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9. KWIECIEŃ - ŚWIĘTO MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

9.

kwietnia 1925 r. Stanisław Lilpop, obywatel ziemski i członkowie zarządu spółki Miasto Ogród Podkowa Leśna, Janusz
Regulski i Tadeusz Baniewicz, podpisali akt notarialny oddający w
ręce spółki przeprowadzenie komisowej sprzedaży działek na terenie Podkowy Leśnej.
Dla upamiętnienia tego
wydarzenia, u zbiegu ulic
Parkowej i Bluszczowej
wmurowano kamień węgielny Podkowy Leśnej. Nad
kamieniem ustawiono statuę Matki Boskiej; stosowny napis na cokole pomnika przypomina po dzień
dzisiejszy wszystkim o dacie
powstania naszego Miasta
Ogrodu.
W roku ubiegłym obchodziliśmy uroczyście okrągłe, osiemdziesiąte urodziny Podkowy Leśnej. W tym
roku, w Palmową Niedzielę, obchodzić będziemy
osiemdziesiąte pierwsze.
Dla Miasta Ogrodu wiek
taki nie wydaje się być
szczególnie
poważny,
obchody zatem powinny

być przede wszystkim radosne i nie pozbawione elementów figlarnych.
Nasze Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk w tym roku postanowiło pomóc Urzędowi Miasta w uświetnieniu urodzin Podkowy i zorganizować z tej okazji kilka imprez, zarówno dla mieszkańców, jak i dla
wszystkich gości, którzy przybędą z zewnątrz.
Pod hasłem "Poznaj swoje miasto" odbędzie się zwiedzanie Podkowy Leśnej zabytkowymi pojazdami konnymi. Powozów użycza
Pan Wojciech Wałachowski, którego szlachetną pasją jest właśnie
kolekcjonowanie i restauracja takich pojazdów. Siła pociągowa dla
powozów zostanie wynajęta przez Urząd Miasta od Pana Jacka Jankowskiego, z jego stajni w Ośrodku Jeździeckim "Pa-Ta-Taj"
w Kaniach. Dodatkową atrakcją będą, wypożyczone również od
Pana Jankowskiego kuce, których dosiąść będą mogli najmłodsi
goście uroczystości urodzinowych.
"Zajezdnia" powozów zlokalizowana będzie na wiodącej do Parku
Miejskiego ulicy Lilpopa, przejażdżki zaczną się około godziny 10
i trwać będą do 17. Ostatnim kursem wybrani szczęśliwcy pojadą do
Stawiska na koncert znakomitego kompozytora i pianisty jazzowego
- Włodka Pawlika.
Udział we wszystkich imprezach jest bezpłatny.
Wierzymy, że do 9. kwietnia nasza, tego roku bardzo mizerna Wiosenka, pokona wreszcie przyjacielskie wprawdzie, lecz surowe
i mroźne podmuchy ze wschodu i nastanie pogoda sprzyjająca
zabawom na wolnym powietrzu.
Zapraszamy zatem wszystkich gorąco na urodziny naszej Podkowy Leśnej.
Juliusz Butkiewicz

Najserdeczniejsze życzenia Zmartwychwstania Pańskiego,
zdrowia, radości, spokoju, ciepłej i rodzinnej atmosfery
mieszkańcom Podkowy Leśnej
życzą

Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz
Radni Miasta Podkowy Leśnej

Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Miasta
w roku 2005

W dniach 29 marca i 5 kwietnia odbyły się spotkania Komitetu Monitorującego ds. Strategii Rozwoju Miasta przy Burmistrzu Miasta, składającego się z pracowników Urzędu Miasta, radnych oraz przedstawicieli podkowiańskich organizacji
pozarządowych i przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców.
Tekst raportu dostępny jest na stronie internetowe miasta
(www.podkowalesna.pl) w zakładce "Strategia i Budżet".
Raport ten będzie teraz przekazany do Rady Miasta w celu
formalnej dyskusji na forum Komisji Rady.

Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Podkowy Leśnej

Informujemy, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, wyłożony do wiadomości
publicznej w dniu 9 lutego 2006 roku, jak również protokół
z debaty w tym temacie, udostępnione są na stronie internetowej urzędu: www.podkowalesna.pl w zakładce “Plany
Zagospodarowania Przestrzennego”.
Biuro Rady
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CZYTELNIA INTERNETOWA
W BIBLIOTECE

W

dniu 15 marca 2006 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej odbyło się uroczyste otwarcie Czytelni Internetowej. W wydarzeniu tym obok kierownik biblioteki Pani
Hanny Piechowskiej uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. Burmistrz Podkowy Leśnej Pan Andrzej Kościelny, członkowie Koła
Przyjaciół Biblioteki, a także przedstawiciele Związku Kombatantów,
którzy udostępnili część swojego pomieszczenia na potrzeby Czytelni. Czytelnia dysponuje trzema stanowiskami komputerowymi
z dostępem do Internetu. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem przekazany został bezpłatnie przez Ministerstwo Nauki
i Informatyzacji w ramach Programu "IKONKA" a polega na uruchamianiu punktów powszechnego dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych gmin województwa. Celem programu jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego,
powszechnego i bezpłatnego dostępu do sieci Internet. Głównym
inicjatorem powstania Czytelni Internetowej na naszym terenie była
Sekretarz Miasta, Pani Maria Górska, która od początku sprawowała opiekę nad tym projektem, zaś przygotowaniem pomieszczeń
kierowała Pani Hanna Piechowska.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Podkowy
Leśnej do korzystania z nowopowstałej Czytelni w dniach:
Środy i Piątki w godz. od 13.00 do 18.00
Czwartki od 9.00 do 14.00.
Biuro Rady

INFORMACJA O WYNIKACH ANKIETY
NT. SZKOLEŃ

W

związku z opracowywaniem przez Urząd Miasta wniosku
o sfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn.: "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Miasta Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb regionalnego
rynku pracy" do poprzedniego biuletynu załączyliśmy ankietę. Miała
ona na celu przeprowadzenia wstępnej oceny Państwa zapotrzebowania na bezpłatne szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe.
Mimo krótkiego, tygodniowego terminu 67 osób, większości
z terenu Podkowy Leśnej odpowiedziało na naszą ankietę. Wszystkim tym osobom serdecznie dziękujemy. Ze wstępnej analizy złożonych ankiet wynika, że najwięcej osób (40) zainteresowanych jest
podnoszeniem umiejętności z zakresu języka angielskiego, a jedynie kilka innymi językami. Pozostałe 27 osób wyraziło zainteresowanie szkoleniami w zakresie obsługi programów komputerowych.
Ponieważ można było wybrać więcej opcji szereg osób wskazało
lub samemu wymieniło inne typy szkoleń uzupełniających.
W oparciu o powyższe dane urząd opracowuje aktualnie i złoży
do końca marca wniosek o sfinansowanie szkoleń z zakresu języka
angielskiego w pięciu 12 osobowych grupach (120 godzin zegarowych zajęć każda), a także szkoleń w zakresie obsługi programów
komputerowych:
-MS Word podstawowy - 10 osób - 20 godzin zajęć,
-MS Word zaawansowany - 10 osób - 20 godzin zajęć,
-MS Excel podstawowy - 10 osób - 20 godzin zajęć,
-MS Excel zaawansowany - 10 osób - 20 godzin zajęć,
-Budowanie stron www.- 10 osób 40 godzin zajęć,
-Pakiet Open Office - 10 osób 32 godziny zajęć,
Ponadto będziemy występować o sfinansowanie trzech uzupełniających 16 godzinnych programów szkoleniowych przeznaczonych dla mieszkańców, którzy chcą podnieść umiejętności z zakresu: profesjonalnej sprzedaży, prawidłowej organizacji biura (np. dla
sekretarek, itp.), oraz efektywnego zarządzania czasem.
Zgodnie z aktualnymi trendami projekt obejmuje również opiekę
nad dziećmi dla osób tego potrzebujących w czasie trwania szkolenia, tak aby np. samotne matki nie były z nich wyłączone. O tym czy
przygotowywany przez nas projekt zostanie zakwalifikowany do sfinansowania w funduszy europejskich poinformujemy Państwa zaraz
po rozstrzygnięciu konkursu. Zakładamy, że rekrutacja odbędzie się
pod koniec tego roku a same szkolenia ruszą od stycznia.
Dorota Żurek, Urząd Miasta

