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17–18 WRZEŚNIA 2005

ZAPROSZENIE
1909 roku Stanisław Wilhelm Lilpop nie
W
zawahał się sprzedać dóbr Brwinów. Pozostały mu jedynie folwark myśliwski Wilhelmów i jego
leśne otoczenie, którym nadał nazwę Podkowa
Leśna. Podkowiańskie knieje okazały się zbyt małe,
aby zaspokoić ambicje zapalonego myśliwego.
Dokonana transakcja pozwoliła mu jednak zrealizować swoje źle skrywane, gdyż powszechnie znane
wśród przyjaciół, pragnienie wyruszenia w podróż
w pogoni po trofea, za którymi do Afryki ściągali
wówczas liczni myśliwi. Pośpiech w oddawaniu celnych strzałów podyktowany był zapewne przeczuciem, że niebawem kraj, który był źródłem białego
złota, zakaże polowań na słonie. Pół wieku później,
państwo do którego udał się na emigrację Książe
Sapieha, zabroni strzelania do zwierząt, twierdząc,
iż przyroda jest jego największym bogactwem.
Podczas safari w Kenii Stanisław Wilhelm Lilpop
zetknął się zapewne z kolonialnym stylem życia
angielskiej socjety, nienagannymi manierami,
wysublimowanymi przyjemnościami podanymi
w sarkastycznym sosie. Świat kolonialny z początku wieku nie był jedynym trofeum, które przywiózł
z wyprawy po wschodniej Afryce. Zapewne tam
angielscy przyjaciele zarazili go modną wówczas
koncepcją miasta-ogrodu. Jej twórca Ebenezer
Howard twierdził, iż stanowi ona antidotum dla
wielkomiejskiego stylu życia poprzemysłowej
Anglii końca XIX wieku, w którym społeczne więzy
ulegają zerwaniu. Już w 1911 roku powstaje pierwszy zarys projektu parcelacji dóbr Podkowa Leśna
wzorowany na angielskiej koncepcji miasta-ogrodu. Pomysły potrzebują niekiedy czasu, aby
mogły nabrać realnych kształtów. Ostatecznie w
roku 1925 Antoni Jawornicki przeniósł na papier
koncepcję, o której właściciel majątku Wilhelmów
nie przestawał myśleć od 10 lat.
Łukasz Willman
Magda Prosińska
Koordynatorzy Europejskich Dni Dziedzictwa

Ulotka zapowiadająca powstanie miasta-ogrodu
Podkowa Leśna zachęcała spieszących się przechodniów warszawskiej ulicy do zamieszkania
w otoczeniu leśnych ogrodów, 20 km od stolicy.
Łączność zapewniała szybka kolejka elektryczna.
80 lat później organizatorzy Europejskich Dni
Dziedzictwa zapraszają mieszkańców Podkowy
Leśnej i ich przyjaciół do wyruszenia w podróż po
współczesnym mieście-ogrodzie. Genius loci miasta tworzą nie tylko stare domy i historie rodzin je
zamieszkujących, lecz także aspiracje i aktywność dzisiejszych mieszkańców. Europejskie Dni
Dziedzictwa w Podkowie Leśnej, organizowane
17-18 września br., są propozycją spędzenia
wrześniowego weekendu w plenerze. Liczne
wydarzenia artystyczne, kulturalne i sportowe
odbywające się w przestrzeni prywatnych ogrodów i na terenie parków miejskich nawiązują do
tradycji Podkowy lat 30. i tworzą współczesną tożsamość miasta. Wrześniowa podróż po ogrodach
może być również polowaniem. Trofeami będą
wrażenia, niekiedy ulotne, wyniesione z miejsc,
które gospodarze zdecydowali się udostępnić
swoim gościom. Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa zapraszamy do odwiedzenia: Stawiska,
Pałacyku-Kasyno, pałacyku myśliwskiego Lilpopów, willi Aidy, willi Państwa Strzeleckich, prywatnej sali koncertowej Józefa Kolinka, willi Renata,
"Fabryki Sztuki", kawiarni Milimoi, kościoła-ogrodu i innych miejsc magicznych, których adresy
znajdą Państwo w załączonym programie
i na stronie www.podkowalesna.pl.
Panie i Panowie, drodzy Podkowianie i Goście,
polowanie otwarte, ogrody również.

