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MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Wydawca: Burmistrz Miasta ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna
Fundusze unijne na remont
Pałacyku-Kasyna
prawdziwą przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
otrzymaliśmy 1.8 mln.zł dofinansowania na remont Pałacyku-Kasyna.
Kwota ta stanowi 75% przewidzianych kosztów remontu (2.4 mln.zł).
Mamy jednocześnie nadzieję na otrzymanie dodatkowych 10%
z rezerwy celowej na realizację tej inwestycji. Wniosek nasz pod nazwą
"Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku na Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich" uzyskał wysoką ocenę ekspertów (79% ze 100) i zajął
czwarte miejsce wśród projektów zgłoszonych w ramach ZPORR-u Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(priorytet 3, działanie 3.1). Złożenie wniosku wymagało przygotowania
szeregu dokumentów i opracowań. Prace rozpoczęliśmy w 2003 r.
wykonując ocenę stanu technicznego, inwentaryzację (wykonane
przez Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków) oraz Raportu o stanie
miasta (konieczny do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego oraz
Strategii Rozwoju Miasta). W następnej kolejności, już w 2004 r.
powstały: dokumentacja projektowo-techniczna, łącznie z projektami
branżowymi, niezbędne kosztorysy, Plan Rozwoju Lokalnego Miasta,
Studium Wykonalności oraz pozostałe dokumenty stanowiące
załączniki do wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. Budynek
Pałacyku wpisany jest do rejestru zabytków, dlatego też wszelkie
prace projektowe opiniowane były przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Wniosek o dotacje został złożony we
wrześniu 2004 r. 11 stycznia 2005 r. otrzymaliśmy informację, że
Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przyznaniu
środków na realizację naszego projektu. W chwili obecnej, czekając na
zaproszenie od Wojewody Mazowieckiego w celu podpisania umowy,
prowadzimy prace przygotowawcze, m.in. przygotowujemy
dokumentację do przeprowadzenia przetargu na wykonawcę
remontu. Mamy nadzieję, że przyznane fundusze pozwolą na sprawną
realizację inwestycji.
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Program "Przejrzysta Polska"
dniu 19 listopada 2004 roku Burmistrz podjął decyzję o
przystąpieniu Miasta do programu "Przejrzysta Polska",
prowadzonego przez "Gazetę Wyborczą" przy wsparciu PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji im.
S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum
Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego. Celem akcji jest
promowanie uczciwości i skuteczności w działaniu samorządów, co
przyczyni się do poprawy jakości życia publicznego oraz do
pobudzania aktywności obywatelskiej. Podkowa Leśna przystąpiła
do programu jako jedna z pierwszych, mieszcząc się w pierwszej
setce zgłoszonych samorządach. Obecnie liczba samorządów,
które zgłosiły akces przekroczyła już 800. Adresatami akcji są
samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami
pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę
sprawowania władzy, zarządzania i komunikacji społecznej, dążąc
do wyeliminowania ryzyka korupcji i innych form patologii. Receptą
na wzrost skuteczności i jawności sprawowania władzy jest
przestrzeganie przez władze lokalne sześciu zasad rządzenia:
przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku
tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej. Szczegółowe
zasady realizacji programu będą ogłoszone przez "Gazetę
Wyborczą" w połowie lutego.
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Wszelkie informacje i materiały dotyczące akcji dostępne
pod adresem: http://www.gazata.pl/przejrzystapolska.
Maria Górska
Sekretarz Miasta

Polski Nobel dla mieszkanki
Podkowy Leśnej

Andrzej Kościelny
Burmistrz Miasta

omisja ds. Strategii Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej
złożona z przedstawicieli organizacji społecznych, pracowników
urzędu i radnych zakończyła prace nad projektem dokumentu. Z
początkiem lutego będzie on przekazany pod obrady Komisji rady
Miasta. Projekt jest dostępny również na stronie internetowej Urzędu
Miasta (www.podkowalesna.pl). Serdecznie zachęcam wszystkich
mieszkańców do zapoznania się z dokumentem oraz wyrażenia swojej
opinii.

rof. dr hab. Jadwiga Staniszkis z Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego, mieszkanka Podkowy Leśnej
została laureatką nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w
dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za 2004 r. To
najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce, zwane Polskim
Noblem, Rada Fundacji przyznała Pani Profesor za badania będące
próbą teorii i interpretacji procesów transformacji współczesnej
Polski i świata, przedstawione w książkach "Postkomunizm" (2001)
oraz "Władza globalizacji" (2003). Uroczystość wręczenia nagród
odbyła się w grudniu 2004 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.
Składamy serdeczne gratulacje z okazji przyznania nagrody i
życzymy dalszych sukcesów w realizacji swoich planów i
zamierzeń.

