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Uroczysta XII sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej
16 września 2011 roku w podkowiańskim Pałacyku-Kasynie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Podkowy
Leśnej. Licznie zgromadzeni mieszkańcy i znamienici goście byli uczestnikami uroczystego odsłonięcia tablicy
pamiątkowej (na zdj.) poświęconej pamięci pacjentów i personelu szpitala powstańczego (oddziału Szpitala Wolskiego zorganizowanego w Podkowie Leśnej dla powstańców i ludności cywilnej walczącej Warszawy w latach
1944-1945) oraz wręczenia aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Państwu
Justynie i Władysławowi Gołąbom.
więcej na str. 6

Strona internetowa
Podkowy nominowana
w konkursie „Polski
Internet”
Z radością informujemy, że
strona internetowa Podkowy
Leśnej www.podkowalesna.pl
została nominowana w konkursie „Polski Internet” na
najlepszą stronę internetową 2011 w kategorii „Portal Miasta i Gminy – oficjalne
strony”. Spośród portali zgłoszonych do
konkursu Kapituła wybrała 5 stron, w tym
podkowiańską, spośród których wybierze
Laureata i wskaże 2 wyróżnienia.
W głosowaniu internautów Podkowa Leśna uplasowała się tuż za nominowanymi
stronami, na szóstym miejscu, uzyskując
1148 głosów. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i oddawanie głosów.
Laureatów poznamy podczas uroczystej
gali wręczenia tytułów i statuetek zaplanowanej na 19 stycznia 2012 r. Organizatorem
konkursu jest fundacja „The World Internet
Foundation”. Konkurs skierowany był do
wszystkich firm, instytucji, organizacji nonprofit, urzędów, szkół w całej Polsce, a także
do osób prywatnych.
Mariusz Pietrzak

Co dalej z „Zieloną Willą”?
Już wkrótce mieszkańcy budynku komunalnego przy ul. Parkowej 19 (zdj. po lewej) przeprowadzą się do nowowybudowanego domu przy ul. Jaskółczej (zdj. po prawej). Z pewnością będzie to przyczynkiem do dyskusji, co dalej z „Willą Jukawą”, potocznie zwaną
„Zieloną Willą”, budynkiem wpisanym do gminnego rejestru zabytków.
Małgorzata Wdowiak-Wojtków

fot. M. Pietrzak

fot. H. Stefankiewicz

55. rocznica Powstania Węgierskiego 1956
Zapraszamy na uroczystości związane z 55. rocznicą Powstania Węgierskiego, które
rozpoczną się na podkowiańskim cmentarzu 5 listopada o godz. 10.30 złożeniem kwiatów
na grobach 3 węgierskich żołnierzy poległych we wrześniu 1944 roku. Następnie kwiaty
zostaną złożone przy pomniku na Skwerze Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz w Kościele św. Krzysztofa pod tablicą upamiętniającą powstańcze wydarzenia na Węgrzech. Swój
udział w uroczystości zapowiedzieli reprezentanci Ambasady Węgierskiej w Polsce. O godz.
11.45 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Lilpopa 18 odbędzie się pokaz
filmu dokumentalnego „Polskie lato, węgierska jesień” (2006, reż. Z. Kunert, A. Kunert).
więcej na str. 7

Postęp prac w szkole
Informujemy, że wyremontowano pomieszczenia wewnątrz budynku istniejącej szkoły oraz wykonano nowe wejście do
szkoły wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Obecnie trwają prace wewnątrz
nowego skrzydła szkoły, m.in. wykonywana
jest izolacja podłogowa oraz układana instalacja grzewcza. Nad salą sportową i budynkiem dydaktycznym wykonano konstrukcję
dachową.
G. Lewandowski,
G
L
d
ki T.
T Gawin
G i
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Rozmowa z Alicją Matracką-Kościelny, dyrektorem Muzeum
im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
Spotykamy się
w czasie szczególnym dla Stawiska. Wielkim
wydarzeniem
ostatnich
miesięcy było odnalezienie obrazu
Witkacego.
To dla Muzeum
wielka
radość. Obraz,
stanowiący prezent
ślubny
dla
Alicja Matracka- Witkacego
Kościelny, dyrektor Iwaszkiewiczów,
Muzeum w Stawisku nie cieszył się
wprawdzie wielką sympatią obojga obdarowanych, niemniej jednak jego szczególne walory artystyczne i wartość jako obiektu muzealnego
są niepodważalne. Warto przypomnieć, że
płótno było prezentowane przed utworzeniem Muzeum, na początku lat 80-tych na
renomowanych wystawach, m.in. w Düsseldorfie i w Centrum Pompidou w Paryżu.
Obraz został odnaleziony przez łódzkie CBŚ
- po 6 latach od czasu kradzieży. Przyznam
szczerze, że przy okazji odzyskania Witkacego pojawił się we mnie cień nadziei na odnalezienie innych cennych obiektów, skradzionych z Muzeum w przeszłości, przede
wszystkim unikatowych XVIII-wiecznych
miedziorytów, które zniknęły z gabinetu
J. Iwaszkiewicza w 1995 r.

W ciągu ostatniego czasu w Stawisku dokonały się ogromne zmiany, głównie z powodu
przeprowadzenia generalnych prac remontowych i rewitalizacji.
Tak, remont był w Stawisku konieczny
od wielu lat: przeciekający dach, stara instalacja elektryczna grożąca pożarem, brak
ogrzewania (elektryczne grzejniki włączane
w wybranych pomieszczeniach, stanowiące kolejne zagrożenie pożarowe), brak kanalizacji miejskiej i wodociągu. Pozyskane
przez Starostwo Powiatu i Muzeum środki
unijne z funduszy RPO pozwoliły na przeprowadzenie generalnych prac remontowych w tym zakresie - w ramach zadania
pt. rewitalizacja Stawiska.
Chcę tu jeszcze dodać, że natychmiast po
objęciu przeze mnie (w 2007 r.) stanowiska
dyrektora Muzeum postarałam się o fundusze na odgrzybianie piwnic (stan był przerażający), system elektronicznego dostępu do
pomieszczeń oraz instalację sygnalizacji pożaru. W latach 2008-09 przeprowadziliśmy
digitalizację i renowację większości zbiorów, a w ub. roku m.in. remont pięknego,
niszczejącego od wielu lat, tarasu od strony
południowej, modernizację sali wystawowej, renowację podłóg, a także zainstalowaliśmy nowoczesny elektroniczny system
zabezpieczenia najcenniejszych obiektów
muzealnych. Na wszystkie wymienione
przedsięwzięcia Muzeum pozyskało dotacje
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trzeba dodać, że w konkursach
ogłaszanych przez ministerstwo startuje

z roku na rok coraz więcej rozmaitych instytucji, fundusze do podziału bynajmniej nie
rosną, a zatem ich pozyskanie to niewątpliwy sukces Stawiska.
Trwa także rewitalizacja parku.
Tak, to kolejny etap przedsięwzięć w ramach rewitalizacji Stawiska z funduszy
unijnych RPO, obejmujący podstawowe
prace, jak m.in. utwardzenie dróg dojazdowych, nasadzenia roślinności w najbliższym
otoczeniu budynku, usunięcie suchych
drzew, wreszcie wybudowanie placu zabaw
dla najmłodszych gości Stawiska.
Mimo tak intensywnych prac remontowych
Stawisko nie przerwało działalności kulturalnej. Właśnie zakończył się XII Festiwal
Literacko-Muzyczne Konfrontacje.
Tak, Festiwal odbył się nawet w ub. roku
- w okresie kulminacji prac remontowych.
Zakończył się kolejny, XII Festiwal pt. „Literacko-Muzyczne Konfrontacje: Miłosz –
Iwaszkiewicz”, włączony w ogólnopolskie
obchody Roku Miłosza. Z imprezą tą czuję
się szczególnie związana. „Konfrontacje…”
powstały w 2000 r. z mojej inicjatywy jako
prezesa Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk
i kustosza Muzeum w Stawisku. Spotkały
się wówczas z bardzo otwartym, wręcz entuzjastycznym poparciem ówczesnych władz
miasta na czele z panią burmistrz Joanną
Damaziak. Nie mam wątpliwości, że ta życzliwość trwa do dziś, „Konfrontacje” wpisały
się na stałe w kulturalny pejzaż miasta.
cd. na str. 11

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada
Inwestycje drogowe
Szanowni Mieszkańcy,
w związku z licznymi pytaniami
dotyczącymi celowości przebudowy
ul. Reymonta oraz zastosowanej technologii, uprzejmie wyjaśniamy, że remont tej ulicy przeprowadzony został
w związku z prowadzoną inwestycją,
tj. rozbudową budynków zespołu szkół
Małgorzata i budową sali sportowej, a także planoStępień-Przygoda, waną w przyszłym roku przebudową
Burmistrz Podkowy Leśnej ulicy Bluszczowej.

Z powodu braku kanalizacji deszczowej w Podkowie Leśnej przy
budowie nawierzchni na ulicy Reymonta zastosowano technologię,
pozwalającą na powierzchniowe odprowadzanie wody [więcej informacji na str. 3 – red.].
W związku z tym, że każda nowowybudowana ulica budzi kontrowersje wśród mieszkańców, przy konstruowaniu planu inwestycyjnego w 2012 roku przedsięwzięcia związane z budową i remontem
dróg będą poddawane pod konsultacje społeczne.
Nawiązując do pytań dotyczących instalowania progów zwalniających, chcemy zapewnić, że przy opracowywaniu ruchu w mieście
priorytetem jest bezpieczeństwo pieszych i kierowców. W związku
z tym, aby ograniczyć nadmierną prędkość pojazdów, oprócz instalowania wspomnianych już progów zwalniających, bierzemy pod
uwagę również inne rozwiązania.

Wyremontowana ulica spełnia konkretne zadania komunikacyjne. Po pierwsze, wybudowany chodnik zapewnia bezpieczny ruch
pieszych i umożliwia dojście do szkoły. Po drugie, ze względu na
małą liczbę miejsc parkingowych przy szkole, wykonano zatoki postojowe pozwalające na bezpieczne parkowanie w jej pobliżu.
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w imieniu Burmistrza Miasta
Grzegorz Lewandowski
Kierownik Referatu Inwestycji
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Budowa domu
komunalnego

Rozpoczynamy proces aktualizacji Strategii
Rozwoju Miasta

Budowa dwóch budynków mieszkalnych połączonych klatką schodową zlokalizowanych przy
ul. Jaskółczej w Podkowie
Leśnej dobiega końca. Obecnie trwają prace związane z uporządkowaniem terenu
działki. Po zakończeniu budowy, zgodnie
z zawartą umową, wykonawca musi uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zasiedlenie
budynku przewidywane jest w listopadzie
br. Inwestycja dofinansowana jest z Banku
Gospodarstwa Krajowego.
Hanna Stefankiewicz

Jeszcze w październiku zapraszamy
wszystkich mieszkańców zainteresowanych
sprawami miasta na pierwsze spotkanie dotyczące aktualizacji jednego z najważniejszych narządzi do zarządzania gminą: Strategii Rozwoju Miasta. Nowy plan będzie
obejmował okres co najmniej do 2020 roku.
Prace nad aktualizacją Strategii prowadzone będą w drodze partycypacji społecznej.

fot. H. Stefankiewicz

Pierwsze dwa spotkania: 28 października
oraz 7 listopada br. poświęcimy w całości na
omówienie stanu rozwoju miasta. Zaprezentujemy m.in. wyniki ankiety, w której wyrazili Państwo swoją opinię na temat jakości
życia w Podkowie Leśnej, a także udzielili
odpowiedzi na pytania dotyczące priorytetów inwestycyjnych.
Adriana Skajewska

Usuwanie azbestu

Chodnik na ul. Bukowej

Miasto Podkowa Leśna realizuje zadanie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji
wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta Podkowa Leśna. W wyniku
prac, których zakończenie planowane jest
na 15 listopada 2011 r., mieszkańcy pozbędą
się ponad 10 ton niebezpiecznego odpadu.
Na budynkach, na których jeszcze do niedawna były płyty eternitowe już dzisiaj są
nowe pokrycia dachowe. Inwestycja jest
w całości dofinansowana z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Referat Gospodarki Miejskiej

W połowie września rozpoczęto budowę
chodnika na ul. Bukowej na odcinku od
ul. 11-go Listopada do ul. Podleśnej. Do
dnia dzisiejszego wykonano większą część
prac, ale ze względu na istniejący na tym terenie drzewostan prace na dalszym odcinku wstrzymano do czasu uprawomocnienia
się decyzji na wycinkę drzew kolidujących
z budową chodnika. Roboty zostaną wznowione pod koniec października br.
G. Lewandowski, T. Gawin

fot. J. Jakóbik

fot. M. Pietrzak

Remont ul. Reymonta
W dniu 5 października br. dokonano komisyjnego odbioru prac w ul. Reymonta
na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ejsmonda. W ramach tych prac wykonano
nawierzchnię jezdni i chodnika z kostki
brukowej betonowej. Po jednej stronie wybudowano zatoki postojowe z płyt ażurowych na podbudowie z grubego kruszywa,
które jednocześnie pełnią funkcję sączka
zapewniającego odprowadzenie wody z powierzchni jezdni. Do oświetlenia ulicy zastosowano latarnie typu „Pastorał”. Komisja odebrała wykonane roboty bez usterek
i oceniła ja pozytywnie.
G. Lewandowski, T. Gawin

