzędziem do skutecznego zarządzania miastem. Zinwentaryzowano centrum miasta, zaznaczając strukturę wielkości i własności
nieruchomości, oznaczono strefy w centrum miasta z zaznaczeniem ich
przeznaczenia (usługi komercyjne, usługi publiczne, usługi edukacyjne,
kultu religijnego, itp). Powstały w ten sposób obraz daje kompleksową
wiedzę o mieście i pozwala planować jego rozwój.
21. Opracowano koncepcję zagospodarowania centrum miasta, ze szczególnym uwzględnieniem terenu b. MOK oraz rozwiązań dotyczących
budynku Urzędu Miasta. Proponuje się rozszerzenie funkcji sportowej
MOK i zbudowanie tam kortów tenisowych. To rozwiązanie nie wymaga
wysokich nakładów inwestycyjnych i może być potraktowane jako tymczasowe zagospodarowanie terenu do czasu posiadania przez miasto
większych środków finansowych, np. na wybudowanie kompleksowej,
nowoczesnej infrastruktury. Jednym z ważniejszych postulatów jest zachowanie przejścia pomiędzy centrum miasta - przez MOK - do Parku
i Pałacyku jako ciągu spacerowego, komplementarnego do tego, który
prowadzi z Parku przez Aleję Lipową aż do Lasu Młochowskiego.
Burmistrz Miasta powołał Miejską Komisją Urbanistyczną złożoną
z osób legitymujących się wiedzą i doświadczeniem z zakresu architektury
i urbanistyki, uznanych w skali kraju, jako organ doradczy przy podejmowaniu decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta.
Ocenia się, że uśredniony poziom realizacji celu nr 2: Ochrona środowiska naturalnego i układu urbanistycznego na koniec roku 2010 wynosi ok. 50 proc. – wobec upływu ok. 60 proc. czasu realizacji Strategii
(do roku 2014).
22.Powstał program Strategia dla szkoły, planowane jest założenie Stowarzyszenia złożonego z rodziców i nauczycieli działającego na rzecz wspomagania
funkcji szkoły. Szkoła pozyskuje dofinansowanie zewnętrzne samodzielnie i
współpracuje z Urzędem Miasta w zakresie ubiegania się o środki z UE –
realizowanych jest kilka projektów zewnętrznych, w planie są kolejne. Istnieje
dobra współpraca z instytucjami kultury - Biblioteką Miejską, CKiIO i Muzeum
w Stawisku oraz organizacjami pozarządowymi. W 2009 roku, w związku z
obecnością w szkole dzieci przebywających w ośrodku dla uchodźców na Dębaku, przyjęto do realizacji program edukacyjno-wychowawczy. Należy podkreślić wysoki poziom nauczania mierzony wynikami egzaminów zewnętrznych oraz aktywnym udziałem uczniów w konkursach przedmiotowych.
23. Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje ustawowe zadania pomocy
społecznej, prowadzi dodatkowe projekty edukacyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu np. bezrobocia; od 2008
roku zatrudnia dodatkowe osoby do pracy socjalnej. Podejmuje również
inicjatywy pomocy potrzebującym spoza Podkowy, których dotknęły klęski żywiołowe (powódź itp.), współpracując z podmiotami, które prowadzą działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy (Caritas, PKPS,
Warsztaty Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych, szkoły). Wysoko należy też ocenić aktywność wymienionych organizacji społecznych, które skutecznie uzupełniają działalność w tych obszarach, gdzie
przepisy na to nie pozwalają instytucjom publicznym, lub gdzie potrzebna jest specjalistyczna opieka i pomoc osobom niepełnosprawnym.
24. W 2006 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Związek Podkowian oraz Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna powołano do życia Uniwersytet Otwarty POKOLENIA, którego formuła wykracza poza ramy tzw. „trzeciego wieku”. Na cotygodniowe wykłady, warsztaty oraz zajęcia artystyczne
i rekreacyjne regularnie uczęszcza ok. 100 osób – mieszkańców Podkowy
i okolic. Podstawowa działalność Uniwersytetu to cykl około 40 wykładów
rocznie oraz wyjazdy edukacyjne, a także kluby zainteresowań: teatralne,
plastyczne i rekreacyjne. Działalność Uniwersytetu jest wspierana finansowo
przez samorząd Podkowy Leśnej. Dzięki tej inicjatywie Podkowa Leśna jest
pełnoprawnym członkiem ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku i realizuje
współcześnie rozumianą politykę UE wobec osób we wszystkich kategoriach
wiekowych, w tym spełnia postulat „uczenia się przez całe życie”.
25. Obecnie na terenie miasta funkcjonują dwa niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej: BASIS i MEDICUS, w których - oprócz lekarzy internistów
i pediatrów są zatrudnieni lekarze specjaliści innych dziedzin w ramach
NFZ. W sąsiednich miastach powiatowych istnieją szpitale, co zaspokaja
potrzeby mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. Ponadto na terenie
Podkowy istnieje Wyższa Szkoła Medyczna, posiadająca ofertę ogólnodostępnych zabiegów rehabilitacyjnychi starająca się o kontrakt w NFZ
na ich nieodpłatne świadczenie. Od dwóch lat urząd miasta dofinansowuje szczepienia przeciwko grypie dla osób starszych oraz szczepienia
ochronne dla dziewczynek przeciwko wirusowi HPV.
26. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich działa od maja 2008 roku proponując bogaty program kulturalno-społeczny. W Pałacyku odbywa się
około 10 dużych imprez miesięcznie, z udziałem wybitnych i znanych
artystów. Spotkania te cieszą się uznaniem publiczności; szeroka oferta
zajęć dla dzieci i młodzieży, a także zajęcia rekreacyjne dla dorosłych,
są realizowane w b. MOK. Prowadzone są badania opinii mieszkańców
dotyczących programu Centrum, szczególnie w zakresie oferty zajęć
kulturalnych i edukacyjnych skierowanych do młodzieży.
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27. W 2005 roku z inicjatywy dwóch osób (Magdaleny Prosińskiej i Łukasza
Willmana) odbył się pierwszy Festiwal Otwarte Ogrody, organizowany
od tej pory rokrocznie w wielu ogrodach jako wspaniała integracyjna impreza dla mieszkańców i przyjezdnych; ideę otwartych ogrodów przejęło
wiele miejscowości podwarszawskich i niektóre dzielnice stolicy.
28. W 2008 roku gminy Brwinów i Podkowa Leśna założyły nową organizację
pozarządową Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, która w ramach programu LIDER otrzymała promesę środków w wysokości 3 mln zł
na lokalne inicjatywy społeczne i wspieranie przedsiębiorczości w latach
2007-2013. Ze środków tych mogą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy,
organizacje społeczne oraz gminy zawierając stosowne umowy z mazowieckim Urzędem Marszałkowskim (w Podkowie zostaną m. in. złożone
wnioski na uruchomienie Systemu Informacji Miejskiej oraz zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych dla terenu b. MOK).
29. Od dwóch lat, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, bierzemy udział w Europejskim Tygodniu Demokracji Lokalnej, promując aktywność obywatelską młodzieży przez organizowanie
wyborów burmistrza i Młodzieżowej Rady Miasta, a także organizując
działania integrująco - promocyjne dla mieszkańców: w 2010 roku w konkursie na produkt lokalny nagrodzono syrop sosnowy.
30. Działa Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych, do którego zapraszane są wszystkie organizacje działające na terenie miasta,
a także radni. Organizacje pozarządowe uczestniczą w realizacji zadań
z zakresu kultury i edukacji, otrzymując środki finansowe na pokrycie
części kosztów w ramach corocznego konkursu ofert. Między innymi
w tym trybie Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
oraz Stowarzyszenie Związek Podkowian zorganizowały kilka wystaw
poświęconych historii miasta i jego mieszkańcom.
31. Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku podjęła decyzję o skróceniu
czasu pracy komisariatu (godz. 8.00-20.00, motywując ją koniecznością
oszczędności budżetowych. Jednocześnie na terenie miasta działa zawsze samochodowy patrol policyjny, z którym można kontaktować się telefonicznie przez Komendę w Grodzisku i bezpośrednio. Protesty władz
miasta przeciw skróceniu czasu pracy policji w Podkowie nie pomogły.
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację burmistrz Podkowy Leśnej wyposażył Komisariat Policji w dodatkowy telefon interwencyjny, na który można
dzwonić po zamknięciu Komisariatu (nr 609 969 929 ).
32. W 2010 roku Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna podpisały porozumienie o powołaniu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Trzy gminy
zamierzają podejmować wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne (drogi,
rowy melioracyjne, Internet) oraz kulturalne i promocyjne – szczególnie
w zakresie turystyki kulturowej.
Ocenia się, że uśredniony poziom realizacji celu nr 3: Wszechstronny
rozwój społeczny mieszkańców miasta-ogrodu na koniec roku 2010 wynosi ok. 74 proc. – wobec upływu ok. 60 proc. czasu realizacji Strategii
(do roku 2014).
Ocenia się także, że uśredniony poziom realizacji celu nr nr 4: Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej na koniec roku 2010 wynosi ok. 70 proc. w tej
samej skali czasowej, na co składa się: wzrost liczby zarejestrowanych firm (800
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych), wzrost wpływów z tytułu podatków PIT; wzrastająca oferta usług dla mieszkańców oraz zwiększająca się liczba
osób odwiedzających miasto i zostawiających w Podkowie pieniądze – przede
wszystkim w ramach jednodniowej turystyki kulturowej, pozwala na utrzymanie
się czterech podkowiańskich kawiarni i restauracji. W naszym mieście działa
kilka przedszkoli i szkół prywatnych, które zatrudniają mieszkańców miasta.
Obecnie ok. 70 proc. gospodarstw domowych ma łącze internetowe, ale
najczęściej niesatysfakcjonującej jakości. W najbliższym roku Telekomunikacja Polska zamierza podjąć dalsze inwestycje. Ze względu na wysoki średni
poziom dochodu mieszkańców trudno rozwijać tzw. internet socjalny.
Dodajmy jeszcze, że stale analizowane są możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych – niestety spośród 10 złożonych wniosków do Urzędu
Marszałkowskiego i innych instytucji (niektórych kilkakrotnie , jak np. na
remont ul. Bukowej czy rewitalizację Leśnego Parku Miejskiego) tylko kilka
zostało zrealizowanych, co wynika z faktu przeznaczania środków pomocowych przede wszystkim dla terenów rolniczych i zaniedbanych – a nasze
miasto nie spełnia ostrych kryteriów naboru pod tym kątem.
Biorąc także pod uwagę walory historyczne, przyrodnicze i kulturowe zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Miasta V kadencji - przygotowywany
jest wniosek o uznanie Podkowy Leśnej za Pomnik Historii .
Wszystkie wymienione powyżej działania, realizowane w ciągu ostatnich
sześciu lat przez władze samorządowe, miejskie instytucje publiczne, mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe tworzą razem wysoką
markę naszego miasta. Jesteśmy dostrzegani w województwie i Polsce,
choć nie pomaga nam to w uzyskiwaniu kolejnych środków pomocowych
z funduszy europejskich. Jednak zamieszkiwanie w Podkowie Leśnej nobilituje – i z tego powinniśmy się wspólnie cieszyć. Tak zaawansowana realizacja Strategii po blisko 6 latach jest naszym wspólnym sukcesem . Dziękuję
wszystkim , którzy się do tego przyczynili, w tym moim współpracownikom
w Urzędzie Miasta za wspólny trud i efekty. Teraz czas na dalszą realizację,
na podejmowanie nowych zadań. Wiele jeszcze pozostało do zrobienia.