Andrzej Kościelny
Burmistrz Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 26 sierpnia 2005 roku.
Podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach
i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na 25 września 2005 roku
oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na 9 października 2005 r.
Nr
obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

1

Bażantów, Błońska, Bobrowa, Borsucza, Brwinowska, Dzików,
Główna, Gołębia, Helenowska, Jaskółcza, Jelenia, Jeża, Krasek,
Krecia, Królicza, Kukułek, Lisia, Lotnicza, Łosia, Miejska, Myśliwska,
Ogrodowa, Orla, Ptasia, Rysia, Sarnia, Sępów, Słowicza, Sokola,
Sójek, Szczygla, Szpaków, Warszawska, Wiewiórek, Wróbla,
Zachodnia, Zamkowa

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Świerkowa 1
Podkowa Leśna
(lokal wyborczy dostosowany dla osób
niepełnosprawnych)*

2

Akacjowa, Bluszczowa, Borowin, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Czeremchowa, Dębowa, Ejsmonda, Głogów, Grabowa, Graniczna, Irysowa, Iwaszkiewicza, Jałowcowa, Jana Pawła II (dawna 1 Maja),
Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa,
Kolejowa, Konwalii, Kościelna, Krasińskiego, Krokusowa, Kwiatowa,
Leśniczówka Dębak, Lilpopa, Lipowa, Mickiewicza, Młochowska,
Modrzewiowa, Orzechowa, Paproci, Parkowa, Podleśna, Reymonta,
Różana, Sasanek, Sienkiewicza, Słowackiego, Sosnowa, Sportowa,
Storczyków, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Wschodnia, Żeromskiego, 11 Listopada

Zespół Szkół
ul. Jana Pawła II 20
Podkowa Leśna

UWAGA! Wyborcy niepełnosprawni na swój wniosek złożony w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej do dnia 15 września
2005 r. mogą zostać dopisani do spisu wyborców w obwodzie głosowania nr 1, w którym lokal (Miejski Ośrodek Kultury) jest
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyłącznie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na
dzień 25 września 2005 r.
Lokale wyborcze obwodowych komisji wyborczych będą czynne w godzinach 6.00- 20.00.
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
/-/ Andrzej Kościelny

Program Przejrzysta Polska

W

ramach realizacji programu "Przejrzysta Polska" Burmistrz Miasta wprowadził zarządzeniem nr 36/2005
procedurę konkursowego naboru na stanowiska urzędnicze
i kierownicze w Urzędzie Miasta. Tekst procedury znajduje
się na stronie internetowej miasta i na tablicy informacyjnej
w urzędzie.
Maria Górska
Sekretarz Miasta

Rozszerzenie bezpłatnej
segregacji śmieci

P

ocząwszy od 1 października, Firma AMINEX, za wystawione do odbioru worki ze śmieciami segregowanymi,
zobowiązała się zostawić na wymianę bezpłatnie po jednym
worku w tym samym kolorze co wystawione. Do tej pory
dotyczyło to tylko zielonych worków na tworzywa sztuczne.
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WYWÓZ LIŚCI

Z

organizowany wywóz liści z prywatnych posesji rozpocznie się w tym roku od 22 października. Odbiór w
dniach:
I rejon - 22 października
II rejon - 29 października
III rejon - 5 listopada
IV rejon - 12 listopada
Osiem bezpłatnych worków będzie do odebrania w Urzędzie Miejskim w dniach 10-15 października w godzinach:
10.10 - 12.00-20.00
11.10 - 8.00-16.00
12.10 - 12.00-20.00
13.10 - 8.00-16.00
14.10 - 12.00-20.00
15.10 - 9.00-15.00 (sobota)
Jednocześnie w sklepach podkowiańskich będzie można
zakupić dodatkowe worki na własny koszt.

RAPORTY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH
ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

W

kwietniu 2005 r. w podkowiańskich szkołach przeprowadzono sprawdzian dla uczniów klas 6-tych szkół
podstawowych i III klas gimnazjum. Przekazane przez OKE
raporty ze sprawdzianu dla klas 6-tych oraz z egzaminu gimnazjalnego pozwalają spojrzeć na wyniki szkół na tle wyników w województwie mazowieckim. Zawarte w raportach
informacje są także przedmiotem szczegółowej analizy przez
Rady Pedagogiczne, a to z kolei jest źródłem wskazówek do
podnoszenia jakości pracy szkół. Raporty pozwalają analizować wyniki sprawdzianu i egzaminu w rozbiciu na poszczególne przedmioty oraz konkretne umiejętności uczniów,
które podlegały sprawdzeniu.
Test, jaki rozwiązywali uczniowie klas 6-tych sprawdzał
5 kluczowych umiejętności określonych w standardach
wymagań egzaminacyjnych:
 czytanie- np. tekstu popularnonaukowego, ale też danych
z tabeli
 pisanie - czyli umiejętność redagowania tekstu na podany
temat,
 rozumowanie- czyli rozpoznawanie charakterystycznych
cech obiektów, wyjaśnianie, rozwiązywanie, analizowanie
 korzystanie z informacji- tzn. umiejętność posługiwania się
źródłami informacji
 wykorzystywanie wiedzy w praktyce- rozwiązywanie problemów, posługiwanie się poznanymi terminami
Test gimnazjalny składał się z dwóch części: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Zgodnie ze strukturą
egzaminu w części humanistycznej sprawdzano opanowanie
dwóch umiejętności:
 czytanie i odbiór tekstów kultury- tekstu popularnonauko-

