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MIASTA-OGRODU PODKOWY LEŚNEJ
Wydawca: Burmistrz Miasta ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna
www.podkowalesna.pl

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych i spokojnych
świąt Wielkiej Nocy,
ciepłej i rodzinnej atmosfery
mieszkańcom Podkowy Leśnej
życzą
Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny
Wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz Radni Miasta Podkowy Leśnej
W dniu 24 lutego 2005 roku Rada Miasta uchwaliła Strategię
Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.
Dokument znajduje się na stronie internetowej miasta
www.podkowalesna.pl oraz można go wypożyczyć u Sekretarza
Miasta.
Urząd Miejski

Szanowni Państwo, Mieszkańcy
i Obywatele Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna.

WKD
obiega końca toczący się od dłuższego czasu proces prywatyzacji
kolejki WKD, którego aktywnym uczestnikiem jest Konsorcjum
Samorządowe.

D
P

owstało ono w wyniku porozumienia zawartego w Podkowie Leśnej
w dniu 20 stycznia 2004 r. W sktad Konsorcjum weszto 6 gmin
leżących wzdłuż trasy WKD, Miasto St. Warszawa oraz Samorząd
Województwa
Mazowieckiego.
W
porozumieniu
Samorządy
zadeklarowały, że w trosce o potrzeby swoich mieszkańców chcą wziąć
czynny udział w planowanych przekształceniach strukturalnych
i własnościowych Spółki WKD. Wyrażono jednocześnie przekonanie,
że kolejka WKD powinna być spółką komunalną kontrolowaną przez
Samorządy gmin położonych na jej trasie.
dniu 31.03.2004 r. upoważnieni przedstawiciele Konsorcjum
Samorządowego złożyli ofertę zakupu 100 % udziałów kolejki
WKD, w ogłoszonym przez PKP S.A. zaproszeniu do rokowań w sprawie
nabycia udziałów. Spośród wszystkich zgłoszonych, oferty: samorządowa
i firmy Polski Ekspres zostały zakwalifikowane do dalszego etapu.
Po przeprowadzeniu badań Spółki WKD (tzw. due diligence) odbyty się
rokowania, w wyniku których Konsorcjum Samorządowe uzyskało
wyłączność do dalszych negocjacji. Ich wynikiem było przyjęcie umowy
sprzedaży udziałów, która została parafowana w dniu 29.12.04 r.
w Pruszkowie przez prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin
leżących wzdłuż trasy kolejki WKD, przez Wicemarszałka Województwa
Mazowieckiego, oraz w późniejszym terminie przez Prezydenta
Warszawy.

W

prowadzonych pracach i negocjacjach stronę samorządową
reprezentowali:
Bogusław
Kowalski
- Wicemarszałek
Województwa Mazowieckiego, Stanisław Plewako przedstawiciel
Warszawy i Burmistrz Podkowy Leśnej Andrzej Kościelny w imieniu
pozostałych samorządów. W chwili obecnej samorządy przygotowują
wymagane prawem uchwały, które upoważnią organy wykonawcze
do podpisania umowy.

W

ok 2005 jest 80-tym rokiem istnienia Miasta-Ogrodu Podkowy
Leśnej. Samorządowe władze oraz organizacje społeczne
działające na terenie naszego miasta pragną tę okrągłą rocznicę uczcić
szeregiem różnorodnych imprez. Ich myślą przewodnią jest z jednej
strony budowanie tożsamości lokalnej oraz integracji mieszkańców
wokół programu rozwoju Miasta Ogrodu XXI wieku i jego przyszłościowej
strategii, z drugiej zaś przypomnienie genezy i specyfiki naszego miasta
- jako Miasta Ogrodu - zarówno na tle współczesnej, jak i historycznej
mapy Polski i Europy.

godnie z parafowaną umową samorządy kupują 100 % udziałów
WKD Sp. z o.o. za łączną kwotę 3.000.008,88 (słownie trzy miliony
osiem i 88/100) złotych. Podkowa Leśna obejmie 494 udziałów (4,04 %)
w cenie 121.286,88 zł.

stateczny program i kalendarz imprez będzie gotowy i ogłoszony
w kwietniu. Ale już w tej chwili wśród wielu bardzo interesujących
i różnorodnych inicjatyw zarówno władz miasta jak i jego obywateli na
dwie chciałbym zwrócić Państwa szczególną uwagę. Pierwsza, to
uroczysta Sesja Rady Miasta, która odbędzie się 9 kwietnia br. (9 kwietnia
1925 roku została notarialnie zawiązana spółka Zarząd Dóbr MiastaOgrodu Podkowy Leśnej i od tej daty przyjęto liczyć historię naszego
miasta), druga to Europejskie Dni Dziedzictwa, które planuje się
obchodzić w dniach 17-22 września br., opisane szerzej na lamach tego
Biuletynu.

Remonty ogrodzeń od strony ulic

R

O

szystkich mieszkańców Podkowy serdecznie zapraszam do
wzięcia czynnego udziału w imprezach, które będą się odbywały
w związku z Jubileuszem naszego Miasta Ogrodu.

W

szelkich informacji na temat programu i kalendarza imprez
związanych z Jubileuszem oraz możliwości pomocy
organizacyjnej, rzeczowej czy też finansowej dla poszczególnych
inicjatyw udziela Pani Małgorzata Stępień-Przygoda w Urzędzie Miasta
pok. 8 tel. 758 98 78 w. 105.

W

Andrzej Kościelny

Z

ydaje się, że obecnie nic już nie stoi na przeszkodzie i staniemy
się wkrótce współwłaścicielem WKD-ki.