Andrzej Kościelny, burmistrz Podkowy Leśnej
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EUROPEJSKI TYDZIEŃ DEMOKRACJI
LOKALNEJ W PODKOWIE LEŚNEJ
- MAMY PODKOWIAŃSKI PRODUKT
LOKALNY!

W

tegorocznym programie Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej, który odbywał się w naszym mieście w październiku, uczestniczyło wielu mieszkańców, zarówno najmłodszych, jak i nieco starszych.
Wspólnie z podkowiańskimi szkołami zorganizowaliśmy sporo ciekawych
imprez. Gdy uczniowie III b gimnazjum Zespołu Szkół Samorządowych dyskutowali o zasadności segregacji odpadów, młodsze dzieci bawiły się w kalambury odgadując hasła związane z ekologicznymi środkami transportu,
zdrową żywnością, gospodarką odpadami i energią odnawialną.
Wybrano Młodzieżową Radę Miasta oraz burmistrza. Spośród licznych kandydatów reprezentujących
szkoły podstawowe i gimnazjalne
młodzi podkowianie na burmistrza
wybrali Radosława Openchowskiego (kl. I a gimnazjum ZS), a na
radnych: Julię Czupryńską, Franciszka Grzymałę, Oskara Jakubika, Jakuba Kaczora, Aleksandrę
Kazanowską, Aleksandrę Łukasik,
Grzegorza Maros-Turka, Agnieszkę
Murawską i Dorotę Skowron (z Zespołu Szkół Samorządowych) oraz
Filipa Gąsiorowskiego, Filipa Kopcia, Kacpra Motrenko, Aleksandra
Rajkiewicza, Małgorzatę Tusińską
i Jakuba Witaszka (ze Szkoły Podstawowej św. Teresy od Dzieciątka
Jezus i Gimnazjum św. Hieronima).
Dorośli mieszkańcy wysłuchali
wykładu na Uniwersytecie Otwar- Sylwia Gołecka, zdobywczyni I miejtym „Pokolenia” Samorząd lokalny sca, fot. Oskar Koszutski
a społeczeństwo obywatelskie wygłoszonego przez Jana Króla, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, byłego wicemarszałka Sejmu I kadencji. Padało wiele pytań; słuchacze dzielili się własnymi doświadczeniami i odczuciami z pierwszych lat tworzenia samorządów lokalnych.
Finał Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej stanowił jednocześnie okazję do wyboru podkowiańskiego produktu lokalnego. W sobotę,
16 października br. odbył się finał konkursu, w którym wzięło udział siedmioro uczestników prezentujących jedenaście popisowych produktów.
Jury degustowało w składzie: Anna Foss (Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna), Ewa Domaradzka (Związek Podkowian)
i Andrzej Kościelny (burmistrz miasta).
I miejsce, za syrop sosnowy do kawy przyznano Sylwii Gołeckiej,
II miejsce, za wódkę cytrynówkę o nazwie „Lilpopówka” zajął Waldemar
Kosowski z restauracji „Esencja”, dwa miejsca III zajęli: Małgorzata Krasny-Korycińska za dżemy „Pod-smaczki leśne” oraz Grzegorz Dąbrowski
za „Podkówki różane”.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!
Europejski Tydzień Demokracji został zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna dzięki dofinansowaniu
z Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Stowarzyszenie Europa i My, a także środkom przyznanym na nagrody
przez burmistrza i Radę Miasta Podkowa Leśna. Sponsorom oraz Zespołowi Szkół im. Bohaterów Warszawy, Szkole Podstawowej nr 2 św. Teresy
od Dzieciątka Jezus i Gimnazjum nr 2 św. Hieronima, a także Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Podkowie
Leśnej serdecznie dziękujemy.

Anna Wrzosek

Klasa szósta z nagrodami, fot. Sławomir Sowiński

PARAFIA POD WEZWANIEM ŚW.
KRZYSZTOFA
Bierzmowanie
Uroczysta msza, w czasie której ks. biskup Piotr Jarecki udzielił sakramentu bierzmowania ponad 50 licealistom odprawiona została w sobotę
13 listopada, w samo południe, z udziałem rodzin i przyjaciół młodzieży.
Bezpośrednio po mszy nastąpiło odsłonięcie tablicy ku czci ks. kanonika
Leona Kantorskiego, wieloletniego duszpasterza Podkowy Leśnej. Tablicę
poświęcił ks. biskup Piotr Jarecki. Była to także okazja do przypomnienia
osoby „brata Leona”, księdza niekonwencjonalnego, co podkreślali w wypowiedziach kapłani i świeccy świadkowie jego działań, przypominając, że
to właśnie dzięki niemu Podkowa Leśna jest miejscem niezwykłym, kształtującym postawy młodych mieszkańców.
Rekolekcje
Rekolekcje adwentowe w tym roku poprowadzi wybitny teolog, dominikanin ojciec profesor Jacek Salij. Odbędą się w naszym kościele w następujących terminach: 12 grudnia 2010 r. o godz. 13.00 i 18.00 oraz 13
i 14 grudnia o godz. 18.00 i 20.00.