wego, publicystycznego poetyckiego, ale i rysunków, fotografii, miniatur średniowiecznych. Należało wykazać się
umiejętnością czytania na poziomie dosłownym i przenośnym, wyszukiwaniem informacji, interpretowaniem tekstów
 tworzenie własnego tekstu- m.in. redagowanie planu, listu,
formułowanie argumentów, wnioskowanie na podstawie
informacji zawartych w tekstach.
W części matematyczno-przyrodniczej sprawdzaniu podlegały umiejętności i wiadomości opisane w 4 obszarach
wymagań egzaminacyjnych:
 umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu- np. stosowanie terminów i pojęć matematyczno- przyrodniczych,
wykonywanie obliczeń w sytuacjach praktycznych
 wyszukiwanie i stosowanie informacji- odczytywanie informacji z mapy, tabeli, schematu, operowanie informacją
 wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależnościm. in. wskazywanie prawidłowości w funkcjonowaniu układów i systemów, posługiwanie się językiem symboli
i wyrażeń algebraicznych, stosowanie zintegrowanej wiedzy do objaśniania zjawisk przyrodniczych
 stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów- tzn. analizowanie sytuacji problemowej, tworzenie i realizowanie planu rozwiązania sytuacji
problemowej, opracowywanie wyników, w tym ich interpretowanie i przedstawianie.
Poniżej przedstawiono średnie wyników sprawdzianów
i egzaminów, jakie uzyskały szkoły w Podkowie Leśnej.

SZKOŁY PODSTAWOWE
Nazwa szkoły

Czytanie

Pisanie

Rozumowanie

Wykorzystanie
wiedzy w praktyce

Korzystanie
z informacji

Średnia
dla arkusza

Zespół Szkół Samorządowa
Szkoła Podstawowa

8,71

8,26

6,84

6,66

3,47

33,95

Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Sw. Teresy od Dzieciątka Jezus

9,50

9,33

7,72

7,61

3,83

38,00

Srednie wyników
dla województwa

8,34

6,79

5,96

6,05

3,07

GIMNAZJA
Część humanistyczna
Nazwa szkoły

Czytanie

Tworzenie Dla arkusza

Średnie liczby punktów
Część matematyczno-przyrodnicza
Stosowanie
wiedzy

Umiejętne
stosowanie
terminów

Wskazywanie Wyszukiwanie Dla arkusza

ZESPÓŁ Szkół
Publiczne Gimnazjum

21,39

18,10

39,49

4,17

10,44

7,54

9,37

31,53

Gimnazjum nr 2 im.
św. Hieronima
w PODKOWIE Leśnej

22,76

20,12

42,88

4,12

12,00

9,88

10,18

36,18

Podkowińskie
Gimnazjum nr 3

22,25

18,75

41,00

4,38

10,38

7,00

9,13

30,88

Średniewyników
dla województwa

19,55

14,92

34,47

3,07

8,48

6,29

8,02

25,86
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APEL O OSZCZĘDZANIE WODY

