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Rowerosacrum i Autosacrum
w naszym mieście
d 1933 roku, w pierwszy majowy weekend w naszym mieście,
odbywa się poświęcenie samochodów, a od pewnego czasu,
także rowerów. Nasze miasto staje się w tym czasie miejscem zjazdu
setek wspaniałych pojazdów, w tym wielu zabytkowych. Organizatorem
obu uroczystości jest Parafia Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Mamy
nadzieję, że tradycja, rozpoczęta jeszcze przed li wojną światową, będzie
nadal kontynuowana.

O

Oświadczenie Burmistrza dotyczące
środków europejskich na remont
Pałacyku

W poprzednim numerze biuletynu informowaliśmy
Państwa o przyznaniu przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego środków na remont Pałacyku - Kasyna
w parku miejskim.
iestety, zaplanowane na koniec kwietnia i finalizujące sprawę
podpisanie umowy z Wojewodą nie doszło do skutku. Stało

N

się tak w wyniku protestu Radnej, Pani Marii Wolskiej, członka

Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Podkowie Leśnej.

W

dniu 30.03.2005 r. Radna Wolska złożyła do Marszałka
Województwa Mazowieckiego pismo z żądaniem
wstrzymania wykonania decyzji o przyznaniu środków na remont
Pałacyku i powtórne rozpatrzenie wniosku Podkowy Leśnej.

Uzasadnieniem pisma jest zarzut, że we wniosku podano fałszywe
lub zatajono, istotne dla sprawy informacje, tzn. że:

erdecznie dziękujemy organizatorom, służbom porządkowym,
policjantom i harcerzom za sprawną organizację ruchu drogowego,
dzięki czemu cała uroczystość przebiegała w podniosłym nastroju, bez
większych zakłóceń i uciążliwości dla mieszkańców miasta.

S

B.R.

- nie ujawniono braku planu zagospodarowania przestrzennego,
- nie przeprowadzono scalenia terenu Parku z czterech działek
w jedną,
- nie podano, że Pałacyk i park miejski stanowią własność
wspólnoty mieszkańców a nie miasta i Burmistrz Miasta
nie ma prawa dysponowania nimi, nawet w celu
remontu Pałacyku,
- nie zapoznano z wnioskiem radnych.
W tej sytuacji podpisanie umowy zostało wstrzymane
do czasu wyjaśnienia sprawy.
ismo Radnej Wolskiej do Marszałka Województwa
Mazowieckiego jest bulwersujące i szokujące. Zarzuty
sformułowane przez Radną są fałszywe i bezpodstawne. Cechuje je
duża doza złej woli, bowiem problemy w nich zawarte były
wielokrotnie publicznie wyjaśniane. Była to próba pozbawienia
miasta dotacji na sumę ok. 2 milionów zł i niedopuszczenie do
remontu Pałacyku - Kasyna. Naraża ono miasto na znaczne straty
i zaprzepaszczenie dotychczas poniesionych kosztów i prac.
Powoduje istotne opóźnienie w rozpoczęciu prac remontowych.
Protest Radnej Wolskiej tworzy zły klimat wokół Podkowy Leśnej
i może mieć negatywne skutki w naszych dalszych staraniach
o pozyskanie funduszy europejskich.

P

izerunek naszego miasta jest niestety psuty przez liczne
inne wystąpienia Radnej Wolskiej kierowane do bardzo
wielu urzędów i instytucji; potwierdzeniem tego są skargi na
nieprzeprowadzenie scalenia terenu parku miejskiego w jedną
działkę wysłane w dniu 30.03.2005 r. do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego, Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
Kancelarii Premiera, Wojewody, Ministra Kultury i Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

W
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P

rzedstawioną sprawą zajmowała się Rada Miasta, która na sesji
w dniu 28.04.2005 r. podjęła stosowaną uchwałę. Wyraża ona
jednoznaczną dezaprobatę dla działań Radnej Wolskiej, uznając je za
sprzeczne z interesem wspólnoty samorządowej Podkowy Leśnej,
a podniesione zarzuty za nieprawdziwe. Rada zaapelowała do Pani
Wolskiej o wycofanie jej wniosku ze wszystkich instytucji, do których
został złożony i które zostały zaangażowane w sprawę.

O

cenę działań Radnej Wolskiej pozostawiamy Państwu. W tym
celu w niniejszym biuletynie zamieszczamy podstawową
korespondencję w opisywanej sprawie, w tym wyjaśnienia jakie
przedłożyliśmy Marszałkowi. Oryginały wszystkich pism i załączników
są do wglądu w Urzędzie Miasta, a także zamieszczone są na stronie
internetowej miasta /www.podkowalesna.pl/.

J

esteśmy pewni, że nasz wniosek o pozyskanie funduszy
europejskich na remont Pałacyku został przygotowany
z możliwie najwyższą starannością i nie zatajono w nim ani nie
sfałszowano żadnych istotnych dla jego oceny informacji. Wniosek
został wysoko oceniony przez panel ekspertów, co pozwoliło mu na
zajęcie czwartego miejsca na liście wszystkich wniosków
zgłoszonych w województwie mazowieckim, w działaniu 3.1 „Rozwój
lokalny: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego". Dlatego też jesteśmy
przekonani, że mimo opisanej sytuacji uda się Miastu uzyskać
wspomniane środki unijne, przeprowadzić remont Pałacyku w parku
miejskim i udostępnić go mieszkańcom na Podkowiańskie Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.

/-/Andrzej Kościelny
Burmistrz Miasta

Podkowa Leśna, 30.03.2005 r.
Maria Jadwiga Wolska
Radna Rady Miasta Podkowy Leśnej
ul. Parkowa 35
05-807 Podkowa Leśna
Nr 22A05
Marszałek
Województwa Mazowieckiego
ul. Brechta. 3
03-472 Warszawa
Wznowienie postępowania
Na podstawie art. 145 § I pkt I Kpa dowody, na których podstawie
ustalono istotne dla sprawy okoliczności okazały się fałszywe, art. 147,
art. 148 Kpa żądam wznowienia postępowania administracyjnego
zakończonego
wydaniem
decyzji
ostatecznej
wniosek
o nr Z/2.14.111/3.1/575/04 z dnia 21 stycznia 2005 r. wydany przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Jednocześnie na podstawie
art. 152 § I Kpa wnoszę o wstrzymanie wykonania w/w decyzji.
Uzasadnienie
Wniosek o nr Z/2.14.111/3.1/575/04 został wydany w oparciu
o fałszywe załączniki:
1. Lp. 3 Nazwa załącznika: „Dokumenty dotyczące zagospodarowania
przestrzennego" podpunkt b) Potwierdzenie zgodności Projektu
z
miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego
- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie był
ujawniony we Wniosku Nr Z/2.14/111/3.1/575/04 złożonym w dniu
21 września 2004 r.
2. Lp. 7 Nazwa załącznika: „Potwierdzenie prawa dysponowania
gruntem lub obiektami - oświadczenie o prawie dysponowania
nieruchomością na cele budowlane (oświadczenie inwestora)" - nie
została przeprowadzona procedura scalenia nieprawnie podzielonego w
1997 r. na 4 działki 14 ha Parku Miejskiego.
3. D 6. „Uzasadnienie, opis i cel projektu"- zamiast
zabytkowy
Pałacyk wraz z otaczającym go Parkiem Miejskim
zostały one
przekazane miastu" zapis powinien odpowiednio brzmieć w oparciu
o zapis notarialny i zapis Statutu Miasta Podkowy Leśnej - „park miejski
o powierzchni 140214 m8 wraz z budynkiem Pałacyku -Kasyna stanowi
zgodnie z wolą darczyńców niepodzielną całość, własność wspólnoty
mieszkańców Podkowy Leśnej."
Z wnioskiem nr Z/2.14.111/3.1/575/04 nie zapoznano wszystkich
Radnych Miasta Podkowy
Leśnej ani w trakcie przygotowywania ani po zatwierdzeniu.
Niekompletną kopię wniosku otrzymałam dopiero na własną prośbę
dnia 17 marca 2005 r.
(22 strony z 24, bez załączników).
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Podkowa Leśna dnia 26 kwietnia 2005r.
Pan Bogusław Kowalski
MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. B. Brechta 3
03-472 Warszawa
dotyczy: pisma nr FS.OW. 170214-369/05 z dnia 12.04.2005 w sprawie
wniosku o środki ZPORR nr Z/2.14/3.1/575/04