Uroczystość bierzmowania, fot. Tomasz Potkański

O

Nowosielscy w Rzymie

d 7 października do 6 listopada w Rzymie, w Audytorium Parku Muzyki
w sali Spazio Risonanze można było obejrzeć dzieła dwojga znanych
przedstawicieli współczesnej kultury polskiej, wieloletnich mieszkańców
Podkowy Leśnej, Hanny i Leszka Nowosielskich. Ogromne zainteresowanie wywoływały też prace wystawione w Faency, w Międzynarodowym
Muzeum Ceramiki. Wystawie patronowały polskie i włoskie Ministerstwa
Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego, a także
Warszawa, Faenca i Rzym. (mw)
Więcej na stronie urzędu miejskiego www.podkowalesna.pl

Bitwa pod Wiedniem, praca Hanny i Leszka Nowosielskich

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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Jaśminarium
„Jaśminarium” to malutki pokój w starej willi, w której mieści się nasze Liceum. Kiedyś była to przebieralnia dziewcząt, a wcześniej kuchnia
i szkolny sklepik. W owych czasach wisiał na ścianie duży obraz:
na niebieskim tle rzeki i nieba wykonywał szeroki zamach flisak
naturalnej wielkości. Pewnego dnia okazało się, że jest to dzieło
mieszkańca Podkowy, znanego artysty Jana Skotnickiego i obraz powędrował na wystawę poświęconą jego twórczości. Nigdy
już do nas nie wrócił i dobrze, bo zawsze nieco się lękaliśmy, że
któryś z naszych pomysłowych uczniów dorysuje mu wąsy.
Ale myśl, że warto w tym miejscu powiesić coś innego niż
wzory matematyczne i tablice z odmianą niemieckich rzeczowników, nurtowała nas od dawna. Wreszcie 21 października otworzyliśmy galerię fotografii i malarstwa. Jej działalność zainicjowała wystawa Jaśminy Samsel (kl.II) zatytułowana „Niejasne”, na którą
składa się kilkanaście fotografii. Fragmenty rzeczywistości pokazywane są
na nich w sposób zaskakujący, w niezwykłym oświetleniu i perspektywie.

Autorka prac odkrywa przed nami niezauważaną w codziennym życiu ulotną urodę świata, bogactwo chwil, form i kolorów.
Dojrzałość prac wymagała poważnego potraktowania. Było
zatem oficjalne otwarcie z przemówieniem dyrektor liceum
Izabelli Olędzkiej-Kaźmierczyk, słowo od autorki i wernisaż
z ciastem marchwiowym i słodyczami. Mamy nadzieję, że inni
uczniowie, a także nauczyciele zechcą pokazywać swoje prace
w naszej salce wystawowej. Chcieliśmy nazwać miejsce galerią,
ale w dzisiejszych czasach to słowo kojarzy się jednoznacznie
z handlem. Stąd „Jaśminarium”, które zawiera aluzję do początku, dla niewtajemniczonych brzmi tajemniczo – jednym słowem
– dumnie.
Wystawy w Jaśminarium są otwarte dla wszystkich, którzy
chcieliby nas odwiedzić. Zapraszamy do Podkowiańskiego Liceum na ul.
Wiewiórek od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 16.00.

Beata Wróblewska

Szkoła samorządowa
Apel dla uczczenia pamięci powstańców warszawskich
października uczniowie klas trzecich gimnazjum uczcili pamięć powstańców warszawskich programem przypominającym najważniejsze fakty z 63 dni walki z okupantem. Powstańcze piosenki wykonał chór
z akompaniamentem Beaty Jankowskiej.

4

Przedstawienie „ Urodziny Kopciuszka”
7 października odbyło się przedstawienie „Urodziny Kopciuszka” przygotowane z okazji uroczystego przyjęcia pierwszoklasistów do grona czytelników biblioteki szkolnej. W inscenizacji wzięli udział uczniowie z klasy
6a: Zuzia Pękala, Bernard Kawecki, Weronika Lipień i Maja Kunka. Dekoracje przygotował Grzegorz Bolek.
Młodzi aktorzy zachęcali w ten sposób młodszych kolegów do czytania
i szanowania książek. Po przedstawieniu potoczyła się rozmowa o bajkach, z których pochodzili bohaterowie „Urodzin Kopciuszka”. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały zakładki do książek wykonane dla nich
przez uczniów klas czwartych.

Urodziny Kopciuszka, fot. Iwona Grabowska-Gralak
10. Dzień Papieski
11 października w szkole obchodzono 10. Dzień Papieski, podczas
którego odbył się uroczysty apel, przygotowany przez siostrę Angelę oraz
uczniów z klas 3a i 5a. Zgodnie z hasłem tegorocznych obchodów „Odwaga świętości” uczniowie z klasy 3a przypomnieli biografie polskich świętych, m.in. królowej Jadwigi, św. Norberta i św. Kazimierza, zaś klasa 5a
przedstawiła najważniejsze wydarzenia z życia papieża Jana Pawła II, od
chwili narodzin przez działalność kapłańską aż do dnia śmierci.
Program uświetniły piosenki w wykonaniu szkolnego chóru, prowadzonego przez Beatę Jankowską.

Dzieci zdawały test z wiedzy patriotycznej, zasad zachowania w szkole
i logicznego myślenia, a wyniki okazały się znakomite. Następnie odbyło się pasowanie na ucznia i ślubowanie. Pierwszaki otrzymały dyplomy
i bukieciki kwiatów od kolegów z klas 2. Później zebranym pedagogom
z okazji ich święta życzenia złożyły: dyrektor Elżbieta Mieszkowska, zastępca burmistrza Małgorzata Stępień - Przygoda i przedstawicielka Rady
Miasta Anna Łukasiewicz. Za pracę dydaktyczno-wychowawczą wyróżniono trzech nauczycieli. Nagrodę burmistrza otrzymała Justyna Pieńkowska,
a nagrody dyrektora Barbara Tabaczyńska i Krzysztof Kolenda.
Spotkanie z bajarką
27 października gościem biblioteki szkolnej była Sylwia Bąbik – kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim, z zamiłowania
bajarka, która spotkała się z klasami 2a i 3a szkoły podstawowej. Zapoznała
uczniów z regulaminem konkursu na opowiadanie baśni, bajek i legend, zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną, a następnie opowiedziała baśń
Andersena „Stary wie najlepiej”. Opowiadała żywo i barwnie historię starego
małżeństwa, zachęcając uczniów do aktywnego udziału w spotkaniu. Dzieci
słuchały z zainteresowaniem i chętnie odpowiadały na zadawane pytania.
Konkurs na opowiadanie baśni, legend, bajek
27 października w bibliotece szkolnej odbył się etap szkolny konkursu
na opowiadanie baśni, bajek i legend. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do poznawania legend, baśni
i bajek, kształtowanie umiejętności poprawnego opowiadania i budzenie
wyobraźni i wrażliwości dziecka na piękno literatury.
W konkursie wzięli udział uczniowie z klas 3. i 4. Jury w składzie: Iwona
Grabowska-Gralak, Joanna Janecka i Anna Paszko oceniało dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny, konstrukcję wypowiedzi, prezentację tematu
i pamięciowe opanowanie tekstu. Do II etapu konkursu, który odbędzie się
w Bibliotece Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim, przeszli: Olga Tałasiewicz, Zosia Koronkiewicz i Norbert Chojnacki (wszyscy z kl. 3a).
Znicze na grobach powstańców
2 listopada klasy III a i b gimnazjum oraz przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego gimnazjum wraz ze Sławomirem Sowińskim i ks. Jackiem
Zbyszyńskim udali się na groby żołnierzy II wojny światowej, pochowanych
na podkowiańskim cmentarzu. Tam, zapalając znicze i odmawiając modlitwę, oddali cześć poległym.
Więcej informacji: www.podkowa-szkola.pl

Iwona Grabowska-Gralak

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej (14 października) był szczególnie ważny dla
dzieci z klas pierwszych szkoły podstawowej, zostały bowiem oficjalnie
przyjęte w poczet uczniów szkoły. W imieniu pierwszaków zebranych powitała Joanna Szulc.

