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EUROPEJSKIE DNI
DZIEDZICTWA

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA
NA TEMAT REALIZACJI BUDOWY PAWILONÓW
HANDLOWYCH PRZY POCZCIE I STACJI
WKD-PODKOWA GŁÓWNA

9-10 WRZESIEŃ
PODKOWA LEŚNA, BRWINÓW, MILANÓWEK
ydarzenia kulturalne i artystyczne wchodzące w skład programu Europejskich Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej,
Brwinowie, Milanówku i Komorowie, nawiązują tematycznie do
historii poszczególnych miejscowości i ukazują kultywowane do
dnia dzisiejszego tradycje niepodległościowe i artystyczne. Program składa się z dwóch części: projektu "Mały Londyn" i festiwalu
"Otwarte Ogrody".

W

Mały Londyn

dwu lat widzimy rozgrzebaną budowę pawilonów handlowych obok Poczty i stacji WKD Podkowa Leśna Główna.
Mieszkańcy często zwracają się do mnie z pytaniem, co będzie
dalej i kto za to odpowiada. Niestety sprawa nie leży w kompetencjach Burmistrza Miasta. Wypowiadałem się o tym już kilkukrotnie
na stronie internetowej miasta.
Dla przybliżenia tej sprawy istotne jest podanie kilku faktów:
1. Wydane w 2002 roku pozwolenie na budowę kompleksu pawilonów jest niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym dla tej działki przez Radę Miasta Podkowa Leśna
w roku 1999 (budynek jest m.in. zbyt długi - ma ponad 40
metrów, a nie 25 metrów jak dopuszczał plan).
2. Miasto Podkowa Leśna nie zostało uznane jako strona w postępowaniu, co utrudniło nam skuteczne protestowanie w zaistniałej sytuacji.
3. Pawilon został wybudowany nie tylko niezgodnie z planem zagospodarowania, ale także niezgodnie z wydanym przez Starostwo
pozwoleniem budowlanym (budynek jest zbyt wysoki, powiększony do 3 kondygnacji, ma zbyt płaski dach i większą
powierzchnię użytkową).
W wyniku szeregu moich interwencji dotyczących nieprawidłowości i samowoli budowlanej w odniesieniu do tego obiektu, realizacja
budowy została wstrzymana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we wrześniu 2004 r. W listopadzie tego samego
roku Powiatowy Inspektor wydał decyzję o obowiązku wykonania
rozbiórki tych elementów budynku, które były niezgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym - w terminie 3 miesięcy. Od decyzji
tej odwołał się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego jeden z 10 inwestorów. Wojewódzki inspektor rozpatrując sprawę z urzędu (wobec próby wycofania tego odwołania) polecił
Powiatowemu Inspektorowi decyzją z września 2005 ponowne rozpatrzenie sprawy jako organowi I instancji. Decyzji kończącej
ponowny proces postępowania administracyjnego do dzisiaj nie
otrzymałem, w związku z czym wnoszę, że nie została podjęta.
Przebieg działań nadzorczych Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, oraz jednostki nadrzędnej dotyczy wyłącznie niezgodności realizowanej budowy z zatwierdzanym projektem
i pozwoleniem na budowę. Sprawdzenie zgodności zatwierdzanego
projektu z planem zagospodarowania przestrzennego, przed wydaniem pozwolenia na budowę jest obowiązkiem wydającego pozwolenie, czyli wydziału architektoniczno-budowlanego starostwa powia-
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cd. na str. 2

Projekt Mały Londyn ma na celu ukazanie działalności Państwa
Podziemnego na terenie Podkowy Leśnej, Brwinowa, Milanówka
oraz upamiętnienie Exodusu ludności Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego. W miejscowościach leżących w paśmie
kolejki WKD znaleźli schronienie liczni mieszkańcy Warszawy po
upadku Powstania. Warszawiacy zapełnili Podkowę Leśną, Brwinów
i Milanówek. Liczba osób, która przebywała na tym terenie czterokrotnie przewyższała dzisiejszą liczbę mieszkańców. Stacje kolejki
EKD zalepione były ogłoszeniami, "kartkami z adresami przy pomocy których mąż szukał żony, rodzice dzieci, i każdy w ogóle dawał
sobie znak życia". Wśród anonimowych cywilów strumieniami
opuszczających stolicę znajdowali się przedstawiciele Polskiego
Państwa Podziemnego, pozostający w konspiracji, aby kontynuować walkę. Wielu z nich związało swoje popowstaniowe losy
z Podkową Leśną, Milanówkiem, Brwinowem. Tutaj przeniósł się
niemal cały aparat Państwa Podziemnego, działały departamenty
i agendy Delegatury Rządu, ukrywali się przywódcy partii politycznych tworzących Radę Jedności Narodowej, przebywał ostatni
Delegat Rządu Londyńskiego na Kraj, funkcjonowały radiostacje
zapewniające łączność z Londynem. Sowiecki komisarz wojenny
a za nim dygnitarze komunistyczni w odniesieniu do trzech miejscowości używali terminu Mały Londyn. W latach powojennych
renoma Małego Londynu nie była bez wpływu na politykę państwa
komunistycznego wobec przedwojennych letnisk Warszawy.

Otwarte Ogrody
Brwinów to przedwojenne letnisko. Podkowa Leśna i Milanówek
zostały założone w nawiązaniu do XIX wiecznej koncepcji miastaogrodu, której autorem był E. Howarda. Podobny charakter ma
Komorów. Twórca idei miasta - ogrodu wyznawał zasadę "mieszkaj
na wsi, pracuj w mieście" Charakter Milanówka i Podkowy Leśnej,
Brwinowa i Komorowa tworzą zabytkowe domy z pierwszej połowy
XX wieku wraz z ogrodami. Miasto - Ogród Podkowa Leśna została
wpisana do rejestru zabytków, Milanówek posiada rozległą strefę
ochrony konserwatorskiej, na terenie Brwinowa znajdują się liczne
wille wpisane do rejestru zabytków bądź znajdujące się pod ochrona konserwatorską. Atrakcyjnym sposobem promocji zabytków jest
ich animacja artystyczna. W przestrzeni zabytkowych domów
i ogrodów oraz założeń parkowych odbędą się imprezy artystyczne
i kulturalne pokazujące dziedzictwo i współczesny potencjał 4 miejscowości. Otwarcie prywatnych ogrodów o walorach zabytkowych
będzie gestem dzielenia się dostępem do zabytków, a jednocześnie
uświadomi mieszkańcom wyjątkowy charakter i wartość historycznych ogrodów i rezydencji wymagających stałych prac konserwatorskich. Równocześnie zaowocuje budowaniem tożsamości lokalnej w oparciu o wspólne dziedzictwo. Podczas Europejskich Dni
Dziedzictwa otwarte dla zwiedzających będą muzea i instytucje kulcd. na str. 2

1

EUROPEJSKIE DNI
DZIEDZICTWA

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA
NA TEMAT REALIZACJI BUDOWY PAWILONÓW
HANDLOWYCH PRZY POCZCIE I STACJI
WKD-PODKOWA GŁÓWNA
cd. ze str. 1
towego. Pomimo szeregu moich wystąpień do Starosty dot. niezgodności dokumentacji z planem zagospodarowania tej działki, nie
zostały one uwzględnione. W maju 2006 roku zaprosiłem inwestorów
na rozmowę, ale nie byli oni skłonni doprowadzić budynku do stanu
zgodnego z planem zagospodarowania, mimo, iż zdemontowali po
tej rozmowie część zbyt wysokiej konstrukcji dachowej na niewykończonym skrzydle. W tej sytuacji jestem zmuszony do wystąpienia
do Wojewody o uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę jako
wydanej z naruszeniem prawa - w celu przeciwdziałania samowoli
budowlanej i doprowadzenia budowy do stanu realizacji zgodnego
z planem zagospodarowania przestrzennego dla tej działki.
Andrzej Kościelny Burmistrz Miasta