Aby zimą było łatwiej
Przed nami kolejny zimowy,
trudny okres. Aura podczas
ubiegłych jesienno-zimowych
sezonów nas nie rozpieszczała, sypiąc śniegiem ku uciesze
dzieci, jednak martwiąc dorosłych. Przygotujmy się zatem na nadchodzący zimowy czas. Pamiętajmy o tym, że oprócz
usuwania śniegu na terenie swoich posesji, właściciele nieruchomości mają także obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu,
lodu oraz innych zanieczyszczeń z części
chodnika przyległego do nieruchomości.
Nieczystości te powinny być usuwane
w miejsca, gdzie nie będą powodowały

zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,
jednocześnie umożliwiając ich swobodne
zebranie przez służby miejskie.
Powyższy obowiązek nakłada na właścicieli nieruchomości ustawa z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005
r. nr 236, poz. 2008 r. ze zm.). Poza tym
wynika to również z treści Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna uchwała nr
196/XLII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dn. 24 września 2010 r.
Referat Gospodarki Miejskiej

fot. M. Pietrzak
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Nielubiane, ale konieczne - podatki i inne opłaty
Przypominamy właścicielom nieruchomości, że są zobowiązani do ponoszenia
opłat z tytułu podatków lokalnych, opłat
za pobór wody z wodociągu miejskiego i za
zrzut ścieków do kanalizacji miejskiej.
Przypominamy, że opłaty te stanowią
istotny składnik budżetu miasta. Większość
właścicieli nieruchomości regularnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec gminy.
Niestety, istnieje również grupa osób, która
uchyla się od płacenia swoich podatków ze
szkodą dla budżetu miasta. W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, zgodnie z przysługującym gminie
prawem wynikającym z art. 34 i 35 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku

nr 8, poz. 60 - ze zmianami) w stosunku do
tych osób zostanie zastosowana hipoteka
przymusowa. Oznacza to, że miasto Podkowa Leśna wystąpi do Sądu Rejonowego
w Grodzisku Mazowieckim o dokonanie
odpowiednich zapisów w księgach wieczystych zadłużonych nieruchomości, zabezpieczając w ten sposób zaległe na rzecz gminy zobowiązania podatkowe. Aby uchronić
się przed wpisem hipoteki przymusowej,
właściciele nieruchomości powinni uregulować zaległości podatkowe wobec miasta
Podkowa Leśna.
Jednocześnie informujemy osoby, które
nie regulują opłat za media wodno - kanalizacyjne, że będą podjęte kroki zmierzające do
wyegzekwowania zaległych opłat. W związ-

Informacja dla przedsiębiorców o konieczności
uzupełnienia danych we wpisach
Nawiązując do
wcześniejszych
(Biuinformacji
letyn
nr
3/44/
czerwiec 2011 i nr
4/45/sierpień 2011) uprzejmie przypominam, że od 1 lipca 2011 r. zaczęła funkcjonować Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki (MG).
Ewidencja ta 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.
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), bra-

kuje numerów PESEL, NIP czy REGON.
Aktualizacja umożliwi przeniesienie rzetelnych danych i prawidłowe funkcjonowanie
przedsiębiorców w obrocie gospodarczym po
1 stycznia 2012 r.
Dla Państwa wygody na stronie internetowej miasta została umieszczona informacja
o przedsiębiorcach zamieszkałych w Podkowie Leśnej, których dane wymagają uzupełnienia. Zapraszam do sprawdzenia, czy
Państwa wpis wymaga uzupełnień.
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 (22) 759 21 16.
Małgorzata Niewiadomska
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Zakaz wjazdu
samochodów
ciężarowych od strony
Owczarni cd.
W poprzednim numerze
„Biuletynu Miasta” pisaliśmy o problemach związanych z brakiem właściwego
oznakowania na skrzyżowaniu ulic Żółwińskiej i Kazimierzowskiej
w Owczarni.
Urząd Gminy Brwinów poinformował
Burmistrza Podkowy Leśnej, że jest w trakcie opracowywania stałej organizacji ruchu
dla poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. Po zatwierdzeniu organizacji
ruchu dla tego odcinka drogi przed skrzyżowaniem zostaną ustawione znaki uprzedzające o zakazie wjazdu samochodów ciężarowych.
Paweł Jakubiak

Księgarnia Cafe

korekcyjną, a także zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne.
Pozyskanie tych środków finansowych
cieszy tym bardziej, że w bieżącym roku
szkolnym do klasy pierwszej trafiła duża
grupa dzieci sześcioletnich, które potrzebują indywidualnego podejścia. Bliższe informacje i zapisy w sekretariacie szkoły.

Wkrótce w centrum Podkowy Leśnej
przy ul. Jana Pawła II nr 5, zostanie otwarta „Księgarnia Cafe”. Oprócz możliwości
zakupu wybranych książek, będzie można
oddać się lekturze na miejscu przy filiżance
dobrej kawy. W lokalu będzie także funkcjonował punkt wymiany książek, umożliwiający bezgotówkowy obrót przeczytanych
pozycji. Miejsce zostało pomyślane równocześnie jako galeria z antykami i bibelotami, w której będzie można „upolować” niepowtarzalny prezent.

Adriana Skajewska

Izabella Mikiciuk

Dodatkowe, bezpłatne zajęcia dla dzieci szkolnych
Niedługo
w szkole rozpoczną się zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III, na
które miasto pozyskało grant z funduszy
UE. Dzieci będą mogły skorzystać z zajęć
korekcyjnych w zakresie pisania, czytania
oraz matematyki. Oferta zajęć obejmuje
również pomoc logopedyczną, gimnastykę

ku z zadłużeniem istnieje możliwość odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego, jeżeli odbiorca usług, który nie uiścił należności za pełne dwa okresy
obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania
zaległej opłaty (na podstawie art. 8 ust. l pkt
2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków, tekst jednolity
Dz. U. z 2006 roku nr 123, poz. 858).
Więcej informacji na temat podatków
i opłat można uzyskać pod numerem telefonu (0 22) 759 21 07.
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Wieści z Urzędu

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów w Europie
Sprawy europejskie to ważny temat, nie
tylko w kontekście polskiej Prezydencji
w Radzie Europy. Wiadomo, że w latach
2012 i 2013 w Unii Europejskiej będą toczyły się negocjacje, z których okaże się, ile
środków uzyska Polska na kolejne siedem
lat. Te środki będą niezbędne do rozwoju
infrastruktury (np. dróg, kolei, szerokopasmowego internetu), poprawienia poziomu
edukacji i oferty kulturalnej.
Realizacja jakich inwestycji pro-rozwojowych powinna być w najbliższych latach prio-

rytetem podwarszawskich miast-ogrodów?
Poprawa stanu infrastuktury drogowej i kolejowej, polityka prorodzinna, zwiększenie dostępu do nowych technologii czy inwestycje
w edukację i kulturę? Czy możemy liczyć na
dalsze współfinansowanie takich projektów
z funduszy unijnych i w jakim zakresie?
Na te pytania próbowali odpowiedzieć
popularni politycy, samorządowcy i eksperci - uczestnicy debaty pt. „Polska w Europie
- czy dobrze już było? Szanse Trójmiasta
Ogrodów na rozwój w czasach kryzysu”,

która odbyła się 22 października o godz.
12.00 w Pałacyku Kasyno. W spotkaniu
wzięli udział m.in. prof. Jadwiga Staniszkis,
Elżbieta Illasiewicz – Skotnicka, Grzegorz
Kostrzewa – Zorbas oraz Krzysztof Król.
Organizatorami debaty byli: Burmistrz
Miasta Podkowa Leśna, Towarzystwo Miasta Ogrodu Podkowa Leśna oraz Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Patronat
medialny nad wydarzeniem objął tygodnik
Newsweek Polska.
A.W.

Zespół Interdyscyplinarny
Zarządzeniem Burmistrza nr 12/2011
z dnia 30 marca 2011 r. powołany został
Zespół Interdyscyplinarny w Podkowie
Leśnej, którego głównym zadaniem jest
podejmowanie działań mających pomóc
rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, głównie ofiarom przemocy w rodzinie. Po pomoc, zarówno ofiary jak i sprawcy
przemocy w rodzinie, mogą zwracać się do
każdego członka Zespołu Interdyscyplinarnego lub też instytucji, którą dany członek
reprezentuje.
W skład zespołu wchodzą: p. Maria Dalewska, Polski Komitet Pomocy Społecznej,
p. Barbara Grotek, Przychodnia „Medicus”,
p. Ewa Iwanowska, Miejski Zespół Szkół,
p. Agnieszka Jabłońska, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, p. Lidia Łuczyńska,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
p. Małgorzata Niewiadomska, Gminna Ko-

misja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, p. Iwona Żołek, Komisariat Policji
w Podkowie Leśnej, p. Maria Matuszewska,
Ośrodek Pomocy Społecznej, p. Danuta
Orkowska, Ośrodek Pomocy Społecznej,
p. Małgorzata Szram, Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Pierwsze posiedzenie Zespołu z udziałem
pani Burmistrz Małgorzaty Stępień-Przygody odbyło się 20 czerwca 2011 r.
Specjalistyczną pomoc rodzinie prowadzi
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz. (ul. Daleka 11). Osoby zainteresowane mogą skorzystać również z pomocy
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”. Sprawami techniczno-organizacyjnymi zajmuje się Ośrodek Pomocy
Społecznej w Podkowie Leśnej, ul. Błońska
46/48. Dokładniejsze informacje na temat
powołania i działania Zespołu Interdyscypli-

fot. B. Krupa
narnego oraz adresy placówek udzielających
wsparcia ofiarom przemocy na terenie woj.
mazowieckiego można znaleźć na stronach
internetowych Urzędu Miasta i Ośrodka Pomocy Społecznej.
Danuta Orkowska, Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego w Podkowie Leśnej

Jak głosowała Podkowa
W niedzielę 9 października odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Podkowianie po raz kolejny
tłumnie ruszyli do urn. Na 3219 mieszkańców uprawnionych
do głosowania w wyborach wzięło udział 2340 osób, co stanowi 72,6%. Dla porównania frekwencja w Polsce wyniosła 48,9%
(w województwie mazowieckim 53%, w powiecie grodziskim
56,3%).
Zbiorcze wyniki głosowania w Podkowie Leśnej:
Wybory do Senatu RP
Liczba głosów ważnych oddanych na kandydatów:
L.p.
1

Nazwisko i imię
Abgarowicz Łukasz Maria

1192

2

Anusz Andrzej Karol

79

3

Grajda Dariusz Grzegorz

95

4

Kostrzewa-Zorbas Grzegorz Jacek

366

5

Rokita-Arnold Nelli

542

Wybory do Sejmu RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listy:
L.p.

Nazwa Komitetu Wyborczego

1

KW Prawo i Sprawiedliwość

605

2

KW Polska Jest Najważniejsza

68

3

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej

72

4

KW Ruch Palikota

147

5

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

59

6

KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80

7

KW Platforma Obywatelska RP

9

KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

63

10

KW Prawica

6

2
1278

W imieniu Burmistrza Miasta dziękuję mieszkańcom Podkowy za
liczny udział w wyborach. Dziękuję także Członkom Obwodowych Komisji Wyborczych za pomoc, zaangażowanie i trud włożony w przeprowadzenie wyborów.
Beata Krupa
Urzędnik Wyborczy Gminy

www.podkowalesna.pl
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Informacje Rady Miasta Podkowy Leśnej
Na XI posiedzeniu Rady Miasta Podkowy
Leśnej w dniu 25 sierpnia 2011 r. radni miasta przyjęli następujące uchwały:
• nr 53/XI/2011 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej - Państwu Justynie i Władysławowi Gołąbom, jako dowodu uznania
dla aktywnej postawy i zaangażowania na
rzecz podkowiańskiej społeczności oraz
osób niewidomych,
• nr 54/XI/2011 w sprawie opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna,

• nr 55/XI/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025,
• nr 56/XI/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta.
Treść przyjętych uchwał wraz z uzasadnieniem dostępna jest na stronie
www.bip.podkowalesna.pl oraz w Urzędzie
Miasta, pokój nr 1.
Radni miasta zapraszają mieszkańców na
swoje dyżury, które odbywają się w każdy
poniedziałek w godzinach od 17.00 do 18.00
w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej.

W czwartym kwartale bieżącego roku zapraszają:
17 października 2011 r. Maria Konopka-Wichrowska
24 października 2011 r. Anna Dobrzyńska-Foss
31 października 2011 r. Zbigniew Jachimski
7 listopada 2011 r. Adam Krupa
14 listopada 2011 r. Grzegorz Smoliński
21 listopada 2011 r. Bogusław Jestadt
28 listopada 2011 r. Alina Stencka
5 grudnia 2011 r. Paweł Siedlecki
12 grudnia 2011 r. Anna Łukasiewicz
19 grudnia 2011 r. Zbigniew Bojanowicz
Anna Lorens, Biuro Rady Miasta