W

Andrzej Kościelny

Zbliża się sezon budowlany. Przypominamy, że zgodnie Prawem
budowlanym budowa i remont ogrodzeń posesji od strony ulic, placów
i innych miejsc publicznych muszą być poprzedzone zgłoszeniem
takiego
zamiaru
do
Wydziału
Administracji
BudowlanoArchitektonicznej Starostwa Powiatu Grodziskiego na 30 dni przed
planowanym rozpoczęciem prac wraz z projektem ogrodzenia. W
przeciwnym razie budowa ogrodzenia będzie uznana za samowolę
budowlaną przez Powiatowy Nadzór Budowlany. Przypominamy, że
dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego wykluczał
budowę ogrodzeń pełnych, mając na względzie ochronę układu
urbanistycznego i charakteru przestrzeni publicznej Miasta Ogrodu
Podkowa
Leśna.
Zalecanym
rozwiązaniem
w warunkach
podkowiańskich są całoroczne żywopłoty opierające się na
prześwitujących ogrodzeniach, stanowiące najlepszą, neutralną
krajobrazowo przegrodę wizualną, chroniącą jednocześnie przed
uciążliwościami komunikacyjnymi. Dodatkowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Miasta, pok. 16 w godz. 8.00-16.00 w poniedziałki
12.00-20.00, tel. 758-98-78 w. 216.
Urząd Miejski
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Europejskie Dni Dziedzictwa w dniach 17 - 22 września pod patronatem Rady Europy
i Ministra Kultury RP organizowane przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
w ramach obchodów 80-lecia Podkowy Leśnej.
tym roku nasze miasto obchodzi 80 rocznicę powstania. W ramach obchodów Burmistrz Miasta zgłosił Podkowę Leśną do
udziału w obchodach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa odbywających się w tym roku pod hasłem „Otwarte
Ogrody", w ramach tematu: Pałace, Parki i Ogrody. Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się w ostatnich tygodniach września
każdego roku w wybranych zabytkowych miastach, wsiach lub obiektach w całej Europie. W Polsce obchody te są organizowane pod
patronatem Ministerstwa Kultury przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (www.kobidz.pl).

W

ubiegłym roku jednym z uczestników takich obchodów na Mazowszu był jeden z naszych niedalekich sąsiadów - miasto
Żyrardów. Masowy udział mieszkańców, organizacji społecznych oraz szkół w zorganizowaniu imprezy i przyjęciu licznych
zwiedzających stał się czynnikiem niezwykle integrującym tę społeczność, a dodatkowo przebieg imprez uświadomił wszystkim
mieszkańcom wartość dziedzictwa kulturowego i historycznego ich własnego miasta.

W

deą przewodnią obchodów w Podkowie Leśnej będzie podkreślenie ogrodowego charakteru naszego miasta poprzez
udostępnienie prywatnych i publicznych ogrodów dla zwiedzających, imprezy i warsztaty poświęcone parkom, ogrodom
i zabytkowej substancji miasta. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Podkowy zgodzą się otworzyć swoje, często zabytkowe ogrody dla
sąsiadów i gości spoza miasta. Dodajmy jeszcze, że pomysł Dnia Otwartych Ogrodów po raz pierwszy pojawił się w Anglii w 1927 roku
- Królowa ufundowała wówczas National Gardens Scheme Charitable Trust (więcej informacji www. ngs. org.uk). Celem imprezy było
propagowanie specyficznej kultury tworzenia ogrodów i otwarcie tych najbardziej atrakcyjnych w konkretne dni dla szerokiej
publiczności. Obecnie tylko w samej Anglii i Walii bierze udział w tym programie ponad 4000 ogrodów, które przyciągają ponad
2 miliony odwiedzających. Idea ta została zaakceptowana w różnej formie również w innych krajach, takich jak Australia, USA,
Holandia, Belgia czy Niemcy. Pomysł otwartych ogrodów należy do tego samego typu idei, jak Dni Otwartych Pracowni w Paryżu czy
Nocy Otwartych Muzeów w Berlinie.

I

stępny program Europejskich Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej, zaplanowanych na 17-18 września br. obejmuje szereg
równoległych lub następujących po sobie inicjatyw:
* Oprowadzanie zwiedzających po Podkowie po szlakach tematycznych - parki, rezerwaty, zabytki;
* Zwiedzanie i uczestnictwo w kameralnych imprezach plenerowych w prywatnych ogrodach;
* Kiermasze roślin charakterystycznych dla Miasta-Ogrodu;
* Warsztaty artystyczne dla mieszkańców i gości (rysunek, malarstwo);
* Koncerty muzyczne (Parafia Św. Krzysztofa, Ogród Sztuk i Nauk, występy chóru amatorskiego);
* Wykłady związane tematycznie z Podkową, jej architekturą i ogrodami;

W

drugiej części obchodów (19-22 września) będą zorganizowane warsztaty konserwatorskie dla specjalistów i studentów,
poświęcone renowacji prywatnych zabytkowych willi, rewaloryzacji zabytkowych parków i opracowaniu systemu informacji
miejskiej.

W
W
Z

szystkie te działania znajdują się dopiero na wczesnym etapie organizacji, ale bardzo pozytywny odbiór tej inicjatywy przez
wiele podkowiańskich instytucji, organizacji społecznych i osoby prywatne, które już zgłosiły chęć koordynowania
poszczególnych cząstkowych działań - wskazuje, że plany te są realne.
wracamy się do Mieszkańców z gorącą prośbą o pomoc w organizacji poszczególnych imprez oraz uczestnictwo w Europejskich
Dniach Dziedzictwa w Podkowie Leśnej, które mają na celu promocję unikalnego charakteru naszego Miasta i zapoznanie z ideą
miast-ogrodów i jej realizacją. Mamy nadzieję, że będą Państwo uczestniczyli w tym unikalnym projekcie otwarcia ogrodów dla
zwiedzających - zarówno jako goście, jak i jako gospodarze. Mamy w tej chwili zgłoszenia do zorganizowania Ogrodów: Muzycznych,
Teatralnych, Fotograficznych, Sportowych, Słodkich, Psich. Czekamy na przykład na chętnych do organizacji ogródków literackich
i poetyckich.
Bardzo prosimy o Państwa inicjatywę i pomysły organizacji innych „otwartych ogrodów",
(mogą być to bardzo innowacyjne pomysły).
oszukujemy osób, rodzin lub grup przyjaciół, które w tych dniach zechcą się przebrać w stroje z okresu międzywojennego, aby
w czasie przyjazdu gości i naszych własnych spacerów tworzyć na ulicach i w parkach atmosferę lat 20-tych i 30-tych, kiedy
powstawało nasze Miasto. Przewidujemy możliwość zrobienia rodzinnych zdjęć „w starym stylu w sepii", które za następne 80 lat będą
ciekawą pamiątką.

P

Poszukujemy także:
- zabytkowego i „nadwerężonego przez ząb czasu" domu, który służyłby jako przykład w czasie warsztatów konserwatorskich,
podczas których powstaną wytyczne do remontu tego budynku - traktowanego jako przykład instruktażowy, a na podstawie
tych warsztatów mogła by powstać broszura informacyjna dla właścicieli takich obiektów;
- przewodników do ciekawego oprowadzania wycieczek po rezerwatach i ogrodach;
- mieszkańców, którzy udostępnią dla zwiedzających swoje zabytkowe modernistyczne ogrody w Podkowie
(myślimy o dwugodzinnym „okienku" do zwiedzania - Miasto będzie się starało zapewnić pomoc);
- posiadaczy starych zdjęć Podkowian i samego Miasta z epoki jego powstawania i kolejnych faz rozwoju
(jeśli będą to oryginały lub papierowe kopie to zeskakujemy je, zwrócimy i będziemy wykorzystywać oraz eksponować
tylko wykonane w ten sposób kopie). Można je pozostawić u p. Małgorzaty Stępień - Przygody w Urzędzie Miasta w pok. Nr 8,
tel. 7589878 wew. 105.