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO
espół projektantów z Samodzielnego Zakładu Sztuki Krajobrazu SGGW kontynuuje prace nad przygotowaniem koncepcji
rewitalizacji parku miejskiego. Prowadzone prace mają na celu szeroko rozumiane uporządkowanie parku oraz przygotowanie projektu
pozwalającego na pozyskanie środków europejskich na realizację
tego przedsięwzięcia. Na początku czerwca projektanci przedstawili
wstępne założenia tej koncepcji. Mieszkańcy opiniowali różne wariantowe propozycje, odpowiadając na ankietę zamieszczoną
w poprzednim numerze Biuletynu. W dniu 30 czerwca br. na publicznym spotkaniu w budynku Szkoły Samorządowej zaprezentowano
wyniki ankiety oraz pierwszą wersję koncepcji rewitalizacji. Na spotkaniu obecnych było łącznie zainteresowanych 17 mieszkańców, w
tym dwoje radnych (Maria Wolska i Ewa Domaradzka). Po prezentacji koncepcji odbyła się długa i gorąca dyskusja. Część uczestników
oceniła pozytywnie koncepcję, choć miała swoje szczegółowe
komentarze i postulaty. Inni mieli zdanie krytyczne wobec poszczególnych elementów koncepcji, lub w ogóle kwestionowali potrzebę
i kierunek rewitalizacji. Projektanci zwrócili uwagę, że specjalnie
przedstawiają szerokie spektrum możliwości, aby mieszkańcy Podkowy i władze miasta miały świadomość wielu opcji, spośród których
wybierają szczegółowe rozwiązania. Podkreślili także, że wszystkie
działania na terenie parku muszą przestrzegać wymogów, jakie nakłada status ochronny parku ("zespół przyrodniczo-krajobrazowy").
Sprawozdanie z dyskusji oraz listy, które spłynęły do mnie jako
uszczegółowienie wypowiedzi uczestników, a także odpowiedzi na
nie, są opublikowane na stronie internetowej miasta (zakładka - Rewitalizacja Parku Miejskiego). Znalazła się tam również zaktualizowana
w wyniku dyskusji koncepcja rewitalizacji, oraz szczegółowe wyjaśnienia projektantów. Osoby zainteresowane znajdą tam również list,
który napisał do mnie Poseł z Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska,
p. Sławomir Zawiślak z Zamościa, zaalarmowany skierowanym do
niego protestem Radnej Marii Wolskiej dot. rewitalizacji parku, a także
moją odpowiedź w tej sprawie. Dla osób, które nie mają w domu
dostępu do Internetu przypominam, że bezpłatny punkt dostępu do
Internetu znajduje się w Bibliotece Miejskiej na ul. Błońskiej, a gdyby
i to było dla kogoś problemem, to wszystkie zamieszczone tam dokumenty znajdują się do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miasta.
Obecnie projektanci kontynuują prace nad szczegółami koncepcji,
która zostanie całościowo zaprezentowana na kolejnym publicznym
spotkaniu w dniu 29 września br. (piątek) o godz. 18:30 w budynku
Szkoły Samorządowej. Jej elementami będą także: projekt przewodnika po przyrodniczej ścieżce dydaktycznej oraz program rewitalizacji
parku na najbliższe 3 lata. Zapraszam wszystkich Państwa do udziału
w tej publicznej dyskusji. Uwagi i komentarze, na które na bieżąco
odpowiadają projektanci, można wysyłać pod adres park@podkowalesna.pl. Działa również forum dyskusyjne na temat parku, uruchomione i moderowane bezpośrednio przez Kierownika zespołu projektantów dr Beatę Gawryszewską z SGGW, dostępne z naszej strony
www.podkowalesna.pl <http://www.podkowalesna.pl/> w zakładce
Rewitalizacja Parku Miejskiego.
Andrzej Kościelny Burmistrza Miasta
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tury - Muzeum J. Szczepkowskiego w Milanówku, Muzeum A. I J.
Iwaszkiewiczów w Stawisku, Muzeum Motoryzacji w Otrębusach,
Muzeum Sztuki Ludowej Prof. Pokropka w Otrębusach, Siedziba
Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze" w Karolinie. Otwarte Ogrody są
zaproszeniem dla mieszkańców Warszawy do ponownego odwiedzenia Podkowy Leśnej, Brwinowa, Milanówka i Komorowa 62 lata
po Exodusie.
Główni organizatorzy: Urzędy Miast: Podkowa Leśna, Brwinów
i Milanówek, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (WCDL) na zlecenie ww. Urzędów, Stowarzyszenie Związek Podkowian, Towarzystwo Przyjaciół Miasta - Ogrodu Podkowa Leśna, Fundacja In Situ,
Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk, Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa, Fundacja Dzieciątka Jezus w Milanówku, Miejski Ośrodek Kultury w Milanówku, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Muzeum
Powstania Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Narodowe
Centrum Kultury, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków,
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.
Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Rozwój Inicjatyw Lokalnych.
Kierownik projektu dokumentacji historycznej "Mały Londyn"
Magdalena Prosińska, + 663 396 866, mprosinska@wp.pl
Kierownik artystyczny festiwalu "Otwarte Ogrody"
Łukasz Willmann + 509 928 105, animapolis@wp.pl
Informacje dodatkowe: www.podkowalesna.p
(zakładka Europejskie Dni Dziedzictwa)
www.otwarteogrody.pl
Szczegółowy program Europejskich Dni Dziedzictwa zawiera
dodatek do Biuletynu.

POMOC MATERIALNA
DLA UCZNIÓW
omoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia
różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania
barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Stypendium szkolne lub zasiłek szkolny może otrzymać
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, u którego
dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 316,00 zł. Pomoc materialna przysługuje:
 uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych;
 słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i publicznych
kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół
publicznych dla młodzieży i dorosłych - do czasu ukończenia
realizacji obowiązku nauki.
Wnioski o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego należy
składać w Sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41
do dnia 15 września 2006 r.
Regulamin
udzielania
pomocy
materialnej
(uchwała
nr 144/XXXVI/2005) jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Miasta Podkowy Leśnej: www.bip.podkowalesna.pl,
druki wniosków są dostępne w Katalogu Usług Świadczonych przez
Urząd - Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich karta OSO-15, a
także w Sekretariacie Urzędu Miasta.
Sekretarz Miasta Maria Górska
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JESIENNE WARSZTATY
ARTYSTYCZNE

DZIAŁAJ
LOKALNIE
W maju 2006r. Stowarzyszenie Europa i My (Lokalna Organizacja
Grantowa) wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiło po raz pierwszy lokalny konkurs grantowy w ramach Programu
"DZIAŁAJ LOKALNIE V" finansowanego przez Polsko - Amerykańską
Fundację Wolności. Spośród wniosków, które wpłynęły na konkurs,
komisja grantowa wybrała 10 projektów. Z Podkowy Leśnej aż trzy
organizacje otrzymały dotacje.
Są to:
1. Stowarzyszenie Związek Podkowian dla Uniwersytetu Otwartego
"POKOLENIA" na JESIENNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
2. Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU na OGRÓD SZTUKI
PODKOWA - LONDYN
3. Pośrodku Żywota - Towarzystwo Pieśni Dawnej na projekt
ŚPIEWAJMY RAZEM - PIEŚŃ DAWNA DLA KAŻDEGO.
Projekty, których celem jest integracja i aktywizacja środowiska
lokalnego będą realizowane od lipca do grudnia 2006r.
Program DZIAŁAJ LOKALNIE jest jednym z wielu ogólnopolskich
programów Akademii Rozwoju Filantropii, realizowanym od 2000
roku. Celem jest wsparcie inicjatyw społecznych służących realizacji ważnych i ciekawych projektów, przyczyniających się do rozwoju i zaspokajania zainteresowań lub minimalizowania problemów istniejących lokalnie, które mieszkańcy wspólnie definiują i starają się
im przeciwdziałać, bądź łagodzić ich skutki.
Mieszkańcy Podkowy Leśnej od lat wyróżniają się szczególną
aktywnością m.in. pracując w organizacjach pozarządowych działających na terenie Miasta - Ogrodu. Wiele inicjatyw udaje się dzięki
zaangażowaniu i pracy społecznej osób chętnych i otwartych na
nowe wyzwania i możliwości. Finansowa i merytoryczna pomoc ze
strony władz miasta tworzy dobrą atmosferę sprzyjając tego typu
działaniom. Zewnętrzna pomoc w postaci dotacji celowej pozwala
na zmniejszenie obciążeń finansowych zarówno miasta jak i organizacji, które chcą - zgodnie z wolą i potrzebami mieszkańców - realizować ambitne projekty. Szczególnie cenna i przydatna jest umiejętność skutecznego pozyskiwania zewnętrznych środków (także
unijnych) na ich realizację.
To miłe, że w lokalnym konkursie grantowym, obejmującym
powiaty grodziski, pułtuski i gminę Nasielsk wśród różnych instytucji i organizacji zgłaszających projekty, wnioski niewielkich podkowiańskich stowarzyszeń uzyskały akceptację.
Anna Łukasiewicz

PODKOWA LEŚNA
SIERPIEŃ - LISTOPAD 2006
przyjemnością informujemy Państwa, że od sierpnia 2006 r
startuje kolejna inicjatywa Stowarzyszenia Związek Podkowian
dla Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA. Oferta Jesiennych
Warsztatów Artystycznych skierowana jest do wszystkich zainteresowanych - nie tylko słuchaczy podkowiańskiego uniwersytetu.
Przyjęta formuła ma sprzyjać integracji międzypokoleniowej
w naszym lokalnym środowisku.
Na "Jesienne Warsztaty Artystyczne" składają się zajęcia:
- witrażowe
- ceramiczne
- malarskie
- oraz różnych technik zdobniczych
Zajęcia odbywają się w pracowniach autorskich i są finansowane
przez Akademię Rozwoju Filantropii w ramach programu "Działaj
Lokalnie". Dla uczestników, którzy zapisali się na warsztaty, zajęcia
są bezpłatne. Pierwsze zajęcia odbyły się w sierpniu i będą trwały
do listopada. Niestety z powodu ograniczonych funduszy, liczba
miejsc też była ograniczona.