Uroczysta XII sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej
16 września 2011 roku w podkowiańskim
Pałacyku-Kasynie odbyła się uroczysta sesja
Rady Miasta Podkowy Leśnej. Licznie zgromadzeni mieszkańcy i znamienici goście
byli uczestnikami uroczystego odsłonięcia
tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci
pacjentów i personelu szpitala powstańczego (oddziału Szpitala Wolskiego zorganizowanego w Podkowie Leśnej dla powstańców i ludności cywilnej walczącej Warszawy
w latach 1944-1945) oraz wręczenia aktu
nadania tytułu Honorowego Obywatela
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Państwu
Justynie i Władysławowi Gołąbom.
Radna miasta Anna Dobrzyńska-Foss
przedstawiła, iż odsłonięta tablica jest pierwszą tablicą historyczną w Podkowie Leśnej.
Wyraziła nadzieję, że nie będzie to jedyna
tablica w naszym mieście, gdyż w Podkowie jest jeszcze wiele miejsc ważnych nie
tylko dla historii naszego miasta, ale i całego kraju. W Pałacyku mieściły się oddziały
gruźliczy i wewnętrzny Szpitala Wolskiego,
natomiast oddział chirurgiczny ulokowano
w willi Tadeusza Baniewicza „Krychów”.
Prof. Jan Zieliński, redaktor publikacji
„Szpital Dobrej Woli. Szpital Wolski 19391945”, podkreślając wagę podkowiańskiej filii Szpitala Wolskiego, mówił, że skupiała ona
najwięcej chorych i działała najdłużej, bo aż
do września 1945 roku, podczas gdy inne oddziały zostały już dawno zlikwidowane.
Dyrektor Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie Małgorzata Bojanowska również akcentowała istotną rolę podwarszawskich miast

fot. P. Jakubiak
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i ich mieszkańców, w tym Podkowy Leśnej,
które wielu osobom pomogły uniknąć wywózki do Generalnej Guberni.
Lech Dzikiewicz w książce pt.: „Konspiracja i walka kompanii „Brzezinka” 1939-1945”
podkreśla, iż Nonna Lipińska-Łyżwańska,
stała mieszkanka Podkowy, ówczesna przełożona pielęgniarek w Ośrodku Zdrowia
w Pruszkowie, dzięki swym stosunkom i odwadze wyprowadziła wielu rannych z obozu
pruszkowskiego do Podkowy. Lech Dzikiewicz pisał: „Jedna podwoda zabierała ze
szpitala 6-10 chorych. Najpierw przewieziono dzieci. Chorych przeładowywano na podłogę wagonów na stacji EKD Opacz. Nosze
wnoszono przez okna. […] pierwszeństwo
miały małe dzieci, często bez rąk lub nóg,
gruźlicze, nie poruszające się o własnych siłach. Chorych z pierwszych transportów po
przewiezieniu ich do stacji Podkowa Leśna
Główna, siostry szarytki układały najpierw
na trawie wzdłuż toru kolejowego (tam, gdzie
jest obecnie postój taksówek), a po paru godzinach przewożono dopiero do tamtejszego
Kasyna w Parku, które szybko przekształciło się w szpital. Nie posiadał on nic więcej
prócz dachu nad głową i barłogu dla chorych.
Wskutek tego chore dzieci niestety najpierw
oczekiwały godzinami leżąc na trawie przed
Kasynem. Trzeba było widzieć gehennę tych
pokaleczonych dzieci na własne oczy. Pogoda wtedy na szczęście dopisywała. Znaczna
część tych dzieci później zmarła i została pochowana na cmentarzu w Podkowie.”
Odsłonięcia tablicy dokonali: siostra Stefania - najstarsza szarytka pracująca w Szpitalu Wolskim, Stefania Majewska - uczestniczka Powstania Warszawskiego, Krystyna
Chacińska - działaczka konspiracyjna i prezes Koła Kombatantów w Podkowie Leśnej
(ze smutkiem zawiadamiamy, iż zmarła
20 września br.), Czesława Kołodziejczyk –
podkowianka, która jako dziewczyna pomagała w opiece nad pacjentami szpitala oraz
Bogdan Jaroszewicz - syn dr Wiwy Jarosze-
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fot. O. Koszutski
wicz, współzałożycielki oddziału Szpitala
Wolskiego w Podkowie Leśnej.
W drugiej części uroczystej sesji tytuły
Honorowych Obywateli Miasta Podkowy
Leśnej otrzymali Władysław i Justyna Gołąbowie w dowód uznania dla aktywnej postawy i zaangażowania na rzecz podkowiańskiej społeczności oraz osób niewidomych.
Uroczystości uświetnił występ muzyczny
niewidomych artystów z Lasek.
W liście skierowanym do władz miasta
Władysław Gołąb, dziękując za piękną uroczystość, napisał: „Podkowa Leśna jest nam
nadal bliska. Jest to miejsce, które głęboko
zapadło w nasze serca. Cieszymy się z sukcesów Podkowy Leśnej i tego, że znajduje
się na mapie miejscowości o dużym kulturalnym i społecznym znaczeniu”. Na zakończenie listu zaprosił władze miasta Podkowy Leśnej do odwiedzenia Lasek.

Anna Lorens

fot. O. Koszutski
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Justyna i Władysław Gołąbowie – Honorowi Obywatele Podkowy Leśnej
Władysław Gołąb urodził się 13 kwietnia
1931 r. w Sulejowie nad Pilicą. Podczas działalności konspiracyjnej, 19 listopada 1944 r.
w wyniku wybuchu miny utracił wzrok. Już
jako niewidomy ukończył Wydział Prawa
Uniwersytetu w Łodzi. W roku 1955 zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę
adwokatów najpierw w Łodzi, a w 1958 r.
w Warszawie. Był pierwszym niewidomym
adwokatem w Polsce. Od 1947 działa w i na
rzecz środowiska niewidomych.
W roku 1951 brał udział jako delegat
w Zjeździe Zjednoczeniowym Związku
Pracowników Niewidomych i Związku
Ociemniałych Żołnierzy. Od tego roku pełnił funkcję kierownika kursów do walki
z analfabetyzmem. W roku 1956 włączył się
w prace organizacyjne Związku Spółdzielni
Inwalidów i Związku Spółdzielni Niewidomych. W tym czasie za działalność społeczną został odznaczony Srebrnym Krzyżem
Zasługi. Od 1958 r. podjął pracę publicystyczną. Współpracował z Polskim Radiem,
m.in. prowadząc przez trzy lata cotygodniową audycję w Radiu Bis na temat praw osób
niepełnosprawnych. Od roku 1956 działał
społecznie w Polskim Związku Niewidomych. Od 1974 należał do władz Związku
Ociemniałych Żołnierzy RP, natomiast od
1997 r. objął stanowisko prezesa. Od roku
1997 do 2004 pełnił funkcję wiceprezydenta

Międzynarodowego Kongresu Ociemniałych Inwalidów Wojennych.
Na przestrzeni ponad 60 lat angażował się
w wiele projektów na rzecz środowisk osób
niepełnosprawnych, m.in.: w roku 1959
uczestniczył w międzynarodowym kongresie niewidomych w Lipsku, w roku 1959
w konferencji UNESCO w Paryżu, w latach
1990 - 1997 reprezentował środowisko niewidomych, a później kombatantów w pracach Komisji Sejmu RP. W roku 1973 podjął
działalność w Zarządzie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach z którymi
utrzymywał kontakt od końca lat pięćdziesiątych XX w. W tym czasie poznał osobiście wielu „Ludzi Lasek” w szczególności
Twórczynię „Dzieła Lasek”, Matkę Elżbietę
Różę Czacką. W roku 1975 został wybrany
Prezesem Zarządu Towarzystwa. Funkcję
tę pełni społecznie do dziś. Umiejętnie zarządza mieniem Towarzystwa, dbając o potrzebne środki finansowe na utrzymanie
dotychczasowych oraz powołanie i utrzymanie nowych placówek, niezbędnych dla
wykonywania zadań statutowych Towarzystwa. Ogrom tej pracy nie byłby możliwy
bez wsparcia żony Justyny.
Justyna Gołąb
Pani Justyna Gołąb pochodzi z Zaklikowa
(ok. 20 km od Stalowej Woli), z wykształcenia jest polonistką. Wyszła za mąż za pana

fot. O. Koszutski
Władysława na początku roku 1955. Od
56 lat jest nie tylko żoną, ale i osobistą sekretarką, lektorką, przewodnikiem oraz kierowcą swojego ukochanego męża.
W latach 60, 70 i 80-tych Państwo Gołąbowie blisko współpracowali z ks. Leonem
Kantorskim, wieloletnim proboszczem Parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Pan
Władysław pełnił obowiązki przewodniczącego Rady Parafialnej, zaś Pani Justyna
śpiewała przez wiele lat w chórze parafialnym prowadzonym przez Profesora Kazimierza Gierżoda.
Państwo Justyna i Władysław Gołąbowie
mają troje dzieci, sześcioro wnucząt. Ostatnio zostali pradziadkami.
na podstawie tekstu
„Dokąd sięgają nasze wspomnienia”
(rozmowy Izabeli Górnickiej-Zdziech
z pp. Justyną i Władysławem Gołąbami)

55. rocznica Powstania Węgierskiego 1956

Edukacja i pamięć

Zapraszamy na uroczystości związane z 55. rocznicą Powstania Węgierskiego, które
rozpoczną się na podkowiańskim cmentarzu 5 listopada o godz. 10.30 złożeniem kwiatów
na grobach 3 węgierskich żołnierzy poległych we wrześniu 1944 roku. Następnie kwiaty
zostaną złożone przy pomniku na Skwerze Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz w Kościele św. Krzysztofa pod tablicą upamiętniającą powstańcze wydarzenia na Węgrzech. Swój
udział w uroczystości zapowiedzieli reprezentanci Ambasady Węgierskiej w Polsce. O godz.
11.45 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Lilpopa 18 odbędzie się pokaz
filmu dokumentalnego „Polskie lato, węgierska jesień” (2006, reż. Z. Kunert, A. Kunert).
Film przypomina dramatyczne losy powstania na Węgrzech w 1956 r., krwawo stłumionego przez wojska radzieckie. Opowiada również o postawie polskiego społeczeństwa, które
udzielało Węgrom wszechstronnej pomocy. O swym udziale w walkach na ulicach Budapesztu opowiadają m.in. Maria Wittner, Tibor Pakh, Akos Engelmayer, Peter Palloi. Stosunek Polaków do powstania węgierskiego omawiają m.in. Franciszek Starowieyski, Urszula
Kozioł, Anna Retmaniak, Jerzy Jaworski.
jsp

Wrzesień oznacza początek edukacji,
przywołuje również pamięć wojennych wydarzeń. Dostrzegając postulaty rodziców
dotyczące obniżenia opłat za przedszkole,
radni z Komisji Kultury, Oświaty, Sportu
i Spraw Społecznych zwrócili się do Komisji
Budżetu, Finansów i Inwestycji o przeanalizowanie zapisów uchwały nr 38/VIII/2011
Rady Miasta Podkowy Leśnej. W rezultacie
powstał zespół skupiający przedstawicieli obu komisji oraz Rady Rodziców, który
postara się wypracować satysfakcjonujące
rozwiązanie.
W historii naszego miasta są nazwiska,
wydarzenia i miejsca, o których powinni
pamiętać uczniowie szkoły noszącej imię
Bohaterów Warszawy. Komisja Kultury,
Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych dostrzega potrzebę rozpoczęcia dyskusji o polityce historycznej miasta i dlatego jedno
z posiedzeń poświęci właśnie temu tematowi. Tymczasem rozpoczynamy trudną
dyskusję nad budżetem na rok przyszły
i zachęcamy wszystkich mieszkańców do
czynnego udziału w pracach komisji.

„W październiku 1986 roku w 30. rocznicę Powstania Węgierskiego została odprawiona uroczysta msza
św. za ojczyznę Węgrów i Polaków (…) Następnie
odsłonięto pierwszą w tej części Europy tablicę upamiętniającą bohaterów węgierskich. Dwujęzyczna tablica została ozdobiona nielegalnym wówczas godłem
narodowym Węgier, tzw. Godłem Kossutha. (…) Po
uroczystości tablica została ukryta. (…) Powróciła do
kościoła po 1989 roku i została umocowana do ściany, ale którejś nocy spadła i rozbiła się. (…) Obecnie
wisząca tablica jest kopią pierwotnej – odtworzono ją
dzięki staraniom księdza Kantorskiego.”
K. Golińska-Engelmayer, Węgrzy w Podkowie
Leśnej, Podkowiański Magazyn Kulturalny nr 51
(jesień 2006)

fot. J. Snarska-Pasternak
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Przyroda

Jesienne porządki
w lesie Młochowskim
Po raz kolejny na zaproszenie Burmistrz Miasta Małgorzaty Stępień-Przygody i Nadleśnictwa Chojnów na akcję
sprzątania Lasu Młochowskiego stawili się
mieszkańcy, radni, przedstawiciele nadleśnictwa i pracownicy urzędu. Ochotnicy,
uzbrojeni w rękawiczki ochronne oraz
worki na śmiecie, spotkali się w słoneczną
sobotę 1 października u wejścia do lasu.
Zbierano opony, butelki, papier, folie, doniczki, puszki, a także wiele innych rzeczy
zbędnych w lesie. Zebrano ok. 100 worków
śmieci (11 m3), których wywóz zorganizowało Nadleśnictwo Chojnów.
Po ciężkiej pracy wszyscy odpoczywali
przy ognisku zorganizowanym przez Nadleśnictwo Chojnów, posilając się kiełbaskami, które zapewniła Burmistrz Miasta.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim
za udział i zaangażowanie w akcję sprzątania lasu i już zapraszają na następne.
Beata Homontowska

Pielęgnacja pomników przyrody
Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na „Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej poprzez kompleksowe
prace pielęgnacyjne drzew - pomników
przyrody”. Do przetargu zgłośniło się czterech wykonawców. Firma która wygrała
przetarg to „Pogotowie Drzewne Robert
Kraszewski”. Prace rozpoczęły się 3 października 2011 roku i potrwają do 1 grudnia
2011 roku. Pielęgnacja pomników będzie
polegała na zabezpieczeniu koron drzew
poprzez wiązania, usunięcie suchych gałęzi
(posuszu), ewentualnie skrócenie konarów
w celu poprawienia statyki drzewa. Prawidłowe wykonanie prac nadzorują inspektorzy nadzoru zieleni ze specjalistycznymi
uprawnieniami z firmy „4GIS” oraz pracownicy urzędu.

fot. B. Homontowska

Co zrobić z liśćmi na jesieni?
Jak co roku jesienią powraca kwestia spadających liści i kluczowe pytanie: co z nimi
robić? Pozwolić im leżeć tam, gdzie spadną
czy usuwać z działki. Jak zawsze, są zwolennicy obu rozwiązań.
Pierwsi, mając na uwadze charakter leśnych działek w Podkowie Leśnej, zostawiają liście, aby stanowiły próchnicę, tak
jak dzieje się to w sposób naturalny w lesie.
Nieusuwane liście stanowią także ochronę
przed zimnem i śniegiem dla mieszkających
w ściółce organizmów.
Druga grupa decyduje się na usuwanie liści z działki. Osoby te zazwyczaj używają do
tego celu specjalnych kontenerów lub worków, narzekając na dużą ilość liści, a tym
samym wysokie koszty ich wywozu. Warto
jednak wspomnieć o innych sposobach pozbywania się liści z działki.
Suche liście drzew nadają się jako dobry
materiał do osłonięcia roślin przed mrozem
(z wyjątkiem liści orzecha). Jesienią warto nimi przykryć kwietne rabaty, ziemię
pod żywopłotem lub ułożyć je wokół krzewów. Wiosną, gdy liście wstępnie się rozłożą i zmniejszą swą objętość (co ułatwi ich
transport i sprawi, że potrzeba będzie mniej
miejsca do ich składowania), można je przeznaczyć na kompost lub wywieźć.
Liście użyźniają glebę. Jeśli działka nie
jest jeszcze zagospodarowana, liście można przekopywać z glebą. Zysk będzie podwójny, bo kłopotliwe liście rozluźnią glebę
i wzbogacą ją w próchnicę. Liście rozsypane
i rozgrabione na powierzchni gleby przekopuje się, odwracając każdą skibę tak, by
znalazły się na spodzie.