Andrzej Kościelny
Burmistrz Miasta

Andrzej Kościelny
Burmistrz Miasta

Projekt Strategii Rozwoju Miasta
został ukończony
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Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informuje, że dobiegają końca prace nad przygotowaniem przetargu na najem lokalu użytkowego
przy ul. 1-go Maja 3 w Podkowie Leśnej. Ogłoszenie przetargu nastąpi w potowie bieżącego miesiąca, które będzie podane do
publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta Podkowa Leśna, jak i na tablicach ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na terenie miasta.
Szczegółowe warunki przetargu będą dostępne w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej w terminach wskazanych w ogłoszeniu.
A.M.
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Inwestycje w 2004 roku.
O znaczeniu inwestycji dla miasta wprowadzających poprawę jakości życia mieszkańców , zwłaszcza w sytuacji oczywistego
zapóźnienia cywilizacyjnego nie trzeba nikogo przekonywać.
Wskaźnikiem który stuży do oceny zaangażowania inwestycyjnego gminy jest procent dochodu jaki jest przeznaczony
na inwestycje.
Koniec lat 90-tych i początek lat 2000-ych należały do bardzo dobrych z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych .
Gminy mogły przeznaczyć wówczas nawet do 40% wydatków ogółem na inwestycje.
Od 2002 roku sytuacja się zdecydowanie pogorszyła, przybyło samorządom zadań do realizacji
ale za nimi nie poszły środki finansowe.
W efekcie w chwili obecnej samorządy przeznaczają na inwestycje przeciętnie ok. 15% wydatków ogółem.
W Podkowie Leśnej wskaźnik ten ukształtował się następująco:

- 2001 r. - 27,36 %,
- 2002 r.-15,00 %,
- 2003 r. - 20,74 %,
- 2004 r. - 27,67 %
W minionym 2004 roku udało się uzyskać 27,67 % co jest bardzo dobrym wynikiem na tle wskaźników osiągniętych przez inne gminy.
Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych, które udało się zrealizować w 2004 roku:
1. Budowa 5089 m sieci wodociągowej,
2. Budowa 5671 m sieci kanalizacyjnej,
3. Budowa 12 nowych przepompowni ścieków,
4. Utwardzenie łącznie 3120 m2 ulic gruntowych kruszywem kwarcytowym
( Brzozowa, Akacjowa, Słowackiego, Ogrodowa, Sosnowa i Klonowa)
5. Zamknięcie nawierzchni z tłucznia wapiennego 1700 m 2 ul. Szczyglej
emulsją asfaltową z grysami lukarnymi,
6. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody
w Zespole Szkół przy ul. 1-go Maja,
7. Wymiana podłóg w Zespole Szkół przy ul. 1-go Maja,
8. Wymiana dachu w Liceum przy ul. Wiewiórek,
9. Wymiana podłogi w jednej sali Przedszkola Miejskiego,
10. Wymiana okien w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Błońskiej,
11. Dobudowa ośmiu nowych punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Krasek, Dzików, Bobrowej i Kalinowej oraz remont
i uruchomienie oświetlenia w Parku Miejskim przy ul. Akacjowej,
12. Zamontowano 14 szt. zegarów astronomicznych do sterowania oświetleniem ulicznym,
13. Wymiana rynien i przebudowa kominów w budynku komunalnym przy ul. Parkowej 19
14. Remont jednego lokalu komunalnego w budynku przy ul. Parkowej 19,
15. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych przy ul. 1-go Maja 3 i Jaworowej 13,
16. Budowa przyłącza wodociągowego do Liceum przy ul.Wiewiórek,
17. Budowa sieci monitoringu Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Warszawskiej i Ujęcia wody przy ul. Kwiatowej,
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
związku z nowelizacją ustawy Prawo działalności gospodarczej przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej przed
1 maja 2004 r. byli zobowiązani do dokonania uzupełniania danych w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej do końca 2004 r. Dane wymagane do uzupełnienia to: Nr PESEL i przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD). PKD - dostępne na stronie internetowej www.stat.gov.pl oraz (do wglądu) w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41
pokój nr 7. Przedsiębiorcy, którzy nie zgłosili uzupełnienia do końca 2004 roku nie będą mogli uzyskać zaświadczenia potwierdzającego wpis
do ewidencji działalności gospodarczej bez dokonania zmiany objętej zakresem uzupełnienia (jw.). Zgłoszenie zmiany do wpisu ewidencji
działalności gospodarczej podlega opłacie w wysokości 50 zł.
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OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH "WOLNYCH ZAWODÓW"
rzepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności
gospodarczej określają, że osoby wykonujące "wolne zawody" takie jak: notariusz, biegły rewident, lekarz i lekarz dentysta, pielęgniarka
i położna, komornik sądowy podlegają przepisom ustawy Prawo działalności gospodarczej i zobowiązane są do dokonania wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta. Wpis podlega opłacie ustawowej w wysokości 100 zł.
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
rzedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do dokonywania terminowych opłat za
zezwolenia w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku. Niedokonanie wpłaty w ustawowych
terminach jest podstawą do wygaszenia zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie zostało z tej przyczyny wygaszone może wystąpić
o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaszeniu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

P

M.N.