Zapraszamy chętnych na II spotkanie organizacyjne w dniu 1 kwietnia, o godz. 19.00
w Szkole Podstawowej przy ul. 1 Maja w Podkowie.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
Koordynatorzy Projektu
Łukasz Willmann, elwilman@yahoo.fr, 822 24 09 tel. 0-509 92 81 05
Magdalena Prosińska, mprosinska@hotmail.com, tel. 7589297
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APEL DO MIESZKAŃCÓW
Burmistrz zwraca się do mieszkańców miasta Podkowy Leśnej z apelem o przyłączanie swoich nieruchomości
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej budowanej w Podkowie Leśnej.
Uprzejmie informujemy, że do chwili obecnej podłączyło się ok. 630 nieruchomości a w trakcie załatwiania niezbędnej do podłączenia dokumentacji
jest obecnie ok. 70 nieruchomości, z czego 48 z odcinków sieci wybudowanych w 2004 r.
W celu ułatwienia Państwu przeprowadzenie inwestycji, ponownie przedstawiamy wykaz dokumentów oraz czynności, które należy dokonać w celu
uzyskania możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowy Leśnej:
1. Zamówić u wybranego przez siebie geodety uprawnionego mapę do celów projektowych obejmującą obszar planowanej inwestycji
- 3-egz.(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Mazowieckim nie wydaje takich map)
2. Ustalić z wybranym przez siebie projektantem sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnch przebieg trasy przyłączy.
3. Zlecić geodecie uprawnionemu uzgodnienie przebiegu trasy przyłączy w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
przy Starostwie Powiatu Grodziskiego.
4. Zamówić u projektanta sieci sanitarnych projekty techniczne przyłączy.
5. Uzyskać zgodę z Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
do złożonego wniosku należy dołączyć wraz z podaniem:
- dwie kserokopie mapy z uzgodnioną w ZUD trasą przyłączy,
- dwie kserokopie z protokołu ZUD (część opisowa),
- kserokopię wpłaty za możliwość podłączenia do sieci miejskiej wod-kan. w wysokości:
150 zł. przyłącze wodociągowe, 150 zł. przyłącze kanalizacyjne.
6. W Wydziale Architektury Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Kościuszki 30 należy wypełnić wniosek o zamiarze wykonania przyłączy wod-kan.
Do wypełnionego wniosku załączamy: trzy egzemplarze projektu technicznego wykonane przez projektanta oraz zgodę Urzędu Miejskiego
na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
7. Po odebraniu zatwierdzonych przez Wydział Architektury Starostwa Powiatu Grodziskiego projektów technicznych należy wystąpić do Urzędu
Miejskiego w Podkowie Leśnej o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania przyłącza i wpłacić do kasy Urzędu należną
z tego tytułu opłatę.
8. Po uzyskaniu tej zgody można przystąpić do wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci miejskiej.
a) przed zleceniem wykonania podłączenia należy zapoznać się z warunkami wykonywania przyłączy na terenie miasta Podkowa Leśna
b) wykonanie podłączenia należy powierzyć firmie uprawnionej do wykonywania instalacji sanitarnych.
c) wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z w/w warunkami wydawanymi przez Dział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.
9. Po wykonaniu podłączenia należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez geodetę
uprawnionego i protokół odbioru przyłącza z załączonym szkicem.
10. Po dostarczeniu protokółu odbioru i inwentaryzacji powykonawczej należy podpisać umowę na dostawę wody i odbiór ścieków w Urzędzie
Miejskim w Podkowie Leśnej w pok. nr 11.
Zachęcamy Państwa do podłączania swoich nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ponieważ dzięki sieci
wodociągowej mieszkańcom dostarczana jest czysta woda pitna o gwarantowanych standardowych walorach jakościowych, regularnie badana przez
służby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, natomiast sieć kanalizacyjna gwarantuje, że wody podziemne z chwilą podłączenia budynków
do kanalizacji miejskiej nie będą zatruwane przez ścieki z nieszczelnych szamb. Ponadto biorąc pod uwagę fakt, iż pozyskiwanie środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uwarunkowane jest wykazaniem przez miasto tzw. „efektu ekologicznego",
czyli wykazu przyłączonych nieruchomości, mamy nadzieję, że tam gdzie istnieje możliwość podłączenia do wybudowanej sieci będzie ona w pełni
wykorzystana. Ma to dla nas wszystkich ogromne znaczenie ponieważ umożliwia również staranie się o częściowe umorzenie pożyczek
z przeznaczeniem umorzonych środków na dalsze inwestycje, stanowiąc oszczędność dla budżetu miasta.
Zbigniew Schreyner
Kierownik Referatu Inwestycji Miejskiej

Z życia podkowiańskich organizacji społecznych:
W dniu 22 lutego br. odbyło się w bibliotece miejskiej spotkanie
przedstawicieli podkowiańskich organizacji, stowarzyszeń i grup
dziatania zwołane na zaproszenie burmistrza Miasta - Ogrodu
Andrzeja Kościelnego. Spotkanie było poświęcone dwóm
sprawom.
Pierwsza - to przedstawienie zebranym Programu współpracy Urzędu
Podkowy Leśnej z organizacjami (podmiotami) prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2005.
Druga - to omówienie programu obchodów jubileuszu 80-lecia Miasta
Ogrodu Podkowy Leśnej.
Spotkanie zgromadziło ok. 30 osób reprezentujących wszystkie
zaproszone organizacje i stowarzyszenia obywatelskie Podkowy Leśnej.
W trakcie dyskusji nad przedstawionym Programem Współpracy (...)
zwrócono uwagę na propozycję powołania Podkowiańskiego Forum
Organizacji Pozarządowych, dla koordynacji i promocji działań lokalnych
na rzecz celów publicznych. W dyskusji zwrócono uwagę z jednej strony
na zły przepływ informacji dotyczący imprez odbywających się na terenie
miasta co przemawia za słusznością utworzenia takiego koordynującego
„ciała" z drugiej strony zwrócono uwagę, że współpraca powinna mieć
formę swobodniejszą, obejmować wszystkie podmioty społeczne

