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PROJEKT REWITALIZACJI PARKU
MIEJSKIEGO
ednym z ważnych zadań w Strategii Rozwoju Miasta na lata
2005-2013 jest rewitalizacja parku miejskiego. Będzie ona stanowiła początek szerokiego programu rewitalizacji centrum miasta,
a z czasem całego obszaru miasta. Zeszłoroczne warsztaty nt. rewitalizacji zabytkowych parków, zrealizowane we wrześniu w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa, oraz wykonana w 2005 pełna inwentaryzacja wszystkich drzew w Parku pozwoliły na przygotowanie
tegorocznego etapu działań.
Wykonanie tego specjalistycznego opracowania powierzyliśmy
Samodzielnemu Zakładowi Sztuki Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Pracownicy
i studenci tego Zakładu brali aktywny udział w zeszłorocznych
warsztatach i wykonywali inwentaryzację 7600 drzew w Parku. Jest
to w naszej ocenie doświadczony zespół, który od wielu lat zna Podkowę i Park Miejski. Pełen skład zespołu oraz list do mieszkańców
jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.podkowalesna.pl), w zakładce "Rewitalizacja Parku Miejskiego".
Przedmiotem naszego zamówienia jest wykonane profesjonalnego projektu Rewitalizacji (Rewaloryzacji) Parku z uwzględnieniem
funkcji ekologicznych - jako Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego
oraz funkcji społecznych i integracyjnych dla społeczności lokalnej.
Mamy nadzieję, że za jakiś czas Park wraz z odremontowanym Pałacykiem będą znów wizytówką miasta, służąc integracji społecznej,
rekreacji oraz chroniąc zasoby przyrodnicze.
Planujemy, że do wakacji powstanie program funkcjonalny parku
i koncepcja działań rewitalizacyjnych, a do końca października 2006
roku będą przygotowane rysunki wykonawcze zgodne z tą koncepcją. Prace koncepcyjne i projektowe będą prowadzone w ścisłej
konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także na wszystkich etapach będą
konsultowane z mieszkańcami.
Na stronie internetowej Wykonawcy będą okresowo prezentować
Państwu wyniki prac i w ten sposób poddawać je stałej dyskusji
publicznej. Będzie się ona odbywać również poprzez publiczne
spotkania, które przewiduje się na przełom czerwca i lipca, gdy
będzie już wstępny projekt koncepcji funkcjonalnej parku, oraz
wrzesień. Zakładamy, że pierwsze otwarte spotkanie dyskusyjne nt.
przygotowanej koncepcji programu funkcjonalnego parku odbędzie
się w dniu 30 czerwca (piątek) w godz 18:30 - 20:30 w budynku
Szkoły Samorządowej. W tym numerze Biuletynu zamieszczamy
skrót programu funkcjonalnego Parku wraz z ankietą, w której projektanci proszą Państwa o opinię na szereg pytań. Prosimy
o wypełnienie i dostarczenie jej do sekretariatu Urzędu Miasta lub
odesłanie e-mailem (park@podkowalesna.pl) możliwie do dnia 20
czerwca, aby jej wyniki mogły być uwzględnione w pracy zespołu
i przedstawione w czasie dyskusji publicznej. Wszystkie materiały
będą dostępne na stronie internetowej miasta, oraz w budynku
Urzędu Miasta w pok. 11.
Chcemy, aby wykonany projekt stanowił załącznik do przyszłego
wniosku miasta o zewnętrzne środki pomocowe. Będziemy się o nie
starać, aby skrócić okres wdrożenia projektu. W każdym jednak
przypadku musimy rozpocząć od dobrego i zatwierdzonego przez
obu Konserwatorów planu rewitalizacji. Proces ten właśnie się rozpoczyna. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w projekcie
poprzez zgłoszenie uwag w formie ankiety, uwag na stronie internetowej i poprzez udział w dyskusji w czasie spotkań.
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Andrzej Kościelny
Burmistrz Miasta

ZAWIADOMIENIE
Informujemy, że w ostatnim czasie, na terenie miasta wystąpiły kradzieże przykryw do włazów studni kanalizacyjnych. Ukradzione elementy są niezwłocznie uzupełniane przez konserwatora sieci kanalizacyjnej. Urząd zwrócił się do Policji z apelem
o częste patrolowanie okolic usytuowania studni. Dziękujemy
mieszkańcom za zgłaszanie występujących zdarzeń, informując
jednocześnie, że kontrolowanie i zabezpieczanie urządzeń kanalizacyjnych należy do codziennych obowiązków konserwatora
sieci. Obowiązki te są wykonywane na bieżąco, niemniej podajemy telefon konserwatora sieci, co umożliwi jeszcze sprawniejsze działania mające na celu prawidłowe funkcjonowanie tych
urządzeń: 502 291 630.
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

SKATE-PARK W MIEJSKIM OŚRODKU
KULTURY ZAPRASZA
apraszamy dzieci i młodzież pasjonującą się jazdą na deskorolkach do skate-parku w Miejskim Ośrodku Kultury.
Od 1 czerwca 2006 r. w godz. 17 - 21, także w soboty i niedziele,
opiekować się będą Wami instruktorzy organizujący zajęcia sportowe i integracyjne. W połowie czerwca ustawiony zostanie sun-box;
obiekt jest ubezpieczony.
Urząd Miejski
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OFERTA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INTELEKTUALNIE
rodowiskowy Dom Samopomocy, otwarty w styczniu tego
roku, to placówka stworzona specjalnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nasza oferta obejmuje zajęcia w pracowniach:
 kulinarnej
 komputerowej
 artystycznej
 ceramicznej
Będziemy organizowali wycieczki, wyjazdy do kina, teatru i na
imprezy sportowe. Uczestnicy będą brali udział w zajęciach teatralnych, w grach i zabawach ruchowych. Dom zapewnia poradnictwo
psychologiczne oraz fachową opiekę terapeutów. Ośrodek jest
czynny: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00.
Zapraszamy wszystkich chętnych!
Środowiskowy Dom SamopomocyKatolickiego Stowarzyszenia
NiepełnosprawnychArchidiecezji Warszawskiej
Podkowa Leśna, ul. Błońska 46/48 (Budynek przychodni),
tel. 022 759-22-08
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Z żalem informujemy, że w dniu 27 maja 2006 roku
zmarł

Włodzimierz Sobociński
Radny II, III i IV kadencji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Rodzinie zmarłego składamy
wyrazy głębokiego współczucia
Burmistrz, Radni,
pracownicy Urzędu Miejskiego
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODKOWIE LEŚNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY, PUBLICZNE GIMNAZJUM
OTWARTE OGRODY MAŁEGO LONDYNU WARSZTATY REPORTAŻU

nia i uwięzienia prymasa Stefana Wyszyńskiego. Lekcja odbyła się
w Muzeum Niepodłegłości.