Z

Jesienne Warsztaty Artystyczne są odpowiedzią na oczekiwania
przede wszystkim osób starszych, ale także grupy osób z różnych
powodów nieczynnych zawodowo. Zajęcia zakończone zostaną
wspólną prezentacją osiągnięć, wystawami i wernisażami. Zarówno
warsztaty jak i możliwość uczestniczenia w wykładach i wycieczkach w jesiennym semestrze Uniwersytetu POKOLENIA, mają szansę stać się atrakcyjną, twórczą propozycją dla nas, mieszkańców
Miasta - Ogrodu i okolicy.

CO DALEJ?

Program należy potraktować pilotażowo. Być może wspólne działania w ramach warsztatów zaowocują powstaniem bardziej lub
mniej formalnych grup lokalnych twórców amatorów (w grupie
zawsze łatwiej i raźniej). Jeśli będzie taka potrzeba, będziemy starali
się kontynuować i rozszerzać ofertę warsztatową oraz wszelkie inne
działania z nią związane.
Anna Łukasiewicz
Tel. 0 22 758 93 51

UNIWERSYTET OTWARTY POKOLENIA
W PODKOWIE LEŚNEJ
oniec lata, koniec wakacji i początek nowego roku akademickiego, także w naszym Podkowiańskim Uniwersytecie Otwartym "Pokolenia". Ale zanim o nowym roku - może krótkie podsumowanie pierwszego semestru. Wykładem "12 odsłon sztuki ludowej"
prof. Mariana Pokropska w dniu 14 czerwca br. zakończyliśmy w siedzibie Muzeum Sztuki Ludowej u Mariana i Stanisławy Pokropek w
Otrębusach (z muzyką i kawą) pierwszy , niejako "próbny" okres
działalności, jak się wydaje - zakończony sukcesem.
Od połowy lutego, co tydzień, w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej odbywały się wykłady z udziałem znanych i popularnych wykładowców z różnych dziedzin, co zapewniało nie tylko wysoki poziom, ale także ciekawą i różnorodną tematykę. Działalność
naszego Uniwersytetu nie ograniczała się tylko do wykładów teoretycznych - poznawaliśmy także region (Karolin, Falenty, Nieborów,
Arkadia, Żelazowa Wola, Łowicz), podjęliśmy działalność w sekcjach
i klubach (dyskusyjny klub filmu dokumentalnego, klub ogrodowy,
sekcja taj-chi, sekcja biegów nordyckich, basen), rozpoczęliśmy działalność warsztatów artystycznych. Na liście uczestników znalazło się
ponad 100 osób nie tylko z Podkowy Leśnej, ale także sąsiednich
miejscowości (Brwinów, Milanówek, Otrębusy, Nadarzyn), tak że na
niektórych wykładach sala kinowa MOK "pękała w szwach".
Uniwersytet Otwarty "Pokolenia" w Podkowie Leśnej okazał się
potrzebny i akceptowany.
Za ten pierwszy okres działalności dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do sukcesu: wykładowcom i słuchaczom, a także Bur-
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mistrzowi Andrzejowi Kościelnemu i władzom samorządowym za
akceptację projektu i materialne wsparcie jego realizacji.
Przygotowujemy się zatem do nowego semestru. Inauguracja
odbędzie się w środę 27 września o godz. 11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie od godziny 9.00 będziemy przyjmowali zapisy na
nowy rok akademicki oraz całodzienną wycieczkę do Kazimierza w
piątek 29 września (koszt semestru jesiennego = 40zł, koszt
wycieczki = 60 zł).
Pełny program semestru jesiennego zostanie udostępniony na
miejskich tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej (www.podkowalesna.pl zakładka organizacje pozarządowe), a także przekazany
uczestnikom na pierwszym wykładzie.
Planujemy wprowadzenie istotnej zmiany w naszej działalności niektóre wykłady będziemy starali się organizować w godzinach
popołudniowych, tak aby również uczący się i pracujący mieszkańcy Podkowy Leśnej mogli w nich uczestniczyć. W ten sposób, spełniając postulaty, jakie otrzymywaliśmy - chcemy także dzielić się
naszym dorobkiem i realizować hasło "otwartości" zawarte w nazwie.
Dzięki inicjatywie naszej Rady Programowej i udziałowi jej członków
organizujemy po raz pierwszy otwarte wykłady poświęcone 50 rocznicy polskiego Października, które zainauguruje red. Jacek Maziarski
wykładem "Październik' 56 - wielki przełom. Polska, Europa, Świat".
Zapraszamy zatem do udziału w działalności Uniwersytetu Otwartego "Pokolenia" w Podkowie Leśnej w nowym roku akademickim
2006/2007.
Anna Dobrzańska Foss
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50. ROCZNICA POWSTANIA
WĘGIERSKIEGO
października b.r. odbędą się w Podkowie Leśnej uroczyste
obchody 50-tej rocznicy Powstania Węgierskiego. Honorowy patronat nad uroczystościami objęli byli Prezydenci Lech Wałęsa oraz Arpad Göncz. W programie obchodów przewidziane są
m.in. Msza św. polsko-węgierska w intencji ofiar sowieckiej agresji,
złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej na Skwerze Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej, a także modlitwa na podkowiańskim cmentarzu, gdzie spoczywają węgierscy żołnierze. W godzinach popołudniowych odbędą się spotkanie-seminarum, otwarcie wystaw oraz
występy węgierskich artystów. Głównymi organizatorami uroczystości są Miasto Podkowa Leśna, Wspólnota Węgierska w Polsce
i Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej.
Na ww. uroczystości przyjedzie do Podkowy ok. 40-osobowa
grupa z Węgier. Zwracamy się z apelem do mieszkańców naszego miasta o przyjęcie w swoich domach przyjezdnych gości na
dwie noce (21-22.10 i 22-23.10). Jeśli ktoś z Państwa wyraża
chęć współpracy w tej sprawie, prosimy o zgłaszanie się do
Urzędu Miasta do pokoju nr 8 lub telefonicznie pod numer
022 758 98 78 w. 105. Z góry dziękujemy.
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
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PAŁACYK KASYNO
W MIEŚCIE-OGRODZIE
PODKOWIE LEŚNEJ
ak co roku we wrześniu, w dniach od 9 września do 9 października, w Starej Kordegardzie w Łazienkach Warszawskich,
będzie można oglądać pejzaż z Podkowy Leśnej autorstwa mieszkanki naszego miasta, p. Elżbiety Kwiatkowskiej.
Wystawa zorganizowana jest przez Polskie Związek Artystów
Malarzy i Grafików.
Informacja własna
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PIKNIK TEMATYCZNY
Czym skorupka za młodu nasiąknie...
Zapraszamy dzieci uczęszczające do zerówek
oraz klas I-III szkół podstawowych
z terenu Podkowy Leśnej i otuliny, na piknik tematyczny

BIBLIOTEKA

"Czym skorupka za młodu nasiąknie..."
23 września 2006 roku w godzinach 12.00-15.00
teren boiska Samorządowej Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej
Piknik ma na celu spopularyzowanie wśród dzieci idei segregowania odpadów, poprzez konkurencje sportowe, plastyczne
i logiczne tematycznie związane z przewodnim tematem imprezy.
Rodzice klasy III
Partnerzy:
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Podkowie Leśnej
Miasto Podkowa Leśna

PODKOWA LEŚNA
X-CUP 2006
W nawiązaniu do przedwojennych sportowych tradycji Podkowy
Leśnej i corocznie odbywającym się Rowerosacrum, Stowarzyszenie Związek Podkowian serdecznie zaprasza entuzjastów sportu
rowerowego, do wzięcia udziału w rajdzie Podkowa Leśna X - CUP
2006. Wyścig adresowany jest do zawodników zaawansowanych,
jeżdżących na rowerach górskich (MTB).
Wyścig odbędzie się w sobotę 16 września br. w godz. 10:30 15:00. Trasa wyścigu zaczyna się: Al. Lipowa od strony Jana Pawła
II i prowadzi do Lasu Młochowskiego.
Wyścig będzie się odbywał na wyznaczonej i oznakowanej pętli
w Lesie Młochowskim o długości ok. 4500 m.
Przewidujemy start zawodników w dwóch klasach. Zawodnicy
zaawansowani powyżej 18 lat w klasie OPEN i juniorzy (poniżej lat 18).
Wszystkie dodatkowe informacje oraz regulamin wyścigu znajduje się na stronie internetowej www.podkowa-lesna-x-cup.com,
gdzie można również wpisać się na listę zawodników.
Rejestracja zawodników rozpocznie się w dniu wyścigu (sobota
16 września) od godziny 9:30 w miejscu STARTU i METY w Alei
Lipowej od strony ul. Jana Pawła II.
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla zwycięzców
wyścigu.
Zainteresowanych pomocą przy organizacji Podkowa Leśna XCUP 2006 zapraszamy na spotkanie w piątek 15 września
godz.18.00 w Art. Cafe Mili Moi w Podkowie Leśnej, ul. Modrzewiowa 33.
Piotr Borowiec, Koordynator wyścigu
Ewa Domaradzka, Stowarzyszenie Związek Podkowian
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iejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej po przerwie zaprasza od 16 sierpnia br. w stałych dniach i godzinach pracy Biblioteki.
Jednocześnie wyjaśniamy, że po informacji werbalnej i wizualnej,
prowadzonej od czerwca br. Biblioteka była nieczynna od 24 lipca
do 15 sierpnia 2006r. W tym czasie przeprowadzano spis wszystkich
posiadanych woluminów co w języku fachowym nazywa się "scontrum'. Zgodnie z przepisami spis taki należy przeprowadzać co 5 lat.
W okresie trwania spisu nieprzerwanie była czynna czytelnia internetowa.
Oczekując odwiedzin serdecznie pozdrawiamy.
Pracownicy Biblioteki