działające w mieście i mieć charakter zadaniowy. Oznacza to,
przynajmniej na początku, współdziałanie miasta i mieszkańców wokół
konkretnych inicjatyw.-których przykładem mogą być:
* Dziatania promocyjne i edukacyjne stanowiące realizację
Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta -Ogrodu Podkowy Leśnej
* Obchody jubileuszu 80-lecia Miasta-Ogrodu w Podkowie Leśnej
1925-2005
W dalszej kolejności może to także dotyczyć przygotowywania
Wkładki społecznej do Biuletynu Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej.
W drugiej części spotkania omówiono inicjatywę zorganizowania
obchodów jubileuszowych 80 lecia Miasta-Ogrodu. Pierwsze propozycje
imprez i wydarzeń w roku jubileuszowym zostały zgłoszone przez
Towarzystwo Przyjaciół M-0 PL, Związek Podkowian,. Ligę Ochrony
Przyrody, Przyjaciół Kolejki EKD i Fundację Alternatywa. Ze strony Urzędu
został zgłoszony projekt zorganizowania na terenie Podkowy Leśnej
Europejskich Dni Dziedzictwa.
Zebranie zakończyło się ustaleniem kolejnych terminów spotkań
poświęconych zarówno programowi Roku Jubileuszowego jak i zasad
organizacyjnych wg. których będzie on realizowany.

3

Na spotkaniu w dniu 4 marca br. w szkole samorządowej zebranym
przedstawicielom organizacji społecznych, MOK-u, Szkoty, Rady i Urzędu
Miasta oraz zainteresowanym obywatelom została przedstawiona idea
Europejskich Dni Dziedzictwa oraz proponowany - na terenie miastaprogram ich obchodów. Program przedstawiali w imieniu Burmistrza
Miasta koordynatorzy tego planowanego projektu: Magda Prosińska
(podkowianka od urodzenia) i Łukasz Willman (współpracownik
Polskiego Komitetu UNESCO). Dodatkowych informacji udzielali
przedstawiciele Towarzystwa Ochrony nad Zabytkami/Krajowego
Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. W spotkaniu wzięło udział
łącznie ponad 30 osób. W tym numerze Biuletynu zamieszczony jest
bardziej dokładny opis tej inicjatywy.
W dniu 8 marca w szkole samorządowej odbyto się kolejne spotkanie
podkowiańskich organizacji pozarządowych, Burmistrza, przedstawicieli
Urzędu i Rady Miasta, poświęcone organizacji jubileuszu 80 lecia
Miasta-Ogrodu i działaniom Forum Organizacji Pozarządowych. W wyniku
dyskusji ustalono, że zostanie powołany Komitet Organizacyjny
Obchodów Jubileuszu 80-lecia powstania Miasta Ogrodu przy Burmistrzu
Miasta, którego zadaniem będzie ustalenie, koordynacja i realizacja
programu obchodów. Od tej praktycznej formy współdziałania rozpocznie
swe prace Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych,
a o docelowym kształcie przedstawiciele organizacji i Burmistrz
zadecydują w oparciu o zebrane tą drogą doświadczenia. Następnie

wywiązała się dłuższa dyskusja nad konkretnymi punktami programu
obchodów jubileuszowych.
Ze zgłoszonych licznych propozycji postanowiono stworzyć ramowy
program obchodów w postaci kalendarza imprez. Powierzono to zadanie
Komitetowi Organizacyjnemu Jubileuszu 80 lecia powstania miasta
ogrodu Podkowy Leśnej?, który został powołany w składzie:
- Anna Dobrzyńska-Foss (Tow. Przyjaciół M.O PL.)
- Ewa Domaradzka (Związek Podkowian)
-

Jerzy Lach (MOK)
Alicja Matracka-Kościelny (Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk)
Andrzej Tyszka (Związek Podkowian)
przedstawiciel Zespołu Szkól Samorządowych

- przedstawiciel Rady Miasta
- przedstawiciel Urzędu Miasta
Skład komitetu nie jest zamknięty i chętni do pracy są mile widziani.
Ze strony Urzędu prace koordynuje Pani Małgorzata Stępień-Przygoda,
Urząd Miasta p.8, tel. 758-98-78 wew. 105.
Andrzej Tyszka