8 kwietnia (sobota) w godz. 8.00-16.00 odbyły się w naszej szkole
warsztaty reportażu, mające na celu przygotować uczestników projektu "OPOWIEDZCIE NAM - dokumentacja historii mówionej" do
przeprowadzenia i dokumentowania wywiadów z uczestnikami
wydarzeń historycznych 1939-1946 r. W warsztatach wzięło udział
ponad 60 uczniów w wieku gimnazjalnym i licealnym z Brwinowa,
Milanówka, Podkowy, Otrębus oraz studenci mieszkający na terenie
tych miejscowości. W programie warsztatów znalazły się:
 projekcja filmu Pawła Kędzierskiego "Powstanie zwykłych ludzi";
film omówiła reżyserka p. Irena Gruca-Rozbicka;
 wykład p. Moniki Rybickiej: "Exodus i Polskie Państwo Podziemne na terenie Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka po Powstaniu Warszawskim";
 praca w grupach warsztatowych:
- Etnograficznej - prowadzonej przez p. dr E. Klekot z Instytutu
Etnologii UW
- Dziennikarskiej - prowadzonej przez reżyser p. I. Grucę-Rozbicką.
- Operatorsko-fotograficznej - prowadzonej przez operatorów:
J. i J. Prosińskich i fotografa - p. P. Borowca.
Autorem projektu
"OPOWIEDZCIE NAM - dokumentacja historii mówionej" jest
Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej. Projekt
koordynują panie: Magdalena Prosińska i Hanna Gradkowska
przy współpracy nauczycieli zaangażowanych w projekt. Sponsorem warsztatów była firma JJ, która nieodpłatnie użyczyła sprzętu filmowego.
W maju i czerwcu uczniowie będą przeprowadzali wywiady z osobami, które były uczestnikami wydarzeń 1939-46 i przebywały wówczas na terenie Milanówka, Brwinowa lub Podkowy Leśnej. Planowana jest publiczna prezentacja zebranych przez młodzież materiałów.

26 i 27 kwietnia trzymaliśmy kciuki za gimnazjalistów, którzy
przystąpili do egzaminu .
Teraz czekamy na wyniki

OPOWIEDZCIE NAM to projekt edukacyjny i badawczy
z zakresu historii lokalnej okresu po-powstaniowego na terenie
Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka realizowany przez
uczniów klas wyższych gimnazjów i liceów.
Podczas projektu uczniowie szkół z terenu Podkowy Leśnej,
Brwinowa i Milanówka przeprowadzą szereg wywiadów ze
świadkami historii. Uczestnicy staną się badaczami rodzimej
historii. Osobisty kontakt z rozmówcami umożliwi im poznanie
historii czasów okupacji. Dokumentując ją, ocalają dziedzictwo
duchowe społeczności. Poprzez dokumentację historii swojej
małej ojczyzny pogłębią tożsamość lokalną, postawę patriotyczną i obywatelską.
Projekt współfinansowany jest przez gminy Podkowa Leśna,
Brwinów, Milanówek i koordynowany przez Towarzystwo Przyjaciół Podkowy Leśnej we współpracy z Fundacją Rozwoju
Demokracji Lokalnej. Szefem Projektu Opowiedzcie Nam jest
Magdalena Prosińska, mprosinska@hotmail.com. Projekt
OPOWIEDZCIE NAM, dokumentacja historii mówionej jest częścią tegorocznej edycji Otwartych Ogrodów, które odbędą się
9 i 10 września w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod
hasłem Mały Londyn.

EGZAMINY

UROCZYSTOŚCI I APELE
31 marca gościliśmy TEATR GRECKI KATHARSIS z Krakowa, który
zaprezentował profilaktyczną bajkę interaktywną "W KRAINIE
SHREKA, CZYLI OSIOŁ W OPAŁACH" oraz spektakl profilaktyczny
"CAFE EL GRECO" dotyczący narkotyków, alkoholu i przemocy.
Dn. 3 kwietnia w ramach obchodów pierwszej rocznicy śmierci
Jana Pawła II w Zespole Szkół odbył się apel W HOŁDZIE
WIELKIEMU PAPIEŻOWI przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Uczniowie zaprezentowali prace nt. pielgrzymek Jana Pawła II do
Polski, przygotowali galerię zdjęć pod hasłem "SPOTKANIE
PODKOWIAN Z PAPIEŻEM". W czasie apelu recytowane były wiersze
Karola Wojtyły, wspólnie śpiewaliśmy "Barkę". W tle wyświetlana była
prezentacja multimedialna o Janie Pawle II. Wszystko odbyło się
w pięknej scenografii i oprawie muzycznej .Wszystkim, zaangażowanym w organizację uroczystości, Uczniom i Pracownikom szkoły gratulujemy i serdecznie dziękujemy!
Z okazji Święta Ziemi 28 kwietnia br. odbył się apel ekologiczny dla
Szkoły Podstawowej. Uroczystość przygotowały klasy 6a i 6b, pod
opieką p. Beaty Sawickiej.
215 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 Maja uroczystym apelem
przygotowanym przez uczniów klas V pod kierunkiem p. Adeliny
Starnawskiej zakończyliśmy długi majowy wypoczynek.