2

PIOTRA KURKUSA SUKCESÓW
CIĄG DALSZY...
11 i 12 grudnia w Londynie
odbyty się UK OPEN INTERNATIONAL "IMPACT"
(Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkiej Brytanii)
w taekwon do.
Srebrny medal w kategorii superciężkiej zdobył Piotr Kurkus.
Przypominamy, że trzy tygodnie wcześniej zawodnik ten zdobył
złoty medal w USA, o czym informowaliśmy w poprzednim
numerze.
Ponownie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Działaj z nami
Szanowni mieszkańcy Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej
oraz jej Sympatycy.
W ramach działań Fundacji Alternatywa społecznymi
siłami rozpoczynamy akcję
"Wirtualna Podkowa Leśna", którą swym patronatem
objął Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna Andrzej Kościelny. Główne złożenia
programowe zostały
przedstawione na stronach fundacji
www.alternatywa.org.pl.
Zapraszamy do wspólnego działania.
Anna Jeglińska - pomysłodawca i koordynator akcji.

Współpraca
z ościennymi
gminami
roku 2003 staraniem przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Podkowie Leśnej oraz Urzędu
Miasta i Gminy Brwinów zostało podpisane porozumienie
dotyczące zasad rozwiązywania wspólnych dla obu gmin
problemów gospodarczych i finansowych.
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"Srebrny Medalista - Piotr Kurkus"

ZAPROSZENIE
W porozumieniu z Kotem Kombatantów proponujemy
prowadzenie spotkań na temat historii drugiej Wojny Światowej
ze szczególnym uwzględnieniem działalności konspiracyjnej
na terenie Podkowy Leśnej i okolic. Prosimy o zgłaszanie zajęć
szkolnych z zakresu lekcji bibliotecznych. Serdecznie zapraszamy
grupy przedszkolne do Biblioteki na ciekawe spotkania z książką.
Zapraszamy do odwiedzin Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli
Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej " M y ś l ę w i ę c c z y t a m " .
„Gdzież jest miejsce dla Ciebie
W tym wieku zamętu, książko mądra,
Spokojna, stopie elementów
Pogodzonych na wieki..."
(Czesław Mitosz)
Biblioteka jest czynna:
poniedziałki, środy, piątki - od godz. 13-18,
wtorki, czwartki - 9-14
Z informacji Biblioteki
W minionym 2004 roku zakupiono ogółem 785 woluminów,
w tym literatury dla dorosłych - 420 wol.,
literatury populamo-naukowej -199 wol.
literatury dla dzieci -166 wol.,
Z dotacji Ministra Kultury zakupiono 19 wol. w języku angielskim
- jest to jednotomowa BRITANNICA CONCISE ENCYCLOPEDIA,
pozostałe 18 pozycji to Beletrystyka dla dorosłych i dla dzieci
np. DIDEROT - JACQUES THE FATALIST, SWIFT J. - GULLIVER' S
TRAVELS, HOMER - THE ILIAD

roku 2004 w ramach zawartego porozumienia
dokonano szczegółowych ustaleń dotyczących
wspótfinansowania inwestycji związanych z budową,
wodociągu ikanalizacji w ulicach leżących na granicy
Brwinowa i Podkowy Leśnej.

W

końcowej fazie szczegółowych uzgodnień są
kwestie związane z odtworzeniem i udrożnieniem
całego systemu rowów melioracyjnych leżących na
terenie naszych gmin.

W

oordynatorem tej inwestycji będzie gmina Brwinów,
na terenie której znajduje się większość rowów
melioracyjnych.. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do
poprawienia
gospodarki
wodami
opadowymi
i powierzchniowymi co powinno w efekcie nawodnić
Staw w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej.

K

rowadzona jest również analiza istniejącego układu
komunikacyjnego pod kątem zmian, które
przyczyniłyby się do rozładowania koncentracji ruchu na
ul. I maja w Podkowie

P

eśnej. Przewidywane inwestycje mieszkaniowe na
terenie Żótwina i Owczarni powodują konieczność
zaplanowania modernizacji i rozbudowy istniejących
dróg, tak aby była możliwość skierowania ruchu
samochodowego z tych terenów bezpośrednio na trasę
katowicką.

L

ełnomocnikami
Burmistrzów
do
realizacji
Porozumienia są: z ramienia Gminy i Miasta
Brwinów inż. Jerzy Matuszewski, a z ramienia Podkowy
Leśnej inż. Zbigniew Pitułej.

P

Zbigniew Pitułej

Hanna Piechowska
Dyrektor Miejskiej Biblioteki
w Podkowie Leśnej
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AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY ŚW. TERESY
I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA

KOMITET BUDOWY SZKOŁY
Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej to oficjalna nazwa stowarzyszenia, które za główny cel
stawia sobie wybudowanie budynków dla naszej szkoły podstawowej i gimnazjum. Komitet powstał w marcu 2002 roku. Owocem ponad
dwuletnich prac Komitetu był zakup działki pod budowę, co nastąpiło pod koniec ubiegłego roku i było możliwe dzięki zaangażowaniu
rodziców i osób spoza szkoły. W grudniu 2004 roku przy okazji wizyty w Podkowie Leśnej Księdza Prymasa Józefa Glempa, Jego Eminencji
została przedstawiona idea działania Komitetu. Ksiądz Prymas skierował na ręce Prezesa Komitetu Budowy Jana Gołąba list, w którym
czytamy:
Z uznaniem przyjąłem informację o działaniach podejmowanych przez Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima
w Podkowie Leśnej, albowiem słuszną jest rzeczą, by istniejące od kilkunastu lat szkoły katolickie zyskały odpowiednie do nauczania
i wychowywania młodzieży warunki.
Żywię też przekonanie, że inicjatywa wybudowania budynków dla wymienionych szkół, objętych patronatem Klubu Inteligencji Katolickiej,
wychodzi naprzeciw życzeniom wielu rodziców, a jej realizacja dobrze się przysłuży mieszkańcom Podkowy Leśnej i okolic. Dlatego ufam,
że podjęty przez Komitet ogromny wysiłek finansowy i organizacyjny doczeka się w niedalekiej przyszłości szczęśliwego finału, a marzenia
o nowej szkole staną się rzeczywistością. Kościół zawsze stara się życzliwie wspierać inicjatywy świeckich, dobrze służące kształceniu
i wychowaniu młodego pokolenia.
Opatrzności Bożej powierzam Wszystkich ludzi dobrej woli zaangażowanych w to dzieto i na podejmowany trud z serca błogosławię.
Z początkiem stycznia 2005 roku Komitet uzyskał status organizacji pożytku publicznego.

ZIMOWISKO SZKOLNE
W dniach od 3 do 10 stycznia 2005 r. już po raz 13. odbyło się narciarskie zimowisko szkolne. Tradycyjne miejsce to urocza wioska Stotowe,
położona niedaleko Bukowiny Tatrzańskiej (piękny widok na panoramę Tatr zawsze nas fascynował...). Po raz kolejny było nas ponad
100 osób. Mieszkaliśmy w trzech domach. Pogoda była jak na zamówienie: kiedy przyjechaliśmy, spadł śnieg.
Nowością tegorocznego wyjazdu była możliwość uczestniczenia w tzw. kursie demonstratora, przeznaczonym dla uczniów w wieku
12-16 lat. Czternaścioro uczniów uczestniczyło w zajęciach i z powodzeniem zdało egzamin końcowy. Jest to pierwszy stopień w szkoleniu
na instruktora narciarskiego.
Oto relacje wybranych uczniów o naszym zimowisku:
Na zimowisko jechaliśmy pociągiem. Spotkaliśmy się 3.1.2005 na Dworcu Centralnym w holu głównym przy kasach. Kiedy dojechaliśmy
do Zakopanego, przesiedliśmy się do autokarów), które zawiozły nas pod kościół w Gliczarowie.
Do domów musieliśmy dojść na piechotę. Kiedy doszliśmy, od razu byt późny obiad, po którym nauczyciele przydzielili nas do pokojów.
Cała szkoła mieszkała W trzech domach. W pierwszym były klasy 0-2, W drugim klasy 3-6, a W trzecim gimnazjum. W pokoju każdy
się rozpakował. Potem poszliśmy na kolację.
Codziennie W naszym domu (klasy 3-6) rozkład dnia był taki:
* 8:00 - śniadanie
* 9:00 - zbiórka na stoku lub przed domem W oczekiwaniu na autokary zaWożące nas na DziadkóWkę.
* 11:00 -krótka przerwa na herbatę i ciastko
' 13:00 - obiad
* 15:00 - zbiórka (dla chętnych) na stoku
' l7'30 - śpiewanki
* 18:00 - kolacja
* 21:00 - czas na mycie się, W którym nie można było wychodzić ze swojego pokoju
* 22:00 - cisza nocna, wychowawcy chodzili po pokojach i gasili światło.
Przed obiadem Wszyscy musieli jeździć na nartach, a po obiedzie można było jeździć na snowboardzie.
W niedzielę Wieczorem zamiast śpiewanek była kapela góralska. Górale opowiadali nam różne rzeczy o instrumentach oraz uczyli
nas podstawowych kroków tanecznych. W poniedziałek po śniadaniu musieliśmy się spakować. Potem było pasowanie na narciarza.
Z każdej klasy (oprócz 5 i III gimnazjum) było pasowane po kilka osób. Kiedy Wydawało się, że Wszyscy są już pasowani, klasa III
gimnazjum zapytała pana dyrektora, czy był kiedyś pasowany na narciarza. Okazało się, że nie i Wtedy pan dyrektor zgodził się na pasowanie.
Potem dostaliśmy kartki ze zdjęciem naszej klasy i listą uczestników zimowiska.
Do obiadu był czas Wolny, W którym dużo osób zbierało podpisy na kartkach ze zdjęciem klasowym. Później byt obiad, po którym poszliśmy
pod kościół. Czekały tam na nas autokary, które zawiozły nas do Zakopanego. Nasza klasa (4.) i klasa 5. poszły pod KFC, ponieważ było tam
miejsce zbiórki. Na kupowanie pamiątek mieliśmy róWno godzinę. Niektórzy zamiast chodzenia po Krupówkach Woleli pójść do KFC lub
do Mc'Donaldsa. Potem klasami poszliśmy na dworzec. Od razu Weszliśmy do pociągu. W Warszawie byliśmy ok. godziny 22:00.
Po zimowisku był jeden dzień Wolny od szkoły, a potem musieliśmy znów Wrócić do szkolnej nudy
Julia Chibowska, klasa 4
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AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY ŚW. TERESY
I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
Pierwszego dnia po długiej jeździe pociągiem poszliśmy na dworzec autobusowy
Gdy dotarliśmy na przystanek, wszyscy byli zmordowani, ale trzeba było przejść około kilometra do naszego domu. My, czyli klasa 6.,
mieszkaliśmy z klasami: 3, 4 oraz 5. Po dojściu zebraliśmy się W sali kominkowej, by uzgodnić kilka zasad. Po tej pogadance nauczyciele
przydzielili nam, dzieciom, pokoje. Po kolacji były śpiewanki, po nich poszliśmy spać.
Drugiego dnia poszliśmy jeździć na stoku przy domu.
Po zjeżdżaniu slalomem z instruktorem (na krechę, omijając instruktora) poszliśmy na ciacho do domu.
Potem mieliśmy kilka zjazdów wolnych i znowu trzeba było zjeżdżać slalomem.
Po obiedzie był czas wolny trwający półtorej godziny, Po nim można było zjeżdżać na snowboardzie, na co wszescy czekali (chłopcy
i dziewczenki jeżdżące na deskach). Trzeciego dnia wreszcie wyjechaliśme na Dziadkówkę. Ciacho zjedliśmy w barze, a na obiad wróciliśmy
do naszej chaty. Popołudniowe zjazdy były, jak zawsze, przed domem.
Następnego dnia było tak samo, lecz dwa ostatnie dni były inne, gdyż można było jeździć przez cały czas na deskach
z najlepszem instruktorem czyli... panem Szymańskim!!!
Łukasz Gajewski, klasa 6