Szanowny Panie Marszałku,
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12 kwietnia 2005r.
uprzejmie informuję co następuje.
W piśmie z dnia 30 marca 2005r. Pani Maria Wolska wnosi
0 „...wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego
wydaniem decyzji ostatecznej - wniosek o nr Z/2.14.111/3/575/04 z dnia 21
stycznia 2005r. wydany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego" na podstawie art. 145 §1 pkt 1 k.p.a. Zdaniem Wnioskodawczyni dowody,
na których oparta została decyzja Marszałka Województwa
Mazowieckiego są fałszywe, a Burmistrz Podkowy Leśnej właśnie takie
fałszywe dokumenty załączył do wniosku nr Z/2.14/III/3.1./575/04
„Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich".
Na wstępie należy stwierdzić z całą stanowczością, że Burmistrz
Miasta Podkowy Leśnej nie załączył do w/w wniosku żadnych
nieprawdziwych i sfałszowanych dokumentów. Jest to oczywista
nieprawda, pomówienie i manipulacja. Poniżej pozwalam sobie
przedstawić argumenty merytoryczne uporządkowane wg. zarzutów
z pisma radnej Wolskiej.
I
„Lp. 3 Nazwa załącznika: „Dokumenty dotyczące zagospodarowania
przestrzennego podpunkt b) Potwierdzenie zgodności Projektu
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - brak
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie był
ujawniony we wniosku nr Z/2.14/111/3.1/575/04 złożonym w dniu 21
września 2004r.".
W standardowym druku wniosku aplikacyjnego znajduje się m. in. tzw.
„Lista załączników", gdzie nie przewidziano sytuacji braku planu
zagospodarowania przestrzennego. Mając ten fakt na uwadze, Burmistrz
Miasta Podkowy Leśnej, składając przedmiotowy wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, złożył jako załącznik
„Zestawienie dokumentów", (w załączeniu) w którym w poz. 4 wskazał
jako załącznik nr 3 - „Wypis i wyrys z ustaleń Studium [uwarunkowań
1 kierunków przestrzennego zagospodarowania] Miasta Ogrodu
Podkowy Leśnej". Świadczy to w sposób jednoznaczny i nie budzący
jakichkolwiek wątpliwości, że na terenie gminy nie ma aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Należy wskazać, że zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania
wniosków do ZPORR „Do wniosku powinna zostać dołączona kopia
stosownego
fragmentu
aktualnego
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego". Instrukcja przewiduje jednak
możliwość braku planu zagospodarowania na danym terenie i wówczas
wskazuje, iż w sytuacji gdy plan jest w trakcie opracowywania,
w podpunkcie (b) załącznika nr 3 należy wskazać studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, co Burmistrz
Miasta uczynił.
W tym stanie rzeczy należy uznać, że przedmiotowy wniosek, a w
szczególności załączniki stanowiące jego integralną część, zostały
wypełnione rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami,
a wnioskodawca nie przedłożył dokumentów nieprawdziwych ani
w jakikolwiek sposób nie próbował naginać lub fałszować rzeczywistości.
Zarzut radnej Wolskiej jest nieuzasadniony i nieprawdziwy.
II
,.Lp. 7 Nazwa załącznika: „Potwierdzenie prawa dysponowania
gruntem lub obiektami - oświadczenie o prawie dysponowania
nieruchomością na cele budowlane (oświadczenie inwestora)" - nie
została przeprowadzona procedura scalania nieprawnie podzielonego
w 1997r. na 4 działki 14 ha Parku Miejskiego."