Biblioteka wśród nas - „Myślę więc czytam" 1950-2005 55 lat działalności
Podkowa Leśna od momentu swego powstania stanowiła odpowiednik współczesnych miejscowości letniskowo-wypoczynkowych.
Tu w okresie letnim odpoczywali w swoich posiadłościach mieszkańcy stolicy. Okupacja niemiecka zmieniła spokojny tryb życia
„osiedla-ogrodu". Rozwinęła się działalność konspiracyjna. Wzrosła ilość mieszkańców. Proces ten gwałtownie powiększył się po
upadku Powstania Warszawskiego 1944 roku. W tym okresie w Podkowie Leśnej działała jedna biblioteka prywatna. Jej księgozbiór
mieścił się w dwóch pokojach mieszkalnych jednorodzinnego domu przy ul. Jodłowej. Ilości woluminów nie potrafię określić.
Natomiast pamiętam, że była to beletrystyka dla dorosłych i niewielka ilość książek dla dzieci. Rok 1945 przynosi zmiany - nadchodzą
„nowe czasy". Podkowa Leśna staje się gminą.
W 1949 roku Ministerstwo Kultury zaleca obowiązkowe organizowanie bibliotek w najmniejszych jednostkach administracyjnych
kraju. Podkowa Leśna zostaje „obdarowana" księgozbiorem w ilości ok. 500 woluminów o tematyce dotyczącej rolnictwa, zupełnie nie
odpowiadającej zainteresowaniom potencjalnych czytelników.
W 1950 roku biblioteka gminna w Podkowie Leśnej otwiera podwoje. Zawdzięcza ten fakt miłośnikom książki. Mały księgozbiór
powiększały dary i niewielkie zakupy. Odpowiednie wytyczne obowiązujące w pracy bibliotek starannie selekcjonowały księgozbiór
eliminując „niepopularnych" autorów. W tym okresie biblioteka zajmowała jedną izbę, uzyskaną na mocy nakazu istniejącego już
kwaterunku. Potem lokalizacja zmieniała się wielokrotnie.
Rok 1967 przyniósł konkretne zmiany. Kolejny nakaz kwaterunkowy dla biblioteki wydany przez Prezydium Osiedlowej Rady
2
Narodowej przeznaczył pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 77 m przy ulicy Błońskiej 46. W nowym przestronnym lokalu
odbyła się uroczystość nadania bibliotece imienia Poli Gojawiczyńskiej.
W 1969 roku Podkowa Leśna otrzymuje „klucze miejskie" a biblioteka staje się Miejską Biblioteką Publiczną im. Poli Gojawiczyńskiej
z aktualną lokalizacją. Zmieniają się pracownicy, płyną różne zalecenia, stosowane są różne sposoby upowszechniania czytelnictwa.
Mijają kolejne lata.
Od grudnia 1979 roku biblioteka jest pod baczną obserwacją „czynników". Pamiętam zabawną sytuację: Czesław Miłosz zostaje
laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Wieszamy tę informację wraz z tekstem jednego z wierszy. Zauważa to miejscowy
działacz PZPR GUZ tu nie mieszka) i w potoku złośliwości pyta kiedy będzie anons o Lechu Wałęsie? W odpowiedzi usłyszał, że Lech
Wałęsa jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie pokoju a informacja o tym powinna wisieć w Komitecie Partii - cisza!! Skutków tej
wymiany zdań na szczęście nie było.
Księgozbiór nasz gromadzimy w sposób systematyczny, staramy się na bieżąco kupować nowości wydawnicze. Indywidualne
kupowanie książek staje się luksusem.
My proponujemy Państwu księgozbiór złożony z 14 tysięcy woluminów, kilka tytułów periodyków i dwa tytuły dzienników.
Serdecznie zapraszamy do kontaktów z biblioteką. Jednocześnie apelujemy do tych z Państwa, którzy z różnych przyczyn nie
zwrócili pożyczonych książek aby jak najszybciej nas odwiedzili.
Zwracamy się z prośbą do Organizacji działających na naszym terenie, do osób prywatnych aby swoje wydawnictwa, opracowania,
prace dyplomowe, w których zawarte są informacje o naszym mieście zechcieli nieodpłatnie, po jednym egzemplarzu przekazać do
zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej.
Zapraszamy w poniedziałki, środy, piątki w godz. 1300-1800 oraz we wtorki i czwartki w godz. 900-1400.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu radości oraz wspaniałych doznań
przy lekturze książek.
Hanna Piechowska i pracownicy biblioteki
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Miejski Ośrodek Kultury
w Podkowie Leśnej
serdecznie zaprasza
w kwietniu 2005:
Do 15 Kwietnia - WYSTAWA POKONKURSOWA
-"Cztery pory roku - prace inspirowane utworem Antonio Vivaldiego".
2 . 0 4 . godz. 18.00 - KINO ARTYSTYCZNE: - „Dzienniki
motocyklowe", USA/ NIEMCY/ W.BRYTANIA/ ARGENTYNA/ CHILE/PERU
2004 (Mtody Ernesto Guevara z przyjacielem w podróży po krajach
Ameryki Łacińskiej) - cena biletów 13,11 zt
3.04. gedz. 12.30 - SCENA PREZENTACJE: Premiera spektaklu
teatru dziecięcego pt. „W co się bawić" sc. i reż. B. Bierońska i Michał
Szyszka.
Jest to mtody zespót, powstał w październiku 2004 r. Założyli go
i prowadzą Beata Bierońska i Michał Szyszka. Dzieci w wieku 6-10 lat na
zajęciach uczą się od podstaw tworzyć spektakl Tak powstało pierwsze
przedstawienie pt. „W co się bawić".
3 . 0 4 . godz. 17.00 - KINO ARTYSTYCZNE: „Dzienniki
motocyklowe", USA/ NIEMCY/ W.BRYTANIA/ ARGENTYNA/ CHILE/PERU
2004 (Młody Ernesto Guevara z przyjacielem w podróży po krajach
Ameryki Łacińskiej - cena biletów 13,11 zł
9 . 0 4 . gedz. 1 6 . 0 0 - KONCERT PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
połączony ze wspólnym śpiewaniem w wykonaniu dzieci uczących się
gry na gitarze i keyboardzie w MOK-u pod okiem p. Lidii Rolek.
1 0 . 0 4 . godz. 12.30 - SPEKTAKL TEATRALNY dla dzieci:
„Przygody Chichotki", - wstęp 7 zł
16.04. gedz. 15.30 - KONCERT FORTEPIANOWY - w wykonaniu
dzieci uczących się gry na fortepianie pod okiem pp. Biskupskich - dzieci
starsze.
16.04. godz. 18.00 - Otwarcie wystawy grafiki Jacka Majerowicza.
17.04. godz. 14.00 - KONCERT FORTEPIANOWY - w wykonaniu
dzieci uczących się gry na fortepianie pod okiem pp. Biskupskich.
- dzieci młodsze.
23.04. godz. 18.00 - KINO ARTYSTYCZNE: „Czasem słońce,
czasem deszcz", INDIE/ WLK.BRYTANIA (Film z Bollywood - nigdy
czegoś takiego nie widziałeś) - cena biletów 13,11 zł
24.04. godz. 1 7 0 0 - KINO ARTYSTYCZNE: „Czasem słońce,
czasem deszcz", INDIE/ WLK.BRYTANIA (Film z Bollywood - nigdy
czegoś takiego nie widziałeś) - cena biletów 13,11 zt
2 9 . 0 4 . godz. 12.00 - Drugi etap Konkursu Recytacji Własnego
Recytacja - recytacja wierszy przez uczestników wytypowanych
w I etapie.

Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych dla Wszystkich
mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic z nadzieją na dobrą
Współprace W przyszłości
życzą
Dyrektor i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury
W Podkowie Leśnej

VI KONKURS RECYTACJI
WŁASNEGO WIERSZA
w 80 - lecie Miasta
Podkowa Leśna
Miło nam zaprosić wszystkich, którzy piszą teksty poetyckie
i pragną osobiście zaprezentować je szerszemu gronu
miłośników poezji, do udziatu w 6 już edycji otwartego Konkursu
Recytacji Własnego Wiersza w Miejskim Ośrodku Kultury
w Podkowie Leśnej.
Celem konkursu jest popularyzacja utworów poetyckich
oraz inspiracja młodych poetów do własnej twórczości.
W tym roku Podkowa Leśna obchodzi 80 - lecie miasta. Dlatego
pragniemy rozszerzyć formułę konkursu i zaproponować uczestnikom
napisanie i nadesłanie dwóch wierszy. Przy czym ten drugi powinien
nawiązywać tematycznie do Podkowy Leśnej. Drugi wiersz nie jest
obowiązkowy.
Beata Bierońska

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE :

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

I etap - selekcja i kwalifikacja nadesłanych wierszy do II etapu
II etap - recytacja utworu przez autora.