KONKURSY
"A ja chciałbym właśnie wiersze ocalić od zapomnienia..."- W dn.
11. 04. 2006 r. w bibliotece odbył się pierwszy etap konkursu recytatorskiego, którego motto brzmiało: "A ja chciałbym właśnie wiersze
ocalić od zapomnienia..."- prezentacja ulubionego wiersza. Konkurs
obejmował dwie grupy wiekowe: kl. IV-VI szkoły podstawowej i I-III
gimnazjum. W konkursie wzięło udział 11 osób. W jury zasiedli:
Iwona Grabowska-Gralak, Janina Juczkowicz-Kmita, Grażyna
Zabłocka.
Do II etapu konkursu, który odbędzie się w muzeum w Stawisku
zakwalifikowały się 4 osoby: 1. Ania Filipiak z kl. IVa , 2. Dorota
Skowron z kl. IVa , oraz 3. Marta Wójcik z kl. Via , 4. Kalina Dąbrowska z kl. IIIa
"Z poprawną polszczyzną na co dzień" Kilkanaścioro uczniów ze
szkoły podstawowej i gimnazjum wzięło udział w ogólnopolskim
konkursie zorganizowanym przez Centrum Edukacji Humanistycznej
"Logos" pt. " Z poprawną polszczyzną na co dzień". Do drugiego
etapu, który w szkole poprowadziła p. Anna Paszko, zakwalifikowały
się Małgosia Zdunek i Aleksandra Wojsz z kl. 1-3 oraz Maria Krzywańska i Edyta Kauc z kl. 5B.
"Znane przysłowia i powiedzenia"- w kwietniu pod tym hasłem
odbył się konkurs zorganizowany przez p. Barbarę Tabaczyńską dla
kl. 1-3 Szkoły Podstawowej. Dzieci tłumnie przystąpiły do konkursu
i zostały obdarowane nagrodami.

PODKOWIAŃSKIE LO NR 60
I GIMNAZJUM NR 3

Więcej informacji u koordynatorów projektu Otwarte Ogrody:
Magdalena Prosinska, mprosinska@hotmail.com
Łukasz Willmann, animapolis@wp.pl

DRUGI ELEMENTARZ
,,Drugi Elementarz - czyli program siedmiu kroków" to program
profilaktyczny w którym od połowy marca br. uczestniczą uczniowie
klasy 3b Szkoły Podstawowej. Celem zajęć jest dostarczenie informacji o różnego rodzaju zagrożeniach, możliwościach ich unikania,
oraz pokazania perspektywy zdrowego życia.

LEKCJA HISTORII
Uczniowie III kl. Gimnazjalnych wzięli udział w spotkaniu z p. Leszkiem Rysakiem z Instytutu Pamięci Narodowej na temat aresztowa-
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asze Liceum obchodzi w tym roku 15-lecie powstania szkoły
i z tej okazji Dyrekcja i społeczność szkolna organizują cykl
uroczystości.
Pierwszą z nich była retrospektywna wystawa plastyczna prezentująca dorobek nauczycieli i absolwentów naszej szkoły, którzy
ukończyli kierunki takie jak: malarstwo, konserwacja, grafika, wzornictwo przemysłowe na ASP i architekturę na Politechnice.
Następna uroczystość - zjazd absolwentów, odbędzie się w październiku 2006 roku.
W czerwcu tego roku obydwie szkoły zapraszają do wzięcia
udziału w RAJDZIE GIMNAZJALNYM - 20.06.2006 r. godz. 9.00
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Izabella Olędzka Kaźmierczyk, Dyrektor Szkoły

AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
KWIECIEŃ - MAJ 2006
www.szkolakik.strona.pl

MEDALE MISTRZOSTW PŁYWACKICH
GIMNAZJUM
4 kwietnia na pływalni w Grodzisku odbyły się Mistrzostwa Szkół
Gimnazjalnych Powiatu Grodziskiego w Pływaniu. Klasy I i II rywalizowały na dystansie 50 m, natomiast klasę trzecią obowiązywał
dystans 100 m we wszystkich stylach. W klasyfikacji ogólnej zajęliśmy szóste miejsce. Wśród dziesięciu startujących gimnazjalistów
sześciu zdobyło medale. Są to:
 medale złote: Richard Borzymowski 50 m grzbietowy, Piotr Baksza 100 m grzbietowy,
 medale srebrne: Jolanta Peplińska 50 m klasyczny, Marcin Jantar
50 m klasyczny,
 medale brązowe: Grzegorz Wróblewski 100 m klasyczny i Magdalena Budzyńska 50 m klasyczny.

SZKOŁA PODSTAWOWA
Szkoły podstawowe rywalizowały ze sobą 26 kwietnia. Nasza
reprezentacja zajęła szóste miejsce w klasyfikacji ogólnej. Ponadto,
w startach indywidualnych, złoty medal zdobyła Aleksandra Jarzyna
z kl. 1, a brązowy - Maciej Pniewski z kl. 6. Sztafeta chłopców z kl. 1-3
otarła się o podium ustępując rywalom o ułamki sekund, natomiast
ich koleżanki zajęły 3 miejsce. Brązowa sztafeta w stylu dowolnym
płynęła w składzie: Aleksandra Jarzyna, Olga Fudalej, Agnieszka
Witaszek, Alicja Chibowska.

KONKURS RECYTATORSKI
IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO
26 kwietnia, w Spółdzielczym Domu Kultury w Pruszkowie odbywały się przesłuchania kandydatów do Finału II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego "O Złote Pióro Watermana". Prezentacjom blisko 150
kandydatów z całej Polski przysłuchiwało się Jury w składzie:
Andrzej Precigs, Jerzy Satanowski oraz Wojciech Siemion. Do ścisłego Finału - w leśniczówce Pranie na Mazurach (gdzie mieści się
Muzeum Gałczyńskiego) - zakwalifikowało się 15 kandydatów,
a wśród nich uczennica naszej szkoły Antonina Chrabelska z kl. 4.