W

obec wzrastającego zapotrzebowania na wodę przy
jednoczesnym ograniczonym zapasie wód podziemnych w Podkowie Leśnej powtarzamy apel o racjonalne i
oszczędne używanie uzdatnionej wody wodociągowej.
Przypominamy, że redukcji zużycia wody może dokonać
każdy z nas w swoim domu i to bez nakładów finansowych.
Oszczędności dla budżetu domowego będą znaczne, a dla
środowiska podkowiańskiego nieocenione.
Kilka rad jak oszczędzać wodę:
1. Nigdy nie wylewajmy niepotrzebnie wody, kiedy można jej
użyć np.: do podlewania kwiatów, ogrodu, czy sprzątania,
2. Używajmy zmywarki i pralki tylko wtedy, kiedy ją uzupełnimy lub ustawmy na program oszczędnościowy, zużywający wodę w ilości adekwatnej do wielkości załadunku,
3. Zaizolujmy rury doprowadzające ciepłą wodę do kranu.
Będziemy mieć szybciej ciepłą wodę i unikniemy jej marnowania, kiedy się podgrzewa,
4. Naprawmy kapiące krany wymieniając uszczelki. Jeżeli
kran kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę można
oczekiwać utraty 11935 litrów wody rocznie. Będzie to
dodane do kosztów naszego rachunku za wodę i ścieki, a
tyle wody ubędzie w środowisku
5. Sprawdźmy czy nasza instalacja wodociągowe nie ma
przecieków. Np. odczytajmy nasz wodomierz przed i po
dwugodzinnym nie korzystaniu z wody. Jeżeli nie wykazuje dokładnie tego samego stanu, to prawdopodobnie
mamy przeciek,
6. Trawniki podlewajmy bardzo oszczędnie. Ogólną regułą
jest to, że trawa potrzebuje podlewania latem co 5-7 dni.
Obfity deszcz eliminuje konieczność podlewania nawet
do 2 tygodni,
7. Podlewajmy trawniki wczesnym rankiem, kiedy temperatura i prędkość wiatru są najniższe. To redukuje straty
wynikłe na skutek parowania. Ustawmy zraszacz tak, aby
podlewać tylko trawnik i kwiaty, a nie miejsca wybetonowane.
9. Okryjmy ziemię korą dla zachowania wilgotności. To
pomaga również kontrolować chwasty, które konkurują z
roślinami o wodę,
10. Nie myjmy wężem wjazdu czy chodnika - używajmy
szczotki, co zaoszczędzi setki litrów wody.
Urząd Miasta

BUDOWA KANALIZACJI
NA UL. BUKOWEJ

B

udowa kanalizacji na ulicy Bukowej spowodowała
uciążliwości dla mieszkańców ulic Sosnowej i Topolowej, którymi prowadzony jest objazd, spotęgowane dodatkowo niesprzyjającą pogodą (brak opadów powodujący
pylenie). Przewidywany termin zakończenia budowy ul.
Bukowej - do dnia 15 września br. Prace te należało wykonać w tym terminie z uwagi na harmonogramy związane z
ich kredytowaniem.
Prosimy mieszkańców w/w ulic o wyrozumiałość wobec
zaistniałej sytuacji.
Dział Inwestycji

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU
KAMPANII
"ZACHOWAJ TRZEŹWY
UMYSŁ`2005"

K

ampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł organizowana
przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy
Radiowych - Fundacja "Trzeźwy Umysł" finansują samorządy
lokalne oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
Akcja odbywa się po raz czwarty. Organizatorzy przekonują,
że sport, rozwijanie umiejętności, pozytywne myślenie, są
alternatywą dla używek i zwykłej, podwórkowej nudy. Znani
sportowcy (dotychczas m.in. Robert Korzeniowski, Adam
Małysz, Jerzy Dudek, Katarzyna Skowrońska) na plakatach,
ulotkach, w czatach internetowych i wywiadach mówią młodzieży, że wysiłek się zawsze opłaca, a alkohol i narkotyki
nie dają prawdziwego zadowolenia.
W tegorocznej edycji kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
uczestniczyło 927 samorządów w całej Polsce. Akcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Celem projektu pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, jest odciąganie młodzieży od alkoholu i narkotyków m.in. poprzez sport. Podkowa Leśna po raz pierwszy
uczestniczyła w tej ogólnopolskiej kampanii. Pionierskie
działania zawsze napotykają na trudności - napotkaliśmy je
i my. Główne działania odbywały się w szkołach. W podkowiańskich gimnazjach nauczyciele plastyki przeprowadzili
zajęcia, na których powstało szereg prac do konkursu "Jak
wypoczywać z trzeźwym umysłem", "Mierz wysoko" , "Co
zrobisz gdy wygrasz - co zrobisz dgy przegrasz". Uczniowie
starszych klas szkół podstawowych wystosowali listy do
przedsiębiorców - sprzedawców alkoholu przekonujący ich
o odpowiedzialności dorosłych za ułatwianie nabywania
alkoholu nieletnim.
Kampania trwało od 30 kwietnia do 30 czerwca 2005 r.
Inauguracja kampanii odbyła się podczas corocznej, gromadzącej liczną rzeszę dzieci i młodzieży imprezy "Rowerosacrum" organizowanej przez parafię św. Krzysztofa we
współpracy z miastem. W imprezie tej jedną z konkurencji sztafetę rowerową - przeprowadzono w ramach kampanii
"Zachowaj Trzeźwy Umysł". Zwycięska 3-osobowa drużyna
z Grodziska Mazowieckiego otrzymała w nagrodę kaski
i rękawice rowerowe. Podczas "Pikniku Rodzinnego" zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego 5 czerwca
br. rozdawaliśmy rodzicom materiały promocyjne kampanii ulotki dotyczące trudności w relacjach rodziców z dziećmi.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynnie włączyła się w kampanię. Pełnomocnikami do
przeprowadzenia kampanii w szkołach byli:
 Pani Justyna Pieńkowska i Pani Ewa Grabowska w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej
 Pani Ewa Śnieżek w Podkowiańskim Gimnazjum
 Pan Mariusz Traczyk w szkole podstawowej i gimnazjum
KIK w Podkowie Leśnej.
Dnia 26 sierpnia br. otrzymaliśmy informację, że wśród laureatów ogólnopolskiej kampanii znaleźli się przedstawiciele
Podkowy Leśnej:
" Rafał Cackowski z Podkowiańskiego Gimnazjum nr 3
" Karolina Wasilewska z Podkowiańskiego Gimnazjum nr 3
" Michał Modzelewski z Podkowiańskiego Gimnazjum nr 3
" Joanna Gaworska ze szkoły podstawowej Klubu Inteligencji Katolickiej pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
" Karol Niewiadomski z Publicznego Gimnazjum w Podkowie
Leśnej.
M.N.
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LATO ARTYSTYCZNO-REKREACYJNE W PODKOWIE LEŚNEJ