Pasowanie na uczniów, fot. Grzegorz Bolek
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Młodzież na podkowiańskim cmentarzu, fot. Sławomir Sowiński

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA SALI GIMNASTYCZNEJ

1

października, w dzień imienin naszej patronki - św. Teresy od Dzieciątka
Jezus, z udziałem nauczycieli, rodziców, uczniów i absolwentów oraz
zaproszonych gości odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowo
wybudowanej sali gimnastycznej. Na początku wszyscy uczestniczyli we
Mszy świętej, której głównym celebransem był Kardynał Józef Glemp. Na
zakończenie liturgii głos zabrał dyrektor Grzegorz Dąbrowski, dziękując ks.
Prymasowi Seniorowi za odprawioną Mszę św. i wygłoszone Słowo Boże,
a także za wszelką wcześniejszą pomoc i wsparcie, udzielone naszym szkołom. Uroczyście wręczono także podwójne Pióro św. Hieronima Tomaszowi Kaczmarczykowi, tegorocznemu absolwentowi naszego gimnazjum za
maksymalny wynik z dwóch części egzaminu gimnazjalnego-matematyczno-przyrodniczej i językowej, ufundowane przez Burmistrza Miasta. Na zakończenie przemówiła Ligia Krajewska, szef gabinetu politycznego minister
edukacji narodowej. Wspomniała m.in. o bliskiej współpracy z dyrektorem
Dąbrowskim, przed laty, gdy powstawały pierwsze szkoły niepubliczne.
Po Eucharystii Ksiądz Prymas poświęcił salę gimnastyczną, po czym przemówił dyrektor Grzegorz Dąbrowski dziękując tym, którzy na różne sposoby
zasłużyli się w dziele budowy tego etapu szkoły. Głos zabrali także goście,
m.in. zastępca burmistrza Podkowy Leśnej Małgorzata Stępień-Przygoda,

Mikołajek w wykonaniu szóstoklasistów, fot. Oskar Koszutski

Ks. Prymas oraz ks. Sylwester Jeż (były Przewodniczący Rady Szkół Katolickich) wśród uczniów, fot. Oskar Koszutski
były prezes Klubu Inteligencji Katolickiej Paweł Broszkowski, Alicja Trefler,
była dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie,
Marek Puternicki, prezes firmy Łucz-Bud budującej naszą szkołę, a w imieniu sióstr terezjanek – przełożona generalna, siostra Judyta Jankowska.
W części artystycznej Iwona Krawczyk wykonała psalm 127 („Jeśli Pan domu
nie zbuduje...”), Jakub Witaszek z klasy 6 SP recytował wiersz Juliana Tuwima
„Rycerz Krzykalski”, a kółko teatralne pokazało przedstawienie o Mikołajku.
Na koniec był wspaniały tort i poczęstunek. W niedzielę, 3 października, po
każdej mszy świętej, salę mogli obejrzeć wszyscy mieszkańcy naszej parafii.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstem Izabeli Górnickiej-Zdziech
o naszej budowie pod adresem internetowym:
www.szkolakik.strona.pl/dokumenty/budowa.pdf

Środowiskowy Dom Samopomocy

22

października br. wzięliśmy udział w kolejnych zawodach lekkoatletycznych dla osób niepełnosprawnych w Warszawie, zorganizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji
Warszawskiej. Zmagaliśmy się ze swoimi słabościami w takich konkurencjach jak piłka nożna, kręgle, przeciąganie liny, sztafeta z przeszkodami,
zbieranie i dmuchanie piłeczek. Bawiliśmy się świetnie, a w nagrodę każdy
z nas otrzymał medale oraz kubki i słodycze.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. pOLI gOJAWICZYŃSKIEJ

P

odkowiańska biblioteka zdobyła grant w programie „Infrastruktura bibliotek” ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za projekt pod nazwą „Biblioteka źródłem iluminacji” (11
pozycja w rankingu ogólnopolskim). Dzięki uzyskanym środkom podjęty został remont instalacji elektrycznej.
Zdrowe zęby – piękny uśmiech
Przedszkolaki z podkowiańskiego Przedszkola Miejskiego im. Krasnala
Hałabały od października uczestniczą w spotkaniach prowadzonych przez
stomatologa Katarzynę Mosiej, dietetyczkę Iwonę Bondaruk oraz Anetę Książek, które uczą jak dbać o higienę jamy ustnej i prawidłowe odżywianie. Najbliższe spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2010 r. i będą to „Opowieści Myszki
Elinki”, a 18 stycznia 2011 r. dzieci spotkają się z „Żyrafą Aldoną u dentysty”.
The Clever Dragon
Serdecznie zapraszamy do Klubu Pod Mądrym Smokiem w wersji
anglojęzycznej. Spotkania odbywają się w drugą i czwartą sobotę miesiąca o godz. 11:00, a książeczki będzie czytała Paulina Szulejewska
Nowa książka o Podkowie Leśnej
Lech Dzikiewicz: Walka podziemna 1939 – 1945, 460 s. 110 fot. Warszawa,
2010. „W człowieku są ogromne pokłady heroizmu, pod jednym warunkiem,
że służy on nadziei” - te słowa ks. Jana Tischnera są mottem nowo wydanej
monografii o konspiracji i walce mieszkańców Brwinowa, Podkowy Leśnej
i Nadarzyna w latach 1939 – 1945. Jest to już II wydanie, uzupełnione tekstami o ogólnopolskim znaczeniu tego terenu, na którym znalazły się agendy władz Polskiego Państwa Podziemnego i sztab ostatniego Komendanta
Głównego AK. Obszar ten, podlegający obwodowi AK „Bażant”, zyskał miano
Małego Londynu. Monografia autorstwa Lecha Dzikiewicza przypomina nieznane zdarzenia, przywołuje i utrwala pamięć o wielu dzielnych, zasłużonych
i zapomnianych bohaterach. Wydana została z myślą o upowszechnieniu historii najbliższego regionu wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Na zawodach w Warszawie, fot. Tomasz Broński
Z pucharem wróciliśmy z II
Gminnej Olimpiady Sportowej
„Pokonaj siebie”, która miała
miejsce 23 października tego
roku w Jaktorowie. Braliśmy
udział w biegu z ringiem na głowie, biegu slalomem na czas,
strzelaliśmy piłką na bramkę,
rzucaliśmy piłką do kosza. Każdy z uczestników dawał z siebie
wszystko i starał się z całych sił,
aby zająć jak najlepsze miejsce.
Bardzo się cieszymy, że możemy
brać udział w tego rodzaju imprezach i aktywnie uczestniczymy
w życiu społecznym.
22 października uczestniczyliśmy też w pikniku integracyjnym zorganizowanym przez
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu Poszerzyć Krąg. Mogliśmy zagrać Zawodniczka Iwona Wonsiewicz z Julitą
na bębnach w wiosce afrykań- Wylot, fot. Tomasz Broński
skiej, pożonglować piłeczkami i
chustkami, zrobić wielką bańkę mydlaną i wykonać maskę karnawałową,
obejrzeliśmy też pokaz sztuk walki. Na koniec imprezy poczęstowano nas
pysznym bigosem.

Karola Gąsiorowska

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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Uniwersytet Otwarty Pokolenia

K

ończy się kadencja obecnego samorządu, a Uniwersytet Otwarty
POKOLENIA w styczniu 2011 skończy 5 lat. Rozpoczął działalność
w lutym 2006 roku (w poprzedniej kadencji) z inicjatywy podkowiańskich
stowarzyszeń – Związku Podkowian i Towarzystwa Przyjaciół Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna. A więc słuchacze, którzy zapisali się na pierwszy
semestr, dziś mogliby kończyć regularne studia magisterskie.
Powołanie Uniwersytetu, od początku wspierane przez burmistrza i samorząd Podkowy Leśnej, to realizacja jednego z zadań „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2013”.
Była to pierwsza zwarta i przemyślana w dłuższej perspektywie czasowej
oferta edukacyjno-kulturalna dla dorosłych mieszkańców, której bardzo
istotnym komponentem jest aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. Już po pierwszym miesiącu funkcjonowania w prace programowe uniwersytetu włączyli się słuchacze. Z ich inicjatywy powstała grupa
nordic-walking, tai-chi, rozpoczęły się zajęcia na pływalni w Pruszkowie,
a pierwsze warsztaty artystyczne odbyły się w sierpniu 2006. Powstała
później grupa wokalna przekształciła się w zespół teatralno-muzyczny,
który przygotował kilkanaście spektakli. Od 2008 roku prowadzone są różnorodne działania filmowe – kluby dyskusyjne i warsztaty, dzięki którym
wyłonił się zespół Podkowiańskiej Wideokroniki pracujący pod kierunkiem
prof. Michała Bogusławskiego, nie tylko dla potrzeb uniwersytetu. Przez
cały rok odbywają się spotkania Klubu Ogrodowego prowadzonego przez
Annę Foss, warsztaty malarskie w autorskiej pracowni Anny i Piotra Łukasiewiczów oraz spacery z kijkami pod opieką Andrzeja Piekuna. W ciągu
pięciu lat na naszym uniwersytecie odbyło się blisko 180 wykładów. Prowadzili je naukowcy i artyści, znane osobistości ze świata kultury i polityki.
Znacząca ich część to mieszkańcy Podkowy. Dzięki wycieczkom pozna-