KONKURS ZESPOŁÓW FITNESS
Czwarte miejsce (na 8 startujących drużyn) zajęły nasze gimnazjalistki w I Międzypowiatowym Konkursie Zespołów Fitness, który
odbył się 12 maja w Hali Sportowej w Brwinowie. Drużyna gimnazjalistek wystąpiła w składzie: Klara Dybińska, Ania Stańczuk, Jola
Peplińska, Ewa Filipp, Agnieszka Kranz i Edyta Bekier.

PRAWIE 700 ZŁOTYCH W AKCJI
"PISANKA DLA KIK-U"

Pierwszy dzień po Świętach Wielkanocnych, zgodnie z tradycją
rozpoczęliśmy od spotkania w kościele. Po Liturgii Słowa nastąpiło
poświęcenie przygotowanych przez klasy koszyków z pokarmami.
Przy tej okazji ogłoszono wyniki szkolnego konkursu biblijnego "Wielki Post z Pismem Świętym". Najlepsze wyniki w swoich kategoriach,
nagrodzone książkami i programami multimedialnymi, uzyskali:
Hania Horst (kl. 1), Michał Mróz (kl. 1), Marysia Lewandowska (kl. 2),
z klasy 3 Ala Chibowska, Paulina Janukanis i Janek Kędzior oraz Jan
Sienkiewicz (kl. 6), Uta Sienkiewicz (kl. 5) i Filip Gawryś (kl. 4).

Blisko 700 złotych udało się zebrać w akcji "PISANKA DLA KIK-u",
która przeprowadzona była w naszej szkole i podkowiańskiej parafii.
Pisanki były sprzedawane w Niedzielę Palmową po każdej Mszy
Świętej w podkowiańskim kościele parafialnym. Akcja została przeprowadzona z inicjatywy jednej z Mam, pani Ewy Haman, przy udziale pani Joli Dąbrowskiej oraz uczennic klasy 6 i I gimnazjum, które
pomagały przy sprzedaży.
Od wakacji 2005 Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie czyni
starania o zakup nowej siedziby. Mamy nadzieję, że zebrana kwota
(choć niewielka w stosunku do potrzeb) będzie naszą cegiełką na
rzecz realizacji planów zakupu i remontu nowej siedziby.

INFORMACJE GKRPA

ZAPROSZENIE

ŚNIADANIE WIELKANOCNE

Warsztaty profilaktyczne
16 maja 2006 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Podkowie
Leśnej ul. Jana Pawła II 20 przeprowadzone zostały warsztaty dla
młodzieży, nauczycieli i rodziców.
Krakowski Ośrodek Programów Profilaktycznych zaprezentował
programy w trzech turach:
1. młodzież gimnazjalna - godz. 9.00 - spotkanie z psychologiem ilustrowane spektaklem teatralnym pt. "Druga strona cienia" dotyczące problemów nastolatków eksperymentujących z narkotykami
2. nauczyciele - godz. 14.30 - szkolenie z dziedziny profilaktyki narkomanii, obejmujące min. rozpoznawanie rodzajów narkotyków,
objawów ich działania oraz metody postępowania w przypadku
podejrzenia zażywania lub rozprowadzania narkotyków w szkole
3. rodzice - godz. 18.00 - spotkanie z psychologiem ilustrowane
spektaklem teatralnym pt. "Co oni wiedzą" dotyczące relacji
rodzice - dzieci zagrożone problemem narkotykowym.
Programy zostały zorganizowane i sfinansowane z gminnych
środków na profilaktykę uzależnień i zapobieganie narkomanii,
zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Podkowy Leśnej na rok 2006.

Punkt konsultacyjny i AA
W Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej (sala ślubów) funkcjonuje PUNKT KONSULTACYJNY dla osób mających problem związany z chorobą alkoholową, ich rodzin - osób współuzależnionych.
W godzinach 16 - 18 w każdy czwartek rozmowy przeprowadza
terapeuta z Poradni Uzależnień w Grodzisku Mazowieckim.
Jednocześnie informujemy, że wsparcia można szukać również
podczas meetingów Grupy AA w Podkowie Leśnej w każdą środę
godz. 19 w kawiarence "BETANIA" w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej.
Urząd Miejski

Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku,
Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk
zapraszają
w sobotę, 17 czerwca, o godzinie 17
na recital akordeonowy

Rafała Grządki
laureata Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego
w Castelfidardo, a także licznych konkursów krajowych
W programie: R. Galliano, A. Pier, A. Piazzolla
oraz na otwarcie
wystawy malarstwa

Wandy Wójcik
studia artyst odbywała w PWSSP w Gdańsku
u prof. P. Potworowskiego i ASP w Warszawie
u prof. A. Nachta-Samborskiego;
uprawia malarstwo, rysunek, collage
************************************
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku,
Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk
zapraszają
w niedzielę, 25 czerwca, o godzinie 17
na spotkanie cyklu

Akademia Myśli i Dźwięku
W programie:
 Utwory Bacha, Mozarta i Chopina w wykonaniu Ewy Pobłockiej
 Rozmowa Andrzeja Chłopeckiego z krytykiem muzycznym, pisarzem, filozofem Bohdanem Pociejem połączona z prezentacją
książki "Z perspektywy muzyki", wydawnictwo "Więź", 2006
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UNIWERSYTET OTWARTY POKOLENIA
W PODKOWIE LEŚNEJ