Z

araz po zakończeniu roku szkolnego od 27 czerwca do
końca lipca dzieci, które nie miały okazji wyjechać z
Podkowy Leśnej, mogły aktywnie i twórczo spędzić wolny
czas w Miejskim Ośrodku Kultury na półkoloniach pod
hasłem "Lato artystyczno-rekreacyjne". Akcja była wspólnym
przedsięwzięciem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i
Miejskiego Ośrodka Kultury.
Każdy dzień zaczynał się śniadaniem o godz. 9.00. Następnie dzieci uczestniczyły w różnych zajęciach artystycznych.
Do wyboru były warsztaty: plastyczne (na których poznawały różne techniki malarskie), teatralne (gdzie stawiały swoje
pierwsze kroki na scenie, przygotowując małe etiudy) oraz
wokalne (gdzie poznawały nowe piosenki i zasady emisji
głosu). Powodzeniem cieszyły się również zajęcia z karate
oraz oczywiście komputery. W czasie półkolonii nie zabrakło
kontaktu ze sztuką. Uczestnicy półkolonii obejrzeli 3 przedstawienia teatralne a także 4 filmy kinowe.
Kiedy ok. godz. 13.30 pojawił się głód, wszyscy wiedzieli,
że najwyższy czas na obiad. Przez pierwsze trzy tygodnie
jadano w stołówce pobliskiej szkoły samorządowej, natomiast w każdy piątek, zamiast tradycyjnego obiadu, organizowane było ognisko z kiełbaskami.
Po obiedzie nadchodził czas na zabawę na wolnym powietrzu. Zazwyczaj były to gry w zbijaka, piłkę nożną, koszykówkę czy gry ruchowe, jak np. AKU-AKU. Lecz największą
radość podopiecznym sprawiały podchody. Uczestnicy dzieleni byli zazwyczaj na 3 grupy: dzieci najmłodsze, uciekające
dzieci starsze i szukające dzieci najstarsze. Zarówno maluchy, jak i starsi wykonywali po drodze różne ciekawe, śmieszne, ale niekiedy też bardzo trudne zadania. Każde podchody
miały swoją historię przewodnią, co dodatkowo je ubarwiało.