Zarzut jest niezrozumiały i nie znajduje oparcia w obowiązujących
przepisach. Problemy scalania regulują dwie ustawy - ustawa z dnia 21
sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2004r. nr 261, poz. 2603, ze zm.) i ustawa z dnia 26 marca 1982r.
o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. nr 178, poz.
1749, ze zm.). Ideą scalania jest ułatwienie właścicielom gruntów
rozdrobnionych scalenie ich w celu ponownego podziału na nowe działki
0 powierzchniach ekonomicznie uwarunkowanych. W takim też
przypadku wymagana jest uchwała Rady Miasta dotycząca podjęcia
procedury scalania, wskazująca m.in. zasady ponownego podziału
1 zagospodarowania terenu objętego scalaniem. Natomiast połączenie
kilku działek w jedną czy też powrót do poprzedniego stanu „na gruncie",
jedynie potocznie nazywany jest scaleniem. Takie czynności nie
wymagają podejmowania przez Radę uchwały o scaleniu.
W niniejszej sprawie powrót do poprzedniej powierzchni dziatki,
wskazanie na mapie i w ewidencji gruntów oraz w księdze wieczystej
istnienia jednej działki o nr. ew. 2 reguluje w sposób należyty całą
kwestię. De facto doprowadza to stan prawny nieruchomości do takiej
postaci jak „po scaleniu", ale nie poprzez tę procedurę, gdyż nie ma ona
zastosowania w przypadku Parku Miejskiego, ale poprzez „powrót do
stanu prawnego przed podziałem" - dokonanym przez poprzednie
władze. W ujęciu chronologicznym obieg dokumentów przedstawiał się
następująco:
Zgodnie z decyzją nr 2/97 z dnia 1 lipca 1997r. Burmistrza Miasta
Podkowy Leśnej poprzedniej kadencji działka nr ew. 2 w obrębie 7,
0 pow. 140214 ha, została podzielona na cztery dziatki - nr ew. 88 o pow.
113323 m2, dz. nr ew. 89 o pow. 21856 m2, dz. nr ew. 90 o pow. 830 m2
oraz dz. nr ew. 91 o pow. 4205 m z .
Decyzją nr KOA/1373/Go/02 z dnia 12 grudnia 2002r. SKO
w Warszawie stwierdziło nieważność w/w decyzji Burmistrza nr 2/97
z 1 lipca 1997r. W oparciu o tę decyzję SKO, w dniu 18 marca 2003r.
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej skierował wniosek do Wydziału Ksiąg
Wieczystych Sądy Rejonowego w Grodzisku Maz. o
powrót do stanu
prawnego nieruchomości przed podziałem t.j. ujawnienie w KW Nr 30626
działki nr 2 z obrębu 7" (w załączeniu).
Po uwzględnieniu wniosku Burmistrza przez Wydział Ksiąg
Wieczystych w Grodzisku Maz. w chwili obecnej w dziale I KW 30626
ponownie figuruje jedna działka - nr 2 o pow. 14.0214 ha (w załączeniu
zawiadomienie z dnia 21 września 2004r. Sądu Rejonowego w Grodzisku
Maz. Wydział Ksiąg Wieczystych oraz wypis z rejestru gruntów z dnia
28 września 2004r. i zgadzający się z nim w treści odpis z księgi
wieczystej z datą aktualną - 20.04.2005).
W nawiązaniu do powyższych wywodów należy podkreślić, że
w niniejszej sprawie nie ma żadnej potrzeby wszczynania
i przeprowadzania procedury scaleniowej przedmiotowej nieruchomości,
bowiem do pożądanego stanu prawnego doprowadzono inną drogą.
W tym stanie rzeczy i w oparciu o załączone dokumenty Burmistrz miał
pełne prawo do stwierdzenia, iż posiada prawo do dysponowania
przedmiotowym gruntem albowiem taka jest rzeczywistość w świetle
obowiązujących przepisów. Zarzut radnej Wolskiej jest nieuzasadniony
i nieprawdziwy.
III
,.D6. „Uzasadnienie, opis i cel projektu" - zamiast „zabytkowy Pałacyk
wraz z otaczającym go Parkiem Miejskim ... zostały one przekazane
miastu? zapis powinien odpowiednio brzmieć w oparciu o zapis
notarialny i zapis Statutu Miasta Podkowy Leśnej - „park miejski
o powierzchni 140214 m2 wraz z budynkiem Pałacyku - Kasyna stanowi
zgodnie z wolą darczyńców niepodzielną całość, własność wspólnoty
mieszkańców Podkowy Leśnej".
Problem stanowi zrozumienie pojęcia „wspólnota mieszkańców
Podkowy Leśnej". Nie można dokonać wpisu w księdze wieczystej czy
w ewidencji gruntów zapisu właściciela - „wspólnota mieszkańców".
Wymagałoby to co najmniej wyszczególnienia wszystkich mieszkańców
z imienia i nazwiska, wraz z aktualnym adresem, nie mówiąc już
o perypetiach permanentnego postępowania spadkowego. Rozumiejąc
rangę problemu ustawodawca w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591,
ze zm.) wskazał, że „Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę
samorządową". W świetle art. 2 ust. 2 w/cyt. ustawy gmina posiada
osobowość prawną.
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Takie unormowania w sposób zasadniczy ułatwiają podejmowanie
wszelkich decyzji, związanych z reprezentacją wszystkich mieszkańców,
zawierania w ich imieniu wszelkich umów i podejmowania czynności
cywilno-prawnych i dysponowaniem majątkiem miasta. Zgodnie
z porządkiem prawnym burmistrz, wybrany w wolnych wyborach,
reprezentuje w okresie kadencji miasto i wszystkich mieszkańców,
również dysponuje ich majątkiem wspólnym w rozumieniu ustawy
i obowiązujących przepisów.
Raz jeszcze należy powtórzyć, że w tym stanie rzeczy i w oparciu
o załączone dokumenty Burmistrz miał petne prawo do stwierdzenia,
iż Park Miejski wraz Pałacykiem należy do Miasta a Burmistrz posiada
prawo do dysponowania przedmiotowym gruntem na cele budowlane,
albowiem taka jest rzeczywistość w świetle obowiązujących przepisów.
Zapis we wniosku do Urzędu Marszałkowskiego byt zatem prawidłowy
Dla jasności należy zauważyć, że w księdze wieczystej prowadzonej
dla przedmiotowej dziatki w dziale II jako właściciel została wpisana
Gmina Podkowa Leśna. Nie mogło być inaczej, bowiem Sądowi również
znane są zapisy ustawy o samorządzie gminnym.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że wszystkie zarzuty
wskazane we wniosku Pani Marii Wolskiej są nieprawdziwe i nie dają
podstawy do wznowienia postępowania.

/-/ Andrzej Kościelny
Burmistrz Miasta
Załączniki:
1. Kopia wniosku Burmistrza Miasta do Wydziału Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18.03.2003
o powrót do stanu prawnego przed podziatem
2. Kopia zawiadomienia Sądu Rejonowego w Grodzisku Maz.
z21.09.2004r.
3. Wypis z rejestru gruntów z dnia 28.09.2004
4. Odpis z księgi wieczystej KW 30626 z 20 kwietnia 2005
5. Zestawienie dokumentów załączonych do wniosku Miasta
Podkowa Leśna do Urzędu Marszałkowskiego,
złożonego w dniu 25.10.2004
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RADA MIASTA
Podkowy Leśnej
Ul. Akacjowa 39/41
05-807 PODKOWA LEŚNA

UCHWAŁA Nr 151 /XXXVII/2005
z dnia 28 kwietnia 2005 r. Rady
Miasta Podkowy Leśnej
w sprawie wyrażenia stanowiska wobec wniosku Radnej Marii Wolskiej
do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wstrzymanie wykonania
decyzji przyznającej Miastu Podkowie Leśnej środki pomocowe ZPORR
na finansowanie projektu „Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie
Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich"
Na podstawie art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 ze zmianami) zważywszy
na wniosek Pani Radnej Marii Wolskiej skierowany do Marszałka
Województwa Mazowieckiego pismem nr 22/05 z dnia 30-03-2005 roku o
wstrzymanie wykonania decyzji przyznającej Miastu Podkowie Leśnej
środki pomocowe ZPORR na finansowanie projektu „Rewitalizacja i
adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich", który to projekt został uprzednio zatwierdzony w ramach
Planu Rozwoju Lokalnego oraz wpisany do Strategii Rozwoju Miasta
przyjętej odnośną uchwałą Rady Miasta Podkowy Leśnej,
uchwala się co następuje:
§1
Rada Miasta wyraża dezaprobatę dla działań Radnej Marii Wolskiej
uznając je za niezgodne z uprzednimi uchwałami Rady Miasta w sprawie
Pałacyku i sprzeczne z interesem wspólnoty samorządowej Podkowy
Leśnej.
§2
Rada Miasta stwierdza nieprawdziwość zarzutów zawartych w
powołanym na wstępie piśmie, że okoliczności istotne dla sprawy
ustalono na podstawie fałszywych dowodów i załączników.
§3
Rada Miasta apeluje do Radnej Marii Wolskiej o wycofanie wniosku o
którym mowa w tytule uchwały, sprostowanie zawartych w nim informacji
zgodnie ze stanem faktycznym oraz poinformowanie o powyższym
stanowisku wszystkich podmiotów
zaangażowanych w niniejszą sprawę.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uroczysta Sesja Rady Miasta inaugurująca obchody 80-lecia
Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

Obchody 80-lecia powstania Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej
rozpoczęły się 9 kwietnia 2005 roku (w rocznicę podpisania aktu
notarialnego zakładającego spółkę Miasto-Ogród Podkowa
Leśna w roku 1925) Jubileuszową XXXV sesją Rady Miasta
Podkowy Leśnej, którą poprzedzono złożeniem kwiatów na
kamieniu węgielnym miasta przy figurze Matki Bożej przy udziale
pocztów
sztandarowych
wystawionych
przez
Szkołę
Podstawową im. Bohaterów Warszawy oraz drużyny harcerskie
ZHP i ZHR.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, wtadze powiatów
grodziskiego i pruszkowskiego oraz mieszkańcy naszego miasta.
a początku sesji głos zabrał ks. Proboszcz, Wojciech Osial
i zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Papieża Jana
Pawła II. Podczas sesji, burmistrz miasta Andrzej Kościelny dokonał
prezentacji 11 osobowego Komitetu Honorowego Obchodów 80 - lecia
miasta, w skład którego weszły osoby związane z historią i życiem
społecznym naszego miasta: Magdalena Arska, dr Elżbieta Skotnickalllasiewicz, Maria Iwaszkiewicz, Krystyna Michatowska, Kalina Pawtowicz,
ks. Leon Kantorski, prof. Jacek Kurczewski, prof. Maciej Mroczkowski,
proboszcz Parafii ks. Wojciech Osial, prof. Jerzy Regulski oraz Jacek
Wojnarowski. Następnie burmistrz krótko przedstawił wizję rozwoju
Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014, która została
zatwierdzona przez Radę Miasta w lutym br.