MATEMATYCZNE NAGRODY
W konkursie matematycznym ALFIK 2004, który w całej Polsce odbywał się w listopadzie 2004, najlepszy wynik w szkole podstawowej
uzyskała Marysia Kłeczek z klasy 6. Zdobyła ona 135 punktów (na 150 możliwych), zajmując tym samym 3. miejsce w województwie
mazowieckim i 12. w Polsce.
Najlepszy wynik w gimnazjum uzyskał Ignacy Dudkiewicz z klasy I, z liczbą punktów 127,5
(na 150 możliwych). Ignacy byt 6. w województwie mazowieckim i 30. w Polsce.
Poza świetnym wynikiem i prestiżem nagrodą dla zwycięzców jest również tygodniowy pobyt na obozie Konie, matematyka i języki.
Z obydwu naszych szkół w konkursie startowało 65 uczniów (47 ze szkoły podstawowej i 18 z gimnazjum).
Tymczasem w 13 stycznia odbył się konkurs matematyczny MAT, na wyniki czekamy.
W marcu planowany jest konkurs - również matematyczny - KANGUR. Nasi uczniowie wiosną po raz pierwszy wezmą udział
w ukraińskim konkursie fizycznym "Lwiątko 2005".

NAGRODA ZA KOLĘDĘ
Drugą nagrodę w konkursie wokalnym "Kolędujmy wszyscy wraz" zdobyły uczennice z klasy szóstej naszej Szkoły Podstawowej, które w
sobotę, 15 stycznia, wzięły udział w zmaganiach artystycznych tego konkursu. Edyta Bekier, Marianna Dębska, Ewa Filipp, Małgorzata Haman
i Marysia Kłeczek, zaśpiewały kolędę O gwiazdo betlejemska... z towarzyszeniem fletu (na którym zagrała Marysia). Była to już druga edycja
konkursu, którego organizatorem jest Zespół Edukacyjny Fundacji Dzieciątka Jezus w Milanówku.
Red. Iwona Zubka-Krawczyk

Młodzi narciarze z najliczniej reprezentowanej na zimowisku klasy 1 szkoły podstawowej.
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Z życia Zespołu Szkół
1.12.04 - uczniowie kl.3 z p. Barbarą Tabaczyńską i Ewą Grabowską przystąpili do konkursu "Łamigłówki dla mądrej główki".
19.12.04-21.12.04 - kl.5B z p. Wiesławą Winczewską zorganizowała zbiórkę makulatury.
W tym samym czasie uczniowie pod op. siostry Agnieszki włączyli się w akcję charytatywną rozprowadzania figurek Dzieciątka Jezus.
Dochód w kwocie 685,-zł został przekazany dzieciom ze świetlicy środowiskowej w Suwałkach.
14.12.04 - reprezentacja harcerzy z p. Justyną Pieńkowską uczestniczyła w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju
Prezydentowi A. Kwaśniwskiemu w Pałacu Prezydenckim.