waliśmy najbliższe i dalsze okolice, odkrywając atrakcyjne miejsca i fascynujących ludzi naszego regionu.
W program i działalność Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA, zgodnie
z naszymi założeniami, angażuje się coraz więcej słuchaczy, rozwijają swoje różnorodne zainteresowania i zdobywają nowe umiejętności. Odkrywają
w sobie i realizują pasje i talenty. Nawiązują się nowe znajomości i przyjaźnie, tworzy się sąsiedzka sieć pomocy.
Rozwijająca się systematycznie oferta zajęć uniwersyteckich, z której
cotygodniowo korzysta ponad 100 mieszkańców Podkowy i okolic, jest
możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy z Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich, które od dwóch lat jest naszym partnerem, a od nowego
semestru przejmie prowadzenie zajęć. Włączenie działań Uniwersytetu
w program kulturalno-edukacyjny Centrum gwarantuje nie tylko dalszy
jego rozwój w skali lokalnej, ale również szerszą współpracę z ogólnopolskim ruchem uniwersytetów trzeciego wieku.
 Ewa Domaradzka, Anna Foss, Teresa B. Tarłowska, Andrzej Tyszka
NASZE SUKCESY
W grudniu 2009 r. zespół Uniwersytecki wystawił w ramach czwartkowego cyklu „Komu wiersz , komu piosenkę” XVII-wieczną, anonimową pastorałkę „Dialog na narodzenie Chrystusa”, która – na zaproszenie ks. Wojciecha Osiala – została także przedstawiona w podkowiańskim kościele.
W bieżącym roku spektakl ten otrzymał II miejsce na Mazowieckim Przeglądzie Teatrów Obrzędowych, którego inicjatorem był Wojciech Siemion.
W trakcie Festiwalu Otwarte Ogrody w ramach „ogrodu filmowego” nastąpiło rozstrzygniecie konkursu amatorskich filmów krótkometrażowych
„OTWARTE OCZY”, odbywającego się pod patronatem burmistrza Podko-

Podkowa artystów

Z

okazji 85 rocznicy powstania Podkowy Leśnej CKiIO postanowiło
w 2010 r. realizować program z udziałem podkowiańskich artystów,
podkreślając ich obecność i znaczenie w podkowiańskim środowisku.
Naszych rodzimych twórców mogliśmy zaprezentować w niemal każdej
dziedzinie twórczości. Obchody 85-lecia zainaugurował w Pałacyku-Kasynie recital światowej sławy śpiewaczki Jadwigi Rappe oraz koncert w wykonaniu prof. Kazimierza Gierżoda (fortepian) i Kwartetu Prima Vista
w kościele p. w. św. Krzysztofa.
Kwartet Prima Vista wystąpił ponownie w ramach projektu „Niedziela
z polonezem” w koncercie „Najpiękniejsze polskie polonezy”, a ramach cyklu „Chopin w Kasynie” Józef Kolinek (skrzypce) wykonał utwory Józefa Elsnera oraz Fryderyka Chopina w programie „Mistrz i uczeń”. Również w Pałacyku odbyła się otwarta dla publiczności próba kwartetu przed wyjazdem
na festiwal w Linzu, podczas której zaprezentowano ”Kwartety smyczkowe
młodego Ludviga van Beethovena w 240. rocznicę urodzin kompozytora”.
Pianistka i pedagog Yaśmina Strzelecka prowadziła dla najmłodszych
cykl koncertów edukacyjnych w ramach Filharmonii Dziecięcej.
W cyklu „Scena Prezentacje” odbył się koncert utworów operetkowych
i musicalowych „Solo i w duecie” w wykonaniu Marii Sarny.
Scena Kabaretu i Ballady Autorskiej, której gospodarzem jest Marek Majewski, promujący piosenki żeglarskie, przedstawiła trzy spektakle, w tym „Szopkę w maglu”
przygotowaną i wykonaną przez słuchaczy Uniwersytetu
Otwartego „Pokolenia”. Kolejne spotkanie SKIB-y z udziałem Marka Majewskiego zaplanowano na 11 grudnia.
W ramach cyklu „Noc Animacji w Podkowie” dwukrotnie gościliśmy performera, animatora-eksperymentatora
Mariusza Wilczyńskiego. Podczas spotkania „Mistrz
i uczeń” odbyła się projekcja jego filmów, a w trakcie „Wilkanocy” Mariusz Wilczyński tworzył animacje do improwizacji muzycznych Zespołu Pogodno.
Dyrektorem artystycznym Festiwalu Pianistycznego „Chopin – Inspiracje 1810-2010” i wykonawcą jednego z recitali był Paweł Kamasa. Z okazji
festiwalu Centrum wydało komiks „Wielki Nieobecny” z rysunkami młodego, niezwykle utalentowanego Lucjana Pakulskiego.
VI Festiwal OTWARTE OGRODY w Podkowie Leśnej otworzył koncert
Katarzyny Jamróz z towarzyszeniem Zespołu New Tango Bridge, a podczas dwu dni jego trwania w podkowiańskich ogrodach odbyło się kilkadziesiąt imprez artystycznych z udziałem między innymi Yaśminy Strzeleckiej i Joanny Jędryki oraz Marzenny Grzymały, która wystąpiła także
we wrześniu podczas Europejskich Dni Dziedzictwa.
Nowy cykl prezentujący sylwetki podkowiańskich twórców pt. „Podkowiańskie Orły” uświetnił koncert Włodka Pawlika, pianisty jazzowego,
twórcy muzyki filmowej, m.in. do filmu „Rewers” nagrodzonego Polską Nagrodą Filmową „Orzeł” oraz wystawa szkiców scenograficznych do filmu
„Stankiewicz” Andrzeja Kowalczyka, nominowanego do tej nagrody za
scenografię do filmu „Popiełuszko - wolność jest w nas”.
Gościem Pałacyku był Daniel Olbrychski, który uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym po projekcji widowiska telewizyjnego pt.„Guillaume
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Apollinaire” w reżyserii Krystyny i Michała Bogusławskich.
W GALERII A odbyły się wystawy: malarstwa Jakuba Ćwieczkowskiego, fotografii Zofii Zwierzchowskiej-Hajnosz, ceramiki i malarstwa Hanny
i Wojciecha Łęckich oraz Magdaleny Łęckiej-Szmidel, malarstwa, grafiki
i tkanin Krystyny Jatkiewicz, a także malarstwa Anny Podlewskiej-Polit.
W GALERII KASYNO prezentowali prace: Zofia Broniek (malarstwo
i rysunek), Jacek Malicki (malarstwo), Grzegorz Bolek (malarstwo), Jerzy Juczkowicz (rzeźba); w grudniu twórczość malarską i poetycką przedstawi Krzysztof Kościesza-Jaworski.
Warsztaty z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”
Jak trafić z programami kultury do młodych ludzi? Jakie zajęcia zaproponować dzieciom, a jakie dorosłym? Czym przyciągnąć rodziców z małymi
dziećmi, a czym seniorów? Jak włączyć się w życie kulturalne uchodźców
z Ośrodka na Dębaku? W uzyskaniu odpowiedzi na te i podobne pytania
ma nam pomóc projekt „Zoom na Domy Kultury – diagnozy lokalne” zainicjowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, a finansowany ze
środków Narodowego Centrum Kultury, do którego zakwalifikowały się trzy
domy kultury z Mazowsza, w tym nasze Centrum.
W październiku odbyły się pierwsze warsztaty, które pozwolą – przez
badanie potrzeb i oczekiwań różnych grup odbiorców
– przygotować najlepszą ofertę działalności Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. W warsztatach prowadzonych przez socjologów Aleksandrę Gołdys i Michała Danielewicza uczestniczyli: dyrektor i pracownicy Centrum, dyrektor i psycholodzy z Zespołu Szkół
Samorządowych, przedstawiciel Urzędu Miasta oraz
liderzy podkowiańskiej młodzieży.
Dom Kultury+
CKiIO zakwalifikowało się do ogólnopolskiego programu Dom Kultury+, ogłoszonego przez Narodowe Centrum
Kultury (spośród 124 wniosków 50 zostało zakwalifikowanych do programu, w
tym trzy z województwa mazowieckiego).
Program Dom Kultury+ składa się z trzech priorytetów: I – Szkolenia
– obejmuje cykl szkoleń wspierających rozwój kompetencji zawodowych
pracowników; II – Rozwój – pozwala dofinansować konkretne działania
edukacyjne i animacyjne; III – Infrastruktura – o przeznaczaniu uzyskanych dotacji na modernizację oraz doposażenie obiektów kultury.
CKiIO przystąpiło do programu Dom Kultury+ z przekonaniem, że umożliwi on
budowanie nowoczesnej instytucji kultury – miejsca, w którym wszyscy chcieliby
spędzać wolny czas, poznawać nowych ludzi, podejmować nowe działania.
Przed zgłoszeniem udziału w programie Centrum musiało zweryfikować dotychczasowe doświadczenia, przeanalizować potrzeby mieszkańców i rozważyć
możliwość zawarcia partnerstwa ze wszystkimi podmiotami życia społecznego,
działającymi na terenie Podkowy Leśnej w dziedzinie kultury. Wytypowano stały
zespół, który będzie uczestniczył w intensywnych, 5-miesięcznych szkoleniach.
W skład zespołu weszli: dyrektor i pracownik CKiIO, pracownik Urzędu
Miasta Podkowy Leśnej, przedstawiciele Szkoły Samorządowej i Stowarzyszenia Związek Podkowian.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Uniwersytet Otwarty Pokolenia