M

KLUB SENIORA
lub Seniora zaprasza wszystkich emerytów, rencistów i sympatyków na spotkania towarzyskie we wtorki i czwartki od
godziny 10.00 do 12.00. Kawa, herbata i "coś do kawy" - pyszne,
domowe. Atmosfera serdeczna i przyjazna. Jesienią proponujemy
miłe pogwarki, a zimą rozgrzewające herbatki - również ziołowe.
Czekamy na Państwa w MOKu przy ul. Świerkowej 1.
Za Zarząd Koła Nr 2 Janina Potkańska
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HARCERKI I HARCERZE NA OBOZIE I
NA PIELGRZYMCE
dniach 6-28 lipca, harcerki i harcerze z "32" drużyn ZHR-u w
Podkowie Leśnej byli na obozie harcerskim nad j. Gim koło
miejscowości Zgniłocha na Mazurach. Wstępem do obozu była pionierka czyli budowanie pryczy, półek i całego wyposażenia namiotów, oraz części gospodarczej obozu, w tym kuchni, magazynu i ziemianki. Następnie rozpoczął się prawdziwy obóz: codzienne apele,
sprawdzanie porządków i harcerska proza życia w postaci gier
i zabaw, a każdy dzień kończyło ognisko obrzędowe, oraz harcerski
krąg i modlitwa zamykająca dzień. Urozmaiceniem obozu był spływ
kajakowy. W tym miejscu dziękujemy Panu Burmistrzowi za dofinansowanie dojazdu harcerzy i harcerek na miejsce.
Zaraz po obozie kilkoro z nas uczestniczyło w XXVI Warszawskiej
Akademickiej Pielgrzymce Metropolitalnej na Jasną Górę wraz
z harcerską grupą Szarą. Pielgrzymowaliśmy 10 dni. Pogoda nie
dopisywała jak na obozie, ale to nie przeszkodziło nam ostatecznie
dotrzeć do celu 14 sierpnia.
Zapraszam tych, którzy nie byli za rok. CZUWAJ!
Michał Dąbrowski
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PROGRAM MAŁEGO LONDYNU
9 WRZEŚNIA, SOBOTA
MILANÓWEK, BRWINÓW, PODKOWA LEŚNA
9.00, 9.30

Wyjazd autobusów na inaugurację EDD (2 autobusy)
Wyjazd: Brwinów - Urząd Gminy, ul Grodziska 12
Podkowa Leśna - postój taksówek, ul. Lotnicza
Przyjazd: Miejski Ośrodek Kultury w Milanówku, ul. Kościelna 3

10.00 - 12.00

Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Milanówku, ul. Kościelna 3

10.00

Uroczyste Otwarcie wystaw: "Exodus", "Exodus w relacjach świadków"
i wystawy "Szesnastu"
Wystąpienia otwierające: Burmistrzowie Milanówka, Podkowy Leśnej i Brwinowa,
przedstawiciele FRDL, MPW, IPN i komisarz wystawy " Exodus" - 30'
Wykład inauguracyjny: Andrzej Krzysztof Kunert, Muzeum Wojska Polskiego,
autor wystawy "Szesnastu" - 20'
Zwiedzanie wystaw - 40'

11.30 - 11.40

Przejazd lub przejście gości w miejsce inscenizacji historycznej
(5' piechotą od MOK-u - róg ul. Krakowskiej i ul. Kościuszki, 3 autobusy)

11.40 - 12.00

Inscenizacja historyczna - odbicie więźniów z rąk hitlerowców przez oddział AK
Realizacja: Grupa Radosław

12.00, 12.30

Odwiezienie gości wystawy i widzów inscenizacji, którzy nie będą chcieli wziąć udziału
w wycieczkach po "Małym Londynie" do Brwinowa i Podkowy Leśnej lub na festiwal filmów dokumentalnych
Wyjazd: Milanówek - parking na rogu ul. Kościuszki i Królewskiej, 1 autobus
Przyjazd: Brwinów - Urząd Gminy, ul. Grodziska 12
Podkowa Leśna - Kościół p.w. św. Krzysztofa, ul. Jana Pawła II 7
lub MOK, ul. Świerkowa 1 (festiwal filmów dokumentalnych)

12.00 - 14.00

Wycieczki z przewodnikiem piętrowymi londyńskimi autobusami szlakiem Polskiego
Państwa Podziemnego po "Małym Londynie", Milanówek - Podkowa Leśna - Brwinów
(120 miejsc)
Miejsce: wyjazd - Milanówek, róg ul. Krakowskiej i ul. Kościuszki
koniec trasy - Gimnazjum nr 2 w Brwinowie, ul. Żwirowa 16
Przewodnicy: Marek Ziarkowski, Krystyna Nowicka

14.00, 14.30

Odwiezienie uczestników wycieczek, którzy nie będą chcieli wziąć udziału w dalszych
uroczystościach do Podkowy Leśnej i Milanówka (1 autobus)
Wyjazd: Gimnazjum nr 2 w Brwinowie, ul Żwirowa 16
Przyjazd: Milanówek - parking na rogu ul. Kościuszki i Królewskiej,
Podkowa Leśna - Kościół p.w. św. Krzysztofa, ul. Jana Pawła II 7,
Brwinów - Urząd Gminy, ul. Grodziska 12
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Dowóz gości na seminarium historyczne "Mały Londyn" (2 autobusy)
Wyjazd: 14.15 Milanówek - parking na rogu ul. Kościuszki i Królewskiej,
14.00 Podkowa Leśna - Kościół p.w. św. Krzysztofa, ul. Jana Pawła II 7,
14.15 Brwinów - Urząd Gminy, ul. Grodziska 12
Przyjazd: Gimnazjum nr 2 w Brwinowie, ul Żwirowa 16

14.30 - 17.00

Seminarium historyczne "Mały Londyn"
Miejsce: Gimnazjum nr 2 w Brwinowie, ul. Żwirowa 16

14.30 - 15.30

Prelekcje zaproszonych historyków 5 x 20'
 "Ruch Oporu na terenie Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka" Lech Dzikiewicz
 "Exodus ludności Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego"
Katarzyna Utracka, Muzeum Powstania Warszawskiego
 "Misja RGO w niesieniu pomocy mieszkańcom Warszawy" Prof. Jerzy Ronikier,
Uniwersytet Jagielloński
 "Odbudowa struktur Polskiego Państwa Podziemnego po upadku Powstania
Warszawskiego X 1944 - III 1945" dr Waldemar Grabowski, Instytut Pamięci Narodowej
 Działalność NKWD na terenie miejscowości leżących na linii EKD dr Sławomir Kalbarczyk,
Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu w Warszawie

16.10 - 16.20

Przerwa

16.20 - 17.00

Dyskusja z udziałem zaproszonych gości

17.00

Przejazd gości seminarium do Podkowy Leśnej na oficjalne zakończenie "Projektu
Dokumentacji historii mówionej - Opowiedzcie nam" (2 autobusy)
Wyjazd: Gimnazjum nr 2 w Brwinowie, ul. Żwirowa 16
Przyjazd: Podkowa Leśna - Kościół p.w. św. Krzysztofa, ul. Jana Pawła II 7,

17.00

Odwiezienie gości seminarium, którzy nie będą chcieli wziąć udziału w dalszych
uroczystościach do Milanówka (1 autobus)
Wyjazd: Gimnazjum nr 2 w Brwinowie, ul. Żwirowa 16
Przyjazd: Milanówek - parking na rogu ul. Kościuszki i Królewskiej,

13.30 - 17.00

Przegląd filmów dokumentalnych
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1
13.30
13.45
14.50
15.15
15.35
16.30

-

13.45
14.47
15.12
15.35
16.27
17.00

Słowo wstępne, Hanna Radziejowska
Polskie Państwo Podziemne 1939 - 1945, Andrzej Sapija, 62 min.
Punkt na Mapie, G. Lasota, 22. min.
Exodus, reż. T. Makarczyński, 20 min.
Powstanie zwykłych ludzi, reż. Paweł Kędzierski, 53 min.
Spotkanie z reżyserem Pawłem Kędzierskim

17.30 - 18.30

Oficjalne zakończenie "Projektu dokumentacji historii mówionej - Opowiedzcie nam"
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

17.30 - 18.15

Prezentacja projektu, dyskusja

18.15 - 18.30

"Opowiedzcie Nam" - film zrealizowany na podstawie zebranej przez młodzież dokumentacji

19.00

Odwiezienie gości oficjalnego zakończenia "Projektu dokumentacji historii mówionej Opowiedzcie nam" do Brwinowa i Milanówka (2 autobusy)
Odjazd: Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1
Przyjazd: Brwinów - Urząd Gminy, ul. Grodziska 12
Milanówek - parking na rogu ul. Kościuszki i Królewskiej
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OTWARTE OGRODY W PODKOWIE LEŚNEJ
9 i 10 WRZEŚNIA

Sobota, 9 września
12.00-18.00
WYSTAWA
"Miasto-Ogród Podkowa Leśna i jego mieszkańcy..." - cd
(otwarcie wystawy w piątek o godz. 18.00)
Miejsce: Kościół pw Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej,
ul. Jana Pawła 7
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

17.00 - 19.00
OGRÓD SZTUKI
Spotkanie z pisarzami i tłumaczami literatury polskiej z krajów sąsiadujących - uczestnikami festiwalu "Na skrzyżowaniu kultur".