N

roczystość uświetniło wystąpienie prof. Jerzego Regulskiego, syna
Janusza Regulskiego - jednego z założycieli miasta, który
w sposób niezwykle ciekawy i barwny opowiadał o swoim dzieciństwie
i latach młodzieńczych spędzonych w rodzinnym domu na Zarybiu
(dziś siedziba Seminarium Adwentystów) na granicy Podkowy i Żółwina.

U

uże zainteresowanie wzbudziła prezentacja historycznych map
miasta oraz zdjęć pierwszych mieszkańców i najstarszych domów
dokonana przez dyrektora Muzeum w Stawisku, p. Oskara Koszutskiego.
Pani Małgorzata Stepień-Przygoda z Urzędu Miasta przedstawiła wstępny
zarys całorocznego programu obchodów 80-lecia. Rada Miasta podjęła
uchwałę o ustanowieniu 9 kwietnia Dniem Miasta - Ogrodu Podkowy
Leśnej oraz powołała komisję doraźną do opracowania Kodeksu Etyki
Radnego.

D

trakcie spotkania można było zapoznać się z albumami
dotyczącymi Podkowy Leśnej wykonanymi przez uczniów szkoły
samorządowej w ramach zajęć poświęconych wiedzy obywatelskiej jako
podsumowanie działu o Samorządzie Lokalnym.

W

Biuro Rady

RUBRYKA 997
Podkowiańscy dzielnicowi.
Zgodnie z obowiązującą strategią działań Policji dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu z mieszkańcami, odpowiedzialnym za właściwe
rozpoznanie występujących zagrożeń. Dzielnicowy powinien znać mieszkańców i swój teren. Wie komu należy pomóc, zna miejsca niebezpieczne,
potrafi niebezpieczeństwom zapobiec. To bardzo ważna funkcja. Sprawny, kompetenty, dzielnicowy, któremu można zaufać i na którym można
polegać, potrafiący słuchać i pomagać ludziom rozwiązać ich drobne ale ważne dla nich problemy to wizytówka nowoczesnej Policji. Teren Podkowy
Leśnej podzielony jest na dwa rejony. Rejon I obejmuje Podkowę Leśną Zachodnią w kierunku centrum ograniczoną ulicami Brwinowską, 1 Maja,
Jałowcową, Głogów, Irysową, Paproci, Kwiatową, Zachodnią i Gołębią-obsługuje dzielnicowy sierż. Bartosz Zając nr telefonu 0-600-997-508. Rejon II
zawiera teren Podkowy Leśnej Wschodniej w kierunku centrum ograniczony ulicą Młochowską, Wiewiórek, Jeża, Krecią, Łosia, Dzików i Krasińskiegoobstuguje asp. Robert Berlin nr telefonu 0-600-997-544. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta do kontaktów z dzielnicowymi
telefonicznie lub osobiście podczas dyżurów w Komisariacie Policji Podkowa Leśna ul. Brwinowską 17a
- nr telefonu 758-91 -10 lub 758-91 -05
Komendant Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej.

MAMY NOWY RADIOWÓZ

Z przyjemnością informujemy, że wychodząc naprzeciw apelom mieszkańców Podkowy Leśnej Komenda Stołeczna Policji wyposażyła nasz
Komisariat w nowy radiowóz. Jest to pojazd terenowy przystosowany do pracy w trudnych warunkach drogowych. Mamy nadzieję, że będzie on
dobrze służył bezpieczeństwu naszych mieszkańców.
Nadkomisarz Elżbieta Wisławska
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Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko"
Program 2 TVP
oraz Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
zapraszają

Państwa

na

Koncert Półfinałowy
Pierwszego

Ogólnopolskiego

„Festiwalu Piosenki Zaczarowanej"
który odbędzie się
14 maja /sobota/ w godz. 10-17
na terenie Parku Miejskiego
w Podkowie Leśnej obok Pałacyku-Kasyna
Uczestników i gości koncertu powita

ANNA DYMNA

Zaśpiewa dla Państwa 32 najzdolniejszych wokalistów wyłonionych z 360 osób, które wzięty udział w ogólnopolskich
eliminacjach. Ich występ oceniać będzie „na żywo" jury w skład którego wchodzą m.in. Krystyna Prońko, Bogusław Nowicki,
Jakub Skubikowski.
Festiwal ma doprowadzić do odnalezienia wśród osób niepełnosprawnych uzdolnionych wokalistów, którzy udowodnią,
że wózek lub wada wzroku nie przeszkadza w pięknym, dobrym technicznie i interpretacyjnie śpiewaniu.
Najlepsi z wykonawców wystąpią w koncercie finałowym 6 czerwca na Rynku Głównym w Krakowie. Chcemy dać szansę tym,
którzy w drodze do rozgłośni radiowych i firm płytowych stali dotąd na przegranej pozycji ze względu na swoją niepełnosprawność.
Jesteśmy przekonani, że konkurs pomoże nie tylko jego laureatom, ale przyczyni się także do zmiany wizerunku
wszystkich osób niepełnosprawnych.
Wierzymy, że muzyka jednoczy i pomaga przełamać wszelkie bariery, że sztuka to przestrzeń, która najlepiej łączy ludzi.
Retransmisja koncertu w Programie 2 TVP
Patronat Ministerstwa Kultury i Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Więcej informacji: www.tvp.pl/zaczarowana

BURMISTRZ MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
OGŁOSIŁ W DNIU 25 KWIETNIA 2005 ROKU W GAZECIE WYBORCZEJ
I NA STRONIE INTERNETOWEJ MIASTA PRZETARG PISEMNY
NIEOGRANICZONY
NA
NAJEM
LOKALU
UŻYTKOWEGO
STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ MIASTA PODKOWA LEŚNA
Charakterystyka lokalu.
Lokal użytkowy o powierzchni łącznej 84,69 m 2 , w budynku
wolnostojącym, murowanym przy ul. 1-go Maja 3 w Podkowie Leśnej
(działka nr ewid. 38 w obrębie 11, KW 24716), wyposażony w miejską
instalację wodno-kanalizacyjną, możliwość ogrzewania elektrycznego,
telefon. Konieczny bieżący remont i adaptacja.
Rodzaj działalności: mata gastronomia, klubo-kawiarnia z ustugami
towarzyszącymi sprzyjającymi integracji lokalnej społeczności z
uwzględnieniem grup w różnym przedziale wiekowym.
Okres najmu - do 5 lat.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu - 1952 zł. brutto (w
tym 22% VAT). Czynsz płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca w kasie
lub na konto Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.
Szczegółową specyfikację warunków przetargu wraz z formularzem
ofertowym można pobierać, za opłatą w wysokości 20 zł., w siedzibie tut.
Urzędu przy ul. Akacjowej 39/41 w pokoju nr 17, począwszy od dnia
28.04.2005 r.
Wszelkie informacje będą udzielane także pod numerem telefonu
758-98-78 w. 217 w godzinach pracy urzędu tj: pon. 12.00-20.00,
wt., czw., pt. 8.00 -16.00.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Przetarg na najem lokalu" w sekretariacie tut. Urzędu Miejskiego w
Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41 do dnia 30 maja 2005 r.
(poniedziałek) do godziny 19.00.
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Otwarcie ofert (część jawna) odbędzie się w dniu 03 czerwca 2005 r. o
godzinie 12,00 w sali ślubów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Podkowie
Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41 .
Ustala się główne warunki przetargu:
1. Część jawna przetargu Otwarcie i kwalifikacja ofert do dalszego etapu zgodnie ze specyfikacją
przetargu, zawiadomienie o terminie i miejscu części niejawnej oraz
przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
2. Część niejawna przetargu:
Wybór oferty na podstawie następujących kryteriów:
1. kwota oferowanego czynszu miesięcznego - 40 %
2. atrakcyjność dodatkowych usług skierowanych na integrację - 60 %
3. Wadium w kwocie 1100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) ptatne
w gotówce na konto Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej w BPH S.A.
30 1060 0076 0000 4110 8000 0343 o/Pruszków do dnia 30 maja 2005 r.
(dzień wpłynięcia na konto urzędu). Potwierdzony dowód jego wpłaty
należy zachować w celu przedłożenia komisji przetargowej w części
jawnej przetargu.
4. Termin zawarcia umowy najmu - do 21 dni od daty rozstrzygnięcia
przetargu.
UWAGI.
1. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy w
wyżej wymienionym terminie organizator przetargu może odstąpić od
zawarcia umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
2. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn oraz
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z oferty.
3. Zastrzega się możliwość zmniejszenia powierzchni wynajmowanej
o ok. 4m 2 , na umieszczenie w lokalu bankomatu, w przypadku
pozytywnego zakończenia prowadzonych negocjacji.
Burmistrz Miasta
/-/ Andrzej Kościelny