Wręczenie nagrody za II miejsce na Mazowieckim Przeglądzie Teatrów Obrzędowych, fot. Oskar Koszutski
wy Leśnej. Słuchaczka uniwersytetu, Anna Luiza Juśkiewicz, członkini zespołu Podkowiańskiej Wideokroniki otrzymała wyróżnienie za film „Plener
malarski Duchowizna 2009”, opowiadający o pobycie grupy artystów zaproszonych na plener malarsko-fotograficzny do Zakroczymia nad Wisłą.
Ewa Golis, także z zespołu Podkowiańskiej Wideokroniki, została przyjęta do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im.
L. Schillera na Wydział Reżyserii Filmowej. Na egzaminie wstępnym zaprezentowała film dokumentalny „Nadzwyczajni”, zrealizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Błońskiej z udziałem uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
W konkursie „Brwinów w Sztuce”, ogłoszonym we wrześniu 2010 r.
przez Bibliotekę Publiczną w Brwinowie z okazji 60 lecia uzyskania praw
miejskich słuchaczki UOP Ewa Jaśkowiak-Leszczyńska i Nina Brodowska
otrzymały 2 i 3 nagrodę.
Andrzej Tyszka otrzymał I nagrodę w VIII Ogólnopolskim Konkursie malarskim im. Teofila Ociepki 2010. organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek
Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy, Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej. W konkursie udział wzięło 210 uczestników; nadesłano 450 prac.
Więcej informacji: 512 425 777; 502 373 762; uniwersytet@podkowalesna.pl
Program uniwersytetu jest dofinansowywany z budżetu Miasta Podkowa Leśna.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Praca Andrzeja Tyszki nagrodzona w konkursie im. Teofila Ociepki 2010

Program do końca semestru

Uniwersytet Otwarty POKOLENIA zaprasza mieszkańców na otwarte spotkania w listopadzie i grudniu (pozycje zaznaczone w programie kolorem zielonym)
17 listopada, środa g.11.00
19 listopada, piątek, g.18.30
24 listopada, środa g.11.00
25 listopada, czwartek g.17.30
27 listopada, sobota, g.14.00

dr Zofia Zwierzchowska-Hajnosz
Klub Filmu Dokumentalnego
prof. Michał Bogusławski
Roman Lesiński
Popołudnie poetycko-muzyczne
Anna Foss
Muzeum Książki Dziecięcej
Ewa Gruda

Historia fotografii cd
Podkowiańskie Otwarte Ogrody 2010. Zespół Podkowiańskiej Wideokroniki
Depresja
Listy miłosne Fryderyka Chopina
Lektury naszych wnuków

GRUDZIEŃ 2010
1 grudnia, środa g.11.00
7 grudnia, wtorek g. 17.30
8 grudnia, środa g.11.00
15 grudnia, środa g.11.00
22 grudnia, środa g.11.00

prof. dr hab. Jan Maciej Kościelny
Klub Podróżnika
kpt. Grzegorz Siedlecki
Beata Wróblewska
Tomasz Kuba Kozłowski
prof. Andrzej Dąbrówka

Sztuczna inteligencja w rozpoznawaniu zagrożeń przemysłowych
Podróże po morzach świata.
Lektury naszego dzieciństwa
Między Pasterką, Chanuką a Jordanem. Święta na Kresach.
Mijający rok w ogrodzie (migawki fotograficzne)

STYCZEŃ 2011
5 stycznia, środa g.11.00
11 stycznia, wtorek g. 17.30
12 stycznia, środa g.11.00
19 stycznia, środa g.11.00
20 stycznia, czwartek g. 18.00
26 stycznia, środa g.11.00

Anna Leśniewska-Zagrodzka
Klub Podróżnika
Barbara Łaźniewska
dr n. med. Michał Dwornik
dr Anna Kalinowska
Popołudnie Poetycko-Muzyczne
Beata Tarłowska
Danuta Jocz i Danuta Szewczyk

Sztuki piękne
Z plecakiem w Wietnamie i Laosie
Czy musimy cierpieć z powodu bólów kręgosłupa?
Pogoda nie dla bogaczy. Różne scenariusze
Muzyka i poezja Hiszpanii
Szuflada III- Twórczość własna słuchaczy
Uroczyste zakończenie semestru

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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W Stawisku
Teatro Panoptikum ze Szwajcarii
17 października Stawisko gościło przedstawicieli znakomitego „Teatro
Panoptikum” z Winterthur w Szwajcarii. Jego twórcy to wielcy miłośnicy,
znawcy i niezrównani propagatorzy polskiej kultury. Prezentują zwłaszcza
polską literaturę, muzykę, nierzadko zapraszają polskich pisarzy i artystów. Spiritus movens większości przedsięwzięć, inicjatorką powstania
Teatru Panoptikum jest muzykolog Teresa Krukowska.
W Muzeum Iwaszkiewiczów pokazali piosenki z niedawno wydanego albumu płytowego „Scena” do tekstów Jana Śliwy, Sławomira Wolskiego i Andrzeja
Zawiślaka, z muzyką Jana Freichera (młodego, 30-letniego kompozytora, pianisty i aranżera z Gdańska). Wystąpiła Krystyna Lisowska – artystka o wyjątkowej muzykalności, kulturze interpretacji poetyckiego tekstu, obdarzona
niezwykłą, ciemną barwą głosu (tuż przed stanem wojennym jako studentka
rozpoczynała z sukcesami swą karierę artystyczną w Polsce). Stylistyczne
spektrum prezentowanych w Stawisku przez Krystynę Lisowską piosenek
oscylowało między klasyczną balladą i chanson, z elementami jazzu, bluesa,
rytmami walca, a nawet chopinowskiego mazurka („Truskawski”). Każdy z
utworów stanowił odrębną, wypracowaną miniaturę, o doskonałym współgraniu słowa i muzyki. Artystce towarzyszyli: przy fortepianie – kompozytor Jan
Freicher oraz na wibrafonie – Dominik Rosłon.
XI Festiwal Muzyczne Konfrontacje
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – Stawisko zaprasza w listopadzie i grudniu na XI Festiwal Muzyczne Konfrontacje, który odbywać się
będzie w tym roku pod hasłem „Od Chopina do Lutosławskiego”. Podczas

coniedzielnych spotkań znani polscy artyści o międzynarodowej renomie,
zaprezentują wybrane dzieła Chopina w zestawieniu z utworami wybitnych twórców polskich żyjących po Chopinie, dla których muzyka naszego
największego kompozytora stanowiła impuls i inspirację ich własnej twórczości. Wystąpią m. in.: Szabolcs Esztenyi (kompozytor i pianista polski,
pochodzenia węgierskiego), Jadwiga Rappe, Piotr Pławner (zwycięzca
międzynarodowych konkursów Wieniawskiego i ARD w Monachium), Royal String Quartet i Kwartet Wilanów, Dorota Miśkiewicz i Marek Napiórkowski, Kawalerowie Błotni.
Program Festiwalu zamieszczamy poniżej.
Włodek Pawlik – „Muzyka do wierszy J. Iwaszkiewicza”
Ze względu na trwające w Muzeum prace remontowe zmuszeni byliśmy przenieść zapowiadaną na wrzesień premierę spektaklu literackomuzycznego autorstwa Włodka Pawlika „Muzyka do wierszy Jarosława Iwaszkiewicza” na 12 grudnia. Będzie to z pewnością szczególne
wydarzenie artystyczne (organizowane dla uczczenia 30 rocznicy
śmierci pisarza), ostatnia impreza „Roku Iwaszkiewiczowskiego na
Stawisku”, kończąca zarazem obchody 85-lecia miasta-ogrodu Podkowy Leśnej. W spektaklu, oprócz kompozytora, wystąpią: Lora Szafran, Marek Bałata, Andrzej Ferenc i Włodek Pawlik-Trio.
Dziękujemy Radzie Miasta Podkowy Leśnej za finansowe wsparcie tego
przedsięwzięcia.