W

ciągu ostatniego miesiąca słuchacze Uniwersytetu uczestniczyli w niezwykle ciekawych wykładach. Historyk, badacz
chrześcijaństwa amerykańskiego pochodzenia, a obecnie mieszkaniec Podkowy Leśnej, Philip Steele mówił o znaczeniu religii w społeczeństwie amerykańskim. Wykład, który zawierał bardzo dużo nieznanych powszechnie faktów i informacji o społeczeństwie amerykańskim, wzbudził duże zainteresowanie wśród słuchaczy i zakończył się
dyskusją, w której nie na wszystkie pytanie dostaliśmy odpowiedzi.
Profesor Janusz Odrowąż-Pieniążek, dyrektor Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza w Warszawie, przedstawił genezę powstania Muzeum, jego historię oraz niezwykle bogaty program promocji
i upowszechniania twórców literatury polskiej, który jest realizowany
w Muzeum oraz w rozsianych po całej Polsce i Kresach około 100
muzeach biograficznych pisarzy. Do najświeższych wydarzeń należy zaliczyć zamysł powstania Muzeum Witolda Gombrowicza
w dworze należącym do stryja pisarza. Dzięki rozległym kontaktom
międzynarodowym, darowiznom osób prywatnych zbiory Muzeum
ciągle się wzbogacają. Szczególnie ciekawe są zdobywane z różnych źródeł "nowe" rękopisy Adama Mickiewicza. Wykład Profesora
zachęcił wielu słuchaczy do odwiedzenia tej niezwykle ważnej, a jak
się okazało niezbyt powszechnie znanej instytucji kultury polskiej.
Poza wystawami stałymi, warto zainteresować się programem
wystaw czasowych, który jest niezwykle bogaty.
Profesor Jerzy Wójcik, zaprezentował swój autorski film "Skarga",
który poprzedził zwięzłą lecz niezwykle poruszającą relacją, stanowiącą prolog do filmu i jednocześnie ważną diagnozą stanu naszej
mentalności i moralności. Tytuł wykładu "Etyka w mediach" okazał się
zbyt wąski, bowiem Profesor mówił o etyce w życiu współczesnym na
podstawie rozprawy ks Michała Drożdża "Osoba i media", inspirowanej etyką personalistyczną Karola Wojtyły ("Osoba i czyn", 1967).
W czasie spotkań Klubu Filmowego, profesor Michał Bogusławski
pokazał kolejne interesujące, a czasami i kontrowersyjne filmy dokumentalne. Wszystkich interesujących się szkołą polskiego filmu dokumentalnego, serdecznie zapraszamy na następne spotkania , które
odbędą się 26 maja i 9 czerwca (piątki) o godz. 17 w Galerii A w MOK.
Zespół Założycielski wspólnie z Radą Programową, w skład której weszli: prof. Michał Bogusławski, dr hab. Andrzej Dąbrówkajęzykoznawca, prof. nauk medycznych Kazimierz Jakubowski,
dr Jacek Maziarski- dziennikarz, publicysta, dr hab. Rafał Ohmepsycholog, dr Anna Zagrodzka i prof. Janusz Zagrodzki - historycy
sztuki rozpoczęli prace nad programem Uniwersytetu na rok akademicki 2006/2007.
Kontakt: uniwersytet@podkowalesna.pl, tel. 0 512 425 777
Ewa Domaradzka
Związek Podkowian

ZAPROSZENIE
rodowiskowy Dom Samopomocy i Wspólnota Rodzin Osób
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół pod wezwaniem Św. Jana
Chrzciciela zapraszają na IV Niedzielę Integracyjną PRÓBA
LATANIA, która odbędzie się w niedzielę 11czerwca 2006r.
Serdecznie zapraszamy na Msze św. o godz. 9.30, 11.00, 13.00
w Kościele Św. Krzysztofa.
Od godz.12.00 zapraszamy na teren wokół budynku Przychodni przy
ul. Błońskiej, w której mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy.
Będziemy także gościnnie korzystają z terenu przy Bibliotece Miejskiej.
W programie przewidujemy następujące atrakcje:
- przedstawienie teatralne przygotowane przez Klub Rodzinny
- inscenizacje przygotowaną przez uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy pt. Greckie Rozterki
- wystawę prac uczestników Środowiskowego dom samopomocy-koncert zaprzyjaźnionych niepełnosprawnych uczestników
Warsztatów Terapii zajęciowej w Milanówku "Janioły z Milanówka".
Po części artystycznej zapraszamy na Agapę- mały poczęstunek.
TKKF Podkowa Leśna udostępni dzieciom kucyka.
Monika Cycling

Ś

CZYTELNIA INTERNETOWA
rzypominamy, że pierwszy bezpłatny (publiczny) punkt dostępu do internetu funkcjonuje w Bibliotece Publicznej w dniach:
środy i piątki od godz. 13.00 do 18.00, czwartki od 9.00 do 14.00.
Zainteresowanym osobom zapewnia się pomoc doradczą i techniczną w zakresie korzystania z internetu.
Urząd Miejski

P
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IMPREZY MIEJSKIEGO OŚRODKA
KULTURY W PODKOWIE LEŚNEJ
CZERWIEC 2006
9.06. godz. 1815 ,10.06. godz. 1800
KINO PROJEKT: "Wszyscy jesteśmy Chrystusami", dramat, Polska 2006, 107 minut - cena biletów 13,11 zł. Scenariusz i reżyseria:
Marek Koterski

11.06. godz. 1300
Uroczyste zakończenie sezonu kulturalnego 2005/6
w programie m.in.:
 Występ dziecięcej (młodszej i starszej) grupy tanecznej prowadzonych przez Martę Janowską
 Pokaz zajęć wokalnych (p. Marzena Grzymała)
 Pokaz zajęć karate prowadzonych przez Dariusza Tonderę
 Spektakl Teatru dziecięcego OKAZJA pt., "Olbrzym" reż. Michał
Szyszka
 Pokaz tańca towarzyskiego (p. Tomasz Jasiński)
 Wernisaż prac
- uczestników zajęć Pracowni Plastycznej prowadzonej przez
Agnieszkę Kremky
- Akademii Artystycznej dla najmłodszych prowadzonej przez
Danutę Barabasz
- Zajęć plastycznych dla dzieci prowadzonych przez Annę Makulec.