WIOSENNY WYWÓZ LIŚCI W WORKACH "AMINEX"

W

kwietniu 2006r. Urząd Miejski organizuje wiosenną akcję
odbierania suchych liści od mieszkańców Podkowy Leśnej
Każdy właściciel posesji otrzyma 7 bezpłatnych worków 120 litrowych, współfinansowanych przez Urząd Miejski i "AMINEX", specjalnie oznaczonych logo "AMINEX" oraz dopiskiem liście/trawa.
Worki można odebrać w Budynku Urzędu Miejskiego (ul. Akacjowa 39/41) w dniach:
10, 11, 12, 13 kwietnia - w godzinach pracy Urzędu Miasta
14 kwietnia - w godzinach 800-1800
Dodatkowe worki do zbierania liści można kupić w punktach dystrybucji worków do selektywnej zbiórki odpadów:
- sklep spożywczy przy ul. Jelenia 19 A (Krokodyl III)
- sklep spożywczy Brwinowska 6
- sklep chemiczny przy ul. Jana Pawła II 14 (Zabytek)
- pawilon kiosku na stacji WKD Podkowa Leśna Główna
- sklep chemiczny JAPP przy ul. Brwinowskiej 2

Koszt jednego worka o pojemności 120 litrów wynosi 2,60 zł.
Zapełnione i zabezpieczone przed wysypaniem worki należy
wystawić w pasach chodnikowych ulic do godz. 1000 w następujących terminach:
Rejon I i II - dnia 22 kwietnia (sobota)
Rejon III i IV - dnia 29 kwietnia (sobota)
Podział na rejony taki jak w przypadku selektywnej zbiórki odpadów
UWAGA!
Akcja odbioru liści będzie przeprowadzona tylko w wyżej wymienionych dniach! Worki nie wystawione w pas chodnikowy, przed
posesję, nie będą odbierane! Worki zanieczyszczone innymi odpadami nie będą odbierane! Worki nie oznaczone logo "AMINEX" oraz
dopiskiem liście/trawa nie będą odbierane!
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

INFORMACJA NA TEMAT SPOTKAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWANIA PROGRAMU
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO DLA PODKOWY LEŚNEJ

W

okresie od stycznia do marca br. w Zespole Szkół odbył się
cykl spotkań poświęcony budowie programu edukacyjnowychowawczego dla dzieci i młodzieży z Podkowy Leśnej. Analizowano także problemy zagospodarowania czasu wolnego miejscowej
młodzieży.
W spotkaniach brał udział zespół złożony z przedstawicieli rodziców, władz miasta, kierowników podkowianskich placówek i organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury i wychowania.
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Efektem spotkań jest pogłębiona diagnoza i analiza pracy placówek oraz wyznaczenie kierunków działań i zbudowanie spójnego,
dobrze funkcjonującego programu wychowawczego dla Podkowy
Leśnej.
Wszystkim Państwu, którzy biorąc udział w tych spotkaniach przyczynili się do powstania dokumentu wpisującego się w jedno
z zadań Strategii dla Podkowy Leśnej serdecznie dziękujemy.
Elżbieta Mieszkowska

PODKOWA LEŚNA OTRZYMAŁA
CERTYFIKAT PROGRAMU
PRZEJRZYSTA POLSKA

W

dniu 4 marca 2006 w siedzibie Gazety Wyborczej
dokonano ceremonii wręczenia certyfikatów ukończenie programu Przejrzysta Polska. Podkowa Leśna znalazła się w tym gronie
obok 30 miast i gmin Mazowsza oraz łącznie 402 samorządów w kraju,
na blisko 800, które zgłosiły się do programu. W trakcie jego trwania
wykonaliśmy 6 zadań obligatoryjnych i 12 zadań fakultatywnych.