Prowadzenie spotkania - Leszek Engelking, Aleksander Berlin i Alicja Matracka-Kościelny
Miejsce: ul. Słowackiego 5
Organizator: Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk

20.00 - 21.30
OGRÓD SZTUKI
Projekcja multimedialna "MARIA CALLAS - LEKCJA
ŚPIEWU", Krystyna Janda
Miejsce: Pałacyk Myśliwski Lilpopa, ul. Modrzewiowa 45
Organizator: Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ

Niedziela, 10 września
11.00-12.30
OGRÓD MUZYCZNY
Koncert Chopinowski
połączony z recytacją poezji K. Baczyńskiego
Jaśmina Strzelecka i Joanna Jędryka
Miejsce: Ogród pp. Strzeleckich, Al. Lipowa 11
Organizator: Jaśmina Strzelecka

11.00-20.00
WYSTAWA
"EKD na starej fotografii"
Miejsce: stacja WKD Podkowa Leśna Główna
Organizator: WKD

13.00 - 15.00
Kościół p.w. św. Krzysztofa
w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 7:
10.30 - 16.00
PLENER MALARSKI
"Wokół Kościoła Podkowiańskiego"
(zbiórka przed bramą Kościoła)
Organizator: Szkoła rysunku Kuby Cwieczkowskiego
16.00-17.00: Poplenerowa wystawa prac

12.00-18.00
WYSTAWA
"Miasto-Ogród Podkowa Leśna i jego mieszkańcy..." - c.d.
(otwarcie wystawy w piątek o godz. 18.00)
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

15.00-15.45
Koncert Towarzystwa Pieśni Dawnej Pośrodku Żywota "Nie
tylko Dowland. Pieśni Dawnej Anglii"
Organizator: Towarzystwo Pieśni Dawnej "Pośrodku Żywota"

19.00 - 20.30
OGRÓD MUZYCZNY
Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne w Kościele Ogrodzie,
"Wątki Polsko-Angielskie w Muzyce"
Koncert skrzypcowy Andrzeja Panufnika,
solista Jan Stanienda
"Cztery Sonety do Słów Szekspira" (słowa Tadeusz Baird),
Prof. Jerzy Artysz
"Muzyka do Snu Nocy Letniej Szekspira"
Organizator: Józef Kolinek

OGRÓD SZTUKI
Otwarcie wystawy Antoniego Malinowskiego "Pryzmat
czasu"
Występ zespołu Elektrolot.
Miejsce: Pałacyk Myśliwski Lilpopa, ul. Modrzewiowa 45
Organizator: Fundacja In Situ

11.00-12.30
OGRÓD SZTUKI
Warsztaty "Autorska Pracownia Ceramiczna"
Miejsce: ul. Grabowa 14
Organizator: Irena Kowalczyk

12.00-16.00
OGRÓD SZTUKI
Warsztaty rękodzielnicze witrażu, malowania na ceramice i
na jedwabiu
Miejsce: ul. Borsucza 46
Organizator: Anna Łukasiewicz

13.30-14.30
OGRÓD SZTUKI
Warsztaty stolarstwa artystycznego.
Pokaz inkrustacji w drewnie.
Miejsce: ul. Krasińskiego 3
Organizator: Janusz Arnold

III

12.00-21.00
WYSTAWA - Kawiarnia Mały Londyn
Fotografia pokazująca życie codzienne w Podkowie Leśnej
w czasie okupacji.
Miejsce: ul. Jana Pawła II
Organizator: Weranda & Cafe

12.00-13.30
OGRÓD SZTUKI
Otwarta Pracownia Grzegorza Śmigielskiego
Miejsce: ul. Wiewiórek 71
Organizator: Grzegorz Śmigielski

12.00-21.00
KAWIARNIA ARTYSTYCZNA w Milimoi ArtCafe,
ul. Modrzewiowa 33:
12.00-16.00
Wystawa "Tradycje literackie i artystyczne Podkowy Leśnej"
12.00-16.00
Turniej w bule
16.00 - 17.30
Wernisaż malarstwa Agaty Borowiec "Simple Past"
Wernisaż rysunków Piotra Borowca
"Pojazdy Małego Londynu"
17.30 - 19.00
Promocja książki Edyty Suplińskiej-Polit
"Arts & Crafts w Anglii"
20.00-21.00
Wystawa gwaszów z Podkowy Leśnej "Miejsca Magiczne"

WYCIECZKI (początek Milimoi):
12.30 - 14.30
"W poszukiwaniu genius loci miasta ogrodu"
wycieczka piesza

15.00-16.30
"Śladami architektury i literatury" wycieczka bryczkami
Miejsce: ArtCafe Milimoi, ul. Modrzewiowa 33
Organizator: ArtCafe Milimoi

13.00-15.00
OGRÓD MUZYCZNY
"Poezja Dźwięku"
Wykład dr Jerzego Łusakowskiego "Wokół Fizyki
Instrumentów Muzycznych"
Recital na instrumentach perkusyjnych,
prof. Stanisław Skoczyński
Miejsce: sala koncertowa, ul. Sienkiewicza 1
Organizator: Józef Kolinek

14.30 - 16.00
OGRÓD SZTUKI
Wernisaż malarstwa Pawła Boltryka "Nowe Prace"
Miejsce: ul. Sienkiewicza 4
Organizator: Paweł Boltryk

17.00-18.30
OGRÓD LITERACKI
Recytacja wybranych fragmentów prozy
"Podkowa Leśna w literaturze"
Miejsce: Willa Renata, ul. 11 listopada 1/3
Organizator: Alicja Jankowska

17.00-18.00
OGRÓD MUZYCZNY
Koncert Big Bandu Ryszarda Borowskiego
Miejsce: ul. Sienkiewicza 22
Organizator: Marzena Grzymała

Miejski Ośrodek Kultury,
ul. Świerkowa 1:
15.00-17.00 i 18.30- 20.00
Pokaz filmów "Eroica", reż. A. Munk
i "Pożegnania", reż. W. J. Has
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury

17.00 - 18.00
Ogłoszenie wyników konkursu "Moje Miejsce"
dla młodych scenarzystów,
Goście specjalni:
Wojciech Marczewski i Michał Leszczyłowski
Organizator: Firma JJ

15.00 - 23.00
OTWARTY OGRÓD i MUZEUM w Stawisku
15.00 - 16.30
Partia krokieta,
tradycyjna gra mieszkańców Stawiska i ich gości
16.30 - 18.30
"Stawisko w czasach okupacji"
Gości oprowadza dyrektor Muzeum Oskar Koszutski
18.00-19.00
Koncert tradycyjnej muzyki klezmerskiej,
zespół "Mazel" z Danii
koncert w ramach cyklu "Akademia Myśli i Dźwięku"
finansowanego przez FIO
Organizator: Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk
21.00 - 23.00
Uroczyste zakończenie Otwartych Ogrodów w Brwinowie,
Milanówku i Podkowie Leśnej.
Multimedialna prezentacja przedstawienia baletowego
"Taniec Życia", Maurice Béjart,
muz. W. A. Mozart / Queen
Gość specjalny: Janusz Głowacki
Miejsce: Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku ul.
Gołębia 1
Organizator: Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk, Muzeum
A. i J. Iwaszkiewiczów, Fundacja Ogrody Muzyczne

PUNKTY INFORMACYJNE EURPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA, 9 - 10 WRZEŚNIA 2006
Milanówek
Cafe Spotkania (k. stacji PKP, róg ul. Kościuszki i Krakowskiej)
Brwinów
cukiernia u Jarzynów, ul. Grodziska
Podkowa Leśna Stacja WKD Podkowa Leśna Główna

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE w NIEDZIELĘ 10 WRZEŚNIA 2006
Brwinów
Parking koło Urzędu Miasta
Podkowa Leśna Postój TAXI Podkowa Leśna Główna (k. stacji WKD)
Milanówek
Parking przy Cafe Spotkania, róg ul. Kościuszki i Krakowskiej
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Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku zapraszają na