fot. B. Homontowska
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Prace pielęgnacyjne są dofinansowane
z dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie
Beata Homontowska

www.podkowalesna.pl

Jednak najtańszym sposobem na uporanie się z liśćmi jest kompostowanie. Wiele
nie kosztuje, głównie naszą pracę, a dostarcza cennego naturalnego nawozu. Liście
można kompostować w różny sposób: na
pryzmie lub w obszernej skrzyni z drewna lub siatki. Jeżeli na działce znajduje się
kilkanaście dużych drzew liściastych, trzeba na ich zgromadzenie przeznaczyć powierzchnię ok. 3-6 m2.
Aby zrobić kompostownik, należy wybrać mało uczęszczany róg działki, aby nie
przeszkadzał mieszkańcom i sąsiadom. Na
spód kompostownika warto położyć gałęzie,
aby umożliwić przepływ powietrza. Każdą
warstwę liści należy przesypywać ziemią,
wówczas liście szybciej się rozłożą. Na zimę
kompostownik ewentualnie można przykryć słomą, a latem należy go podlewać. Po
rozłożeniu się liści uzyskujemy naturalny
nawóz pod rośliny. W sklepach są dostępne
specjalne preparaty do kompostowników,
które przyspieszają proces rozkładu liści.
Referat Gospodarki Miejskiej

fot. B. Homontowska

Kultura

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej
www.mbp-podkowalesna.pl

Promocja
Z radością informujemy, że Biblioteka
podkowiańska ze względu na swoją aktywność, a także nowatorskie propozycje pracy
z czytelnikiem oraz działania kulturotwórcze i edukacyjne prezentowane w trakcie
zakończonej już I rundy ogólnopolskiego
Programu Rozwoju Bibliotek, została poproszona o przedstawienie swoich dokonań
podczas inauguracji II rundy Programu
Rozwoju Bibliotek. Uroczystość odbyła się
20 września 2011 r. w Bibliotece Publicznej
m.st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego. Dyrektor Biblioteki dr Michał Strąk powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.
przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego, Przewodnicząca Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Warszawie, Dorota Kostowska, przedstawicielka Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego.
Prezentacja działań Biblioteki spotkała
się z żywym zainteresowaniem. Jan Wołosz,
Redaktor Naczelny miesięcznika “Bibliotekarz” zadeklarował chęć odwiedzenia naszej
placówki, a Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska,
Przewodnicząca stołecznego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zaprosiła Bibliotekę do udziału w seminarium na

temat roli bibliotek w działaniach mających
na celu edukację historyczną i kulturalną.
Propozycja ta jest ściśle związana z realizowanym przez naszą placówkę projektem
Fundacji Ośrodka KARTA pod nazwą Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. Miło nam
powiadomić Państwa, że również podczas
organizowanego przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego II Ogólnopolskiego Kongresu Bibliotek Publicznych
- „Biblioteka: więcej niż myślisz!”, który
odbył się w Warszawie w dniach 13-14 października 2011 r., przedstawiono prezentację poświęconą prowadzonemu przez Bibliotekę podkowiańską, pod egidą Ośrodka
Karta, autorskiemu projektowi pod nazwą
„Wirtualna mapa historii Podkowy Leśnej”.

Alicja Wancerz-Gluza
Członek Zarządu Fundacji Ośrodka
KARTA
Biblioteka wirtualna
Naszym priorytetem jest wdrażanie, korzystającego z najnowocześniejszych technologii, zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+. Program otaczają opieką:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego, Instytut Książki w Warszawie i Biblioteka Narodowa.
Obecnie trwają żmudne prace mające na
celu wprowadzenie do systemu, przy użyciu
formatu MARC 21, który jest światowym
standardem, rekordów zawierających opisy katalogowe ponad 16 tysięcy książek.
Zakończenie tych i szeregu innych działań
związanych z m.in. udostępnieniem katalogu online, pozwoli na zdalny dostęp do
bazy informacji o zbiorach książnicy podkowiańskiej oraz umożliwi Państwu dostęp do
wielu innych funkcji przypisanych owemu
systemowi.
Biblioteka podkowiańska, jako pierwsza
w Polsce, udostępniła budowany w programie MAK+ katalog w wersji elektronicznej.
Już dziś mogą Państwo korzystać z wersji
testowej katalogu online, dostępnej z poziomu oficjalnej strony internetowej Biblioteki
www.mbp-podkowalesna.pl. W tym celu wystarczy przeglądarka internetowa (najlepiej
Mozilla Firefox). MAK+ ma przyjazny użytkownikowi interfejs. Przeglądanie katalogu
przypomina korzystanie z zasobów Internetu. Nie ma tu skomplikowanych skrótów
klawiszowych i niezrozumiałego nazewnictwa. Wszystko jest proste i przejrzyste.
Współpraca
W dniu 31 sierpnia 2011 r. Biblioteka podpisała porozumienie ze Stowarzyszeniem
Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” dotyczące realizowanego w ramach
Projektu Partnerskiego Grundtvig programu „Uczenie się przez całe życie”. Obecnie
trwają prace nad doprecyzowaniem zakresu
działań realizowanych w Bibliotece.
Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
Zapraszamy na nowe zajęcia
W nowym roku szkolnym
2011/2012
CKiIO
uruchamia
nowe zajęcia.
Zgodnie z postulatami młodzieży rozpoczynamy warsztaty taneczne, które poprowadzi doświadczona instruktorka Marta
Domagała. Pod jej kierunkiem będzie można opanować taniec jazzowy, modern jazz
oraz taniec musicalowy (wtorki, godz. 16.3018.00 – młodzież w wieku 10-13 lat, czwartki, godz. 16.30-18.00 młodzież w wieku 14-18
lat).
W piątki (godz. 17.00-18.30) zapraszamy
na wielopokoleniowe zajęcia ceramiczne.

Mamy i tatusiowie z dziećmi, dziadkowie
z wnukami oraz wszyscy, którzy chcą popracować z gliną (w tym również na kole) są
mile widziani. Lepimy, toczymy, szkliwimy
pod kierunkiem pp. Anny i Kacpra Borowieckich.
Proponujemy w nadchodzącym roku zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych „Muzyczna kraina” (czwartki godz. 12.00-13.00).
Zapraszamy szczególnie te dzieci, które
jeszcze nie są przedszkolakami. Zajęcia
poprowadzi p. Magda Ślązakowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja Animacja Społeczno-Kulturalna) oraz Wydziału

www.podkowalesna.pl

Edukacji Muzycznej (specjalność Rytmika)
Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina
w Warszawie.
Dla utrzymania i podtrzymania kondycji
idealne będą zajęcia z cyklu „Gimnastyka
(nie tylko) dla seniorów” (wtorki godz. 10.0011.00). Ćwiczenia (głównie pilates) pod kierunkiem p. Justyny Liberadzkiej wzmocnią
nasze kręgosłupy i mięśnie.
Kompletny wykaz zajęć znajdą Państwo
w tym numerze Biuletynu (str. 16) oraz na
stronie www.ckiopodkowa.pl.
Zapraszamy do odkrywania swoich pasji
i rozwijania zainteresowań!
Barbara Potkańska
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PROGRAM SEMESTRU XII (jesiennego) 2011/2012
Data

Wykładowca

Tytuł
Wrzesień

28.09.2011 (śr.)
godz. 11.00

prof. Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich

Partnerstwo obywatelskie w nowoczesnym państwie

Październik
04.10.2011 (wt.)
godz. 17.30

Klub Podróżnika
Aleksandra Seghi

Toskania od kuchni: pokaz zdjęć połączony z prezentacją książki „Smaki Toskanii”

05.10.2011 (śr.)
godz. 11.00

Tadeusz Barucki

Architektura uwarunkowana rozmaitymi czynnikami na przykładach światowych

12.10.2011 (śr.)
godz. 11.00

Wojciech Hardt

Prawa obywatelskie w społeczności lokalnej

18.10.2011 (wt.)
godz. 17.30

Klub Podróżnika
Oskar Koszutski

Podlasie

19.10.2011 (śr.)
godz. 11.00

Daniel Artymowski
kustosz Zamku Królewskiego

Wielkie Religie Świata: 5 Filarów Islamu

22.10.2011 (sb.)
godz. 8.30 - 18.00

Wycieczka

Otwock i okolice

26.10.2011 (śr.)
godz. 11.00

Anna Leśniewska-Zagrodzka

Gaudi – rzeźbiarz architektury

27.10.2011 (czw.)
godz. 17.00

„Zaciszańska Nuta”- zespół
wokalny z UTW Zacisze

"Do Ciebie wołam, Człowieku"- koncert poetyckomuzyczny w wykonaniu zespołu "Zaciszańska
Nuta" z UTW Domu Kultury "Zacisze" poświęcony
papieżowi Janowi Pawłowi II

Listopad
02.11.2011 (śr.)
godz. 11.00

dr hab. Zuzanna Toeplitz

Jesień życia - czyli czy naprawdę jest tak, że starość to nie radość

09.11.2011 (śr.)
godz. 11.00

Beata Kazimierska-Korsak
Michał Korsak

„Z miłości mądrością trwały” - dwór polski oczami
architekta-praktyka. Uwaga: wykład trwa 2,5
godz.

15.11.2011 (wt.)
godz. 17.30

Klub Podróżnika
Katarzyna i Artur Tusińscy

Bezdroża Gruzji

16.11.2011 (śr.)
godz. 11.00

dr Anna Namura-Ochalska

Różnorodność lasów w Polsce (z pokazem zdjęć)

23.11.2011 (śr.)
godz. 11.00

Małgorzata Wojciechowska

Wiele hałasu o… hałas

30.11.2011 (śr.)
godz. 11.00

Patryk Jaworek
kustosz Muzeum na Woli

Bić się czy nie bić przy Napoleonie: 1795-1815

Grudzień
07.12.2011 (śr.)
godz. 11.00

prof. Paweł Stępień

„Gdzie mój dom?” - wykorzenienie i bezdomność
w poezji Juliana Tuwima

13.12.2011 (wt.)
godz. 17.30

Klub Podróżnika
dr Edyta Supińska-Barucka

Angielskie miasta-ogrody

14.12.2011 (śr.)
godz. 11.00

Mirosław Chojecki

Jak za pomocą gumy od majtek obaliliśmy system

21.12.2011 (śr.)
godz. 11.00

Mateusz Senderski

Obyśmy zdrowi byli – mądrości natury nikt nie
dorówna
Styczeń

04.01.2012 (śr.)
godz. 11.00

dr hab. Jerzy Łusakowski

Bezpieczeństwo w dalekiej podczerwieni

10.01.2012 (wt.)
godz. 17.30

Klub Podróżnika
Marzena Grzymała

Katamaranem przez rzeki Ałtaju

11.01.2012 (śr.)
godz. 11.00

prof. dr hab. Joanna Pijanowska

Różnorodność biologiczna
g
– dawno temu, dzisiaj,
w przyszłości...

18.01.2012 (śr.)
godz. 11.00

Maja Piotrowska

Stroje, maski, przebrania – historia estetyki i
filozofii ubioru

25.01.2012

Zakończenie XII semestru

Więcej informacji: 22 758 94 41, 22 729 13 84, uniwersytet@podkowalesna.pl, www.ckiopodkowa.pl.
Czesne semestralne: 60 zł,, wpisowe
p
dla nowych słuchaczy 20 zł, bilet jednorazowy na wykład 8 zł.
PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE.
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Rekomendowane
zajęcia dla
słuchaczy
Basen KAPRY w Pruszkowie (gimnastyka rehabilitacyjna), kontakt: Anna Foss,
tel. 512 425 777
Klub
Ogrodowy,
osoba prowadząca: Anna Foss,
tel. 512 425 777
Nordic Walking, osoba prowadząca: Andrzej Piekun,
tel. 504 078 406
Warsztaty teatralno – muzyczne, miejsce: ul. Lilpopa
18 (Pałacyk
y Kasyno)
y
lub ul.
Świerkowa 1, osoba prowadząca: Joanna Cichoń – Dąbrowska, tel. 22 729 13 84 lub
22 758 94 41
Zajęcia komputerowe, miejsce: ul. Lilpopa 18 (Pałacyk
Kasyno), osoba prowadząca: Michał Larkowski, tel.
22 729 13 84 lub 22 758 94 41
Warsztaty filmowe, miejsce: ul. Lilpopa 18 (Pałacyk
Kasyno), osoba prowadząca:
prof. Michał Bogusławski, tel.
22 729 13 84 lub 22 758 94 41
Tańce w kręgu,
ęg , miejsce:
j
ul. Świerkowa 1, osoba prowadząca: Anna Abramowicz,
tel. 22 758 94 41
Gimnastyka
y
dla seniorów,,
miejsce: ul. Świerkowa 1, osoba prowadząca: Justyna Liberadzka, tel. 22 758 94 41 lub
22 729 13 84
Tai Chi, miejsce: ul. Świerkowa 1, osoby prowadzące:
Kinga Klaś Pupar, Zbigniew
Pupar, tel. 22 758 94 41
Warsztaty malarskie, miejsce: ul. Borsucza 46, osoba prowadząca: Piotr Łukasiewicz,
tel. 505 370 679
Warsztaty
y ceramiczne,, miejj
sca: ul. Świerkowa 1, osoby
prowadzące: Anna Borowiecka, Kacper Borowiecki, tel.
22 758 94 41