PIKNIK WIOSENNY

W sobotę 23 kwietnia w Pałacyku i Parku Miejskim odbyt się
PIKNIK WIOSENNY. Była to druga impreza z okazji jubileuszu
Miasta-Ogrodu.

I

mpreza zainicjowana przez Związek Podkowian przy współpracy
Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna
i Stowarzyszenia „Fabryka Sztuki" pod patronatem Burmistrza i przy
udziale Urzędu Miasta zgromadziła w tę słoneczną acz chłodną sobotę
licznych mieszkańców naszego miasta.

G

ościem honorowym była pani Maria Iwaszkiewicz, która niezwykle
barwnie opowiadała anegdoty o życiu mieszkańców Podkowy,
sportowych imprezach, które odbywały się przed Pałacykiem.
Dodatkową atrakcja była możliwość nabycia jej najnowszej książki
„Z PAMIĘCI" i otrzymania autografu

K

olejnym punktem programu były informacje Burmistrza Andrzeja
Kościelnego i pana Zbigniewa Pitułeja na temat przyszłości
Pałacyku jako Podkowiańskiego Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich. Była ona ilustrowana projektami technicznymi, które są
częścią wniosku skierowanego do Urzędu Marszałkowskiego.

C

zęść wspomnieniowo informacyjną we wnętrzach Pałacyku
zakończyło wystąpienie architekta Dariusza Śmiechowskiego,
który mówił o możliwościach wykorzystania ekologicznych rozwiązań
w renowacji domu i ogrodu.

P

rzybyli na piknik mieszkańcy mieli okazję zapoznać się ze
zdjęciami z osobistych archiwów Iwaszkiewiczów, z wybranymi
rysunkami technicznymi dotyczącymi rewitalizacji PAŁACYKU oraz
z materiałami promującymi szeroko pojęte budownictwo ekologiczne
(wyd. w ramach programu eduk-inofrm. DOM PRZYJAZNY).

S

potkanie to stało się również okazją do zaprezentowania prac albumów przygotowanych przez uczniów szkoły samorządowej
a poświęconych historii, przyrodzie i zabytkom MIASTA OGRODU.

N

A tarasie pałacyku i przyległym parku można było nabyć wyroby
wiklinowe, sadzonki, domki dla ptaków oraz prace artystów
plastyków skupionych „Fabryce Sztuki".

T
L

owarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu
wydawnictwa poświęcone Podkowie Leśnej

oferowało

swoje

eszek Majewski informował i demonstrował ekologiczne systemy
termoizolacji fibrex a Andrzej Sierpiński, pracownik naukowy
Instytutu Badawczego Leśnictwa udzielał informacji o zagrażających
naszym lasom owadach.

C

ałości dopełniła firma AMIGO oferując dania z grilla (karkóweczka
pycha !) oraz „milimoi" z pysznymi zdrowymi ciasteczkami.
Beata Tarłowska
ZWIĄZEK PODKOWIAN

PROJEKT POROZUMIENIA Z ORAGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI A MIASTEM

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że wzór porozumienia między miastem a organizacjami, które wnioskowały o wspólną realizację
projektu, jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu www.podkowalesna.pl pod hasłem „Organizacje
pozarządowe" oraz w sekretariacie urzędu. Prosimy o wypełnienie niniejszego porozumienia i złożenie go Urzędzie Miejskim
w Podkowie Leśnej w pokoju nr 6.
Małgorzata Stepień-Przygoda
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Wstępny zarys programu obchodów 80-lecia powstania Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.
Miesiąc:

RODZAJ IMPREZY

Komentarz
KWIECIEŃ

9 kwietnia

23 kwietnia

1. Inauguracja obchodów 80-lecia, w tym
ustanowienie Dnia Miasta Ogrodu Podkowa Leśna:
Uroczysta sesja Rady Miasta i Powołanie
Honorowego Komitetu Obchodów 80-lecia.

Związek Podkowian wydał folder „80 lat dziejów Podkowy
Leśnej" - będzie on dystrybuowany do wszystkich mieszkańców
wraz z Biuletynem Miasta

2. Piknik wiosenny w Patacyku - prezentacja planów
remontu Patacyku; .

Wspomnienia pani Marii Iwaszkiewicz; informacja
nt. budownictwa ekologicznego. Inicjatywa Związku
Podkowian i Stowarzyszenia Fabryka Sztuki

•

3. Społeczna inicjatywa odtworzenia ogrodu wokót
budynku Muzeum na Stawisku;

Inicjatywa zgłoszona przez Towarzystwo Przyjaciół
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna i Muzeum w Stawisku.

•

4. „Wirtualna Podkowa".
Projekt stworzenia interaktywnej i edukacyjnej
strony internetowej Podkowy Leśnej dot. jej historii i
teraźniejszości.

Jest to inicjatywa społeczna osób skupionych wokót
Fundacji Alternatywa.

•

5. Ogłoszenie konkursu fotograficznego dla
młodzieży „Nasze Miasto - Cztery Pory Roku".
Zakończenie konkursu w listopadzie.

•

6. Konkurs recytacji własnego wiersza - ogłoszenie
konkursu (marzec), ocena w kwietniu, ogłoszenie
wyników w maju.

•

7. Ogłoszenie konkursu wiedzy o Podkowie Leśnej
dla dzieci klas IV-VI szk. podstawowej oraz młodzieży
gimnazjalnej i licealnej. Zakończenie w czerwcu.

Inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa
Leśna, we współpracy z placówkami miejskimi. Wystaw prac osób
dorosłych na ten sam temat.

Inicjatywa Miejskiego Ośrodka Kultury

Inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa
Leśna, współpraca MOK i szkoły podkowiańskie

MAJ
30 kwietnia
-1 maja

1. Autosacrum i Rowerosacrum.

3 maja

2. Pokaz jazdy formacji kawaleryjskiej
ulicami miasta

21-22 maja
•
•
•

Są to najbardziej znane i od lat kojarzone z Podkową imprezy
religijno-plenerowe, corocznie organizowane przez Parafię Św.
Krzysztofa (udział Samorządowej i Społ. Szkoły Podstawowej)
Inicjatywa Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich
im. J. Dwernickiego i TKKF „Podkowa"

6. Podkowiański Labirynt Filozoficzny

Inicjatywa Fundacji Alternatywa. Tegoroczna impreza odbędzie
się również w budynku Pałacyku.