17.06. godz. 1800 ,18.06. godz. 1700
KINO PROJEKT: „Jasminum” - komedia obyczajowa, Polska
2006, czas trwania 103 minuty

24. 06. godz. 1800
SCENA PREZENTACJE: Prezentacja spektaklu STUDIA TEATR
OFFICE BOX z Warszawy pt. "SUPER-MARKET" sc. i reż. Jerzy Lach.
Miejski Ośrodek Kultury, Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1,tel./fax. 758-94-41,
tel. 798-32-20, e-mail: mokpodkowa@mokpodkowa.pl www.mokpodkowa.pl

ZAPROSZENIE
ektor i Senat Wyższej Szkoły Teologiczno - Humanistycznej
im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej zapraszają na uroczystości jubileuszowe z okazji 80-lecia uczelni.
W programie:

R

23 czerwca 2006 (piątek)
19.00 - koncert pieśni religijnej

24 czerwca 2006 (sobota)
9.30 - nabożeństwo dziękczynne
16.00 - główne uroczystości jubileuszowe

25 czerwca 2006 (niedziela)
12.00 - przemarsz profesorów, studentów i gości ulicą
Jana Pawła II, z centrum do siedziby szkoły
12.30 - uroczysta graduacja
Informacje szczegółowe w Rektoracie WSTH, w Podkowie Leśnej
przy ul. Jana Pawła II 39, tel. (0-22) 759 21 92. E-mail: wsth@wsth.pl

AUTOSACRUM
73 lat w naszym mieście, w każdy pierwszy weekend
majowy, odbywa się Autosacrum. W tym roku, w niedzielę 7 maja w kościele Św. Krzysztofa, wszyscy chętni uczestniczyli
w uroczystej mszy świętej, która zakończyła się święceniem pojazdów.
Do Podkowy zjechały samochody bardzo stare, trochę starsze
i całkiem "na czasie". Oprócz samochodów można było zobaczyć
cyklistów na rowerach poziomych, tzw. "poziomkach" i pasjonatów
motorów na swoich głośnych maszynach. Właściciele i użytkownicy
przeróżnych pojazdów podjeżdżali kolejno pod główne wejście
kościoła na święcenie. Pierwszy w peletonie ustawił się najmłodszy
jego uczestnik, za nim wjechały "poziomki" i motocykliści. Następne były samochody - począwszy od zabytkowych, a skończywszy
na tych widywanych codziennie na ulicach. Przyjechała także ukraińska delegacja zaporożców z lat 60-tych! W sumie zostało poświęconych około tysiąca pojazdów.
Urząd Miejski

Od

RUBRYKA 997
Szanowni Mieszkańcy Podkowy Leśnej.
Od 1 kwietnia 2006 r. mam zaszczyt pełnić swoją dalszą służbę
w Komisariacie Policji w Podkowie Leśnej na stanowisku komendanta. Z uwagi na szczególny klimat miasta Podkowa Leśna, traktuję to
jako wyróżnienie. Wcześniejszą służbę pełniłem w Komisariacie Policji w Milanówku, Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, a ostatnio - w Wydziale do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Myślę, iż doświadczenie zdobyte w służbie stanowi właściwe podwaliny do pełnienia
powierzonej mi funkcji.
Do chwili obecnej zapoznałem się ze znaczną częścią problemów
nurtujących społeczność Podkowy Leśnej w zakresie porządku
i bezpieczeństwa publicznego. Zarówno ja jak i pozostali funkcjonariusze Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej dołożymy wszelkich
starań, aby ilość i wagę tych problemów znacznie zminimalizować.
Niemniej jednak, jak zaznaczyłem wcześniej, zapoznałem się z częścią spraw dotyczących naruszeń prawa w Podkowie Leśnej. W celu
poznania w całości tej problematyki potrzebna mi jest pomoc Państwa. W związku z tym zapraszam do siebie wszystkie osoby, którym
nie jest obca sprawa bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej, w celu
naświetlenia mi problemów z tym związanych.
Na przykładzie innych jednostek Policji można zauważyć, iż tylko
ścisła współpraca ze społecznością lokalną daje wymierne efekty dla
obydwu stron: dla Policji, ponieważ pozwala na skuteczniejsze ściganie sprawców naruszających porządek prawny; dla obywateli,
ponieważ czują się przez to bezpieczniej.
W czasie pełnienia mojej służby dla miasta Podkowa Leśna,
na początku kwietnia br., miało miejsce bulwersujące zdarzenie
związane ze zniszczeniem grobów na cmentarzu miejskim. Prowadzone postępowanie przygotowawcze wykluczyło wersję, iż mogli
tego dokonać mieszkańcy Podkowy Leśnej. Były to osoby przyjezdne, czasowo przebywające na terenie naszego miasta. Ponadto,
założyliśmy, iż musiały być to osoby, które udały się na cmentarz
w celu spożycia alkoholu.
Tego rodzaju domniemanie nie jest pozbawione logiki. Otóż,
w związku z wprowadzonym przez Komendanta Stołecznego Policji
programem "Bez tolerancji", Policja represyjnie reaguje na wszelkie,
choćby najmniejsze naruszenie prawa, w tym i na spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Jak doszły do mnie sygnały, pewne
osoby pragnące spożyć alkohol "na świeżym powietrzu" udawały się
na teren cmentarza, gdzie, z uwagi na specyfikę tego miejsca, mogły