WARUNKI UCZESTNICTWA :
1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto jest autorem wierszy
nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagrodzonych w innych
konkursach.
2.Organizatorzy przewidują podział uczestników na trzy grupy
wiekowe:
a) 7 -10 lat ( I - III kl. SP)
b) 10-13 lat (IV-VI kl. SP)
c) 13 -16 lat (gimnazjum)
d) 16 lat i więcej (LO i in.)
3.Każdy autor może nadesłać 2 wiersze podpisane pseudonimem!
Obowiązkowo - jeden wiersz, którego tematyka może być dowolna oraz
dodatkowo dla chętnych - wiersz tematycznie związany z Podkową
Leśną.
4. Do utworów należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia podając
pseudonim, imię, nazwisko oraz klasę i przesłać na adres organizatora,
(do pobrania na stronie www.mokpodkowa.pl)
5. Zgłoszenie na konkurs jest jednoczesną zgodą autorów na
publikację wiersza.

KRYTERIA OCENY:
I etap: pomysł, wartość literacka utworu

II etap: interpretacja utworu, kultura języka, ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY:
W każdej grupie wiekowej przyznane będą po trzy nagrody rzeczowe.
Jury może dokonać innego podziału nagród.
TERMINY:
1. Nadsyłanie utworów - do 12 kwietnia 2005 r.
2. Drugi etap konkursu (recytacja) - 29 kwietnia 2005 r. o godz. 1200

INFORMACJE:

MIEJSKI OŚODEK KULTURY
ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna
tel/fax; 758-94-41, tel: 798-32-20
e-mail:mokpodkowa@mokpodkowa.pl, www.mokpodkowa.pl
Beata Bierońska

PODKOWIAŃSKIE LICEUM NR 60
PODKOWIAŃSKIE GIMNAZJUM NR 3
UL. WIEWIÓREK 2/4
MARZEC 2 0 0 5
18 MARCA I etap konkursu dla klas VI szkól podstawowych
„Chrońmy Naszą Przyrodę i Jej Różnorodność"
23 MARCA II etap konkursu
„Chrońmy Naszą Przyrodę i Jej Różnorodność"

KWIECIEŃ 2 0 0 5
Nasze plany na kwiecień:

8 KWIETNIA - zapraszamy na zebranie informacyjne do budynku
naszej szkoły. Dla rodziców zainteresowanych gimnazjum od godz. 17.00
do 18.00. Dla tych, którzy chcą zdobyć informacje o podkowiańskim
liceum od godz. 18.00 do 19.00.
9 KWIETNIA odbędzie się coroczna WYSTAWA PSÓW KOCHANYCH.
Zapraszamy wszystkich miłośników tych uroczych czworonogów wraz
ze swoimi pupilami. Mile widziane psy różnych ras i wielorasowe!
W programie przewidziane nagrody, bufet i wyjątkowo miła atmosfera.
Początek imprezy godz. 11.00 przed budynkiem naszej szkoły.
Izabella Olędzka - Kaźmierczyk
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20 lat Muzeum w Stawisku i 10 lat Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk
20 lecie istnienia Muzeum na Stawisku zbiega się w czasie
z 10-leciem działalności Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk.
To nie przypadek, że właśnie Stawisko stało się miejscem
skupiającym ludzi, dla których uczestnictwo w przedsięwzięciach
kulturalnych, większych i mniejszych, stanowi ważny element
życia, ludzi zainteresowanych wartościami nie tylko materialnymi.
om ten, od samego początku swego istnienia byt miejscem
niezwykle gościnnym, otwartym, które przyciągało wielu ludzi,
zwłaszcza artystów. Szczególnym zainteresowaniem i szacunkiem
cieszyły się dwie sztuki, z racji talentów i upodobań Gospodarzy: literatura
i muzyka. Do stawiskiego fortepianu marki BIŁtner zasiadali zarówno
Jarostaw, jak i Anna. Oboje doskonale na tym instrumencie grali. Mieli
swoich ulubionych kompozytorów. Królowała muzyka Bacha, Chopina
i Szymanowskiego, ale wykonywano także Skriabina i Wagnera,
Beethovena i Brahmsa, Schumanna i impresjonistów.

D

zczególna karta w historii Stawiska to lata wojny i okupacji. Dom na
Stawisku stał się miejscem schronienia, „oazą" dla wielu
uciekinierów z Warszawy. Życie towarzyskie na Stawisku nie tylko nie
zamarto, a wręcz stato się bardziej intensywne. Odbywały się liczne
„sympozjony literackie" i koncerty, np. z udziatem Witolda Lutostawskiego
i Eugenii Umińskiej. Stawisko powojenne pozostato miejscem licznych
spotkań osób reprezentujących świat kultury. Do historii przeszły wizyty
królowej belgijskiej Elżbiety (1954) i Artura Rubinsteina (1958).

S

ziś Dom na Stawisku - mimo uptywu 25 lat od śmierci Gospodarzy
- sprawia wrażenie, jakby jego właściciele byli tylko chwilowo
nieobecni. Salon Iwaszkiewiczów - jak dawniej - rozbrzmiewa muzyką
i poezją. Dziś bywają tu m.in.: Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar
i Bogusław Schaeffer, Wiesław Myśliwski i Julia Hartwig, Jadwiga Rappe
i Piotr Anderszewski, Stanisław Różewicz i Włodzimierz Odojewski,
Wanda Wiłkomirska i Kaja Danczowska, Leszek Możdżer i Tomasz
Stańko. Na Festiwal „Muzyczne Konfrontacje" specjalnie przyjeżdża ze
Szwajcarii Iwan Monighetti. Andrzej Wajda w liście do Marii Iwaszkiewicz,
córki A. i J. Iwaszkiewiczów, napisał o „Festiwalu - Muzyczne
Konfrontacje": „Droga Mario, dziękuję za pamięć, list i program muzyczny
godny największych Stolic, a przeznaczony dla Podkowy Leśnej".

D

Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów
w Stawisku

zapraszają

w niedzielę, 10 kwietnia,
o godzinie 17
na

koncert Tria „Cukunft"

R. Rogiński - gitara, R Szamburski - klarnet,
T. Duda - saksofony
W programie

utwory Mordechaja Gebirtiga
kompozytora i poety żydowskiego
(1877-1942)
*******************
Po koncercie zapraszamy na

otwarcie wystawy fotografii
Marka Engiisza

„Rytm"
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Wojciech Kilar w Stawisku

„Spotkaniach z Nauką i Muzyką", a od ub. roku w nowym cyklu
„Akademia Myśli i Dźwięku" biorą udział wybitni ludzie nauki,
m.in. prof. Władystaw Findeisen, Maciej Grabski i Zbigniew Religa.