W czasie niepogody dzieci miały organizowane na dużej
sali tematyczne gry planszowe, w której same były "pionkami". Jedna z nich związana była z tematem Gwiezdnych
wojen. Po rzucie kostką i przejściu odpowiedniej ilości oczek
uczestnik wraz ze swą drużyną musiał odpowiedzieć na pytanie np. "Wymień dwa kolory miecza Jedi?", zbudować pojazd
latający, który przeleci co najmniej do III filaru lub przy użyciu
krepiny i kija od szczotki zbudować miecz świetlny.
Niewątpliwą atrakcją były wyjazdy na kryty basen w Pruszkowie oraz w ciepłe dni na basen odkryty w Milanówku.
Takich wyjazdów w ciągu miesiąca było siedem. Jednakże
główną atrakcją była wycieczka na cały dzień do parku rozrywki PEPELAND. Tam można było przejechać się wozem
cygańskim, skorzystać z "małpiego gaju", obejrzeć czołg i
helikopter oraz pokarmić zwierzęta w mini zoo. Najciekawszy
był chyba przejazd na dachu wozu strażackiego na sygnale,
zjazd windą desantową z wysokości trzeciego piętra i przejście mostem linowym, na tej samej wysokości. Na wszystkich głodomorów czekały kiełbaski z grilla.
Na zakończenie trzeciego tygodnia półkolonii odbył się bal
przebierańców. Prowadzący przygotowali wiele konkursów i
zabaw, w których dzieci chętnie brały udział. Oczywiście dla
zwycięzców przewidziane były nagrody rzeczowe oraz słodycze, pozostali również otrzymali nagrody pocieszenia.
Wszystko, co dobre szybko się kończy. Tradycją półkolonii
organizowanych przez MOK jest ich zakończenie w formie
pasowania uczestników, dzięki czemu zdobywają dyplom
półkolonisty oraz nagrody co miało miejsce 27.07.2005.
Podczas półkolonii dziećmi opiekowali się wychowawcy i
wolontariusze, którzy swoim zaangażowaniem zyskali sympatie podopiecznych.
W tym miejscu chcielibyśmy
podziękować 8 wolontariuszom, którzy część swoich wakacji poświecili na prace z dziećmi i młodzieżą. Bez nich półkolonie nie byłyby tak udane. A o tym, że były udane świadczyła ilość dzieci, które zgłaszały się na zajęcia, (co dzień
więcej), aż z przykrością musieliśmy odmawiać rodzicom
chcącym zostawić swoje pociechy na półkoloniach. Łącznie
w zajęciach na półkoloniach uczestniczyło 140 dzieci w
wieku 4 - 14 lat.
Chcielibyśmy podziękować tym, których działania umożliwiły zorganizowanie tak udanego wypoczynku dla dzieci na
terenie Podkowy Leśnej. Panu Andrzejowi Kościelnemu, burmistrzowi Podkowy Leśnej za dofinansowanie organizatorów
, Panu Jerzemu Wysockiemu, burmistrzowi Milanówka za
nieodpłatne udostępnienie basenu oraz pracownikom MOK i
PKPS. Pozostaje nadzieja, że dzięki ludziom zaangażowanym w organizację półkolonii, dzieciom pozostanie to, co
najcenniejsze - radosne wspomnienia z wakacji.
Maria Dalewska, prezes PKPS
Jerzy Lach, dyrektor MOK
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WAKACYJNE ZAJĘCIA KULTURALNO-SPORTOWE

W

sierpniu wszystkie dzieci, które nie wyjechały
na wakacje, mogły korzystać z zajęć kulturalno sportowych zorganizowanych na terenie miasta. Urząd Miejski
w Podkowie Leśnej wraz z Zespołem Szkół Samorządowych
zagospodarowały czas wolny i zapewniły fachową opiekę
dla dzieci i młodzieży.
Aby zapewnić jak najlepsze warunki zabawy i wypoczynku, na terenie szkoły zorganizowano boisko do siatkówki
plażowej, zakupiono i zamontowano nowe kosze do koszykówki, uzupełniono braki sprzętowe. Wszyscy uczestnicy
zajęć mogli korzystać ze sprzętu sportowego, sali gimnastycznej, siłowni, a także bezpłatnie pojechać na basen.
Każdego dnia do szkoły przychodziło około trzydziestu
osób. Odwiedzały nas dzieci ze szkoły w Żółwinie, Brwinowie oraz wakacyjni goście. Każdy mógł znaleźć dla siebie
ciekawe zajęcie, starsi grali w piłkę siatkową, piłkę nożną,
tenisa stołowego i ćwiczyli na siłowni, młodsi zaś spędzali
czas na różnego rodzaju zabawach, śpiewach, tańcach,
konkursach. Każdego dnia korzystaliśmy z Parku Matki
i Dziecka. Spontanicznie powstała nawet amatorska grupa
taneczna. Uczestnicy zajęć chętnie jeździli na basen do Grodziska, czerpiąc z tych wyjazdów wiele radości.
Atmosfera była bardzo ciepła i życzliwa, wszyscy dobrze
się bawili. Ostatniego dnia zajęć zorganizowano ognisko
z pieczeniem kiełbasek. Zajęcia sprzyjały nawiązaniu nowych
znajomości i przyjaźni. Współpraca szkoły z urzędem przyniosła zamierzone efekty i dobrze rokuje na przyszłość. Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Dyrekcji Szkoły za zaangażowanie i zrozumienie potrzeb dzieci i środowiska oraz wolontariuszowi Sebastianowi Pawłowskiemu za pomoc w organizowaniu zajęć dla dzieci.
Bożena Soda
Zespół Szkół Samorządowych
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RELIKWIE ŚWIĘTEJ TERESY
OD DZIECIĄTKA JEZUS
W PODKOWIE LEŚNEJ