spożyć alkohol, nie obawiając się pojawienia patrolu Policji. Przypuszczalnie zniszczenie grobów było następstwem zachowań osób,
które spożywały tam alkohol i dały upust swoim emocjom w tak nikczemny sposób. Potwierdzeniem były i są przypadki tego rodzaju
zachowań ujawniane przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji
w Podkowie Leśnej, które skutkują ukaraniem grzywną lub skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Podobny przypadek miał miejsce w dniu 22 kwietnia 2006 r., gdzie w następstwie
spożytego alkoholu dwóch, młodych ludzi dokonało wybryku chuligańskiego polegającego na znieważeniu grobów żołnierskich,
poprzez rozniecenia ognia na miejscu spoczynku zmarłego. Dzięki
właściwej postawie mieszkańca Podkowy Leśnej i szybkiego działania Policji udało się ustalić sprawców tegoż czynu. Niemniej jednak
tego wybryku nie można powiązać ze wcześniejszymi wydarzeniami,
z uwagi na inny sposób znieważenia grobów.
Niestety dotychczasowe ustalenia nie pozwoliły na ustalenie
sprawców tego czynu. Natomiast w maju br. bolączką stały się kradzieże drobnych, ozdobnych elementów upiększających nagrobki.
Z uwagi na rodzaj materiału z jakiego były wykonane ozdoby mosiądz - podejrzewa się, iż tych czynów mógł dokonać sprawca
zaliczany do tzw. złomiarzy. Niemniej jednak pomimo wysiłków,
a nawet zatrzymania pewnych sprawców, nie udało się im udowodnić tych kradzieży.
Mając na względzie na nasze wspólne dobro oraz konieczność
ukarania sprawców zniszczenia grobów, proszę wszystkie osoby
posiadające jakiekolwiek informacje na ten temat o kontakt ze mną
lub funkcjonariuszami Policji w Podkowie Leśnej; każda informacja
może przyczynić się do ustalenia winnych tych chuligańskich wybryków.
Korzystając z okazji, chciałbym przestrzec amatorów spożywania
alkoholu "na świeżym powietrzu" przed jego konsumpcją na terenie
cmentarza, ponieważ od kwietnia br. funkcjonariusze KP Podkowa
Leśna również i w tym miejscu rygorystycznie reagują na tego rodzaju wykroczenia, zwłaszcza, iż miejsce to wymaga szczególnego
poszanowania.
Na koniec jeszcze raz apeluję do Państwa o szeroko rozumianą
współpracę z Policją w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Podkowa Leśna.
Z góry dziękuję za okazaną pomoc.
Kom. Piotr Krawczyk,
Komendant Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej.

ALTERNATYWA
iędzy rozumem a wiarą" - to temat tegorocznego, trzeciego
już "Labiryntu filozoficznego", który wrósł już w życie miasta
i staje się podkowiańską tradycją.
Tym razem po raz pierwszy odbył się on w pięknych, starych wnętrzach historycznej willi "Aida", zamieszkiwanej na co dzień przez
państwa Klatów i będącej siedzibą prowadzonej przez nich Fundacji
"Alternatywa".
W tym roku udział mieszkańcow w "Labiryncie" był wyjątkowo liczny, a "Aida" od 9.30 az do…17.30 (dopiero wtedy skończyła się dyskusja) przeżywała prawdziwe oblężenie. W strugach ulewnego deszczu gromady dzieci, młodzieży i dorosłych wciąż docierały na miejsce spotkania. Rozdaliśmy ponad osiemdziesiąt certyfikatów (tylko
dzieci i młodzież!), a odwiedziło nas z pewnością ponad sto osób.
Tradycją staje się odwiedzanie "Labiryntu" całymi rodzinami.
W podziemiach i na parterze domu, w pomysłowo zaaranżowanych pomieszczeniach "z klimatem", można było spotkać znanych
z historii filozofów w oryginalnych kostiumach pożyczonych z teatru
"Ateneum". Można było zadać im wybrane pytanie i porozmawiać
porozmawiać na interesujący temat z ciekawymi, mądrymi ludźmi,
zebrać wizytówki z autografami - i wrócić do domu z pamiątkowym
certyfikatem.
Czekające na rozmowę dzieci mogły poćwiczyć "udkładanie
myśli", czyli -wziąć udział w rozważaniach przy pomocy… drewnianych klocków. "Klocowanie" prowadzone przez p. Annę Szymaszczyk miało takie powodzenie, ze trzeba je było powtórzyć.
Zwieńczeniem dnia było spotkanie "Kręgu pod dębami" tym razam
z powodu ulewnego deszczu przeniesione pod dach "iwaszkiewiczowskiej", ogromnej werandy. Wypełnił je panel dyskusyjny
naukowców (prof. Krzysztof Meissner - fizyk, dr Mieszko Tałasiewicz
- filozof, dr hab. Krzysztof Wójtowicz - logik). Temat dyskusji brzmiał:
"Rozum a wiara: dialog, konflikt czy separacja". Do rozmowy chętnie
włączyli się liczni słuchacze, zadając wiele interesujących pytań.

"M

Nowością i wielką naszą radością był zdecydowanie większy
udział młodzieży, a przede wszystkim pomoc dzieciaków przy pracach nad przygotowaniem "Labiryntu": samorzutnie zorganizowane
rowerowe "Drużyny Hermesa" rozwoziły ulotki informacyjne, "Ariadny" z gimnazjum opiekowały się filozofami i pomagały znaleźć drogę
odwiedzającym.
Filozofowie otrzymali od nas w upominku książki, a dla młodych
pomocników zorganizowaliśmy "Loterię książek z głową". Było to
możliwe dzięki udziałowi Urzędu Miasta, który sfinansował zakup
książek na nagrody.
Imprezę zorganizowała Fundacja "Alternatywa" przy współudziale
Urzędu Miasta Podkowa Leśna, we współpracy ze Stowarzyszeniem
Edukacji Filozoficznej "Phronesis", ze szkołami podkowiańskimi,
szkołą w Żółwinie oraz z siostrami i księżmi katechetami parafii św.
Krzysztofa.
A oto lista naukowców, którzy w tym roku po raz kolejny przyjęli
zaproszenie do udziału w III Podkowiańskim Labiryncie Filozoficznym:
Pan dr Tomasz Femiak ( Uniwersytet Warszawski) - Sokrates
Pan Maciej Gnyszka (laureat olimpiad filozoficznych, student
"pokolenia JP II", reprezentuje myśl filozoficzną Jana Pawła II)
Pan dr Tomasz Kalus (specjalista filozofii średniowiecznej) Św.Tomasz
Pan prof. Krzysztof Meissner (Uniwersytet Warszawski) - Kant,
Pan Dariusz Skorupka (filozof i pedagog Montessori) - Demokryt
Pan dr Mieszko Tałasiewicz (Uniwersytet Warszawski) - Ajdukiewicz
Pan dr Adam Tarnowski (Uniwersytet Warszawski) - św. Augustyn
Pan dr hab.Krzysztof Wójtowicz (Uniwersytet Warszawski) - Goedel
Za ich zaangażowanie i bezinteresowna pracę serdecznie dziękujemy!
Organizatorzy z Fundacji "Alternatywa"
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FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIEJSKIEGO
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek - 12 - 20
wtorek - 800 - 1600
środa - 800 - 1600 (dzień wewnętrznej pracy bez przyjęć interesantów)
czwartek - 800 - 1600
piątek - 800 - 1600
00