Kultura

W Stawisku…
W niedzielę, 4 września, Stawisko powitało znany obraz Witkacego „Portret Anny
i Jarosława Iwaszkiewiczów”, który wrócił
do Muzeum po 6 latach od czasu kradzieży.
Gospodarze Stawiska nie darzyli wprawdzie szczególną sympatią dzieła podarowanego im przez artystę w prezencie ślubnym
w 1922 r., niemniej jednak obraz ten należy
do najcenniejszych obiektów znajdujących
się w Muzeum Ich imienia. Był eksponowany na prestiżowych wystawach, m.in. Hommage à Witkiewicz w Kunsthalle Düsseldorf
(1980 r.) oraz Présences polonaises w Centre
Pompidou w Paryżu (1983 r.).
Obraz „witano” koncertem pieśni polskich, wśród których dominowała muzyka
Karola Szymanowskiego (wszak to w 1917 r.
w domu Szymanowskich w Tymoszówce
Jarosław Iwaszkiewicz poznał Stanisława I.
Witkiewicza, a twórczość Szymanowskiego
była obecna na Stawisku zawsze). Po „Pieśni Roksany” z opery „Król Roger” oraz wybranych utworach ze zbiorów „Słopiewnie
i Rymy dziecięce” zabrzmiały jeszcze trzy

transkrypcje chopinowskich mazurków
Pauliny Viardot oraz trzy pieśni Macieja
Małeckiego do tekstów W. Szekspira. Wykonawcami koncertu byli: Jadwiga Rappe,
Joanna Freszel, Monika Wilska i Mariusz
Rutkowski.
Po koncercie historię obrazu oraz kilka
uwag na temat okoliczności jego kradzieży
przedstawił Piotr Ogrodzki – wicedyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów Publicznych. Wspomnieniami wiążącymi się z istnieniem dzieła
Witkacego na Stawisku podzieliła się córka
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów - Maria
Iwaszkiewicz-Wojdowska.
Honorowymi gośćmi uroczystości byli
policjanci z Centralnego Biura Śledczego w Łodzi: Katarzyna Jelińska, Jarosław
Świerczyński i Mieczysław Hołub. Serdeczne podziękowania za odzyskanie dzieła przyjmowali zarówno od pracowników
Stawiska, jak i od licznych przedstawicieli
zgromadzonej publiczności.

Podkreślono przy okazji, że obraz Witkacego wraca do Muzeum – laureata ogólnopolskiej nagrody „Sybilla 2010” (w kategorii
„organizacja i zarządzanie”), wyremontowanego i zrewitalizowanego.
Impreza odbyła się w ramach cyklu „Akademia Myśli i Dźwięku”, organizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie Ogród
Sztuk i Nauk i Muzeum w Stawisku, a dotowanego przez miasto Podkowa Leśna.
A.M.-K.

Poświęcenie kapliczki Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
25 września, po spotkaniach artystycznych pierwszego dnia XII „Festiwalu Literacko-Muzyczne Konfrontacje: Miłosz
– Iwaszkiewicz”, odbyła się uroczystość
poświęcenia krzyża i figury Matki Boskiej,
zakupionych do kapliczki Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów, znajdującej się w otaczającym Dom parku.

Aktu poświęcenia dokonał ksiądz kanonik Wojciech Osial – proboszcz parafii
św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Krzyż wykonano według, istniejącego w muzealnym
archiwum, projektu Karola Stryjeńskiego. Po
27 latach funkcjonowania Muzeum – stawiskowa kapliczka zaistniała, zgodnie z intencją założycieli i Gospodarzy tego miejsca.
A.M.-K

Rozmowa z Alicją Matracką-Kościelny, dyrektorem Muzeum
im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
cd. ze str. 2
Muzeum organizuje także przedsięwzięcia
adresowane do młodzieży.
Są to przede wszystkim konkursy: na prezentację multimedialną, „Odkrywanie przeszłości – znane i nieznane zabytki naszego
regionu” oraz tradycyjny już - Konkurs
Recytatorski im. J. Iwaszkiewicza. Wszystkie wymienione przedsięwzięcia cieszą się
ogromną popularnością i gromadzą liczną
publiczność. To naprawdę cieszy. Wspomnę
jeszcze o szerokiej ofercie lekcji muzealnych
o bardzo różnej tematyce, adresowanych do
wszystkich grup wiekowych – od przedszkolaków do maturzystów.
Co ponadto w planach Stawiska?
Zapraszamy na cykl imprez, organizowany
przez Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk
i Muzeum pt. „Akademia Myśli i Dźwięku”.

Są to spotkania dwu-, a właściwie trzyczęściowe, złożone z koncertu kameralnego,
prelekcji oraz otwartej dyskusji. Aktualny
cykl jest - dzięki pozytywnie rozpatrzonemu
wnioskowi „Ogrodu Sztuk i Nauk” - dofinansowany przez miasto Podkowa Leśna.
Jeśli chodzi o dalsze plany – są one w istotnym stopniu uzależnione od środków finansowych, jakie uda się dla Muzeum pozyskać.
Nasza dotacja podmiotowa należy do najniższych w regionie (jest ok. 2-krotnie niższa niż środki otrzymywane przez okoliczne
ośrodki kultury). Mówię o tym nie dlatego,
żeby się skarżyć, ale po to, aby zwrócić uwagę na problem. Stawisko to miejsce o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej,
m.in. ze względu na bogate tradycje, posiadane zbiory (30 tys. jednostek inw.) i dzisiejszą działalność w zakresie ochrony zbiorów
i upowszechniania kultury. Ale, prawdopo-
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dobnie właśnie dlatego, że dostajemy tak
mało, wypracowaliśmy skuteczne sposoby
pozyskiwania funduszy „zewnętrznych”,
potrafimy organizować imprezy na najwyższym artystycznym poziomie za nieporównywalnie mniejsze środki niż podobne instytucje w kraju.
Zostało to niedawno zauważone i docenione. Stawisko otrzymało najwyższą nagrodę
w najbardziej prestiżowym, ogólnopolskim
konkursie muzeów „Sybilla”.
Muzeum Iwaszkiewiczów zwyciężyło
w kategorii „Organizacja i zarządzanie”,
pokonując m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie.
Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów.
rozmawiała Joanna Snarska-Pasternak

11

Życie w mieście

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

www.podkowa-szkola.pl
Rozpoczęcie roku szkolnego
W tym roku wyjątkowo, bo 5 września
rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2011/2012.
Na uroczystość przybyli Burmistrz Podkowy Leśnej Małgorzata Stępień-Przygoda,
zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie
i ich rodzice. Zebranych przywitała dyrektor Zespołu Szkół pani Elżbieta Mieszkowska.
Zobaczyliśmy naszą szkołę w nowej odsłonie. Od września zostało oddane do użyt-

ku wyremontowane skrzydło w starej części
szkoły (w tym stołówka i świetlica szkolna),
co z pewnością usprawni jej funkcjonowanie i sprawi, że będzie się w niej milej pracowało.
Projekt „Nowe szanse małego ucznia”
Od października 2011 r. w naszej szkole będzie realizowany projekt systemowy
„Nowe szanse małego ucznia”. Skierowany
jest on do uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej. Przewidziane są w nim zajęcia dla
dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, logopedyczne,
korekcyjno – kompensacyjne, gimnastyka
korekcyjna, zajęcia psychoedukacyjne. Projekt jest dofinansowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt „Poszerzaj horyzonty”
Zespół Szkół w Podkowie Leśnej czeka
na rozstrzygnięcie konkursu w sprawie
projektu „Poszerzaj horyzonty”. Dotyczy
on zajęć dodatkowych, m.in. sportowych,
tanecznych, teatralnych, czytelniczych.

Projekt
„Niewielka Kolejka. Wielkich Idei”
Nasza szkoła jest partnerem w projekcie realizowanym przez Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych „Niewielka
Kolejka. Wielkich Idei”. Zakłada on m.in.
udział uczniów ze szkół w Podkowie Leśnej
i Ośrodka dla Uchodźców w Podkowie Leśnej – Dębaku w wydarzeniach edukacyjno
- kulturalnych. W ramach projektu 17 września br. odbyły się warsztaty malarskie pt.
„Podróż”, które poprowadził p. Grzegorz
Bolek. W warsztatach uczestniczyli uczniowie z naszej szkoły, w tym z Ośrodka dla
Uchodźców w Dębaku.
Iwona Grabowska - Gralak

Wrzesień w Liceum na Wiewiórek
Wrzesień to czas, kiedy można skorzystać z pięknej pogody, dlatego już drugiego
dnia roku szkolnego cała szkoła pojechała
na spektakl teatru ulicznego zatytułowany
„Lament na Placu Konstytucji”. Siedzieliśmy na trawie w ciepłym popołudniowym
słońcu i słuchaliśmy monologów trzech bohaterek – córki, matki i babki - zwyczajnych
kobiet, obdarzonych zwyczajnymi problemami. Dwa tygodnie później wyprawiliśmy

się na zieloną szkołę do pobliskich Petrykoz,
gdzie zamieszkaliśmy w drewnianym domu
otoczonym drzewami. Celem wyjazdu była
integracja. Dlatego robiliśmy wspólnie –
uczniowie i nauczyciele - jedzenie, wspólnie sprzątaliśmy, paliliśmy pod kuchnią
i w kominku. Nasi uczniowie wzięli udział
w zajęciach przygotowanych przez szkolną
psycholog Ewę Iwanowską, obejrzeli film
„Ja też”, poświęcony problemom integracji

ludzi z zespołem Downa, a wieczorem biegali po lesie i wykonywali zadania przygotowane dla nich przez nauczycieli. Następnego dnia był plener malarski i oglądanie
gwiazd. Trzeciego dnia - niewyspani i zmęczeni, ale na pewno bardziej ze sobą zżyci
– wróciliśmy do domu.
Beata Wróblewska

„W-kadki” produktem lokalnym
18 września br. odbył się finał II Konkursu na podkowiański produkt lokalny. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich gościło 11 uczestników konkursu oraz licznie
zgromadzonych podkowian.
Jury w składzie Anna Dobrzyńska-Foss
(wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta
Ogrodu Podkowy Leśnej), Adriana Skajewska (przedstawiciel Urzędu Miejskiego),
Maciej Foks (radny Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej) przyznało następujące nagrody:
I nagroda – „W-Kadki” (ciastka ze słodkimi i wytrawnymi nadzieniami z lokalnych
produktów (na zdj.)), Elżbieta Skalska,
II nagroda – „Konfitura z mirabelek”,
Sylwia Gołecka,
III nagroda – „Cztery pory Podkowy Leśnej”, Julia Krzywańska.
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W tym roku mieszkańcy mogli zagłosować na ich zdaniem najsmaczniejszy produkt. Klasyfikacja produktów nagrodzonych przez mieszkańców:
I nagroda – „W-Kadki”, Elżbieta Skalska,
II nagroda – „Galaretka z leśnych winogron”, Maria Wielanier,
III nagroda – „Bananowiec podkowiański”, Oskar Koszutski.
Finał uświetnił udział obywatelek Czeczenii z Ośrodka dla Uchodźców w Podkowie Leśnej – Dębaku, które zaprezentowały
potrawy kuchni kaukaskiej. Oczekując na
prezentację wyników konkursu mieszkańcy
obejrzeli spektakl pt. „Opowieści z Doliny
Terek” wystawiony przez dzieci i młodzież
z Czeczenii, Inguszetii i Dagestanu.
Konkurs zorganizowało Towarzystwo
Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej

www.podkowalesna.pl

we współpracy z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędem Miejskim. Nagrody sponsorowali Burmistrz
Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, Biostudio
i Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu
Podkowy Leśnej.
Anna Wrzosek
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Aktualności ze Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima
www.szkola2.pl
Wszechmocnemu na chwałę, ludziom na
pożytek, ks. Leonowi na pamiątkę
Poświęcenie nowego budynku Szkoły
św. Teresy – 1 października 2011 r.
Finis coronat opus!
Sobota 1 października rozświetlona od
rana słońcem, jakby lato po czasie nadrabiało mizerię wakacyjnej aury…
Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz przybył do Podkowy Leśnej, aby
poświęcić nowy budynek Szkoły Podstawowej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Naprzód eucharystii dziękczynnej koncelebrowanej kardynał przewodniczy. Wygłasza homilię prostą i mądrze skierowaną do
wszystkich – gości, rodziców, uczniów, nauczycieli i licznie przybyłych podkowian.
Potem podniosła ceremonia poświęcenia
gmachu i wszystkich sal dydaktycznych.
Jeszcze „słowo-raport” metropolity do
zgromadzonych w wielkiej sali gimnastycznej i pożegnanie – następne uroczystości
czekają na obecność naszego Dostojnego
Gościa. Żałujemy, że nie mógł pozostać na
programie artystycznym, którego motywem wiodącym była modlitwa dziękczynna
tekstami Księgi Psalmów. Kapitalny pomysł
z krzykiem najmłodszych dzieci – „alleluja”
– po kolejnych wersetach tekstu. Temperatura emocji rosła…
Uroczystość samorzutnie przekształca
się w gorące dziękczynienia dla wszystkich,
którzy wspólnym wysiłkiem – przy Bożej
pomocy – ten budynek wznieśli. Owacyjnie
oklaskiwany był p. dyr. Grzegorz Dąbrowski – niewątpliwy bohater uroczystości.
Czuło się aurę serdeczności i autentyzm
wzruszeń. Tradycyjne „Sto lat” brzmiało
bardzo prawdziwie i nawet łzy wydawały się na miejscu… Wiele ciepłych słów
uznania i okazjonalne upominki przekazali przedstawiciele władz powiatu i miasta
oraz kierownictwo szkół samorządowych
z Podkowy Leśnej i Żółwina.
Wszyscy uczestnicy gali święcenia zostali na koniec podjęci rozlicznymi łakociami,