P

eregrynujące 9-10 sierpnia po Polsce Relikwie św.
Teresy od Dzieciątka Jezus zawitały do Podkowy
Leśnej. Uroczystości rozpoczęły się w Domu Generalnym
Sióstr Terezjanek we wtorek, 9 sierpnia, wieczorem. Uroczystą Mszę św. odprawił Jego Eminencja ks. kardynał Józef
Glemp. Po całonocnym czuwaniu Relikwiarz został procesyjnie odprowadzony do kościoła parafialnego pw. św.
Krzysztofa. Przez ponad dwie godziny trwała indywidualna
adoracja wiernych.
W południe celebrowana była Eucharystia w intencji chorych, niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku.
Po Mszy licznie zgromadzeni wierni wzięli udział w procesji dziękczynno-błagalnej z Relikwiami. Procesja liczyła
4 stacje. Podczas każdej z nich modlono się za pośrednictwem Małej Świętej o potrzeby Kościoła i świata. Jedną ze
stacji był plac pod budowę nowego budynku dla Szkoły
Podstawowej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Tutaj cała
społeczność szkolna i parafialna modliły się o powodzenie
dla inicjatywy szkoły katolickiej, istniejącej w Podkowie
Leśnej 16 lat. Dzieci prosiły o wytrwanie w postanowieniach,
o pomoc w umiłowaniu Eucharystii, w codziennych obowiązkach. Młodzież gimnazjalna i licealna modliła się
o mądrość w życiowych wyborach. Nauczyciele i rodzice o wytrwałe ukazywanie dzieciom i młodzieży prawdziwych
wartości. Kolejnym etapem tej uroczystości było poświęcenie ziemi pod budowę szkoły, którego dokonał m.in. ks.
Leon Kantorski. Po placu, wobec zgromadzonych kapłanów,
parafian i gości, została też symbolicznie rozsypana ziemia
z Lisieux, gdzie przez dziewięć lat życia zakonnego mieszkała święta Teresa.
Nie zabrakło także akcentów kulturalnych: uroczystości
uświetnił występ chóru z Chełmna nad Wisłą "Chorus Culmensis", który zaśpiewał barokowy utwór Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego Conductus funebris. Chórowi towarzyszył kwartet "Prima vista".
Wieczorem na zakończenie wizyty Świętej została odprawiona Eucharystia.
Po pożegnaniu przez duchownych i parafian, Relikwie św.
Teresy od Dzieciątka Jezus zostały w procesji przez ulice
miasta przeniesione do klasztoru sióstr klarysek kapucynek
w Brwinowie.
Grzegorz Dąbrowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
i Gimnazjum im. Św. Hieronima w Podkowie Leśnej

ZAPROSZENIE
towarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk, Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku
zapraszają na VI Festiwal Muzyczne Konfrontacje w Salonie i w Ogrodzie 17
września - 23 października pod patronatem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 80 lat
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

S

17 września (sobota) - godzina 17.00
Czeremszyna
Kapela z okolic Czeremchy na Podlasiu,
Pieśni i tańce polskie, białoruskie, ukraińskie
17 września (sobota) - godzina 19.00
Di Galitzyaner Klezmorim
Trio Galicyjskie, związane z krakowskim Kazimierzem
Mariola Śpiewak - klarnet, Grzegorz Śpiewak - akordeon
Rafał Sewewryniak - kontrabas
Tradycyjna muzyka żydowska
25 września (niedziela) - godzina 17.00
Patrycja Piekutowska - skrzypce,
Maria Szwajger Kułakowska - fortepian
Henryk Boukołowski - recytacje
W. A. Mozart, I. J. Paderewski, E. Chausson, H. Wieniawski
oraz J. Iwaszkiewicz - fragmenty "Ogrodów"
2 października (niedziela) - godzina 17.00
Wojciech Świtała - fortepian i Kwartet Camerata
Włodzimierz Promiński- I skrzypce, Andrzej Kordykiewicz - II skrzypce
Piotr Reichert - altówka, Roman Hoffman - wiolonczela
F. Chopin, P. Czajkowski, A. Dworzak, F. Kreisler, J. Zarębski
9 października (niedziela) - godzina 17.00
Julita Mirosławska - sopran, Katarzyna Rzymska - mezzosopran,
Ewelina Wojciechowska - mezzosopran,
Krzysztof Ciupiński-Świątek - tenor, Michał Janczak - baryton,
Maciej Nerkowski - baryton; przy fortepianie - Jolanta Pszczółkowska-Pawlik
Pieśni i arie ze "Śpiewników domowych" i oper
Stanisława Moniuszki
układ programu i nadzór artystyczny - Jadwiga Rappé
15 października (sobota) - godzina 16.00
Grzegorz Turnau
Piosenka poetycka
23 października (niedziela) - godzina 17.00
Tomasz Strahl - wiolonczela
Klaudiusz Baran - akordeon, bandoneon,
Agnieszka Kozło - fortepian
F. Chopin, P. Czajkowski, C. Saint-Saëns,
M. de Falla, G. Cassadó, A. Piazzolla
*********************