00

Informacje dla Interesantów
BURMISTRZ MIASTA ANDRZEJ KOŚCIELNY

tel./fax (022) 758 98 78, e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Przyjęcia interesantów w poniedziałki w godz. 1300 - 1800
SEKRETARIAT I KANCELARIA
tel. (022) 758 98 78 w. 101, fax 758 90 03, pokój nr 6
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
SEKRETARZ MIASTA MARIA GÓRSKA
tel. (022) 758 98 78, pokój nr 6
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO I DOWODY OSOBISTE
tel. (022) 729 10 62 lub 758 98 78 w. 115, pokój nr 7
EWIDENCJA LUDNOŚCI
I EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
tel. (022) 729 10 62 lub 758 98 78 w. 116, pokój nr 7
REFERAT FINANSOWY

PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI, SPADKÓW I DAROWIZN,
OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z WODOCIĄGU I KANALIZACJI,
OPŁATA ADIACENCKA, OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
tel. (022) 758 98 78 w. 107, pokój nr 2
KASA
oraz sprawy dotyczące podatku od środków transportowych
tel. (022) 758 98 78 w. 108
Godziny przyjęć interesantów:
codziennie przerwa 1300 - 1330
poniedziałek - 1200 - 1900
wtorek - 1000 - 1400
środa - kasa nieczynna
czwartek - 900 - 1500
piątek - 900 - 1500
REFERAT GOSPODARKI MIEJSKIEJ I INWESTYCJI
Inwestycje - tel. (022) 758 98 78 w. 212, pokój nr 12
 Remonty i obsługa domów komunalnych
 Stan nawierzchni dróg, oświetlenie ulic
 Ochrona środowiska, porządki
tel. (022) 758 90 04, 758 98 78 w 210, pokój nr 11
 Gospodarka nieruchomościami i gospodarka lokalowa
 Samodzielne stanowisko d/s podziałów geodezyjnych
tel. (022) 758 91 09, 758 98 78 w. 217, pokój nr 17
Samodzielne stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego miasta - tel. (022) 758 98 78 w. 216, pokój nr 16
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. (022) 758 98 78 w. 111, pokój nr 5
Czynny w godzinach:
poniedziałek - 1000 - 1800
wtorek - 800 - 1500
środa - 800 - 1600
czwartek - 800 - 1600
piątek - 800 - 1600
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RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA
tel. (022) 758 98 78 w. 106, pokój nr 1
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
Adresy internetowe Radnych:

1. Czaykowski Michał - mczaykowski@podkowalesna.pl
2. Daszewski Aleksander - aleksander_daszewski@podkowalesna.pl
3. Domaradzka Ewa - ewa.domaradzka@podkowalesna.pl
4. Grużewski Jerzy - jerzy.gruzewski@podkowalesna.pl
5. Jaryczewski Gerard - gerard.jaryczewski@podkowalesna.pl
6. Kicka Magdalena - magda.kicka@podkowalesna.pl
7. Kościelna Agata - agata.koscielna@podkowalesna.pl
8. Leszczyński Adam - adam.leszczynski@podkowalesna.pl
9. Michaeli Marek - marekmichaeli@podkowalesna.pl
10. Skowron Wojciech - wojciech.skowron@podkowalesna.pl
11. Stencka Alina - alastencka@podkowalesna.pl
12. Szymański Aleksander - a.szymanski@podkowalesna.pl
13. Wolska Maria - maria.wolska@podkowalesna.pl
Radna Małgorzata Pabis-Janus nie posiada adresu internetowego.
Korespondencję e-mailową można do niej kierować na adres:
radamiasta@podkowalesna.pl.

KONTAKT DO INSTYTUCJI WAŻNYCH
DLA MIESZKAŃCÓW
Pogotowie Ratunkowe
Grodzisk Mazowiecki 999; 022 755-30-30
Policja
Komisariat Policji w Podkowie Leśnej
022 758-91-10; 022 758-91-05; 600 997 508
Komenda Powiatowa Policji 997; 022 755-60-10 do 14
Ośrodki Zdrowia
NZOZ "Basis" 022 758-92-65
NZOZ "Medicus" 022 729-10-65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki
inf. Medyczna 022 755-90-00
Apteki
Apteka Podkowiańska 022 729-19-16
Apteka " Pod Aniołem" 022 758-97-60
Apteka Główna 022 729-10-86
Straż Pożarna
Grodzisk Mazowiecki 998; 022 755-52-37
Brwinów 022 729-59-46
Zakład Energetyczny
Pruszków 022 738-23-20; 738-24-51; 991
Posterunek energetyczny
Grodzisk Mazowiecki 022 755-51-36
Pogotowie gazowe Warszawa 022 628-45-87; 992
Rozdzielna gazu
Grodzisk Mazowiecki 022 792-03-60
Konserwacja oświetlenia ulicznego
Warszawa 022 886-48-26; 0692469760
Konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej
sieć wodna 661 955 201
sieć kanalizacyjna 502 291 630; 503 134 281
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 022 724-15-70
Prokuratura Rejonowa Grodzisk Mazowiecki 022 755-52-54
Sąd Rejonowy Grodzisk Mazowiecki 022 755-20-61