3. Ogłoszenie inicjatywy organizacji
Wystawy „Ojcowie Miasta".

Inicjatywa Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa
Leśna i Muzeum im. Iwaszkiewiczów w Stawisku

4. Ogłoszenie wyników konkursu na własny wiersz.

Inicjatywa Miejskiego Ośrodka Kultury

5. Zwiedzanie Ośrodka Pamięci Narodowej na
ul. Błońskiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej

Koło Kombatantów RP i BWP w Podkowie Leśnej
i Miejska Biblioteka Publiczna

CZERWIEC
4 czerwca
(sobota)

Inicjatywa Klubu Rodzinnego przy Parafii św. Krzysztofa.

4-5 czerwca

2. Piknik Rodzinny

ZHP i Szkoła Samorządowa

12 czerwca

3. „Niedziela integracyjna z osobami
niepełnosprawnymi".

Inicjatywa Wspólnoty Św. Jana Chrzciciela przy Parafii
św. Krzysztofa i Fundacji Alternatywa

20 czerwca
(poniedziałek)
•
•

•
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1. Obchody Dnia Dziecka i prezentacja książki
Beaty Wróblewskiej

4. Rajd szlakiem ścieżek edukacyjnych po
Podkowie i Lesie Młochowskim dla gimnazjalistów
z Podkowy, Nadarzyna, Grodziska Mazowieckiego,
Warszawy.
5. Rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu
wiedzy o Podkowie Leśnej.
6. Wydanie numeru specjalnego „Podkowiańskiego
Magazynu Kulturalnego" poświęconego 80-leciu
Miasta-Ogrodu

Inicjatywa Podkowiańskiego Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego
Inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna
Inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna

7. Planowane na czerwiec
- podpisanie w
Podkowie Leśnej w Stawisku umowy prywatyzacyjnej
WKD przez konsorcjum samorządowe, w skład
którego wchodzi Podkowa Leśna
Realizacja szeregu z przedstawionych inicjatyw organizacji społecznych związana jest z pozyskaniem dodatkowych środków
zewnętrznych na ich realizację. W związku z powyższym, zaproponowany, wstępny program obchodów 80-lecia powstania miasta

Miesiąc:

Komentarz

RODZAJ IMPREZY
CZERWIEC cd

•
25 czerwca

24-25 czerwca
•

8. Wydanie zestawu pocztówek na temat
Podkowy Leśnej.

Inicjatywa wspólna Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna, WKD, Urzędu Miasta i innych instytucji miejskich

9. Wystawa prac artystów skupionych
w „Stowarzyszeniu Fabryka Sztuki"

Wystawa odbędzie się w Pałacyku. Organizatorzy zakładają też
ogłoszenie konkursu na nowe prace, którego rozstrzygnięcie
nastąpi we wrześniu.

10. Przegląd twórczości artystycznej dzieci
i młodzieży z Podkowy Leśnej.

Inicjatywa Miejskiego Ośrodka Kultury

11. Rozpoczęcie Festiwalu „Letnie Koncerty
w Ogrodzie Kościele". Kontynuacja lipiec, sierpień.

Festiwal - jak co roku organizuje Parafia Św. Krzysztofa

LIPIEC
•
24 lipca

1. Kontynuacja Festiwalu „Letnie Koncerty
w Ogrodzie Kościele".

Parafia Św. Krzysztofa
Coroczna impreza organizowana przez Podkowiańskie Koło Ligi
Ochrony Przyrody we współpracy z Parafią Św. Krzysztofa

2. „Jarmark Ekologiczny".

•
3. Przygotowanie Wniosku o wpisanie Podkowy
Leśnej na Listę „Polskie Pomniki Historii".

Inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu i Związku
Podkowian. Taki tytuł ma aktualnie ok. 25 miast i obiektów
w Polsce, wpis na tę listę po odpowiednich opiniach Ministerstwa
Kultury dokonywany jest Zarządzeniem Prezydenta RP

SIERPIEŃ
•

1. Kontynuacja Festiwalu „Letnie Koncerty
w Ogrodzie Kościele"

Parafia Św. Krzysztofa
WRZESIEŃ

17-23 września
17-18 września

19-23 września

17 września 23 października
•
•
•

1. Europejskie Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej,
w tym:
1) 2 dni otwartych imprez plenerowych: w tym
szczególnie otwarcie dla zwiedzających ogrodów
prywatnych, organizacja wycieczek szlakiem zieleni
miejskiej i rezerwatów, wykłady nt. historii i koncepcji
miast-og rodów
2) 4 kolejne dni - organizacja 3 warsztatów dla
studentów, mieszkańców i urzędników nt. rewaloryzacji
zabytkowych domów prywatnych, rewaloryzacji Parku
i systemu informacji miejskiej;

Europejskie Dni Dziedzictwa są imprezą coroczną
organizowaną pod auspicjami Rady Europy. Chętne miasta lub
instytucje prezentują swoje dziedzictwo osobom przyjezdnym z
innych miast i mieszkańcom, szczególnie nowym. W tym roku z
inicjatywy Burmistrza EDD będą organizowane również w
Podkowie Leśnej
W ten weekend odbędzie się bardzo wiele imprez
towarzyszących organizowanych przez Parafię i stowarzyszenia
podkowiańskie, a także Dyrekcję WKD

2. VI Festiwal - Muzyczne Konfrontacje
„W Salonie i w Ogrodzie".

Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk.
Plansze i fotogramy z tej wystawy staną się zaczątkiem Muzeum
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

3. Prezentacja wystawy „Ojcowie Miasta".
4. Wydanie albumu „Artyści Podkowy Leśnej
na 80-lecie".

Inicjatywa Miejskiego Ośrodka Kultury

5. Wydanie wrześniowego numeru „Azeteki" czyli
miesięcznika Fundacji Alternatywa - poświęconego
tematowi ogrodów.

Inicjatywa Fundacji „Alternatywa"

•

6. Wydanie książki Grażyny Zabłockiej - „Historia
Kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej".

Inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna

•

7. Dni Podkowy Leśnej w Szkole Samorządowej

Inicjatywa Szkoły Samorządowej

PAŹDZIERNIK
•

1. Kontynuacja VI Festiwalu - Muzyczne
Konfrontacje „W Salonie i Ogrodzie".

Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk.
LISTOPAD

11 Listopada

1. Uroczysta sesja Rady Miasta - kończąca obchody
80-lecia,

11 Listopada

2. Położenie 15-tonowego granitowego kamienia pomnika przyrody -w Parku Miejskim upamiętniającego
założycieli Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna (...)