wśród których budziły największą oskomę
dwa olbrzymie torty z otrębuskiej i brwinowskiej cukierni. W trakcie jego konsumpcji niektórzy goście szeptali mi nieśmiało do
ucha, że ranga uroczystości upoważniała do
symbolicznej choćby ilości – o zgrozo! – napoju wiwatnego… Udałem, że nie słyszę!
Wydarzenie najznamienitsze w dotychczasowych dziejach szkoły przeszło do historii około godziny 14.00
Rafał Rosa, nauczyciel j. polskiego
w Gimnazjum św. Hieronima
Fragment homilii
ks. kardynała Kazimierz Nycza
Myślałem jakiego kontekstu użyłby Jezus
dzisiaj, gdyby chciał wskazać na prostotę
i pokorę dziecka tak jak to słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Wtedy Jezus był świadkiem tego, jak Jego Apostołowie, właśnie
Apostołowie i ludzie, którzy z Nim chodzili
zaczęli się sprzeczać i przekomarzać o to,
kto jest największy w Królestwie Niebieskim. Zaczęli się sprzeczać, kto jest najmądrzejszy. Pan Jezus nie zwykł w takich
sytuacjach odpowiadać jakimś dyskursem
teoretycznym, naukowym. Odpowiadał obrazem albo przypowieścią. Tym razem odpowiedział obrazem.
Wziął dziecko, wskazał na to małe dziecko i powiedział: Jeśli się nie staniecie jako
dzieci i nie odmienicie się, nie zmienicie
swojego sposobu myślenia, nie wejdziecie
do Królestwa Niebieskiego. Kto się uniży
jak dziecko, kto będzie prosty jak dziecko,
kto będzie jak dziecko niepokrętny, ten już
należy do Królestwa Niebieskiego. Myślę,
że gdyby dzisiaj Pan Jezus stanął między
nami tak, jak stał na ziemi palestyńskiej
i gdyby popatrzył jak dzisiaj ludzie myślą
przez kategorie swojej ważności, wielkości,
jak patrzą na swoje życie przez pryzmat
rozmaitych słupków popularności, to też
pewnie wziąłby dziecko i powiedziałby:
przejmujcie się tym, co naprawdę jest najważniejsze. A najważniejsza jest pokora,
prostota, szczerość. Taka, jaka mają dzieci
małe. Dopóki świat dorosłych ich nie popsuje. Najważniejsze jest dziecko, najważniejszy jest młody człowiek. Najważniejsze
jest wychowanie młodego pokolenia.
Jakże często również błogosławiony Jan
Paweł II w różnych miejscach i wtedy, kiedy
mówił do młodzieży, a zwłaszcza kiedy mówił do nas, dorosłych, jakże często mówił:
wszystkie rzeczy są ważne w życiu człowieka i w całym przebiegu ludzkiego życia, ale
to najważniejsze, co człowiek i świat ludzi
dorosłych ma do zrobienia, to jest wycho-
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wać swoich następców, wychować młode
pokolenie. [...]
Nikt nie może rodziny, rodziców zwolnić
z tego obowiązku ani oni sami nie mają prawa zwalniać się z tego obowiązku. I dopiero tak postawiony problem każe nam mówić
o szkole i każe nam mówić o parafii. Rodzina potrzebuje pomocy i wsparcia. I właśnie
w imię tego, że dziecko jest najważniejsze,
ponad 20 lat temu, tu w Podkowie Leśnej
została powołana szkoła katolicka podstawowa, a potem gimnazjum, po to, by pomagać rodzicom w wychowaniu dzieci. Nie zastępować, ale pomagać skutecznie w ścisłej
współpracy z rodzicami.

Litania dziękczynna za budowę Szkoły
św. Teresy
1. Dziękujemy Bogu Wszechmogącemu
za wszystko.
2. Dziękujemy Matce Bożej za opiekę.
3. Dziękujemy Patronom naszych Szkół
św. Teresie od Dzieciątka Jezus i św.
Hieronimowi za obecność.
4. Dziękujemy Błogosławionemu Janowi
Pawłowi II za świętość
ę
życia.
y
5. Dziękujemy Kościołowi Świętemu,
Kardynałom i Biskupom za błogosławieństwo i zaufanie.
6. Dziękujemy Radzie Szkół Katolickich
za „wzięcie nas pod skrzydła”.
7. Dziękujemy ks. Leonowi Kantorskiemu – Duchowemu Ojcu naszych szkół
za inspirację i pomoc.
8. Dziękujemy Parafialnemu Komitetowi
Pomocy Bliźniemu za początek.
9. Dziękujemy Proboszczom – ks.
Leszkowi Slipkowi i ks. Wojciechowi
Osialowi za opiekę duszpasterską.
10. Dziękujemy „Solidarności” za wolność.
11. Dziękujemy Władzom Samorządowym Miasta Podkowa Leśna za
pomoc.
12. Dziękujemy Zgromadzeniom Zakonnym za modlitwę.
13. Dziękujemy Klubowi Inteligencji Katolickiej za długoletnią współpracę.
14. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom,
a w szczególności Pani Izabeli Borosiewicz za hojność.
15. Dziękujemy osobom pracującym
w Komitecie Budowy Szkoły za
pełną poświęcenia pracę.
16. Dziękujemy Rodzicom i Przyjaciołom Szkoły za pomoc.
17. Dziękujemy Nauczycielom i Pracownikom administracji Szkoły za
wspólne budowanie.
18. Dziękujemy projektantom z pracowni architektonicznej „Grupa 5”
i budowniczym z firmy „Łucz-Bud”
za ładną szkołę.
19. Dziękujemy uczniom za radosne
towarzyszenie w budowaniu.

13

Życie w mieście

Odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą phm Zygmuntowi Sobocie
11 września br. po niedzielnej mszy św. o godz.
13.00 uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową ku
czci phm Zygmunta Soboty
(1908-1953) - żołnierza Armii
Krajowej, twórcy Szarych Szeregów, założyciela harcerstwa na terenie Podkowy Leśnej podczas II wojny światowej, organisty

podkowiańskiego Kościoła p.w. św. Krzysztofa, pracownika Elektrycznych Kolei Dojazdowych.
W uroczystościach udział wzięli licznie
zgromadzeni podkowianie, grupa starszych
i młodych harcerek oraz harcerzy, duchowni i przedstawiciele władz miasta.
al
fot. A. Lorens

O harcerstwie przed laty
Marysia Gmaj z kl. 5 Szkoły św. Teresy
rozmawia ze swoją babcią Marią Gmaj
- Babciu, ile miałaś lat, gdy zostałaś harcerką?
- Zuchem zostałam w 1945 roku, jak miałam 8 lat i wtedy druh Sobota organizował
harcerstwo w Podkowie Leśnej.
- Jaki był druh Sobota?
- Był bardzo sympatyczny, ciepły, o ile
pamiętam szczupły i dla małej dziewczynki wydawał się wysoki. Mieliśmy dla niego
ogromny szacunek. Opowiadał nam prawdziwą historię (inną niż ta, której uczono
w szkole), opowiadał o bohaterstwie, kultywował tradycję.
- Gdzie mieliście zbiórki?
- W lesie w Podkowie Wschodniej mieliśmy zabawy w podchody. Pamiętam też
zbiórki w małym domku druha Soboty, który nazywał się Stanica i dotąd znajduje się
przy ul. Helenowskiej. Nastrój zbiórek był
bardzo patriotyczny, chodziliśmy też razem
na msze do kościoła w Podkowie.
- Gdzie jeździliście na obozy i biwaki?
- Pierwszy obóz zuchowy był w 1945 r.
koło Jasła. Jechaliśmy w wagonach towarowych, w których były położone sienniki. Jechaliśmy tam dzień, noc i jeszcze pół
dnia. Pamiętam tę podróż, bo byłam bardzo
głodna. Pamiętam, że miałyśmy jasnoszare mundurki i paski z okrągłą klamrą, na
której była lilijka. Mieszkałyśmy w szkole,
obok której rosły drzewa morwy. Paliłyśmy
ogniska i chodziłyśmy na wycieczki w góry.
Zdobywałam pierwsze sprawności zuchowe.
- A inne obozy?
- Pamiętam obóz w Wólce Mlądzkiej, Byłam już wtedy harcerką. Myłyśmy się w Świdrze i szorowałyśmy tam kotły piaskiem.
Obok był obóz męski. Pamiętam jak byłam
na warcie w nocy a druh Sobota wcześniej
chwalił się, że ma bardzo lekki sen. Usiłowałyśmy dostać się do namiotu kadry obozu, a menażki stały na rozgałęzionym wbitym w ziemię patyku. Któraś z nas potrąciła
go i menażki spadły, a druhowie się nie
obudzili! Na kolejnej warcie razem z drużyną męską spuściłyśmy więc druha Sobotę
na sienniku rzeczką Świder. Wtedy już się
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obudził. Na szczęście nie było żadnych konsekwencji, a za to dużo śmiechu. Pamiętam
też długą dziewięciokilometrową (w jedną
stronę) wycieczkę do Otwocka. W drodze
powrotnej leżałyśmy z nogami opartymi
o drzewa, takie byłyśmy zmęczone. Pamiętam zakazane piosenki, które śpiewaliśmy
jak np. „Czerwone maki na Monte Casino”
i wieczorną pieśń:
„Idzie noc, słońce już zeszło z pól, zeszło
z gór, zeszło z mórz, w cichym śnie zaśnij
już, Bóg jest tuż, Bóg jest tuż, dobranoc, dobranoc…”
- Kiedy skończyło się takie harcerstwo?
- Harcerstwo oznaczało patriotyzm i polskość, dlatego na początku stalinizmu
w 1949 roku zlikwidowano harcerstwo. Kiedy już wiedzieliśmy co się wydarzy, druh
Sobota zwołał zbiórkę w nocy i przyniósł
metalową puszkę. Włożyliśmy do niej dokumenty drużyny i nasze krzyże harcerskie.
Uroczyście zakopaliśmy ją pod drzewem
w Podkowie Wschodniej. Pewnie nadal
gdzieś tam jest.
- Czy harcerstwo dawniej i dziś bardzo się
różni?
- To trudno zrozumieć, gdy ktoś nie przeżył wojny. Ja na sam dźwięk niemieckiej
mowy czuję się źle. Myśmy byli jak zaszczute zwierzęta, wychodziłam z mamą na ulicę
i słyszałam wszędzie niemiecki język, a potem ludzie uciekali, bo była łapanka. Nie
wiedzieliśmy czy każdego dnia ojciec wróci
z pracy. Mieszkaliśmy na Chmielnej w Warszawie. Rodzice za szafą w mieszkaniu przechowywali przez jakiś czas koleżankę mojej
ciotki - Żydówkę panią Marię Majewską. Na
szczęście przeżyła wojnę.
Miałam 7 i pół roku jak wybuchło Powstanie Warszawskie. Mama była w ostatnim
miesiącu ciąży z moim bratem. Wyły syreny, były naloty i zbiegaliśmy do piwnicy.
Mama urodziła mojego brata 7 września,
dzień wcześniej ojciec zaprowadził ja do
szpitala położniczego na ul. Karową. Była w
letniej sukience z narzuconym na ramiona
futrem, a w ręku trzymała walizkę z pieluchami. Następnego dnia zostaliśmy odcięci,
Niemcy byli na Karowej i z granatami wpadli do szpitala. Potem wyrzucili wszystkich
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ze szpitala. Mama z noworodkiem na ręku
dotarła do Ożarowa, a później do Podkowy.
Nie wiedzieliśmy czy żyją, czy mam brata,
czy też siostrę. 12 września Niemcy kazali
nam się wynosić. Musieliśmy zostawić ciężko chorą babcię. Nie wiemy, gdzie jest jej
grób. Szłam z tatą na piechotę, po gruzach,
trupach, w kolumnie innych ludzi gonionych przez Niemców do obozu w Pruszkowie w zajezdni kolejowej. Przycupnęliśmy
w hangarze na szynach. Następnego dnia
było sortowanie ludzi, szliśmy w dwóch
szeregach. Niemcy zapytali, gdzie jest moja
mama, bałam się, że mnie oddzielą od taty
(widziałam, jak zabrali mężczyźnie małe
dziecko i oddali obcej kobiecie). Trzymałam go tak mocno, że wbiłam mu paznokcie
w dłoń. Puścili nas… Spałam na ławce na
jakimś peronie aż doszliśmy do Podkowy
do domu ciotki Jackowskiej. Moja mam już
tam była…
Po takich przeżyciach sama postać druha
Soboty – żołnierza AK, była dla nas jak bożyszcze, ktoś wart najwyższego szacunku.
Dziś nie ma takich autorytetów i tak zaangażowanych ludzi, połączenia patriotyzmu
i miłości do Boga.
Dzisiejsze harcerstwo kultywuje podobne
wartości, ale czasy są inne.
***
11 września 2011 r. moja babcia z innymi
harcerkami i harcerzami druha Soboty odsłoniła na podkowiańskim kościele tablicę
upamiętniającą druha Sobotę. W uroczystości uczestniczyła również 32 Mazowiecka Gromada Zuchenek z Podkowy Leśnej,
do której ja należę. Tak historia zatoczyła
koło.
Marysia Gmaj
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Ukazał się nowy numer
„Podkowiańskiego
Magazynu
Kulturalnego”