W

sali wystawowej na poddaszu prezentują swe prace znani artyści,
jak Adam Myjak czy Józef Wilkoń, ale także młodzi absolwenci
warszawskiej ASP

W

odobne muzea „przyciągają publiczność przede wszystkim wtedy,
gdy nazwisko patrona weszło do zestawu lektur szkolnych, lub gdy
przynajmniej kojarzy się z jakimś skandalem" - napisano przed kilkoma
laty w „Polityce". Stawisko funkcjonuje przede wszystkim jako szczególne
centrum kultury wysokiej, jest miejscem, w którym - podobnie jak za życia
Iwaszkiewiczów - spotkać można ludzi ciekawych świata i siebie
nawzajem, ludzi sobie życzliwych. Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk
jest organizacją zawsze otwartą na nowych cztonków i nowe inicjatywy
- zapraszamy.

P

Alicja Matracka-Kościelny
st. kustosz - kurator Muzeum w Stawisku
prezes Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk

AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY ŚW. TERESY
I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
współpraca z GAP
Od jesieni 1993 roku nasza szkoła współpracuje
z międzynarodową organizacją o nazwie GAP. W ramach tej
współpracy młodzi ludzie z Wielkiej Brytanii, Australii lub Nowej
Zelandii przyjeżdżają do Polski, aby odbywać praktyki
w szkołach i pomagać dzieciom i młodzieży w nauce
jęz. angielskiego.
W tym pótroczu w naszej szkole pracuje Giana Urma. Na co dzień
Giana mieszka w Melbourne w Australii. Jej rodzice pochodzą z Rumunii
i ona tam się urodziła. Ma 19 lat. Lubi czytanie książek, sporty i podróże.
Studiuje prawa i nauki (chemię, biologię) na Uniwersytecie w Melbourne,
a wcześniej ukończyła MacRobertson Girlsi High School.
Podoba jej się w Polsce, ponieważ mogła tu zobaczyć prawdziwą zimę!
Ludzie tu -jak twierdzi - są dla niej mili i chętnie zawierają znajomości.
Giana przyjechała do Polski, aby zdobyć ciekawe doświadczenia i stać
się bardziej niezależną.
Dzięki wolontariuszom, takim jak Giana, nasi uczniowie mają
możliwość kontaktu z żywym językiem, co szczególnie cenią sobie
gimnazjaliści.

co było?
KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW...
...odbył się w naszej szkole 2 lutego. Dzieci z klas młodszych (0-3)
zaczęty swoją zabawę przed południem, a o pomoc w jej organizacji
została poproszona najstarsza klasa w szkole. Uczniowie z III gimnazjum
(również przebrani) przeprowadzili wśród maluchów konkurs na
najlepszy kostium, a także uatrakcyjniali im czas licznymi konkursami.
Po południu swój bal miały klasy starsze szkoły podstawowej
i gimnazjaliści. Uczestnicy kółka teatralnego z klasy 6 pod kierunkiem
pani Agnieszki Staniec przygotowali przedstawienie walentynkowe.

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSIE MAT 2005
W ogólnopolskim konkursie matematycznym MAT 2005, który odbyt
się 13 stycznia, uczestniczyło 15740 uczniów z 474 szkót. Z naszej Szkoły
Podstawowej startowało 26 osób, z Gimnazjum zaś -10. Najlepszy wynik
uzyskał Jaś Sienkiewicz z kl. 5, otrzymując 164 punkty (na 176
możliwych). Zajął tym samym 2. miejsce w województwie mazowieckim
i 6. w kraju i otrzymał nagrodę: możliwość wyjazdu na obóz Konie,
matematyka i języki.
WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO
11 lutego odbyły się wybory na przewodniczącego samorządu
szkolnego. Spośród 4 kandydatów najwięcej, bo 41 głosów (czyli 75%),
otrzymała Krysia Peplińska z klasy III gimnazjum. Uprawnionych do
głosowania było 81 osób, udział w wyborach wzięło 55 uczniów. Pozostali
kandydaci, którzy startowali w wyborach na przewodniczącego, to:
Stefan Żóttowski (kl. I gimn.), Magda Dąbrowska (kl. II gimn.)
i Krzysztof Łuczyński (kl. III gimn.). Najbliższa planowana przez samorząd
akcja to obchody Pierwszego Dnia Wiosny.

co będzie?
KONKURSY: MATEMATYCZNY „KANGUR" i FIZYCZNY „LWIĄTKO"
Kolejne zmagania najzdolniejszych matematyków odbędą się w całej
Polsce, a więc również w naszej szkole, 17 marca. W konkursie
matematycznym KANGUR 2005 weźmie udział 35 uczniów z naszej
szkoły podstawowej i 21 z gimnazjum. Konkurs „Lwiątko", który odbędzie
się 4 kwietnia, przeznaczony jest tylko dla gimnazjalistów. Nasze
gimnazjum reprezentować będzie 6 uczniów.
ŚNIADANIE WIELKANOCNE
W środę po Świętach Wielkanocnych tradycyjnie już spotkamy się
w klasach na uroczystym śniadaniu. Pokarmy na wielkanocny stół
poświęcone zostaną podczas porannej Liturgii Słowa, w której będą
uczestniczyć uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Red. Iwona Zubka-Krawczyk

Nasze przygotowania do wyjazdu
na „Białą szkołę"
Tegoroczny wyjazd na „Białą szkołę" na nartach poprzedzony
był solidnymi przygotowaniami. Chcieliśmy bowiem zdobyć
trochę środków na wyjazd tak, by mogło z niego skorzystać jak
najwięcej dzieci. Zaczęliśmy działać już we wrześniu. Klasa
podjęła się organizowania dwóch akcji:

„Biała szkoła" na nartach
w Gliczarowie Górnym
Od 31. 01. 05 do 5.02. 05 grupa uczniów z klas Va, Vb i IVb
z Samorządowej Szkoły Podstawowej przebywała na „Białej Szkole"
w Gliczarowie Górnym. Wyjazd zorganizowała wychowawczyni kl Va pani
Anna Paszko we współpracy z nauczycielką WF-u panią Agatą
Zalewską.Poprzedziła go zorganizowana w szkole przez obie panie
giełda narciarska.
Szkolenie na stoku prowadzili, jak w zeszłym roku, pani A. Zalewska
i pan J. Drążkowski.
Pani A. Paszko natomiast po paru dniach musiała zająć się chorymi,
ponieważ uczestnicy wyjazdu zaczęli ulegać ogólnie panującej grypie.
Oprócz szkoleń narciarskich na wyjeździe realizowana była ścieżka
regionalna, w ramach której odbyła się wycieczka do Muzeum Stylu
Zakopiańskiego im. S Witkiewicza w willi „Koliba".
Uczniowie mieli też okazję zwiedzić wystawę „80 lat krokwi
w Zakopanem", a potem zobaczyć, jak wygląda współcześnie i wyobrazić
sobie, jak przed kilkoma dniami skakał z niej Adam Małysz.
Byty też zajęcia humanistyczne, dyskoteka, wieczorek artystyczny
i filmy.
Mimo choroby części uczestników, wyjazd był udany i pożyteczny.
Dzieci, które pojechały na narty po raz pierwszy, zdobyły podstawowe
umiejętności, a zaawansowani jeszcze bardziej je udoskonalili.
1.02.05 - W konkursie Test Matematyka Plus zwyciężyli P.Szklorz,
K.Brysiak, i J.Hejnar z kl.3 szk. podst. oraz P.Wiazecki i P.Szymaszczyk
z III kl. gimn.
9.02.05 - M.Peplińska i RWiazecki zakwalifikowali się do finału
konkursu infirmatycznego Logia 2005.
1.03.05 - P.Wiązecki uzyskał 1 miejsce w woj. i 1 miejsce w kraju
w konkursie MAT.
3.03 05 - kl.lVA wraz z p. A.Starnawską i p.K.Hołodyńskim brali udział
w lekcji muzealnej na Zamku Warszawskim oraz zwiedziła interaktywną
wystawę w PKiN pt. „Mózg".
7.03.05 - Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie
gimnazjalnym
zorganizowanym
przez
Społeczne
Liceum
Ogólnokształcące nr. 5 w Milanówku. Do II etapu zakwalifikowali się:
M.Peplińska i P. Wiązecki z matematyki oraz A.Wizner, A.Lulasiewicz
i K.Gawet z biologii.
Janina Kmita-Juczkowicz

- Zbierania aluminiowych puszek (przez ok. 5 miesięcy),
- Sprzedaży ciast własnych wypieków (co tydzień w każdy wtorek).
Pani Anna Paszko zaś wysyłała e - maile do różnych firm szukając dla
nas sponsorów. Jej prośby zazwyczaj spotykały się z odmową, aż tu
nagle wielka radość! - pozytywna odpowiedź „Zielonej Budki"!. Firma ta
podarowała nam całą zamrażarkę lodów, które mogliśmy sprzedać
w szkole.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym
od osób fizycznych możecie Państwo przekazać 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2004, wybranej
organizacji pożytku publicznego.

Inną dobrą firmą okazała się piekarnia A & K z Brwinowa. Otrzymaliśmy
od niej kilka pojemników z ciastkami. I znów wielka frajda! Organizujemy
stoisko w hollu i sprawnie obsługujemy długie kolejki zbierając złotówki
i grosze.

Lista organizacji pożytku publicznego dostępna jest na stronie
Ministerstwa Sprawiedliwości http://opp.ms.gov.pl, a także znajduje
się w portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl, w bazie
organizacji pożytku publicznego pozytek.ngo.pl, w portalu tym
znajdują się również ogłoszenia od organizacji, które uzyskały status
OPP i chcą przekonać społeczeństwo do przekazania im procenta
podatku.(ogłoszenia.ngo.pl) Na terenie Miasta Podkowy Leśnej
podmiotami OPP spełniającymi kryteria wg stanu rejestru na dzień:
7-02-2005 są:

Nasze kramy z ciastem, czasami herbatą i lodami cieszyły się dużym
zainteresowaniem, a my mieliśmy wielką satysfakcję z powiększających
się zasobów. Zdobywaliśmy też pierwsze doświadczenia w handlu
i reklamie.!
Zbieranie puszek też wyszło nieźle, a mama jednego z kolegów
zawiozła je do punktu skupu.
Kiedy podzieliliśmy wszystkie zebrane pieniądze na jednego
uczestnika wyprawy, okazało się, że nie jest ich tyle, ile byśmy oczekiwali.
Pozwoliły nam jednak trochę obniżyć koszty wyjazdu, a może ważniejsze
było to, że przez cały ten czas jednoczyła nas wspólna akcja, która dała
nam wiele radości i satysfakcji.
Bardzo dziękujemy „Zielonej Budce" i piekarni z Brwinowa za wsparcie
nas, a naszej wychowawczyni i rodzicom za pomoc w akcji.
uczniowie kl. V a Samorządowej Szkoły
w Podkowie Leśnej

- Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima
w Podkowie Leśnej,
- Fundacja, Alternatywa",
- Stowarzyszenie Klub Rodzinny przy Parafii św. Krzysztofa
w Podkowie Leśnej.
Oprócz wymienionych, na terenie miasta działają Koła Caritasu
i PKPSu, których jednostki macierzyste mają również statut organizacji
pożytku publicznego.
Zachęcamy Państwa do przekazywania na rzecz organizacji 1%
podatku i informowania innych osób o takiej formie wsparcia
organizacji pożytku publicznego.
Małgorzata Stępień -Przygoda
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WYDAWCA: BURMISTRZ MIASTA

FUNKCJONOWANIE URZĘDU
MIEJSKIEGO
Godziny pracy Urzędu Miejskiego;
PONIEDZIAŁEK-12-20
WTOREK-8-16
ŚRODA - 8 - 1 6 (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. 758-98-78 w.101
fax 758-90-03 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 nr 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°° -1330
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 Internatowe radnych:
1. Czaykowski Michał - mczaykowski@podkowalesna.pl
2. Daszewski Aleksander - aleksander_daszewski@podkowalesna.pl
3. Domaradzka Ewa - ewa.domaradzka@podkowalesna.pl
4. Grużewski Jerzy - jerzy.gruzewski@podkowalesna.pl
5. Jaryćzewski Gerard - geragd.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

Gminna
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w Podkowie Leśnej informuje,
że członkowie komisji dyżurują jeden raz w miesiącu
w sali ślubów Urzędu Miejskiego
w czwartki o godz. 18.00 -19.00.
Najbliższy dyżur -14 kwietnia 2005
- dr Magdalena Bijak-Perka
W trakcie pełnienia dyżuru - czynny również telefon
729-10-62, z którego oddzwonimy do Państwa. Proponujemy
również kontakt z GKRPA przez Pełnomocnika Burmistrza
Małgorzatę Niewiadomską - w godzinach pracy urzędu.
Od 23 lutego 2005 roku istnieje w Podkowie Leśnej
GRUPA AA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW. Spotkania
wszystkich chętnych - w każdą środę o godz. 19.00
w kawiarence BETANIA przy kościele św. Krzysztofa
w Podkowie Leśnej.
M.N.