VII Festiwal - Muzyczne konfrontacje - Mozart i Chopin
24 września - 22 października 2006
Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1, tel. 0-22/758-93-63
www.stawisko.pl
pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Burmistrza Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
24 września (niedziela) - godzina 17
Artur Stefanowicz - kontratenor
i zespół Concerto Avenna pod dyrekcją Andrzeja Mysińskiego
Arie z oper Mozarta i divertimenta
*********************
24 września (niedziela) - godzina 18.30
Otwarcie wystawy grafiki Józefa Gielniaka
*********************
1 października (niedziela) - godzina 18.00
Konstanty Andrzej Kulka - skrzypce
Tomasz Strahl - wiolonczela
Agnieszka Kozło - fortepian
W.A.Mozart - Trio G-dur KV 564; F.Chopin - Trio g-moll op. 8
oraz K. Lipiński - Kaprys D-dur; G.F.Händel - J.Halvorsen - Passacaglia
*********************
8 października (niedziela) - godzina 17
Urszula Kryger - mezzosopran
Katarzyna Jankowska-Borzykowska
- fortepian
Pieśni Mozarta i Chopina
*********************
15 października (niedziela) - godzina 17
Mariola Cieniawa - fortepian
Joanna Domańska - fortepian

Mozart i Chopin - utwory fortepianowe solo i na cztery ręce
W. A .Mozart: Sonaty D-dur KV 381 i F-dur KV 497
F. Chopin: Wariacje D-dur, Nokturn H-dur op.62
Preludia z op.28 - B-dur, g-moll, F-dur, d-moll
Walce As-dur, a-moll op.34 nr 1,2, cis-moll op.64 nr 2
*********************
Listy W. A. Mozarta oraz F. Chopina - wybrane fragmenty
czytać będą Laureaci Konkursu Recytatorskiego im. J.Iwaszkiewicza
*********************
22 października (niedziela) - godzina 17
Ryszard Groblewski - altówka
Joanna Różewska - fortepian
Kwartet Camerata
W. A. Mozart - Kwintet smyczkowy g-moll KV 516
F. Chopin - Wariacje B-dur na temat
"La ci darem la mano"z opery "Don Giovanni" Mozarta op.2
W. A. Mozart - serenada Eine kleine Nachtmusik KV 525
*********************
29 października (niedziela) - godzina 17
zapraszamy na
Improwizacje jazzowe na tematy chopinowskie
w wykonaniu
Tria Andrzeja Jagodzińskiego
koncert w ramach cyklu spotkań "Akademia Myśli i Dźwięku"
(finansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)

Koncepcja merytoryczna festiwalu i nadzór programowy: Alicja Matracka-Kościelny
Sponsorzy festiwalu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Operacyjny/Promocja twórczości - Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce, Miasto Podkowa Leśna, Fundusz Popierania Twórczości ZAiKS, Starostwo Powiatu Grodziskiego oraz Gospodarstwo Ogrodnicze - Adam Strzałkowski
Patronat medialny: Polskie Radio S. A. - Program 2, TVP 3, Polskie Centrum Informacji Muzycznej

Wykonawcy Festiwalu
Artur Stefanowicz jeden z najwybitniejszych polskich kontratenorów, zdobywca I
nagrody im. Venanzio Rauzziniego na Międzynarodowym Mozartowskim Konkursie
Wokalnym w Wiedniu 1990 oraz II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w 's-Hertogenbosch 1991. Od 1991r. występuje występuje ze znanymi orkiestrami i zespołami w takich miejscach, jak m.in.: Opera Comique w Paryżu, Opera w
Amsterdamie, w Marsylii, Florida Grand Opera w Miami, Teatr Muzyczny w Rotterdamie, Concertgebouw w Amsterdamie, English National Opera w Londynie, Royal
Festival Hall, Opernhaus Halle, New York City Opera, Deutsche Staatsoper Berlin.
Zespół Warszawscy Soliści Concerto Avenna powstał w 1985 r. Specjalizuje się
w interpretacji muzyki baroku. Orkiestra współpracuje stale z wybitnymi solistami
krajowymi i zagranicznymi. Ma w swoim repertuarze ponad 120 utworów muzyki
barokowej a także utwory specjalnie dla niej pisane przez polskich kompozytorów
współczesnych. Zespół odbył szereg podróży koncertowych, grając w większości
krajów Europy, a także w Japonii, Meksyku, USA. W 1990 r. została uhonorowana
nagrodą Wojewody Warszawskiego za wybitne osiągnięcia w wykonawstwie i propagowaniu muzyki baroku.
Konstanty Andrzej Kulka - drogę do sławy otworzyła mu I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Radiowym ARD w Monachium 1964. Koncertuje we wszystkich
krajach Europy i świata Jako solista był gościem wielu renomowanych orkiestr (m.in.
Berliner Philharmoniker, Chicago Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, English Chamber Orchestra), uczestniczył w prestiżowych festiwalach muzycznych, ma na koncie liczne nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji, dla Polskich
Nagrań, a także dla zagranicznych radiofonii i firm płytowych.
Agnieszka Kozło - w 1998 r. ukończyła Akademię Muzyczną w Warszawie. Jest laureatką wielu konkursów muzycznych: im. I. J. Paderewskiego, Międzynarodowego
Konkursu Wiolonczelowego im. W. Lutosławskiego (wyróżnienie dla najlepszego
pianisty-akompaniatora), Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Marcopoulo w Grecji.
Tomasz Strahl - wybitny polski wiolonczelista Jest laureatem wielu znaczących konkursów muzycznych, w tym Konkursu Młodych Talentów w Dreźnie, I nagrody na
Akademickim Konkursie Wiolonczelowym w Warszawie oraz I nagrody V Międzynarodowego Konkursu im. N. Zabalety w San Sebastian 1991. Prowadzi ożywioną działalność koncertową w Polsce i za granicą, współpracując z wieloma najwybitniejszymi dyrygentami i artystami. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Warszawie.
Urszula Kryger -jest laureatką pierwszych nagród międzynarodowych konkursów
muzycznych: I Konkursu dla Młodych Wokalistów im. S. Moniuszki w Warszawie
1992, VI Konkursu Wokalnego im. J. Brahmsa w Hamburgu 1994 oraz 43. Konkursu
Muzycznego ARD w Monachium 1994; odtąd jej karierze towarzyszy niesłabnące
zainteresowanie melomanów i krytyki. W 1995 wystąpiła w mediolańskiej La Scali z
recitalem pieśni Chopina, 1996 debiutowała na scenie Semper Oper w Dreźnie. Jest
laureatką "Fryderyków" 2001, 2002, 2004.
Katarzyna Jankowska-Borzykowska - wybitna polska pianistka - kameralistka.
Koncertuje z wieloma wybitnymi artystami, jak U. Kryger, J. Artysz, R. Groblewski.

Współpracowała również m. in. z D. Szafranem, I. Monighettim, M. Flaksmanem.
Otrzymała nagrodę "Fryderyk" 2002 za płytę "Szymanowski - Karłowicz", nagraną z
Urszulą Kryger. Występowała na wielu znaczących festiwalach w Polsce i Europie,
a także w Azji i Afryce, towarzysząc młodym wykonawcom w zmaganiach konkursowych (ponad 50 konkursów).
Mariola Cieniawa - Jest laureatką I nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. K. Szymanowskiego w Łodzi 1983, Nagród Specjalnych "Estrady Młodych" XVIII Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz Jury III Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego w Palm Beach na Florydzie, II Nagrody V Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina w Palmie na Majorce, III Nagrody Konkursu im. F.
Chopina w Kolonii 1991. Dokonała wielu nagrań dla PR i TV, CBS oraz Polskich
Nagrań. Współpracuje z Kają Danczowską i Dorotą Imiełowską (m. in. tworząc Trio
fortepianowe). Jest dyrektorem artystycznym Mistrzowskich Kursów Pianistycznych
w Krynicy.
Joanna Domańska - ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach w klasie fortepianu prof. Andrzeja Jasińskiego. Jest laureatką międzynarodowych konkursów pianistycznych: im. M. Long - J. Thibaud w Paryżu 1981, im. A. Casagrande w Terni we
Włoszech 1982, a także Estrady Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku
1982. Występowała na wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych w kraju i
na świecie. Posiada w swym dorobku nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji, Radiotelevisione Italiana, Radio France. Prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej
w Katowicach.
Ryszard Groblewski - student Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
Laureat pierwszyx nagród wielu konkursów muzycznych, m.in.: Międzynarodowego
Konkursu Altówkowego im. J. Brahmsa w Põrtschach 2002, Międzynarodowego
Konkursu Zespołów Kameralnych im. Ch. Hennena w Heerlen 2003, Europejskiego
Festiwalu Muzyki Klasycznej Essen/Marl 2003, Konkursu Altówkowego Bled Festival
2004, 53 Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Radiofonii Niemieckich w
Monachium 2004.. Liczne koncerty w kraju i na świecie. Dwukrotny stypendysta
Ministerstwa Kultury i Sztuki (2000 i 2002).
Joanna Różewska - od półtora roku pracuje pod kierunkiem prof. Elżbiety Tarnawskiej (z Akademii Muzycznej w Warszawie). W latach 1999-2000 - laureatka konkursów radiowych Chopin Junior i Bach Junior, organizowanych przez Radio Bis; w
2000 r. zdobyła III nagrodę w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Fortepianu w Warszawie; w 2002 r. - I miejsce w konkursie Chopin dla najmłodszych w
Jeleniej Górze oraz trzy nagrody specjalne, w 2004 r. - I miejsce na Konkursie im. J.
S. Bacha w Gorzowie Wielkopolskim.
Kwartet Camerata - powstał w 1984 r. Koncertował w większości krajów Europy, a
także w Japonii i USA. Jest laureatem znaczących międzynarodowych konkursów,
m.in. w Tokio 1989, Monachium 1990, Paryżu 1990 (I nagroda). Zespół dokonał licznych nagrań radiowych i płytowych, wyróżnionych wieloma prestiżowymi nagrodami, m.in. "Złoty Diapazon", "Sforzando" (za dzieła Lekeu), "Płyta Roku 1995" (muzyka
Schuberta). W 1991 r. Kwartet został uhonorowany nagrodą im. St. Wyspiańskiego.
W 1999 r. zdobył nagrodę "Fryderyka" za płytę "Cztery Pory Roku" Vivaldiego.
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MŁODZIEŻ Z PUŃSKA W PODKOWIE