Alicja Matracka-Kościelny

XI Festiwal Muzyczne Konfrontacje
Od Chopina do Lutosławskiego
Pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PROGRAM

7 listopada – godzina 17
Juliusz Zarębski
Kwintet fortepianowy g-moll op. 34
Karol Szymanowski
II Kwartet smyczkowy op. 56
Ô
Wykonawcy: Szabolcs Esztėnyi - fortepian Kwartet Wilanów, Tadeusz
Gadzina – I skrzypce, Paweł Łosakiewicz – II skrzypce,
Ryszard Duź – altówka, Marian Wasiółka – wiolonczela
14 listopada – godzina 17
Fryderyk Chopin/Pablo Sarasate
Nokturn Es-dur
Henryk Wieniawski
Dudziarz, Pieśń polska, Obertas
Karol Szymanowski
Sonata skrzypcowa d-moll op. 9, Nokturn i Tarantela op. 28
Witold Lutosławski
Partita
Ô
Wykonawcy: Piotr Pławner – skrzypce,
Maria Szwajger-Kułakowska – fortepian
14 listopada – godzina 18.30
Hilary (Hilary Krzysztofiak 1926-1979)
Otwarcie wystawy malarstwa i rysunku
Słowo wstępne – Ludwik Erhardt
21 listopada – godzina 17.00
Fryderyk Chopin
Koncert fortepianowy f-moll op. 21
Henryk Mikołaj Górecki
II Kwartet „Już się zmierzcha”
Ô
Wykonawcy
Royal String Quartet, Włodzimierz Promiński – I skrzypce,
Elwira Przybyłowska – II skrzypce, Marek Czech – altówka,
Michał Pepol – wiolonczela, Marek Bracha – fortepian

10

28 listopada – godzina 17
Cz. I
Fryderyk Chopin, Mieczysław Karłowicz,
Karol Szymanowski, Witold Lutosławski
Pieśni
Ô
Wykonawcy: Jadwiga Rappe – alt, Joanna Freszel – sopran,
Mariusz Rutkowski – fortepian
Cz. II
Derwid (Witold Lutosławski)
Piosenki
Ô
Wykonawcy: Dorota Miśkiewicz – śpiew,
Marek Napiórkowski – gitara

5 grudnia – godzina 17.00
Archipelag Chopin
Kawalerowie Błotni
Krzysztof Knittel, Jerzy Kornowicz, Ryszard Latecki,
Mieczysław Eligiusz Litwiński, Tadeusz Sudnik, Tadeusz Wielecki
12 grudnia – godzina 18.00
Epilog
Włodek Pawlik
Muzyka do wierszy Jarosława Iwaszkiewicza
Ô
Wykonawcy: Lora Szafran – śpiew,
Marek Bałata – śpiew, Andrzej Ferenc – recytacje,
Włodek Pawlik Trio: Włodek Pawlik – fortepian,
Cezary Konrad – perkusja, Paweł Pańta – kontrabas
Koncepcja merytoryczna, nadzór organizacyjny – Alicja Matracka-Kościelny
Współorganizacja Festiwalu – Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk
Festiwal zrealizowano ze środków finansowych:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Program CHOPIN 2010,
Miasta Podkowy Leśnej, Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS,
Starostwa Powiatu Grodziskiego
Patronat medialny: Polskie Radio Program 2,
Polskie Centrum Informacji Muzycznej

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

„Dżentelmen i Spółka”

18

września 2010 r., w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, z okazji
85. rocznicy powstania Miasta - Ogrodu Podkowy Leśnej, zaprezentowany został spektakl plenerowy Dżentelmen i Spółka, doskonale
przyjęty przez publiczność, licznie zgromadzoną nad stawem w parku.
Na sukces przedsięwzięcia złożyło się wiele czynników: m. in. reżyserska wizja i determinacja Joanny Sarneckiej, wybór miejsca spektaklu - akcja rozgrywała się w kilku planach nad stawem i na stawie w Leśnym Parku
Miejskim, obsada aktorska – mieszkańcy Podkowy Leśnej i okolic, znany
aktor Andrzej Precigs i goście z dalekiej Afryki, tematyka spektaklu - przypomnienie postaci Stanisława Wilhelma Lilpopa, współzałożyciela Podkowy Leśnej, multimedialna forma spektaklu i jego interaktywność – aktorom
towarzyszyła przemieszczająca się wśród publiczności grupa bębniarzy
i tancerze afrykańscy, koncepcja scenograficzna wykorzystująca naturalny staw, zabytkowy oldmobil z Muzeum Motoryzacji w Otrębusach i łódź
wiosłową z Pałacu w Radziejowicach. Najważniejszą rolę odegrała jednak
niezwykła sceneria podkowiańskiego parku i stawu.

Fot. Oskar Koszutski
Muzyczną oprawę spektaklu przygotował Jan Duszyński, młody kompozytor, związany z Podkową, a magiczne oświetlenie realizował Krzysztof
Kościesza Jaworski. Piosenka panny Lili „Na Dworcu EKD”, skomponowana dla spektaklu do wiersza K.I. Gałczyńskiego i wykonana przez Marzennę Grzymałę, już stała się podkowiańskim szlagierem.
Wszystkim zaangażowanym w tworzenie spektaklu serdecznie dziękujemy, także wielu osobom, które włączyły się w jego realizację, udostępniając stroje, rekwizyty oraz instrumenty muzyczne.
Spektakl Dżentelmen i Spółka zostanie powtórzony w czerwcu 2011 r.
w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej.

Fot. Tomasz Potkański

Andrzej Precigs jako Stanisław Wilhelm Lilpop, fot. Jacek Tomaszewski

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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85-lecie Miasta-Ogrodu i 20-lecie reaktywacji
Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