Inauguracja roku akademickiego
w Podkowiańskiej Wyższej Szkole Medycznej
9 października 2011 w Podkowiańskiej
Wyższej Szkole Medycznej im. Zofii i Jonasza Łyko odbyła się uroczysta inauguracja
roku akademickiego 2011/2012 połączona
z immatrykulacją oraz uroczystym wręczeniem dyplomów licencjackich dla najlepszych absolwentów. Wśród zaproszonych
gości obecną była pani burmistrz Małgorzata Stępień-Przygoda. „Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna pozostanie w mojej
pamięci niezwykle wymagająca jako Szkoła
w której są fantastyczne relacje pomiędzy
studentami i wykładowcami” powiedział
nam Piotr Kostrzębski będący jednym
z najlepszych studentów wśród tegorocznych absolwentów.
Mariusz Czykwin/PWSM

fot. M. Czykwin

Remont „Aidy” dobiega końca
Remont był to generalny: od wymiany
konstrukcji i pokrycia dachu po rewaloryzację zabytkowych sklepionych piwnic (na
zdjęciu). Wszystkie instalacje wewnętrzne
są całkowicie nowe. Wymieniłem wszystkie
skrzydła okienne z zachowaniem pierwotnych podziałów i kształtów, wyremontowałem - tam gdzie było to możliwe – drzwi pamiętające początki „Aidy”. Zlikwidowałem
dwa „nowoczesne” kominki i zastąpiłem
je jednym tradycyjnym. Stare piece doprowadziłem do stanu używalności, zrekonstruowałem ich ceramiczne zwieńczenia.
Dobudowany przed 10 laty betonowy bunkier-garaż przykryłem tarasem, częściowo trawiastym, i wykończyłem drewnianą
balustradą wzorowaną na oryginalnej balustradzie werandy. Mniejszą, całkowicie

zmurszałą werandę przy bocznym skrzydle
trzeba było zbudować od nowa.
W październiku zeszłego roku „Aida” została wpisana do rejestru zabytków.
Mieszkam tu od prawie dwóch lat. Lubię
sobie wyobrażać, że komputer stoi w tym
miejscu, w którym Szymanowski tworzył
szkice do „Harnasiów”, zaludniam dom
postaciami z przeszłości. Chciałbym, żeby
znów zagościła tu muzyka i poezja.
Pierwszy krok został zrobiony. W „Aidzie”
odbył się, zorganizowany przez CKiIO w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, poświęcony Szymanowskiemu koncert kwartetu smyczkowego Prima Vista.
Prowadzący to spotkanie Maciej Pinkwart, kustosz zakopiańskiej „Atmy”, zapowiedział, że rozpoczyna się kolejny rozdział

życia artystycznego „Aidy”. Mam nadzieję,
że przy udziale Ludzi Podkowy uda się choć
w części zrealizować ten zamysł.
Planujemy dalsze spotkania ze sztuką
w moim domu.
Tadeusz B. Iwiński

Trójmiejskie uniwersytety rozpoczęły współpracę!
W pierwszą sobotę października w Teatrze Letnim w Milanówku, w obecności
burmistrzów Podkowy Leśnej, Brwinowa
i Milanówka, zostało podpisane porozumienie o współpracy między podkowiańskim
Uniwersytetem Otwartym Pokolenia, Brwinowskim Uniwersytetem Każdego Wieku
oraz Milanowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Idea współpracy między tymi trzema
prężnie działającymi uniwersytetami, stanowiącymi w każdym z miast-ogrodów
atrakcyjną ofertę edukacyjną dla osób nieaktywnych zawodowo, narodziła się w Podkowie Leśnej i została entuzjastycznie
przyjęta przez wszystkich partnerów. W ich
opinii współpraca ta może przynieść konkretne korzyści, tj. wzbogacenie programów
uniwersytetów, wymianę doświadczeń, integrację trzech środowisk, skuteczniejsze
pozyskiwanie funduszy na działalność.

Akt podpisania porozumienia przez Dominikę Inkielman, prezesa Milanowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Annę Sobczak, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie oraz Alinę Witkowską, dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, miał bardzo uroczystą oprawę, właściwą dla inauguracji
nowego roku akademickiego Milanowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, której towarzyszył. Po przemówieniach włodarzy trzech
miast i uroczystej immatrykulacji zabrzmiało Gaudeamus Igitur w rozbrajającym wykonaniu zespołu dziecięcego ze Szkoły
nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku.
Następnie wykład inaugurujący pt. „W Europie Miasta Ogrody rosną na kolei” wygłosił dr Grzegorz Kostrzewa- Zorbas, prezes
Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu” i autor
książki pt. „Mazowsze 24”. Na zakończenie
młody milanowski pianista Michał Bru-
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liński pięknie zagrał utwory Ludwiga van
Beethovena.
Międzyuniwersyteckie porozumienie to
kolejna inicjatywa wpisującą się w prezydencję sprawowaną do końca roku przez
burmistrza Podkowy Leśnej Małgorzatę
Stępień – Przygodę w ramach zawiązanego w ubiegłym roku Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów.
Alina Witkowska
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Atelier Nowosielskich w Mediolanie
14 września w prestiżowym pałacu Fundacji Stelline w Mediolanie odbyła się inauguracja wystawy „Atelier Nowosielskich”, Hanny
i Leszka, znanych ceramików, których prace
celebrują tysiąclecie historii polskiej.
Wystawa została zorganizowana we
współpracy Fundacji Stelline z Konsulatem
Generalnym RP w Mediolanie pod patronatami: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Polskiej Prezydencji UE, Regionu Lombardii, Prezydenta Miasta Warszawy, Prezydenta Mediolanu, oraz Wojewody Mazowieckiego.
Kuratorami wystawy są prof. Alberto
Agazzani wraz z Elżbietą Manno, córką Hanny Modrzewskiej-Nowosielskiej.

Ekspozycja wchodzi w zakres polskich inicjatyw kulturalnych we Włoszech podczas
Prezydencji Polskiej w UE.
Wystawione prace to ponad 40 eksponatów, wśród których znajdują się panele dużych rozmiarów, w większości o ulubionej
przez artystów tematyce przedstawiającej
znaczące polskie wydarzenia historyczne.
Na tle monumentalnych kompozycji ceramicznych można oglądać 14 obrazów olejnych Leszka Nowosielskiego, w których
przełożył doświadczenie w glinie na malarstwo, tworząc malarstwo materii.
Atellier Nowosielskich kończy serię wystaw tych artystów, które odniosły wielki sukces we Włoszech - (02.09-04.10.2010) w Mię-

dzynarodowym Muzeum Ceramiki w Faenzy,
(06.10-12.11 2010) w Sala delie Risonanze
w Auditorium w Rzymie, gdzie odwiedziło ją
ponad 7 tys. osób w (10.06-6.08.2011) Muzeum
Cara’ w Trieście (Muggia).
Hanna i Leszek Nowosielscy to jedni
z nielicznych współczesnych artystów, którzy podejmowali z rozmachem polską tematykę historyczną i obyczajową. Prace ich są
znane i doceniane na świecie. Zdobyli wiele
odznaczeń na konkursach ceramiki w Vallauris, Faenzy, wielokrotnie złote i srebrne
medale na Bienale w Pari Sud oraz brązowy,
srebrny i złoty medal w Grand Palais w Paryżu.
E.M.

Sprawozdanie z wizyty studyjnej do Hellerau, Niemcy
W dniach 18-19 kwietnia 2011
delegacja w składzie: Alina Witkowska – dyrektor CKiIO oraz
Barbara Potkańska i Agnieszka Wojcierowska – pracownicy
CKiIO, uczestniczyła w wizycie studyjnej
do Hellerau, niemieckiego miasta-ogrodu.
Wizyta odbyła się w ramach Programu
„Dom Kultury Plus” i była współfinansowana przez Narodowe Centrum Kultury, a jej
celem było przygotowanie projektu współpracy kulturalnej i upowszechnienie wiedzy dotyczącej tego najstarszego w Niemczech miasta-ogrodu.
Projektem potencjalnej współpracy udało się nam zainteresować Stowarzyszenie
Mieszkańców Hellerau (Verein Buerger-

schaft Hellerau) i to dzięki uprzejmości jego
członków, a szczególnie Wolganga Groegera
(sekretarza Stowarzyszenia) pobyt w Hellerau okazał się tak inspirujący.
Podczas wizyty zwiedziliśmy stare i nowe
zakłady (Deutsche Werkstaetten Hellerau),
które są tym dla Hellerau, czym dla Podkowy kolej EKD (dziś WKD).
Drugiego dnia wizyty organizatorzy pokazali nam Festspielhaus, którego historia
sięga roku 1911, gdzie mieści się Europejskie Centrum Sztuki. Jest ono współfinansowane przez władze miasta Drezna i jest
ważną instytucją na mapie kulturalnej tego
Miasta, jak również Europy.
Historia Hellerau okazała się bardzo
ciekawa, a miasteczko zachwyciło nas do-

brą architekturą, porządkiem na ulicach
i w obejściach, a szczególnie brakiem reklam, które tak psują przestrzeń publiczną
w Polsce, w tym w Podkowie.
W czerwcu 2012 roku na Festiwalu
Otwarte Ogrody mamy nadzieję gościć
w Podkowie Leśnej przedstawicieli miasta
Hellerau. Będzie to znakomita okazja, aby
podyskutować o historii, dniu dzisiejszym
i jutrze miast-ogrodów oraz o twórczym
i nowoczesnym przekształceniu mitu założycielskiego, a także o tym, jak nam się żyje
w naszych miastach-ogrodach.
Barbara Potkańska
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich – program zajęć 2011/2012
Warsztaty komputerowe
czwartek 16.30-18.00, 18.00-19.30,
prowadzi Michał Larkowski, 25
zł/miesiąc
Gimnastyka (nie tylko) dla
seniorów
wtorek 10.00-11.00, prowadzi Justyna Liberadzka, 40 zł/miesiąc
Nowe formy sztuki
czwartek 17.00-20.00, prowadzi
Maja Piotrowska, 40 zł/miesiąc
Angielski dla dzieci
zapisy indywidualne, prowadzi
Szkoła Rainbow
Angielski dla pań
środa 9.00-10.30, prowadzi Maureen Anne Szulejewska
Joga
poniedziałek 18.30-20.00
środa 18.30-20.00, czwartek 9.0010.30, prowadzi Anna Kalicy

16

Teatr Altanka
piątek 14.30-16.00, prowadzi
Joanna Cichoń-Dąbrowska

Taniec współczesny dla dzieci
piątek 17.30-18.30, prowadzi Marta Janowska, 40 zł/miesiąc

Teatr Szczeżucha
sobota 17.00-19.00, prowadzi
Marta Uszyńska

Szachy dla dzieci
piątek 14.15-15.45, prowadzi
Jarosław Kowalewski, (zajęcia w
Przedszkolu Samorządowym im.
Krasnala Hałabały), 20 zł/miesiąc

Taniec towarzyski
wtorek 19.00-21.00, czwartek
19.00-21.00, sobota 9.00-15.00
prowadzi Tomasz Jasiński
Tai Chi
poniedziałek 20.00-21.30, środa
20.00-21.30, prowadzi Szkoła Yin
Long
Nauka gry na instrumentach
keyboard i gitara
prowadzi Lidia Dardzińska Rolek
perkusja prowadzi Jarek Marszałek, zapisy indywidualne
Modelarnia
poniedziałek 17.00-20.00, wtorek
17.00-20.00, piątek 17.00-20.00,
prowadzi Wiesław Sierociński, 50
zł/miesiąc

Plastyka dla dzieci
środa 17.00-18.30, prowadzi Anna
Luiza Juśkiewicz, 30 zł/miesiąc
Tańce w kręgu
ostatni wtorek miesiąca,
prowadzi Anna Abramowicz,
10 zł/zajęcia
Karate dla dzieci
wtorek 18.00-19.00, czwartek
18.00-19.00, prowadzi Maciej
Szcząchor
Ceramika
piątek 17.00-18.30, prowadzą
Anna Weiner-Borowiecka, Kacper Borowiecki, 20 zł/zajęcia
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Taniec współczesny dla dzieci i
młodzieży
wtorek 16.30-18.00 (grupa młodsza), czwartek 16.30-18.00 (grupa
starsza)
prowadzi Marta Domagała
Teatr cieni dla dzieci
poniedziałek 15.30-17.30
prowadzi Aga Papis
zajęcia indywidualne
Zajęcia planowane:
zajęcia muzyczne dla najmłodszych
czwartek 12.00-13.00
prowadzi Magdalena Ślązakowska, zapisy trwają
Informacje
j i zapisy
p y
CKiIO, ul. Świerkowa 1
tel. 22 758 94 41
e-mail: info@ckiopodkowa.pl
www.ckiopodkowa.pl
nr konta:
47 1240 6348 1111 1110 2184 7049
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Po sąsiedzku masz LEADERa

Podkowa w świetle badań ankietowych

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” zachęca mieszkańców Miasta Podkowa Leśna oraz Gminy Brwinów do składania wniosków na środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 3013 Oś 4 LEADER w ramach działań Małe
Projekty i Mikroprzedsiębiorstwa.