5.12.04 - harcerze z gimnazjum przekćwali Betlejemskie Światło Pokoju marszałkowi sejmu.
Obu wydarzeniom towarzyszyły serdeczne życzenia i wspólne kolędowanie.
17 grudnia 2004 r. w naszej szkole odbyta się kolejna impreza z cyklu "Europa w naszej szkole". Tym razem prezentowaliśmy Holandiępaństwo, które przewodniczyło Unii Europejskiej do końca ubiegłego roku. Można było obejrzeć przedstawienie baśni holenderskiej: "Pani
na Staveren" przygotowane przez uczniów naszego gimnazjum . Długimi oklaskami dziękowaliśmy aktorom. Następnie wszyscy mogli
obejrzeć przygotowaną ekspozycję plakatów na temat Holandii: dane geograficzne, krótki rys historyczny, podstawowe dane o ustroju
państwa, o kulturze, obyczajach oraz ciekawostkach na temat Holandii. Była też przygotowana przez uczniów mała galeria prac
plastycznych inspirowana malarstwem holenderskim. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się, jak zwykle, potrawy kuchni holenderskiej,
które przygotowali uczniowie. W tym dniu w szkole pojawiło się wielu uczniów ubranych i pomalowanych na pomarańczowo- barwę
narodową Holendrów. Rozstrzygaliśmy konkurs na "najbardziej pomarańczową klasę". Nad pracami uczniów czuwał zespół nauczycieli:
Agnieszka Rebzda, Justyna Pieńkowską, Agnieszka Kalbarczyk, Adelina Starnawska, Grzegorz Bolek, Elżbieta Mieszkowska.
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Z życia Zespołu Szkół
Od stycznia za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. uczestniczymy w programie "Prawo w szkole".
Objęto nim uczniów gimnazjum, nauczycieli i rodziców. Spotkania z policją mają na celu przybliżenie przepisów prawa
i konsekwencji famania ich.. Nad całością, czuwa pedagog szkolny.
11.01.05 - kl.3A z p. Barbarą Tabaczyńską była na wycieczce w Sejmie. Dzieci były lepiej przygotowane do tej wycieczki,
niż towarzysząca im młodzież z technikum. Brawo.
19.01.05 - odbył się konkurs klas młodszych "Poznajemy wiersze J.Brzechwy" w jury zasiadły :p Barbara Tabaczyńską,
p. Agnieszka Rebzda, oraz p. Anna Paszko.
19.01.05 - uczniowie kl.4A z p. Adeliną Starnawską i p. Janiną Kmita-Juczkowiczową obejrzeli piękne przedstawienie w teatrze
Lalka pt. "Opowieść wigilijna" wg. K. Dickensa.
19.01.05 - odbyły się Zawody Szkół Gimnazjalnych Powiatu Grodziskiego w Pływaniu. Nasza szkoła zajęła III miejsce w klasyfikacji
drużynowej. W startach ind. I miejsce -M.Gutowska.ll miejsce - P.Zalewski, III miejsce A.Soczyńska, III -F.Skrzypkowski styl dow.,
III - M.Krawczyk styl dow.Również III miejsce zajęta sztafeta chł. w skł. L.Owiecki, D.Niszczota, RZalewski, J Szuba.P Sokołowski,
F.Skrzypkowski. Sportowcami opekowały się A.Zalewska, i B.Soda.
20.01.05. - Samorząd Szkoły kl.4 -6 zorganizował dla uczniów , rodziców i nauczycieli wieczór śpiewania kolęd. Na pianinie
akompaniowały A.Filip oraz A.Kolasińska, a na skrzypcach S.Czaj. Nad całością czuwała opiekunka samorządu p. A.Zalewska.
Ponadto samorząd kl.4-6 zorganizował zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska w Milanówku, którą osobiście dostarczyli
uczniowie wraz z opiekunką samorządu.
21.01.05 - szkolna świetlica zorganizowała obchody Dnia Babci. Towarzyszyła im inscenizacja wiersza .M.Konopnickiej
"Stefek Burczymucha" i skromny poczęstunek.
Przed rozpoczęciem ferii, w lutym wszystkie klasy gimnazjum wezmą udział w warsztatach psychologicznych prowadzonych przez
studentów psychologii. Tematy warsztatów: "Jak rozmawiać, żeby się dogadać?" - dla klas pierwszych, "Rozwiązywanie konfliktów"dla klas drugich, "Stanowcze, łagodne i w pełni świadome wyrażanie emocji"- dla klas trzecich. Zajęcia zostaną przeprowadzone na
terenie naszej szkoły jako kontynuacja akcji" Szkoła z klasą", który to tytuł uzyskało nasze gimnazjum w roku szkolnym 2002/2003.
Warsztaty zostaną sfinansowane z funduszy Rady Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.
25.01.05 - uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły podjęli próbę wylania lodowiska na szkolnym boisku. Na razie pogoda nam
sprzyja i mamy nadzieję, że nasz trud nie pójdzie na marne i będziemy mogli zaprosić wszystkich na ślizgawkę.
1.02.05 - uczniowie bawili się na karnawałowych zabawach.
Janina Kmita - Juczkowicz

Wydarzenia kulturalne na Stawisku
rzy spotkania, które odbyły się w dniach 12 grudnia ub. roku oraz już w nowym roku - 2 i 22 stycznia - w pełni zasługują na
miano wydarzeń kulturalnych. Gośćmi pierwszego z nich byli: jeden z największych i najoryginalniejszych europejskich
muzyków jazzowych - Tomasz Stańko (mistrzowskie improwizacje na trąbce solo) oraz prof. Zbigniew Religa (prelekcja pt. "Człowiek
- medycyna - polityka").