Lista zrealizowanych zadań w podziale na 6 zasad programu:
I. Zasada przejrzystości działań samorządu
 Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (zadanie
obligatoryjne).
 Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie
Miasta Podkowa Leśna.
 Opracowanie gminnego katalogu firm.
II. Zasada braku tolerancji dla działań korupcyjnych
 Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu miasta (zadanie obligatoryjne).
 Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego.
 Opracowanie zasad etycznego postępowania pracownika samorządowego.
 Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników
z zakresu etyki w życiu publicznym.
 Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia
zasad etycznego postępowania pracownika samorządowego.
III. Zasada partycypacji społeczności lokalnej, w tym organizacji
społecznych w podejmowaniu decyzji
 Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi (zadanie obligatoryjne).
 Stworzenie wykazu organizacji pozarządowych na terenie miasta
wraz ze wskazaniem rodzaju ich aktywności ("mapa aktywności
organizacji pozarządowych").
 Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki
społecznej.
IV. Zasada przewidywalności działań władz samorządowych dla
mieszkańców i przedsiębiorców
 Opracowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta
oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom
(zadanie obligatoryjne).
V. Zasada fachowości pracowników samorządowych
 Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy
(zadanie obligatoryjne).
 Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników samorządowych.
 Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników
obejmującego szkolenia i samokształcenie.
VI. Zasada rozliczalności działań samorządu
 Przygotowanie informatora budżetowego dla mieszkańców (zadanie obligatoryjne).
 Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich
procedur.
 Wprowadzenie do funkcjonowania Rady Miasta instytucji głosowania imiennego.
Szczegółowe raporty z realizacji zadań w ramach programu możecie Państwo obejrzeć na stronie internetowej miasta w zakładce "Przejrzysta Polska".
Andrzej Kościelny
Burmistrz Miasta

KARTA MIESZKAŃCA MIASTA
-OGRODU PODKOWA LEŚNA

D

zięki uprzejmości władz miasta do tego wydania Biuletynu
znajdziecie Państwo dołączony egzemplarz Karty Mieszkańca
Miasta Ogrodu. Jest to dokument zgłoszony z inicjatywy naszego
Towarzystwa do Strategii Rozwoju Miasta i wypracowany jesienią
zeszłego roku w trakcie wielu spotkań przez zespół przedstawicieli
podkowiańskich organizacji społecznych, pracowników Urzędu Miasta z Burmistrzem oraz radnych Rady Miasta i przedstawicieli szkół
w podkowiańskich. Końcową redakcję tekstu wykonali pp. Anna
i Jacek Maziarscy. Ostateczną konsultację prawną przez Kancelarię
H&Z Prof. Huberta Izdebskiego oraz druk Karty dla każdego rodziny
w Podkowie Leśnej i dla szkół sfinansowaliśmy z grantu jaki Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna otrzymało z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dokument taki jest oryginalną inicjatywą w społeczną w skali kraju, nie są nam znane jej odpowiedniki
w innych miastach, ale nie pierwszy raz podkowianie robią coś jako
pierwsi w kraju. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jej
powstania.
Karta Mieszkańca została pomyślana jako katalog oczekiwanych
postaw mieszkańców w różnych codziennych sytuacjach w związku
z zamieszkiwaniem w zabytkowym, ale i "żywym" Mieście-Ogrodzie.
Jest ona również formą edukacji prawnej mieszkańców w zakresie
obowiązującego prawa lokalnego i powszechnego. Chcielibyśmy
także, aby Karta stanowiła materiał do dyskusji podczas lekcji kształcenia obywatelskiego w podkowiańskich szkołach. Karta Mieszkańca nie może mieć mocy prawnej. Jest to z jednej strony rodzaj broszury informacyjnej a z drugiej forma promocji pożądanych postaw
obywatelskich, które powinny być bliskie wszystkim obywatelom
miasta, którzy czują się za nie odpowiedzialni. Wyobrażamy sobie,
że będzie to dokument żywy, który jeszcze niejednokrotnie będziemy
dyskutować i aktualizować w wyniku społecznej dyskusji.
W chwili obecnej Kartę Mieszkańca wraz z listą popierających ją
organizacji pozarządowych z terenu miasta przekazaliśmy do Rady
Miasta z prośbą o jej poparcie w formie deklaracji.
Jacek Wojnarowski
Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