W maju br. do wielu domostw w Podkowie Leśnej zapukali ankieterzy,
studenci wydziału Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zapytali Państwa o opinię na temat warunków życia i jakości usług publicznych.
W czerwcowym numerze „Biuletynu” zaprezentowaliśmy Państwu
częściowe wyniki badań. Podkowa Leśna została oceniona jako miasto przyjazne dla mieszkańców. Przeważają opinie, że to dobre miejsce do życia. Deklarują Państwo wysokie zainteresowanie sprawami
gminy, a po informacje o sprawach miasta bardzo wiele osób sięga do
strony internetowej urzędu. W odpowiedzi na pytanie o priorytety inwestycyjne najwięcej osób wybrało budowę i remonty dróg, następnie
porządek publiczny oraz czystość, ochronę zdrowia, a także zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym rewitalizację leśnego parku
miejskiego.
30 września w Podkowie Leśnej odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki raportów z badań ankietowych. Sekretarz Miasta p. M. Górska podkreśliła, że odpowiedzi Państwa zostaną wzięte pod uwagę
przy aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta. Opiekun projektu i autor
raportów dr D. Mantey zwróciła uwagę, że ankieta badała opinie dotyczące warunków życia, natomiast jakość życia jest czymś więcej, a jej
podnoszenie możliwe jest nawet beznakładowo – do czego zachęcamy
jako lokalne Stowarzyszenie.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się w całości z końcowym raportem na stronie miasta www.podkowalesna.pl. Uwspólnione wyniki badań są zamieszczone również na www.zielonesasiedztwo.org.pl., tam
także znajdą Państwo wyciąg z raportu.
Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Stowarzyszenia LGD
„Zielone Sąsiedztwo” we współpracy z Urzędem Miasta Podkowa
Leśna oraz Urzędem Gminy Brwinów. Zrealizowano je jednocześnie
w obu gminach, przy użyciu tego samego narzędzia badawczego oraz
przy zastosowaniu tej samej metodologii.
Serdecznie dziękujemy za współpracę i udział w badaniach.
w imieniu Zarządu LGD Anna Łukasiewicz

Piąty nabór zaplanowaliśmy
w dniach 24 października – 14 listopada 2011 r.
Masz pomysł na: działania lokalne, nowe miejsca pracy, małe
inwestycje turystyczne, dotacje na firmę, inne? Przyjdź, napisz
lub zadzwoń do biura LGD. Przyjmujemy zapisy na indywidualne bezpłatne konsultacje i szkolenia!
Zapewniamy bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.
Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Zielone
Sąsiedztwo” ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna. Wzory
formularzy na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl
Cieszymy się wraz z naszymi beneficjentami z każdego, kolejnego zrealizowanego projektu. Gratulujemy dotychczasowych
realizacji!
Wspierajmy pszczoły
We wrześniu spotkaliśmy się w centrum Podkowy Leśnej,
w Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej na rodzinnym EKO
Pikniku edukacyjnym „WSPIERAJMY PSZCZOŁY – zaproś
pszczołę do Ogrodu!”. Promując proekologiczne zachowania,
zachęcaliśmy mieszkańców do sadzenia w ogrodach roślin
miododajnych. Rozdaliśmy około 100 sadzonek wieloletnich
roślinek nie tylko pięknie kwitnących i pachnących, ale przede
wszystkim atrakcyjnych dla pszczół. Dzięki obecności pszczelarzy z powołania z Grodziskiego Koła, można było zajrzeć do
wnętrz przezroczystego ula i posłuchać o osobliwościach z życia pszczelego roju. Wraz z Fundacją Róża Polska zwracaliśmy
uwagę na lecznicze właściwości przetworów z róży – najbogatszego źródła witaminy C. Dziękujemy za współpracę i fachowe
porady podkowiańskiej „IRDZE” oraz otrębuskim „Roślinom
z Toskanii”. Materiały edukacyjne dla dzieci i dorosłych nie powstałyby bez współpracy ze Stowarzyszeniem Związek Podkowian i Urzędem Miasta Podkowa Leśna. Całości przedsięwzięcia patronowała ogólnopolska akcja „Pomagamy pszczołom”.
W siedzibie LGD nadal dostępne są materiały dotyczące
ochrony pszczół i przyjaznych nasadzeń w przydomowych ogrodach. Dziękujemy za zainteresowanie tematem i powszechną
życzliwość dla naszych pracowitych sąsiadek pszczółek.
Forests for All, All for Forests
Od października rozpoczynamy realizację nowego, międzynarodowego projektu „Forests for All, All for Forests” ze środków
programu Grundtvig. Wykłady, warsztaty, wycieczki, spotkania
tematyczne, wystawy i inne różnorodne działania edukacyjnoproekologiczne będą realizowane we współpracy z lokalnymi
partnerami: Stowarzyszeniem Związek Podkowian, Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Miejską Biblioteką Publiczną im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej oraz Biblioteką
Publiczną im. Wacława Wernera w Brwinowie. Zachęcamy do
korzystania z bogatej oferty i do czynnego włączania się w działania projektowe.
Państwa pomysły pomożemy realizować ze wsparciem ze
środków unijnych!
Anna Łukasiewicz
Prezes Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”

Profilaktyka od 0 do 99 - im wcześniej
tym lepiej
Związek Podkowian zaprasza rodziców z dziećmi, młodzież, dziadków oraz wszystkich miłośników profilaktyki na spotkania raz w miesiącu. Rozpoczęliśmy od tematu „Zdrowie zaczyna się w jamie ustnej”, ponieważ tak pobłażliwie traktowane przewlekłe stany zapalne
dziąseł i przyzębia wywołują skutki daleko poza jamą ustną. Choroba
wieńcowa, udar mózgu, cukrzyca, przedwczesne porody i niska masa
urodzeniowa niemowląt wskazują na powiązanie z bakteriami jamy
ustnej, które są „bombą z opóźnionym zapłonem”.
Spotkanie październikowe będzie dotyczyło kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych i zwrócenia uwagi na tzw. śmieciowe
jedzenie, które jest przyczyną otyłości i cukrzycy u dzieci i dorosłych.
W listopadzie zajmiemy się wadami postawy u dzieci i młodzieży: plecy okrągłe, wklęsłe, płaskie, wady klatki piersiowej, wady zgryzu, które mają istotny związek z wadami postawy.
Grudzień dedykujemy młodzieży i nastolatkom. Chcemy pokazać
jak złe nawyki odżywiania wpływają na cerę i wygląd zewnętrzny.
W styczniu o rozwoju psycho-motorycznym i profilaktyce u dzieci od
0 do 3 lat.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do włączenia się w akcję
profilaktyczną. Informacje o datach i miejscu spotkań udzieli Związek
Podkowian.
Ewa Domaradzka, prezes Związku
Katarzyna Mosiej, lekarz stomatolog
Michał Dwornik, dr n. med. rehabilitacji

www.podkowalesna.pl
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Życie w mieście

Środowiskowy Dom Samopomocy KSN AW w Podkowie Leśnej
„Rozmaitości”
w Środowiskowym Domu Samopomocy
W dniu 9 września 2011 roku przyjechała
do nas para aktorów z agencji artystycznej
ART - METANOIA z Krakowa, z przedstawieniem pod tytułem „Rozmaitości”. Przy
dźwiękach muzyki recytowali wiersze Jana
Brzechwy, takie jak: „Do biedronki przyszedł żuk”, „Żaba”, „Pan Hilary”, „Słowik”
i inne. Było bardzo wesoło. Artyści do każdego przedstawienia przebierali się w różne
stroje i używali rekwizytów. W niektórych
wierszach brali udział nasi koledzy z Ośrodka – Marta z Piotrkiem, którzy wcielili się
w role dzieci Słonia Trąbalskiego, a Michał
był kowalem. Zabawa była świetna. Wiele
wierszy znaliśmy, więc recytowaliśmy je
wspólnie z aktorami.
Iwona Wonsiewicz
uczestniczka ŚDS
XII Piastowska Olimpiada
Osób Niepełnosprawnych
W sobotę 10 września pojechaliśmy do
Piastowa na XII Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych. Na początku była msza święta,
potem wyszliśmy na powietrze na uroczyste

otwarcie olimpiady. Po wciągnięciu flagi na
maszt i odśpiewaniu hymnu, przeszliśmy
na boisko sportowe, gdzie czekały na nas
różne konkurencje. Zaczęliśmy od wyciskania ciężarków, potem przeszliśmy do rzutów woreczkami do kosza, następnie skok
w dal i slalom z kijem hokejowym. Na koniec rzucaliśmy piłką lekarską i biegaliśmy
z jajkiem na czas. Mieliśmy okazję poskakać na trampolinie i zmierzyć się z prawdziwymi judokami na macie. Przed rozdaniem
nagród był pokaz tańców towarzyskich na
wózkach i walka judo. Na zakończenie organizatorzy podziękowali wszystkim za
udział w zawodach i zaprosili nas za rok.
Joanna Stodolska
uczestniczka ŚDS
Przegląd Twórczości Artystycznej
Osób Niepełnosprawnych
Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Ogrody” w Grodzisku Mazowieckim
odbył się już po raz siódmy. W tym roku
braliśmy również udział w tej jakże ważnej
dla nas imprezie. Mogliśmy zaprezentować
się przed szeroką publicznością, przed-

stawiając program muzyczny pt. „ŚDS na
rockowo”. Śpiewaliśmy piosenki polskich
znanych zespołów rockowych, takich jak:
Urszula, Lombard, Bolter.
Poza programem artystycznym, przygotowaliśmy także wystawę prac plastycznych.
Nasze występy zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz drobnymi upominkami.
Jest to dla nas ważne wydarzenie, dzięki
któremu możemy pokazać społeczeństwu,
że osoby niepełnosprawne posiadają niezwykłe talenty i zdolności.
Karola Gąsiorowska

Półkolonie PKPS-u w Podkowie Leśnej
Zgodnie z blisko dwudziestoletnią tradycją, w czasie wakacji Polski Komitet Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, zorganizował półkolonie dla dzieci z rodzin
znajdujących się pod jego opieką.
Zajęcia odbyły się w czasie pierwszych trzech tygodni sierpnia, w dniach
1-19.08.2011 w godz. 9.00 do 15.00.
Codziennie odbywały się zajęcia sportowe (gry, zabawy sportowe i konkursy na
świeżym powietrzu) pod opieką wychowawczyń. Wychowawczyniami były nauczycielki: p. Alicja Jusińska i p. Jadwiga Masztalerek. W pracy pomagali też wolontariusze
Mariola Masztalerek i Jakub Kaczor.
Zajęcie plastyczne prowadziła pani Maria
Wolska, która codziennie uczyła dzieci różnych technik wykonywania prac plastycznych.
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Zasad dobrego zachowania się przy stole
dzieci uczyły się podczas obiadów, które jadły w restauracji „Weranda Cafe”.
Po obiedzie zazwyczaj dzieci oglądały
film, odpowiednio dobrany przez wychowawczynie.
Oprócz zajęć codziennych dzieci miały
też różne atrakcje. Podczas zajęć w bibliotece miejskiej uczestnicy kolonii zapoznali się
z rolą biblioteki, a utwory dla nich czytała pani
Danuta Szewczyk. Naszymi gośćmi były również przedstawicielki Policji, panie sierżant
Iwona Żołek, dzielnicowa Podkowy Leśnej
i aspirant Katarzyna Wiatr, które ku radości
dzieci przyjechały radiowozem. Panie rozmawiały z dziećmi na temat bezpieczeństwa
w czasie poruszania się po drodze, a później
obdarowały dzieci drobnymi podarunkami. Podczas wizyty w Muzeum Paleontologii w Pałacu Młodzieży w Warszawie dzieci
zwiedziły wystawę dinozaurów wykopanych
na pustyni Gobi oraz wysłuchały prelekcji na
temat drapieżników w Polsce i na świecie.
W ostatnim tygodniu zajęć odbyła się wycieczka do Muzeum Motoryzacji w Otrębusach, podczas której dzieci obejrzały zabytkowe pojazdy i zostały odwiezione do Podkowy
czerwonym, londyńskim autobusem.
Na zakończenie odbyła się dyskoteka, na
której dzieci wystąpiły w zrobionych przez
siebie strojach.

www.podkowalesna.pl

PKPS serdecznie dziękuje Burmistrz
Miasta Podkowa Leśna, pani Małgorzacie
Stępień-Przygodzie za dofinansowanie półkolonii, panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu,
Dyrektorowi Szkoły przy ulicy Modrzewiowej za udostępnienie placu zabaw; wychowawcom, wolontariuszom oraz wszystkim,
których praca umożliwiła zoorganizowanie wypoczynku dla dzieci pozostających
w domu w czasie wakacji.
Rzeczy pozostawione przez dzieci podczas kolonii można odbierać w czasie dyżurów PKPS w każdą sobotę w godz. 10.0012.00 przy ul. Świerkowej 1.
Maria Dalewska
Prezes Zarządu Miejskiego
Polskiego Komitetu pomocy Społecznej

Życie w mieście

Europejskie Dni Dziedzictwa 2011 w Podkowie Leśnej

Wioska Historyczna: pokazy średniowiecznych walk i rzemiosła, zabawy plebejskie, przymierzanie strojów średniowiecznych, rzuty toporkiem, walki z wojem, degustacja średniowiecznych przysmaków, koncert zespołu Persival. Wioskę zbudowała Mazowiecka Drużyna Wojów
Weles, fot. I. Ziumecka

Rodzinne warsztaty rzeźbiarskie pod kierunkiem Józefa Wilkonia, fot. I. Ziumecka

Plener malarski pt. „Podróż” z udziałem dzieci ze szkół podkowiańskich i dzieci z Ośrodka
UdsC w Dębaku, fot. I. Ziumecka

Uroczyste otwarcie Willi „Aida” – koncert
utworów Karola Szymanowskiego w wyk.
Kwartetu Prima Vista, gościem wieczoru
był Maciej Pinkwart, fot. O. Koszutski

Spektakl „Przeciw temu Czasowi – sonety
i madrygały doby renesansu” w wyk. grupy
teatralnej „Między Słowami” oraz Towarzystwa Pieśni Dawnej „Pośrodku Żywota”,
reż. Michał Bogusławski, fot. O. Koszutski

Niewielka kolejka wielkich idei: Wystawa, prezentacja makiet kolejki WKD, opowieść
o istorii kolejki, prezentacja historycznych zdjęć, warsztaty modelarskie, plener malarski,
fot. J. Miszczak.

Podkowiański Produkt Lokalny,
fot. O. Koszutski

Wernisaż wystawy rzeźb i ilustracji Józefa Wilkonia, fot. O. Koszutski

Debata nt. cywilizacyjnej roli transportu
publicznego, fot. O. Koszutski

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

Adresy e-mailowe radnych:
Paweł Siedlecki
pawel.siedlecki@podkowalesna.pl
Anna Dobrzyńska-Foss
anna.foss@podkowalesna.pl
Jarosław Chrzanowski
jaroslaw.chrzanowski@podkowalesna.pl
Maria Konopka-Wichrowska
maria.konopka-wichrowska@podkowalesna.pl
Helena Skowron
helena.skowron@podkowalesna.pl
Adam Krupa
adam.krupa@podkowalesna.pl
Bogusław Jestadt
boguslaw.jestadt@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Maciej Foks
maciej.foks@podkowalesna.pl
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

Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992, 22 628 45 87
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
Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. 12.00 – 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej. Zapisy
bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie
(22 759 21 01) lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Sekretarz Miasta:
Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta:
Maria Ostrowska
Sekretariat (pokój nr 6)
tel. 22 759 21 01, fax. 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste
(pokój nr 7) tel. 22 729 10 62, 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Ewidencja ludności i działalności gospodarczej (pokój nr 7) tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Referat Finansowy:
Podatki: tel. 22 759 21 07
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
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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
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