Inicjatywa Oddziału Ligi Ochrony Przyrody i Urzędu Miasta

•

3. Wystawa laureatów konkursu fotograficznego
„Nasze Miasto - Cztery Pory Roku".

Inicjatywa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

•

4. Wydanie 2-go numeru Podkowiańskiego
Magazynu Kulturalnego (podsumowanie obchodów
80-lecia: najważniejsze teksty, referaty i wywiady z
imprez w ramach obchodów EDD i 80-lecia)

Inicjatywa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

5. Seminarium na temat „Zrównoważonego
Rozwoju Miast Zielonych" w Stawisku

Inicjatywa Związku Podkowian

•

Msza Św. za Miasto, parada Ułanów Grochowskich, Uroczysty
koncert.lnicjatywa Burmistrza, Rady Miasta i Ks. Proboszcza.

może jeszcze ulec zmianie. O zmianach i ewentualnym uszczegółowieniu będziemy Państwa informować na stronie internetowej
miasta (www.podkowalesna.pl).
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODKOWIE LEŚNEJ

18.03.05 - kl.II A gimn. obejrzała wystawę o Stanisławie Staszicu
w Muzeum Literatury.
23.04.05 - odbyt się uroczysty apel z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych. Program dla uczniów szkoty podstawowej przygotowała
p. Anna Paszko, natomiast przedstawieniem gimnazjalnym kierowała
siostra Agnieszka. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło księdza
proboszcza i rodziców, dzięki którym atmosfera stała się serdeczna i
rodzinna. Po apelu wszyscy udali się do klas, aby podzielić się
świątecznym jajkiem i złożyć sobie życzenia.
4.04.05 - Wszystkich w szkole poraziła wiadomość o śmierci Ojca
Świętego Jana Pawła II. Uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły na dużej
przerwie, stanęli w hollu i na korytarzach trzymając się za ręce. W
skupieniu modliliśmy się i słuchali słów Ojca Świętego kierowanych do
dzieci i młodzieży. Było to najbardziej podniosłe i wzruszające
wydarzenie w całej historii szkoty. Na przeciw wejścia ustawiono portret
Jana Pawła II. Przez cały okres żałoby narodowej otaczały go płonące
znicze i mnóstwo kwiatów. Na każdej lekcji nauczyciele wspólnie z
uczniami przeżywali te ciężkie chwile, dzieląc się swymi przeżyciami i
przemyśleniami.
5.04.05. - Już następnego dnia, uczniowie klas szóstych przystąpili do
sprawdzianu kończącego szkołę podstawową. Wszystko przebiegło
sprawnie, a szóstoklasiści byli zadowoleni z siebie, informując nas, że
sprawdzian nie był
wcale taki trudny. Tego samego życzymy
gimnazjalistom, których dopiero czekają te emocje.
6.04.05 - 18.04.05. we wszystkich klasach naszego gimnazjum
przeprowadzono zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień.
Zajęcia prowadziła psycholog, pracowniczka MONAR-u, p. Ewa Korpetta.
Warsztaty zostały sfinansowane z budżetu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stanowiły część programu
profilaktyki uzależnień prowadzonego w naszej szkole przez p.Beatę
Sawicką.
9.04.05.- Piotr Wiązecki z IIIA gimn. uzyskał tytuł laureata w I Edycji
Konkursu dla Gimnazjalistów organizowanego przez Społeczne Liceum
Ogólnokształcące nr.5 w Milanówku w kategorii matematyka.

12.04.05. - odbyły się szkolne eliminacje do konkursu recytatorskiego,
organizowanego przez Muzeum im. A. J. Iwaszkiewiczów na Stawisku.
Do konkursu stanęło 18 uczniów . Jury (p.Anna Bobińska, p.Anna
Paszko, p. Agnieszka Rebzda oraz p. Janina Juczkowicz) wybrało
sześcioro finalistów: Paulę Margas, Zosię Szwech i Sylwię Andrzejewską
ze szk. podst. oraz Karola Niewiadomskiego, Martynę Świętek i Zofię
Skowron z gimnazjum.
Uczniowie złożyli też swe prace na konkurs na recytację własnego
wiersza, organizowany przez MOK. Młodzi poeci czekają na wyniki
wstępnych eliminacji.
13.04.05 - kl.5A z p .Anną Paszko była na bardzo ciekawej lekcji
muzealnej pt. „W średniowiecznym skryptorium".
14.0405 - Gimnazjaliści: Krzysztof Kruk, Bartek Tarnowski oraz Marek
Domaszczyński zdobyli II miejsce w eliminacjach Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i wygrali dla szkoty
upragniony odtwarzacz DVD. Gratulujemy i dziękujemy.
15.04.05 - Uczniowie pod kierunkiem siostry Agnieszki i z pomocą p.
Justyny Pieńkowskiej przygotowali Dzień Afrykański, który przybliżył nam
problemy misyjne. Gościliśmy siostry klawerianki i siostry służki
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, które opowiadały nam o Afryce
i swojej pracy misyjnej. Wystąpił zespół muzyki gospel ĄMister Blaizi z
Kamerunu. Ogromne wrażenie zrobiła na nas piękna dekoracja
p.Grzegorza Bolka, która na chwilę przeniosła nas pod szczyt
Kilimandżaro. Zebrane pieniądze z akcji charytatywnej i loterii fantowej
zostały przekazane na szkołę w Kamerunie
Tego samego dnia uczniowie brali udział w sztafetowych biegach
przełajowych w Międzyborowie. Chłopcy ze szkoły podst. zajęli IV
miejsce , a chłopcy z gimnazjum oraz dziewczynki ze szk. podst. - V
miejsce. III miejsce zajęty dziewczynki z gimnazjum. Sportowcom
gratulujemy.
Ponadto w kwietniu 2005 dzięki ofiarności sponsora Zakładu Urządzeń
Odpylających i Wentylacyjnych p. Lucjana Łuczyńskiego z Końskich
oraz pieniądzom z kasy Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej została
wyposażona szkolna siłownia. Zakupiony sprzęt już służy uczniom .

9.04.05 - uczniowie naszej szkoty brali udział w uroczystych
obchodach 80-lecia miasta - ogrodu Podkowy Leśnej. Wystąpiły dwa
poczty sztandarowe szkolny i harcerski. Uczniowie brali udział w
uroczystym apelu przy figurce Matki Boskiej przy ul. Bluszczowej. Po
uroczystej sesji uczniowie zaprezentowali swoje prace
związane
tematycznie z Podkową Leśną.

Janina Kmita-Juczkowicz

Szanowni Mieszkańcy Podkowy Leśnej !!!
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej pragnie Państwu przypomnieć o zagrożeniu dla zdrowia i środowiska jakie powoduje palenie odpadów (przede
wszystkim tworzyw sztucznych) w piecach CO oraz w ogniskach. Spalanie nawet zupełnie małej ilości odpadów zatruwa wszystko wokół (glebę,
mury, drewno) i to na wiele lat truciznami znacznie groźniejszymi niż cyjanek potasu.
Podczas spalania tworzyw sztucznych wydziela się trujący chlorowodór, cyjanowodór, dioksyny a także powstają tlenki siarki,
węgla, azotu i metale ciężkie.
Trucizny te działają powoli, ale wywołują nieuleczalne choroby - najczęściej nowotworowe.
Nieobojętne dla środowiska jest także spalanie chwastów oraz resztek roślin, liści oraz innych materiałów organicznych, zwłaszcza gdy są one
wilgotne. Podczas spalania wydzielają one bardzo dużo gryzącego dymu, zawierającego również szkodliwe dioksyny a także trujący tlenek węgla
oraz dwutlenek węgla przyczyniający się do globalnego efektu cieplarnianego.
Jeśli więc chcesz zachować zdrowie Twoje i Twojej Rodziny a także chronić środowisko naturalne
* Nigdy nie pal odpadów (w szczególności plastików) - ani w ogródku, ani w piecu CO
* Nigdy nie pozwól robić tego sąsiadom, bo od nich również zależy Twoje zdrowie
* Pamiętaj, że za palenie „plastików" oraz liści w przydomowych ogródkach grożą grzywny.
Przygotował: Jaromir Chojecki
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
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AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
Pisząc poniższe slowa, mamy świadomość małości wszelkich działań
wobec wydarzeń, które poruszyły nasze serca w ostatnim czasie. Jako
społeczność szkolna razem z całym światem przeżywaliśmy
te wydarzenia, które miały miejsce pod koniec marca i w początkach
kwietnia.
Kiedy dowiedzieliśmy się o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia Jana
Pawła II, a potem o jego odejściu do Domu Ojca, staraliśmy się włączyć
w modlitwy całego Kościoła. Życie szkolne toczyło się niby swoim
normalnym trybem, a jednak inaczej. Spotykaliśmy się (i nadal
spotykamy) na wspólnych modlitwach. Niektórzy uczniowie i nauczyciele
uczestniczyli w Mszach Świętych, odprawianych w intencji zmarłego Ojca
Świętego na Placu Piłsudskiego w Warszawie, niektórzy przychodzili na
Apel Jasnogórski do podkowiańskiego kościoła lub nabożeństwa
w swoich parafiach. Wciąż szukamy sposobu, w jaki moglibyśmy uczcić
pamięć wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II, mając w pamięci słowa
jego testamentu: „Po śmierci proszę o Msze Święte i modlitwę."

co było?