WYSTAWA "PODKOWA
LEŚNA - WĘGRY"

W

październiku 2006 roku mija 50 lat od wybuchu powstania
węgierskiego. Związki Polski z Węgrami, zawsze bliskie,
przypieczętowała postawa obu narodów jesienią 1956 roku. Główne uroczystości rocznicowe odbędą się u nas, w Podkowie Leśnej.
To w naszym kościele 20 lat temu, w trzydziestą rocznicę węgierskiego października ks. Leon Kantorski poświęcił pierwszą w Europie Środkowej tablicę upamiętniającą powstanie w Budapeszcie.
W ramach uroczystości rocznicowych chcemy przedstawić
wystawę, która pokaże wieloletnie i bardzo różne kontakty podkowian z Węgrami. Dlatego prosimy o pomoc wszystkich, którzy
mogliby pomóc nam w zgromadzeniu pamiątek i wspomnień dokumentujących te związki. Było ich wiele: poczynając od pobytu żołnierzy węgierskich w Podkowie w ostatnim okresie II wojny światowej przez oficjalne wizyty w latach powojennych, położenie płyty
pamiątkowej przed Urzędem Miasta, poświęcenie tablicy w kościele, nadanie skwerowi w Podkowie Głównej nazwy Placu przyjaźni
polsko-węgierskiej, głodówkę w kościele w 1980 r. z udziałem Tibora Pakha z Węgier po założenie Solidarności polsko-węgierskiej już
w stanie wojennym.
Każda pamiątka, każde wspomnienie będą dla nas niezwykle
ważne. Nasza ekspozycja będzie częścią wystawy, którą zapoczątkowaliśmy rok temu, a kontynuujemy w tym roku, poświęconej
historii Podkowy Leśnej i jej mieszkańców. Wszystkie eksponaty
będą starannie chronione. Te, których z jakichś względów nie
będzie można pokazać w oryginale, zostaną sfotografowane.
Bardzo serdecznie prosimy o dobrą wolę i współpracę. Pokażmy
naszym gościom i mieszkańcom, jak różne drogi prowadziły do
przyjaźni i jak ciekawa jest historia naszego miasta.
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna,
kontakt: Anna i Jacek Maziarscy (tel. 758 93 25),
Jacek Wojnarowski (tel. 758 93 66),
Oskar Koszutski (tel. 758 91 99),
Krystyna i Akos Engelmayerowie (tel. 758 90 66).
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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W PODKOWIE LEŚNEJ ZAPRASZA
7.04. (piątek) godz. 1815, 9.04. (niedziela) godz. 1700
Kino Projekt zaprasza na film pt. "GOOD NIGHT AND GOOD
LUCK" - dramat, USA 2005, 93 min., scenariusz i reżyseria:
George Clooney.
8.04. (sobota) godz.1600
51. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
Będą to ELIMINACJE REJONOWE (powiat grodziski i pruszkowski). Konkurs przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów:
A. TURNIEJ RECYTATORSKI
B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
Finaliści eliminacji w Podkowie Leśnej wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich: 6-7 maja 2006 r. w MAZOWIECKIM
CENTRUM KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE (ul. Elektoralna 12)
8.04. (sobota) godz.1800
Wernisaż malarstwa Hanny Marii Głodkowskiej
Jednocześnie informujemy, iż w okresie Świat Wielkanocnych
odbędą się w Kinie Projekt projekcje filmu. "JAN PAWEŁ II".

Szczegółowe terminy i godzimy projekcji będą znane na początku kwietnia.
21.04. (piątek) godz. 1815, 23.04. (niedziela) godz. 1700
Kino Projekt zaprasza na film pt. "CZAS, KTÓRY POZOSTAŁ"
- dramat, Francja 2006, 85 min. Reżyseria i scenariusz: François
Ozon.
22.04.2006 (sobota) godz. 1300
TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO
23.04. (niedziela) godz. 1430
KONCERT FORTEPIANOWY w wykonaniu uczestników zajęć
muzycznych prowadzonych przez pp. Biskupskich. Wstęp
wolny.
29.04. (sobota) godz. 1815, 30.04. (niedziela) godz. 1700
Kino Projekt zaprasza na film pt. "CZESKI SEN" - Republika
Czeska , 2004
Serdecznie zapraszamy!
Miejski Ośrodek Kultury, Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1,tel./fax. 758-94-41,
tel. 798-32-20, e-mail: mokpodkowa@mokpodkowa.pl www.mokpodkowa.pl