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
18 września (niedziela) - godzina 17.00
spotkanie cyklu Akademia Myśli i Dźwięku
W programie"
- prelekcja prof. Leszka Kosińskiego
pt. Wędrówki Polaków
- występ zespołu cygańskiego
- Romano Dżipen - Cygańskie Życie
kier. artystyczne Adam Adamajtysh
18 września (niedziela) - godzina 19.00
Otwarcie wystawy tkaniny artystycznej
Krystyny Arskiej-Perepłyś
1 października (sobota) - godzina 19
Miejski Ośrodek Kultury - Podkowa Leśna
spotkanie cyklu Akademia Myśli i Dźwięku
Koncert Tria jazzowego Włodka Pawlika
Wlodek Pawlik - fortepian, Cezary Konrad - perkusja, Paweł Pańta - kontrabas
************************************************
Koncepcja merytoryczna Festiwalu i nadzór programowy
Alicja Matracka-Kościelny
******************************************
Zrealizowano przy pomocy finansowej
Ministerstwa Kultury - Program operacyjny: Promocja twórczości,
priorytet Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce
Władz Miasta Podkowa Leśna, Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS,
Starostwa Powiatu Grodziskiego, Państwa Marii i Leszka Kosińskich
Spotkania cyklu Akademia Myśli i Dźwięku zrealizowano przy pomocy finansowej
Samorządu Województwa Mazowieckiego
Patronat medialny - Polskie Radio S.A. - Program 2
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FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIEJSKIEGO
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek - 1200 - 2000
wtorek - 800 - 1600
środa - 800 - 1600 (dzień wewnętrznej pracy bez interesantów)
czwartek - 800 - 1600
piątek - 800 - 1600

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 11

Informacje dla Interesantów
BURMISTRZ MIASTA ANDRZEJ KOŚCIELNY
tel./fax 758 98 78, e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Przyjęcia interesantów w poniedziałki w godz. 1300 - 1800

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: nieruchomości@podkowalesna@pl

SEKRETARIAT I KANCELARIA
tel. 758 98 78 w. 101, fax 758 90 03, pokój nr 6
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA D/S 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

Samodzielne stanowisko d/s 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 - 1000 - 1800

URZĄD STANU CYWILNEGO I DOWODY OSOBISTE
tel. 729 10 62 lub 758 98 78 w. 115, pokój nr 7

wtorek - 800 - 1500

EWIDENCJA LUDNOŚCI
I EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
tel. 729 10 62 lub 758 98 78 w. 116, pokój nr 7

czwartek - 800 - 1600

środa - 800 - 1600
piątek - 800 - 1600
RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA

REFERAT FINANSOWY

obsługa - tel. 758 98 78 w. 106, pokój nr 1
e-mail: radamiasta@podkowalesna@pl

SKARBNIK MIASTA 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

Adresy internetowe Radnych:
1. Czaykowski Michał - mczaykowski@podkowalesna@pl
2. Daszewski Aleksander - aleksander_daszewski@podkowalesna@pl
3. Domaradzka Ewa - ewa.domaradzka@podkowalesna@pl
4. Grużewski Jerzy - jerzy.gruzewski@podkowalesna@pl

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

5. Jaryczewski Gerard - gerard.jaryczewski@podkowalesna@pl
6. Kicka Magdalena - magda.kicka@podkowalesna@pl
7. Kościelna Agata - agata.koscielna@podkowalesna@pl
8. Leszczyński Adam - adam.leszczynski@podkowalesna@pl

KASA
oraz sprawy dotyczące podatku od środków transportowych
tel. 758 98 78 w. 108
Godziny przyjęć interesantów:
codziennie przerwa 1300 - 1330
poniedziałek - 1200 - 1900
wtorek - 1000 - 1400
środa - kasa nieczynna
czwartek - 900 - 1500
piątek - 900 - 1500

8

9. Michaeli Marek - marekmichaeli@podkowalesna@pl
10. Skowron Wojciech - wojciech.skowron@podkowalesna@pl
11. Stencka Alina - alastencka@podkowalesna@pl
12. Szymański Aleksander - a.szymanski@podkowalesna@pl
13. Wolska Maria - maria.wolska@podkowalesna@pl
Radni Małgorzata Pabis-Janus i Włodzimierz Sobociński nie posiadają adresów internetowych. Korespondencję e-mailową można do
nich kierować na adres: radamiasta@podkowalesna.pl.