D

obiega końca rok okrągłych rocznic: 85-lecia powstania Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, 80-lecia powołania Towarzystwa Miłośników Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej 20-lecia reaktywacji powojennej działalności
Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. W statucie zatwierdzonym 4 marca 1930 roku stwierdza się, że „stowarzyszenie zostaje
zawiązane w celu:
a) uporządkowania hipoteki poszczególnych parceli, nabytych przez stowarzyszonych,
b) urządzenia wzorowego osiedla,
c) utrzymania tegoż osiedla na należytej wysokości pod względem administracyjno-gospodarczym, zdrowotnym i ogólnokulturalnym.
W kwietniu 1933 roku Towarzystwo Miłośników przekształciło się w Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, a jego pierwszym
prezesem był Alfons Kühn, zamieszkały w Podkowie minister komunikacji, a od 1934 roku ks. Bronisław Kolasiński, pierwszy podkowiański
duszpasterz .
O aktywności przedwojennego stowarzyszenia świadczą nazwiska
członków, najznakomitszych obywateli miasta (m. in. Tadeusza Baniewicza, Karola Bertoniego, Kazimierza Gayczaka, Wacława Jacobsona, Bolesława Jankowskiego, Krystyny Latoniowej, Michała Marczewskiego, Jana
Płodowskiego, Janusza Regulskiego) i zakres podejmowanych działań:
starania u właściwych władz, instytucji i osób w sprawach dotyczących
interesów stowarzyszonych i ogólnego rozwoju osiedla; urządzanie imprez
dochodowych – koncertów, przedstawień, loterii , wycieczek; wydawanie
pisma samodzielnie lub wspólnie z innymi osiedlami, a także zbieranie
wszelkiego rodzaju danych i materiałów”. Działalność oficjalną Towarzystwa przerwała wojna i okupacja, a lata powojenne także nie dawały możliwości reaktywacji. Kilkakrotnie podejmowane próby odnowienia działalności spełzły na niczym. Jednak natychmiast po wejściu w życie ustawy
o stowarzyszeniach, z początkiem roku 1990 Towarzystwo, kierowane
przez dr Andrzeja Lipińskiego, wróciło do dawnej aktywności, tworząc między innymi Bibliotekę Podkowiańską (12 tomów), wydając Podkowiański
Magazyn Kulturalny, foldery, mapki, przewodniki, przygotowując szereg
wystaw, organizując różnorodne spotkania i włączając się we wszystkie
podejmowane w mieście działania.
W bieżącym roku – z okazji 85-lecia powstania miasta – wystąpiliśmy
z nowymi inicjatywami. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Podkowy,
wśród nich także naszych członków, a także wsparciu finansowemu miasta odbyło się wiele imprez odwołujących się do przeszłości. Warto wspomnieć choćby „małą olimpiadę” nawiązującą do okupacyjnych zawodów
sportowych pomiędzy młodzieżą z Zarybia i Stawiska, w której tym razem
uczestniczyli uczniowie gimnazjów, wystawy historyczne dotyczące np.
partnerów spółki „Miasto Ogród Podkowa Leśna”, historii działań opozycyjnych w latach 1976-1991.
Rada Miasta i Burmistrz przychylnie odnosili się do inicjatyw zgłaszanych przez Towarzystwo: wystąpienia do Prezydenta RP o uznanie Miasta
Ogrodu Podkowy Leśnej za pomnik historii, nadania honorowego obywatelstwa potomkom założycieli miasta: Krystynie Baniewicz, Marii Iwaszkiewicz-Wojdowskiej, Teresie Markowskiej i Jerzemu Regulskiemu, czy też
nadania Ogrodowi Matki i Dziecka imienia ks. Leona Kantorskiego – naszego nieodżałowanego wieloletniego proboszcza, depozytariusza pamię-

ci i inicjatora reaktywacji TPPL w 1990 roku - tę decyzję ustępująca Rada
Miasta V kadencji podjęła na ostatniej sesji 8 listopada 2010 r. .
Przed nami wybory samorządowe. Przypomnijmy, że 20 lat temu Komitet Obywatelski Solidarność, kierowany wówczas przez obecnego burmistrza Andrzeja Kościelnego, proponując kandydatów na radnych ustalił
wysoki poziom odpowiedzialności i jakości pracy władz samorządowych.
Wiele sukcesów udało się też osiągnąć w mijającej właśnie kadencji. Pomimo trudności finansowych zrealizowano lub rozpoczęto ważne inwestycje – rozbudowę szkoły i budowę sali sportowej, remonty dróg, budowę
pierwszego w mieście domu komunalnego, choć nie obyło się także bez
potknięć i niezbyt zrozumiałych decyzji.
A zatem w tym rocznicowym roku wybierzmy dobrą przyszłość dla naszego Miasta Ogrodu. Czeka nas wiele trudnych zadań. Potrzebni nam
są ludzie z pasją i doświadczeniem, którzy takim wyzwaniom potrafią
sprostać.

Jacek Wojnarowski, prezes TPMOPL

ŚRODKI UNIJNE DLA CIEBIE !!!
Masz pomysł na: działania lokalne,
nowe miejsca pracy, małe inwestycje
turystyczne, dotacje na firmę, inne
Przyjdź , napisz lub zadzwoń do biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
Nowy nabór już od 3 do 26 listopada!!!
Limity dostępnych środków na listopadowy nabór wynoszą:
„Małe projekty” : 140 643,87 zł.
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 100 tys.
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 224 039,50 zł
Odnowa i rozwój wsi: 500 tys. zł
Najbliższe bezpłatne szkolenia:
8 listopada - Małe Projekty
15 listopada - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Przyjmujemy zapisy na indywidualne bezpłatne konsultacje!
Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są
w Biurze LGD „Zielone Sąsiedztwo” ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa
Leśna, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura. Wzory formularzy na stronie: www.zielonesasiedztwo.org.pl

WAżne telefony i adresy
Godziny pracy Urzędu Miasta: poniedziałek: 10-18, wtorek - piątek: 8-16, środa: bez przyjęć interesantów Sekretariat: pokój nr 6, tel. 22 759 2101, fax 22 758 9003,
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl Burmistrz Miasta: Andrzej Kościelny, e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl Z-ca Burmistrza: Małgorzata Stępień-Przygoda
Sekretarz Miasta: Maria Górska, e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl Skarbnik Miasta: Maria Ostrowska Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste: pokój nr 7,
tel. 22 729 1062, 22 759 2115, e-mail: usc@podkowalesna.pl Ewidencja ludności i działalności gospodarczej: pokój nr 7, tel. 22 759 21 16,
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl Referat Finansowy: tel. 22 759 2107 Kasa: tel. 22 759 2108, godziny przyjęć interesantów (codziennie przerwa 13-13.30):
poniedziałek: 10-18, wtorek: 10-14, czwartek, piątek: 9-15, środa - kasa nieczynna Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji: pokój nr 11, 12, tel. 22 759 2121, 22 759 2125,
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl Referat Planowania i Rozwoju Miasta: pokój nr 16, 17, tel. 22 759 2117, 22 759 2119, e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej: ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 1082, czynny: poniedziałek - piątek 8-16 Rada Miasta Podkowy Leśnej: tel. 22 759 2106,
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl Adresy internetowe radnych: Mirosław Borkowski: miroslaw.borkowski@podkowalesna.pl • Małgorzata Choroś: malgorzata.choros@
podkowalesna.pl • Jarosław Chrzanowski: jaroslaw.chrzanowski@podkowalesna.pl • Kazimierz Głowacki: kazimierz.glowacki@podkowalesna.pl • Anna Łukasiewicz: anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl • Jolanta Mironiuk: jolanta.mironiuk@podkowalesna.pl • Dariusz Murawski: dariusz.murawski@podkowalesna.pl • Zbigniew Musiałek: zbigniew.
musialek@podkowalesna.pl • Dorota Obzejta-Żbikowska: dorota.obzejtazbikowska@podkowalesna.pl • Janusz Radziejowski: janusz.radziejowski@podkowalesna.pl • Joanna
Trzeciak-Walc: joanna.walc@podkowalesna.pl • Teresa Zabłocka: teresa.zablocka@podkowalesna.pl • Anna Żukowska-Maziarska - anna.maziarska@podkowalesna.pl • Radni
Małgorzata Janus i Zbigniew Bojanowicz nie mają adresów internetowych. Korespondencję e-mailową można kierować do nich na adres: radamiasta@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe: Grodzisk Mazowiecki: tel. 999; 22 755 3030 Policja: tel. 22 758 9110, 22 758 9105, 609 969 929, Komenda Powiatowa Policji: tel. 997, 22 755 6010
do 6014 NZOZ „Basis”: NZOZ „Basis” tel. 22 758 9265, NZOZ „Medicus” tel. 22 729 1065 Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki: informacja medyczna: tel. 22 755 9000
Apteki: Apteka Podkowiańska tel. 22 729 1916, Apteka „Pod Aniołem” tel. 22 758 9760, Apteka Główna tel. 22 729 1086 Biblioteka Publiczna: ul Błońska 50, tel. 22 758 9648
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej: ul. Lilpopa 18, tel. 22 729 1384, ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 9441 Straż Pożarna: Grodzisk Mazowiecki: tel. 998;
22 755 5237, Brwinów: tel. 22 729 5946 Zakład Energetyczny: Pruszków: tel. 991, 22 738 2320, 22 738 2451, Posterunek energetyczny Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 5136
Pogotowie gazowe: Warszawa: tel. 992, 22 628 4587 Rozdzielna gazu: Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 792 0360 Konserwacja oświetlenia ulicznego: Warszawa: tel. 22 886 4826;
692 469 767 Konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej: sieć wodna: tel. 661 955 201, sieć kanalizacyjna: tel. 502 291 630, 503 134 281 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 1570 Prokuratura Rejonowa: Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 5254 Sąd Rejonowy: Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 2061 Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 9222, czynna w dni powszednie w godz: 9-10.00 oraz 16.30-17.30 Urząd Pocztowy: tel. 22 758 9328
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Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