UNIWERSYTET OTWARTY „POKOLENIA” W PODKOWIE LEŚNEJ

Po

pierwszym
miesiącu
pracy
Uniwersytet
Otwarty
POKOLENIA liczy 106 słuchaczy. Najliczniej reprezentowana jest grupa wiekowa 55-65 lat.
Spotkania audytoryjne - w sali kinowej MOK - odbywają się zgodnie z założonym programem. Na spotkaniu 15 marca została wybrana 5 osobowa Rada Słuchaczy.
Zgodnie z oczekiwaniami słuchaczy organizowane są zajęcia
fakultatywne. I tak:
 od 15 marca słuchacze Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA,
mogą brać udział w zajęciach na basenie KAPRY w Pruszkowie,
 24 marca rozpoczął pracę Klub Filmu Dokumentalnego, który
prowadzi prof. Michał Bogusławski, zajęcia odbywają się co drugi
piątek (najbliższe 31 marca godz. 17 MOK),
 30 marca Koło Teatralne prowadzone przez Panią Magdę Teresę
Wójcik, zainauguruje zajęcia z teatru na przykładzie spektakli
m.in. Teatru ADEKWATNEGO,

 w przygotowaniu są zajęcia z ceramiki, pielęgnacji ogrodu oraz
gimnastyka TAI CHI w godzinach przedpołudniowych.
W dniu 9 kwietnia br (niedziela) z okazji Święta Miasta Ogrodu
Podkowy Leśnej słuchacze Uniwersytetu Pokolenia oraz Związek
Podkowian zapraszają wszystkich chętnych do I Marszu Podkowiańskiego z Kijkami, (a la nordic walking). Marsz rozpocznie się
o godz.12 sprzed bramy głównej Parku Miejskiego w Podkowie
Leśnej ul.Lilpopa.
Więcej informacji znajdą Państwo w najbliższych dniach na plakatach. Wszystkich zainteresowanych udziałem w marszu serdecznie
zapraszamy na spotkanie treningowo/informacyjne, które odbędzie
się 2 kwietnia (niedziela) o godz. 12 w Parku Miejskim od strony
ul. Lilpopa.
Ewa Domaradzka

PROGRAM SEMESTRU WIOSENNEGO UNIWERSYTETU OTWARTEGO
"POKOLENIA" W PODKOWIE LEŚNEJ, WIOSNA 2006
DATA-DZIEŃ
15 luty śr.

GODZ.
11.00

22 luty śr.
1 marca śr.
8 marca śr.
16 marca czw.
22 marca śr.
30 marca czw.
6 kwiecień czw.
12 kwietnia śr.
19 kwietnia śr.

11.00
11.00
11.00
10.00
11.00
11.00
10.00
9.30
10.00

26 kwietnia śr.
11 maja czw.
17 maja śr.
20 maja sob.
24 maja śr.
wyjazd
godz.10.00

11.00
11.00
11.00

31 maja śr.
7 czerwca śr.
10 czerwca sob.
14 czerwca śr.