PIKNIK INTEGRACYJNY

lipca b.r. przyjechała do Podkowy dziewiętnastoosobowa
grupa młodzieży licealnej z Puńska (Suwalszczyzna). Głównym celem tygodniowego pobytu było zwiedzenie Warszawy pod
kątem historycznym w tym m. in. Instytut Żydowski i miejsca pamięci holokaustu, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe, Trakt Królewski, Uniwersytet Warszawski, Sejm RP.
Zorganizowanie tegorocznego przyjazdu młodzieży było już drugim przedsięwzięciem o takim charakterze, jakie miało miejsce w
Podkowie (dwa lata temu gościliśmy grupę młodzieży z Sejn).
Pomysłodawcą i głównym jego organizatorem jest pan Andrzej
Subko, mieszkaniec naszego miasta, na co dzień nauczyciel w
szkole francuskiej w Warszawie.
Należy zaznaczyć, że pobyt był udany dzięki uprzejmości osób,
które zaangażowały się w pomoc i organizację. Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej - Andrzej Kościelny - udostępnił pomieszczenia
Przedszkola Miejskiego na nocleg. Pani Justyna Pieńkowska Komendant Hufca ZHP w Grodzisku Maz. - użyczyła łóżek, a także
poświęciła cały dzień na oprowadzenie młodzieży po Warszawie.
Pani Bożena Tomaszek - Dyrektor Miejskiego Przedszkola - zajęła
się przygotowaniem sal na przyjazd młodzieży i zorganizowała pracowników do gotowania obiadów. Wójt Puńska pokrył koszty posiłków. Prezes WKD udostępnił grupie darmowe przejazdy na trasie
Podkowa Leśna - Warszawa przez cały tydzień. Zastępca Prezydenta Pruszkowa - Andrzej Królikowski zgodził się na bezpłatne wejście na basen "Kapry" dla młodzieży. Pan Marek Sentkowski, właściciel firmy Sen-Marc, zajął się transportem łóżek z Grodziska i z
powrotem. Z kolei pan Jakub Skowron zaprezentował grupie małą
lekcję astronomii w praktyce na terenie boiska szkoły KIK, które
udostępnił pan Dyrektor Grzegorz Dąbrowski.
Wszystkim bardzo dziękujemy!
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

czerwca 2006 r. na terenie Szkoły Samorządowej w Podkowie
Leśnej odbył się Piknik Integracyjny dla uczniów klas I-III, zorganizowany przez rodziców dzieci z klasy 2 B. Przy wesołej muzyce
przeprowadzono mnóstwo konkursów: przeciąganie liny, tor wodny
i tor przeszkód, wspólne rysowanie, kalambury i poszukiwanie skarbów, a wszystkie dzieci otrzymały wiele nagród.
Tatusiowie przyrządzili jedzenie, a mamy częstowały napojami.
Dziękujemy pani Dyrektor, a przede wszystkim panu Burmistrzowi za dofinansowanie imprezy.
A na zdjęciu można zobaczyć, jak dobrze się bawiliśmy!
Rodzice dzieci z klasy 2 B

3

J.A. WOLFE, ATTACHE KULTURALNY
AMBASADY USA,
W PODKOWIE LEŚNEJ
lipca b.r. przyjechał do Podkowy Leśnej Attache Kulturalny
Ambasady USA pan James A. Wolfe. Celem tej wizyty było
poznanie charakteru naszego miasta, jego architektury, a także
aktywności społecznej mieszkańców. Pierwsza część spotkania
miała charakter przejażdżki rowerami po ciekawszych miejscach
Podkowy, później zaś toczyła się rozmowa o potencjale kulturalnoedukacyjnym miasta.
Zdaniem pana Wolfe'a istnieje możliwość współpracy, której
celem będzie popularyzacja interesujących działań edukacyjnych i
kulturalnych realizowanych w Podkowie Leśnej. Jest to niewątpliwie
szansa na rozwój wszelkich przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych
naszego miasta.
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
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NIEDZIELA INTEGRACYJNA
Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI
słoneczną niedzielę 11 czerwca br w gościnnym ogrodzie
Biblioteki Publicznej przy ul. Błońskiej odbyła się kolejna
PRÓBA LATANIA czyli coroczne (w tym roku już czwarte ) niedzielne spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi. Gospodarzami tegorocznego spotkania była Wspólnota Rodzin Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej.
Spotkanie rozpoczęła inscenizacja teatralna przygotowana przez
Klub Rodzinny. Wybrane fragmenty z "Pollyanny" w wykonaniu
dorosłych, budziły śmiech i wzruszenie wśród licznie zebranej
widowni. "Greckie rozterki" to krótka forma teatralna, w której udział
wzięli uczestnicy zajęć prowadzonych w Środowiskowym Domu
Samopomocy. Przebrani w greckie stroje aktorzy z przejęciem wcielili się w swoje role budząc wśród zgromadzonych gości, rodzin i ich
przyjaciół radość i dumę z osiągniętego sukcesu. Dla wielu z nich
było to pierwsze spotkanie z publicznością.
Po zakończonych występach wszyscy razem- aktorzy i goście - w
niezwykle rodzinnej i serdecznej atmosferze, spotkali się przy
"małym co nieco" przygotowanym przez mamy, ciocie i babcie
głównych bohaterów spotkania.
Poza wymianą wrażeń, wspólnym śpiewem i tańcami przy muzyce w wykonaniu zespołu muzycznego "Janioły z Milanówka", goście
mogli obejrzeć prace wykonane przez uczestników warsztatów zajęciowych. Młodsze dzieci mogły się przejechać kucykiem użyczonym przez TKKF w Podkowie Leśnej.
Tegoroczne spotkanie odbywające się w kameralnej zieleni ogrodu Biblioteki dla wielu uczestników było niezwykłym i niezapomnianym przeżyciem.
Do zobaczenia za rok.
Opr. Ewa Domaradzka
Zdjęcia Lidka Ziębińska
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INFORMACJE Z ZESPOŁU SZKÓŁ
www.podkowaszkola.linuxpl.com

UDZIAŁ ZESPOŁU SZKÓŁ
W PODKOWIE LEŚNEJ W PROGRAMACH
UNII EUROPEJSKIEJ
iło nam zakomunikować, iż projekt szkolny programu Comenius pt. "Na styku kultur" został zatwierdzony do realizacji
przez Fundację Rozwoju Edukacji Programu Socrates-Comenius 1.
Partnerami w projekcie są szkoły z następujących krajów: Niemcy
(Altenburg), Włochy (Piedimonte San Germano), Hiszpania (Burgos).
Czas trwania projektu: 3 lata.
Szkolnym koordynatorem programu jest pani Katarzyna KaweckaSikora.

M

WIZYTA
dniach 29.05 - 04.06.2006 grupa 15 uczniów Zespołu Szkół
w Podkowie Leśnej złożyła wizytę w zaprzyjaźnionym z Podkową Leśną miastem włoskim Piedimonte San Germano.
Opiekę nad grupą młodzieży w czasie pobytu w Piedimonte San Germano sprawowały: Katarzyna Kawecka-Sikora i Justyna Pieńkowska.
Uczniowie mieszkali u rodzin włoskich, które opiekowały się nimi i
zapewniały pełne utrzymanie. Językiem komunikacji był język angielski.
Młodzież była bardzo serdecznie przyjęta i ugoszczona. Nawiązały się przyjaźnie czego efektem będzie rewizyta dzieci włoskich wraz
ich rodzicami oraz przedstawicielami władz miasta Piedimonte San
Germano, która odbędzie się we wrześniu br. w Podkowie Leśnej.
Katarzyna Kawecka-Sikora