T

a program drugiego spotkania złożyły się kolędy polskie w tradycyjnym brzmieniu i w improwizacjach fortepianowych.
Wykonawcami byli: Włodek Pawlik - wybitny pianista jazzowy, "mistrz budowania nastroju" (jak trafnie określił jego ostatnie
kompozycje i interpretacje recenzent "Rzeczpospolitej") oraz Patrycja Gabrel (jedna z najbardziej utalentowanych uczennic prof.
Jadwigi Rappe, studentka Akademii Muzycznej w Warszawie), której towarzyszyła na fortepianie Jolanta Pszczółkowska-Pawlik.

N

o koncercie została otwarta wystawa malarstwa Grzegorza Bolka, podkowianina (absolwenta ASP w Warszawie, dyplom
z wyróżnieniem w 1996 r. w pracowni malarstwa prof. R. Ziemskiego).

P
T

zecie spotkanie odbyło się (nieprzypadkowo!) w przededniu zaprzysiężenia Wiktora Juszczenki na prezydenta Ukrainy.
Wieczór Ukraiński" rozpoczęła Olena Leonenko, która podczas niespełna 40-minutowego recitalu potrafiła stworzyć prawdziwy
spektakl muzyczno-teatralny, wypełniony pieśniami i dumkami ukraińskimi. W drugiej części spotkania słuchaliśmy wypowiedzi trojga
zaproszonych Gości na tematy nurtujące współczesną Ukrainę. Bogumiła Berdychowska (przedstawicielka "Forum polskoukraińskiego) komentowała sytuację na południowo - wschodniej Ukrainie, Arkadiusz Sarna (reprezentant Ośrodka Studiów
Wschodnich) mówił o szansach rozwoju gospodarczego Ukrainy, a Jan Malicki (dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego) podjął próbę odpowiedzi na pytanie - jakie korzyści osiągnęłaby Rosja, gdyby udało jej się podporządkować
Ukrainę? Pytań było wiele, dyskutantów, jak zwykle przy takich okazjach w Stawisku, nie brakowało. Spotkanie prowadził Juliusz
Butkiewicz - wiceprezes Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk.
Zapraszamy na kolejne spotkania do Stawiska
Alicja Matracka-Kościelny
st. kustosz - kurator Muzeum w Stawisku
prezes Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk
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WYDAWCA: BURMISTRZ MIASTA

FUNKCJONOWANIE URZĘDU
MIEJSKI ECO
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
PONIEDZIAŁEK-12-20
WTOREK-8-16
ŚRODA - 8 -16 (dzień wewnętrznej pracy urzędu bez interesantów)
CZWARTEK 8 - 1 6
PIĄTEK 8 - 1 6

INFORMACJE DLA INTERESANTÓW
BURMISTRZ MIASTA ANDRZEJ KOŚCIELNY
- tel./fax 758-98-78 e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Przyjęcia interesantów w poniedziałki w godz.

13-17

SEKRETARIAT i KANCELARIA - tel./fax 758-98-78 w.101
pokój nr 6
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. ZARZĄDZANIA
STRATEGICZNEGO DR. TOMASZ POTKAŃSKI
- tel. 758-98-78 pokój nr 14
e-mail: zarzadzanie@podkowalesna.pl
SEKRETARZ MIASTA MARIA GÓRSKA
-tel. 758-98-78 pokój n r 6
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO i DOWODY OSOBISTE
- tel. 729-10-62 lub 758-98-78 w.115 pokój nr 7
EWIDENCJA LUDNOŚCI i EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
- tel. 729-10-62 lub 758-98-78 w.116 pokój nr 7
REFERAT FINANSOWY
SKARBNIK GMINY - MARIA OSTROWSKA
tel. 758-98-78 pokój nr 15
e-mail: skarbnik@podkowalesna.pl
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
- tel. 758-98-78 w.110 pokój nr 4
PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI, SPADKÓW i DAROWIZN,
OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z WODOCIĄGU I KANALIZACJI,
OPŁATA ADIACENCKA, OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE
WIECZYSTE - tel. 758-98-78 w.107 pokój nr 2
KASA - oraz sprawy dotyczące podatku od środków
transportowych
przerwa 13 0 0 -13 3 0
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek 12-19
Wtorek 10-14
Środa - kasa nieczynna
Czwartek 9 - 1 5
Piątek 9 - 1 5
REFERAT GOSPODARKI MIEJSKIEJ i INWESTYCJI
- inwestycje - tel. 758-98-78 w.212 pokój nr 12
- remonty i obsługa domów komunalnych
tel. 758-98-78 w.210 pokój nr 11
- stan nawierzchni dróg, oświetlenie ulic
tel. 758-98-78 w.210 pokój nr 11
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- ochrona środowiska, porządki i utrzymanie zieleni miejskiej
tel. 758-98-78 w.210 pokój nr 11
- gospodarka nieruchomościami i gospodarka lokalowa
tel. 758-98-78 w.217 pokój nr 17
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
- samodzielne stanowisko ds. podziałów geodezyjnych
tel. 758-98-78 w.217 pokój nr 17
- samodzielne stanowisko d/s zagospodarowania
przestrzennego miasta tel. 758-98-78 w.216 pokój nr 16
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Tel. 758-98-78 w.111
pokój nr 5
Czynny w godzinach:
PONIEDZIAŁEK - 10-18
WTOREK- 8 - 1 5
ŚRODA - 8 - 1 6
CZWARTEK 8 - 1 6
PIĄTEK 8 - 1 6
RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA
- obsługa- tel. 758-98-78 w.106 pokój nr 1
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
Adresy internetowe radnych:
1. Czaykowski Michat - 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. Maria Wolska - maria.wolska@pokowalesna.pl
Radni Małgorzata Pabis-Janus i Włodzimierz Sobociński nie
posiadają adresów internetowych - korespondencję e-mailową
można do nich kierować na radamiasta@podkowalesna.pl