21 marca
Pierwszy Dzień Wiosny w Zjednoczonej Europie - pod takim hasłem
przedstawiciele Samorządu Szkolnego zorganizowali obchody
tegorocznego Pierwszego Dnia Wiosny. Wszystko zostało uroczyście
rozpoczęte odśpiewaniem hymnu Unii Europejskiej. Potem uczniowie
szkoły podstawowej poszli do swoich klas, gdzie mieli specjalne zajęcia,
m.in. śpiewanie piosenek europejskich w różnych językach, gimnazjaliści
zaś udali się na spotkanie z Panią Profesor Jadwigą Staniszkis,
profesorem socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie
Studiów Politycznych PAN. Uczniowie rozmawiali z niezwykłym gościem
głównie o problemach i korzyściach, wynikających z przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej.
Po tym spotkaniu można było spróbować specyficznych dań z krajów
Unii, które przygotowały klasy młodsze (największym powodzeniem
cieszyło się włoskie spaghetti, sałatka grecka i niemieckie pieczone
kartofle). Posileni i zadowoleni uczniowie znów wzięli się ostro do pracy:
młodsi, z klas 4-6 rysowali flagi i herby państw, przygotowywali plakaty,
zbierali ciekawostki. W tym czasie gimnazjum pracowało w grupach
językowych: angielskiej, niemieckiej i francuskiej; w każdej z nich
zaproszona osoba rozmawiała z uczniami w swoim ojczystym języku o
związkach jej kraju z Unią.
Ostatnią część tego wyjątkowego dnia stanowiła debata, przygotowana
przez uczniów, którzy stawiali pytania na nurtujące ich problemy: Bariery
wiekowe, Aktywność społeczna w środowisku lokalnym, Ksenofobia i
rasizm, Problem ludzi starszych. Debata, w której uczniowie bardzo

chętnie brali udział i dzielili się swoimi poglądami, data im szansę
przećwiczenia interesującej formy podejmowania decyzji. Po dyskusji na
każdy z tematów uczestnicy formułowali wnioski, których nie
powstydziliby się dorośli dyskutanci: konieczność wprowadzenia w
szkołach edukacji prolokalnej i proekologicznej, wprowadzenia lekcji
języka migowego oraz zajęć z pierwszej pomocy, zorganizowania klubów
i imprez dla osób starszych oraz konieczność niesienia przez młodzież
pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym.
Dzięki zajęciom zorganizowanym tego dnia mieliśmy okazję
przekonać się, jak wiele zależy od nas samych.
Wszyscy uczestnicy uważają ten dzień wiosny za bardzo udany
i potrzebny.
Krystyna Peplińska,
Przewodnicząca Samorządu Szkolnego
30 marca
Zgodnie z wieloletnią tradycją pierwszego dnia po wielkanocnej
przerwie świątecznej wspólnie z wychowawcami i nauczycielami
spożyliśmy w klasach uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Na naszych
stołach pojawiły się pokarmy, które rano poświęciliśmy podczas Liturgii
Słowa w kościele.
Po śniadaniu klasy gimnazjalne pojechały obejrzeć wystawę pt. Mózg,
która jest eksponowana w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wiele
stanowisk robiło wrażenie, ale największa popularnością cieszyły się
„odwrotne okulary" i „odwrotna hulajnoga".
Ostatnim akcentem tego dnia było obejrzenie wystawy Szlachecki stół
Wielkanocny, przygotowanej w budynku dawnej kuchni pałacowej
w Wilanowie oraz zwiedzanie tamtejszego kościoła św. Anny.

współpraca z GAP - cd
W ostatnim biuletynie wspominaliśmy o współpracy naszej szkoły
z organizacją GAR Oprócz wysyłania wolontariuszy do Polski organizacja
ta zajmuje się także rekrutacją młodych ludzi w wieku od 18 do 25 lat
chętnych do pracy jako wolontariusze w Anglii. Szczegółowe informacje
można uzyskać:
w Warszawie u p. Anny Wróbel - annawrobel@hotmail.com
w Poznaniu u p. Macieja Dobrzyńskiego - maciejdp@yahoo.co.uk
na stronie internetowej - www.gap.org.uk
Red.: Iwona Zubka-Krawczyk

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
(po nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dnia 16 grudnia 2004 roku
-DZ. U. Nr 281 poz. 2781)
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic
w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do
edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
3. P Pomoc materialna przysługuje zameldowanym na terenie miasta:
4.1)uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2)wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków
umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7,
a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3)uczniom szkól niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji
obowiązku nauki,
4)słuchaczom
niepublicznych
kolegiów
nauczycielskich
i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

U KTÓRYCH MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ DOCHODU NA 1 OSOBĘ
W RODZINIE NIE PRZEKRACZA KWOTY 316 ZŁ NETTO
Dochód ustala się na zasadach określonych w art.8 ust. 3-13 ustawy
o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się pomocy
materialnej socjalnej i motywacyjnej, przyznanej na podstawie tej ustawy.
Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze
środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości,
która łącznie z innym stypendium nie przekracza w skali roku 1120 zł dla
uczniów i 1008 zł dla słuchaczy kolegiów.
Pomoc ma charakter socjalny:
Może być przyznana jako:
- stypendium szkolne
- zasiłek szkolny
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od dnia I stycznia
2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. uprawnieni mogą składać do dnia 31
maja 2005 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.
Wnioski do pobrania w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub na stronie
urzędu miasta: www.podkowalesna.pl Regulamin udzielania pomocy
materialnej dostępny jest na stronie urzędu j.w.
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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

- 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 - 1 0 - 1 8
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

EWIDENCJA LUDNOŚCI i EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
- tel. 729-10-62 lub 758-98-78 w.116 pokój nr 7
REFERAT FINANSOWY

5. Jaryczewski 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

SKARBNIK GMINY - MARIA OSTROWSKA
tel. 758-98-78 pokój nr 15
e-mail: skarbnik@podkowalesna.pl

10. Skowron Wojciech - wojciech.skowron@podkowalesna.pl

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
- tel. 758-98-78 w.110 pokój nr 4

13. Maria Wolska - maria.wolska@podkowalesna.pl

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

11. Stencka Alina - alastencka@podkowalesna.pl
12. Szymański Aleksander - a.szymanski@podkowalesna.pl

Radni Małgorzata Pabis-Janus i Włodzimierz Sobociński nie
posiadają adresów internetowych - korespondencję e-mailową
można do nich kierować na radamiasta@podkowalesna.pl

KASA - oraz sprawy dotyczące podatku od środków
transportowych
przerwa 1300 -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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Bezpłatne sadzonki sosny
dla mieszkańców Podkowy Leśnej
Urząd Miejski informuje o możliwości otrzymania
bezpłatnych sadzonek sosny pospolitej (wysokość
ok 20 cm) z zakrytym systemem korzeniowym.
Zamówienia można składać w Urzędzie Miasta
(pokój 11) lub telefonicznie pod nr 758 90 04 do dnia
20.05.2005.
Jaromir Chojecki