W

WAKACYJNE ZAJĘCIA
KULTURALNO-SPORTOWE
sierpniu wszystkie dzieci, które nie wyjechały na wakacje
mogły korzystać z zajęć kulturalno sportowych zorganizowanych na terenie miasta. Urząd Miejski w Podkowie Leśnej wraz
z Zespołem Szkół Samorządowych zagospodarował czas wolny
i zapewnił fachową opiekę dla dzieci i młodzieży.
Wszyscy uczestnicy zajęć mogli korzystać ze sprzętu sportowego,
sali gimnastycznej, siłowni, a także bezpłatnie pojechać na basen.
Każdego dnia do szkoły przychodziło około trzydziestu osób.
Odwiedzały nas dzieci ze szkoły w Żółwinie, Brwinowie oraz wakacyjni goście. Każdy mógł znaleźć dla siebie ciekawe zajęcie, starsi
grali w piłkę siatkową, piłkę nożną, tenisa stołowego i ćwiczyli
na siłowni, młodsi zaś spędzali czas na różnego rodzaju zabawach,
śpiewach, tańcach, konkursach. Uczestnicy zajęć chętnie jeździli
na basen do Pruszkowa czerpiąc z tych wyjazdów wiele radości.
Atmosfera była bardzo ciepła i życzliwa, wszyscy dobrze się bawili. Ostatniego dnia zajęć zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek. Zajęcia sprzyjały nawiązaniu nowych znajomości i przyjaźni.
Współpraca szkoły z urzędem przyniosła zamierzone efekty i dobrze
rokuje na przyszłość. Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Dyrekcji
Szkoły za zaangażowanie i zrozumienie potrzeb dzieci i środowiska.
Bożena Soda
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INFORMACJE ZE SZKOŁY ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
www.szkolakik.strona.pl

WYNIKI SRAWDZIANU 2006
W połowie maja poznaliśmy wyniki sprawdzianu na koniec podstawówki. Średnia naszych szóstoklasistów wyniosła 36,21 punktów
(na 40 możliwych). Najlepsze wyniki (39 p.) uzyskała czwórka
uczniów.

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
2006
W czerwcu otrzymaliśmy wyniki egzaminu gimnazjalnego, który
odbył się pod koniec kwietnia. Egzamin składał się z dwóch części
humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej. W każdej z nich
uczeń mógł zdobyć maksymalnie 50 punktów. Średnia naszych
gimnazjalistów wyniosła 41,3 p. z części humanistycznej i 39,1 p. z
części matematyczno-przyrodniczej.

MSZA ŚWIĘTA NA ZAKOŃCZENIE ROKU
SZKOLNEGO
Rok szkolny 2005/2006 zakończyliśmy mszą świętą. Zanieśliśmy
do kościoła nasze podziękowania za to wszystko, co przeżyliśmy. A
było za co Panu Bogu dziękować. Ten rok szkolny to sukcesy w
nauce, osiągnięcia sportowe, dobre wyniki w konkursach przedmiotowych, wspaniałe wycieczki, imprezy szkolne i przede wszystkim
przyjaźnie, które mamy nadzieję będą trwać zawsze. Ta wspólna
modlitwa miała szczególny wymiar dla klasy III gimnazjum, która po
raz ostatni uczestniczyła w szkolnej mszy jako uczniowie. Prośby
związane z przyszłością naszych absolwentów zostały symbolicznie
wysłane do nieba poprzez gołębie.

GIMNAZJALIŚCI IDĄ W ŚWIAT
Zakończyła się rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Z zebranych informacji wynika, że spośród naszych gimnazjalistów osiem
osób wybrało szkoły w Warszawie, a dwie w najbliższej okolicy. Nasi
absolwenci będą uczniami następujących szkół: LO Hoffmanowej (2
osoby), LO Modrzewskiego (2), LO Żeromskiego (1), LO Staszica
(1), LO Sióstr Nazaretanek (1), LO ks. Piotra Skargi w Warszawie (1),
LO w Komorowie (2). Gratulujemy!
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RUBRYKA 997
zanowni Mieszkańcy Podkowy Leśnej.

S

Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim tym mieszkańcom
Podkowy Leśnej, którzy odpowiedzieli na mój apel i wspólnie z Policją przystąpili do działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa
w Podkowie Leśnej.
Dla podkreślenia jak ważna jest Państwa pomoc niech zaświadczy
poniżej podany przeze mnie przykład.
W nocy w dniu 15 lipca 2006 r. Komisariat Policji w Podkowie
Leśnej został zaalarmowany przez mieszkankę Podkowy Leśnej, iż
jest świadkiem kradzieży wełny budowlanej z terenu pewnej posesji.
W miejsce zgłoszonego zdarzenia udał się patrol Policji, który podjął
natychmiastowy pościg za sprawcami, lecz niestety był on nieskuteczny. Na szczęście - o ile można tak to określić - sprawcy byli na
tyle śmiali, iż po pewnym czasie powrócili na miejsce kradzieży, kontynuując swoje wcześniejsze dzieło. Wspomniana mieszkanka Podkowy Leśnej powtórnie zawiadomiła Policję, a w następstwie podjęcia odpowiednich działań policyjnych udało się zatrzymać na gorącym uczynku jednego z dwóch sprawców kradzieży oraz odzyskać
część złupionej wełny budowlanej. Dla dopełnienia przekazanej
informacji chcę dodać, iż w toku czynności śledczych został ujawniony drugi ze sprawców; w chwili obecnej trwa ustalenie jego miejsca pobytu.
Odnosząc się do przytoczonego przykładu chciałbym bardzo
podziękować Pani, która szybką informacją pomogła pochwycić
sprawcę kradzieży wełny budowlanej. Z wiadomych względów nie

FUNKCJONOWANIE
URZĘDU MIEJSKIEGO
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
tel. (022) 758 98 78, 729 10 62
poniedziałek - 1200 - 2000

ujawniam personaliów tej Pani, choć mam ogromną chęć uczynienia
tego, aby wskazać osobę, która uchodzi za obywatelski wzór godny
naśladownictwa.
Niestety nie zawsze nasze działania kończą się sukcesem. Od
dłuższego czasu bolączką Policji stały się kradzieże elementów
metali kolorowych (miedź, mosiądz), pomimo stosowanego programu prewencyjnego. Skala tego zjawiska nabrała takich rozmiarów, iż
dochodzi nawet do przypadków zrywania i kradzieży całych poszyć
dachowych wykonanych z blachy miedzianej. Łupem złodziei padają nawet tablice upamiętniające oraz oznaczenia numerów porządkowych posesji umieszczone na furtkach lub bramach.
W związku z tym uprzejmie proszę wszystkie osoby, które zauważą demontaż jakiś elementów miedzianych lub mosiężnych (nawet
jeśli będzie wydawało się, iż wykonuje to ekipa budowlana), przewozu samochodami lub wózkami rowerowymi elementów wykonanych z metalu kolorowego lub podejrzanego zachowania osób
wskazującego na zainteresowanie jakimiś przedmiotami wykonanymi z metalu kolorowego, o niezwłoczne przekazanie tej informacji
drogą telefoniczną do Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej. Każda
informacja spowoduje natychmiastową reakcję Policji i być może
przyczyni się do wyeliminowania tego zjawiska.
Z góry dziękuję za okazaną pomoc.
kom. Piotr Krawczyk,
Komendant Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej

KONTAKT DO INSTYTUCJI WAŻNYCH
DLA MIESZKAŃCÓW
Pogotowie Ratunkowe
Grodzisk Mazowiecki 999; 022 755-30-30
Policja
Komisariat Policji w Podkowie Leśnej

wtorek - 800 - 1600

022 758-91-10; 022 758-91-05; 600 997 508

środa - 800 - 1600

Komenda Powiatowa Policji 997; 022 755-60-10 do 14

(dzień wewnętrznej pracy bez przyjęć interesantów)

Ośrodki Zdrowia

czwartek - 8 - 16

NZOZ "Basis" 022 758-92-65

00

00

NZOZ "Medicus"

piątek - 800 - 1600

022 729-10-65

Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki
inf. Medyczna 022 755-90-00
Apteki

Kasa
oraz sprawy dotyczące podatku od środków transportowych
tel. (022) 758 98 78 w. 108

Apteka Podkowiańska 022 729-19-16
Apteka " Pod Aniołem" 022 758-97-60
Apteka Główna 022 729-10-86
Biblioteka Publiczna

Godziny przyjęć interesantów:

tel. 022 758 96 48

codziennie przerwa 1300 - 1330

Straż Pożarna

poniedziałek - 12 - 19

Grodzisk Mazowiecki 998; 022 755-52-37

00

00

wtorek - 10 - 14
00

00

środa - kasa nieczynna

Brwinów 022 729-59-46
Zakład Energetyczny
Pruszków 022 738-23-20; 738-24-51; 991

czwartek - 900 - 1500

Posterunek energetyczny

piątek - 900 - 1500

Grodzisk Mazowiecki 022 755-51-36
Pogotowie gazowe Warszawa 022 628-45-87; 992

Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdzielna gazu
Grodzisk Mazowiecki 022 792-03-60

tel. (022) 758 98 78 w. 111, pokój nr 5

Konserwacja oświetlenia ulicznego

Czynny w godzinach:

Warszawa 022 886-48-26; 0692469760

poniedziałek - 1000 - 1800
wtorek - 800 - 1500
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Konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej
sieć wodna 661 955 201
sieć kanalizacyjna 502 291 630; 503 134 281

środa - 800 - 1600

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 022 724-15-70

czwartek - 800 - 1600

Prokuratura Rejonowa Grodzisk Mazowiecki 022 755-52-54

piątek - 800 - 1600

Sąd Rejonowy Grodzisk Mazowiecki 022 755-20-61