KOMUNIKAT
Wieloletnie
zaniedbania
w
konserwacji
rowów
melioracyjnych spowodowały ich niedrożność. Wynikiem
są rozlewiska wód na terenach przygranicznych gminy
Brwinów i naszego miasta a przez to zalewanie działek i piwnic
domów na tym terenie. Jednocześnie brak drożności rowów
doprowadził do wysuszenia stawu w parku miejskim. Art. 77
ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi
zmianami Dz. U. z 2001 Nr 115 poz. 1229 nakłada obowiązek
konserwacji na właścicieli nieruchomości lub w ich imieniu na
spółkę wodną, która w naszym mieście nie istnieje. Dla
uregulowania tego problemu, zapraszam państwa - właścicieli
działek, na których terenie przebiegają rowy melioracyjne, do
uczestnictwa w zebraniu, które odbędzie się w dniu 21 lutego
2005 r. (poniedziałek) o godz. 19.00 w Miejskim Ośrodku
Kultury w Podkowie Leśnej. Celem tego zebrania będzie
podjęcie decyzji o powołaniu spółki wodnej lub rozważenie
innych sposobów rozwiązania tego problemu.
Z upoważnienia
Burmistrza Miasta
Z. Pitułej

Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej zaprasza
do wzięcia udziału w VI Otwartym Konkursie Plastycznym

"CZTERY PORY ROKU"
- Inspiracja utworem Antonio Vivaldiego
Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości popularyzacja wśród dzieci
i młodzieży różnych technik plastycznych oraz promocja młodych talentów.
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół średnich oraz osoby dorosłe
2. Prace wykonane indywidualnie (prace zbiorowe nie będą oceniane), dowolną techniką
i w dowolnym formacie prosimy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie
Leśnej (ul. Świerkowa 1, tel. 758-94-41) do 10 marca 2004 r.
3. Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić: imię i nazwisko, adres, telefon, w przypadku
uczniów - klasę oraz nazwę, adres i telefon szkoły. Uprzejmie prosimy o nie rolowanie
prac.
4. Prace oceniane będą w 4 kategoriach wiekowych. Jury zakwalifikuje wybrane prace
na wystawę oraz przyzna nagrody i wyróżnienia
5. W sobotę, 20 marca w Galerii A Miejskiego Ośrodka Kultury odbędzie
się wernisaż wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród i wyróżnień.

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

KONKURS NA NAZWĘ KINA
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W PODKOWIE LEŚNEJ.
Konkurs otwarty dla mieszkańców Podkowy Leśnej
I. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej nazwy dla kina Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej.
II. Nazwa powinna uwzględniać charakter kina, jego kameralny klimat i artystyczny repertuar. Nazwa będzie
budowała jego wizerunek.
III. Jury oceniać będzie ideę, pomysł na nazwę oraz jej formę gramatyczną.Zakres opracowania: krótki opis
koncepcji uwzględniający myśl przewodnią autora nazwy kina. Projekt należy przedstawić w formie pisemnej,
podając aktualne dane, wiek, telefon i e-mail.
IV. Terminy:
- termin nadsyłania projektów do 26 lutego 2005 r.
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 marca 2005 r.
V. Laureat konkursu otrzyma nagrodę rzeczową oraz karnet roczny na wszystkie projekcje w kinie MOK
dla dwóch osób.
VI. Ustalenia dodatkowe:
1. Zainteresowani konkursem mogą uzyskać informacje dotyczące organizacji konkursu:
tel. 758-94-41, 798-32-20 lub e-mailem: mokpodkowa@poczta.onet.pl
2. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu - Beata Bierońska, Michał Szyszka.
3. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia indywidualne.
4. Składanie prac konkursowych osobiście lub pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Świerkowa 105-807 Podkowa Leśna
z dopiskiem" Konkurs na nazwę kina".

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
KONKURS NA NAZWĘ KINA W PODKOWIE LEŚNEJ
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko:

Wiek:
Adres:
Telefon:
E-mail:
I. Moja proponowana nazwa kina:

II. Krótki opis koncepcji nazwy:

Podpis i data
Wysłanie/dostarczenie kuponu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego.
Podstawa prawna-ustawa z dn.29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.962 z późniejszymi zmianami)

Podpis