11.00
11.00
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11.00

11.00

WYKŁADOWCA
TEMAT WYKŁADU
Prof. Jerzy REGULSKI
Szkoła demokracji
Pokaz filmu Urszuli Boruch
"Dyskretny urok ogrodu"
Dr Barbara PODOGRODZKA
Prewencja chorób serca i układu naczyniowego
Prof. Andrzej DĄBRÓWKA
"Bogurodzica" matka pieśni polskiej
Dr Jacek MAZIARSKI
Marzec' 68
Prof. Jerzy BRALCZYK
Współczesny język polski
Dr Wiesław NIESŁUCHOWSKI
Przez ruch do zdrowia - Wykład + pokaz ćwiczeń
Mgr Radosław KACZAN
Fakty i mity dotyczące późnej dorosłości w psychologii rozwojowej
Prof. Paweł STĘPIEŃ
Polska poezja pasyjna - Władysław z Gielniowa
Prof. Witold ZATOŃSKI
Czynniki warunkujące zdrowie
Muzeum Zespołu Pieśni
Historia i dzień dzisiejszy Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWSZE.
i Tańca "Mazowsze" w Karolinie
Mgr Małgorzata OHME
Rola dziadków w rozwoju rodziny - perspektywy psychologii
Prof. Janusz ODROWĄŻ-PIENIĄŻEK
Muzeum Literatury - historia powstania i dzień dzisiejszy
Prof. Jerzy WÓJCIK
Etyka w mediach Pokaz filmu fabularnego
WYCIECZKA - NIEBORÓW, ARKADIA, ŁOWICZ
Dr inż. Jerzy Barszczewski
Rezerwat Przyrody STAWY RASZYŃSKIE - walory
- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
przyrodnicze i historyczne
i Rozwoju Regionalnego w Falentach
Stawy Raszyńskie- ścieżka edukacyjna
Dr Magdalena BIELSKA- LASOTA
Profilaktyka chorób nowotworowych
Mgr Artur KRASICKI
Czego można nauczyć się od zwierząt?
WYCIECZKA - ŻELAZOWA WOLA
Prof. Marian POKROPEK
Spotkanie w Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach
ZAKOŃCZENIE SEMESTRU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODKOWIE LEŚNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY, PUBLICZNE GIMNAZJUM
NASZ FINALISTA
Albert Wadecki uczeń klasy pierwszej, został finalistą Kuratoryjnego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa
mazowieckiego .

BIAŁA SZKOŁA W GLICZAROWIE
Tradycyjnie, tzn. po raz siódmy, w dniach 26.02 - 4. 03. 06r. odbył
się wyjazd dzieci z naszej szkoły na "Białą szkołę na nartach" do Gliczarowa Górnego. W tym roku uczestniczyło w nim 26 dzieci, głównie ze szkoły podstawowej z klas IV - VI. Organizatorkami były:
wychowawczyni klasy VI a, pani Anna Paszko i nauczycielka WF - u,
pani Agata Zalewska, jednocześnie instruktorka zajęć na stoku. Roli
drugiego instruktora podjął się emerytowany nauczyciel naszej szkoły, pan Jerzy Drążkowski.
Oprócz nauki i doskonalenia techniki jazdy na nartach na stoku
gliczarowskim "U Steni" oraz na Kotelnicy w Białce Tatrzańskiej,
uczniowie poznawali zakopiańskie ślady Kornela Makuszyńskiego.
Zwiedzili jego muzeum w willi "Opolanka" oraz miejsce spoczynku na
cmentarzu na Pęksowym Brzyzku . Wyjazd był bardzo udany dzięki

pięknej pogodzie i wspaniałym warunkom narciarskim. Wszyscy
uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni, a najbardziej ci, którzy po raz
pierwszy spróbowali sił w tym sporcie.

KONKURSY
W VII Otwartym Konkursie plastycznym ,,Scena z mojej ulubionej
książki" organizowanym przez podkowiański MOK, praca plastyczna
uczennicy Ani Gaweł z klasy 2a szkoły podstawowej została zakwalifikowana na wystawę pokonkursową. Anię nagrodzono upominkiem i pamiątkowym dyplomem.

ZIMOWY LAND ART W PODKOWIE
Uczniowie klas III gimnazjalnych wykonali gigantyczne prace plastyczne na terenie Podkowy Leśnej przedstawiające ,,ZIMĘ". Do
wykonania prac o wymiarach 10 x 10 metrów użyli naturalnych materiałów ulegających biodegradacji. Zapraszamy naszych mieszkańców do zwiedzania obiektów podczas spacerów w parku miejskim,
a także szerokich pasów zieleni w naszym mieście. Niektóre prace
powstały na terenie prywatnych posesji.

AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
LUTY - MARZEC 2006
www.szkolakik.strona.pl

BYLIŚMY...
...NA POGRZEBIE KS. JANA
TWARDOWSKIEGO
3 lutego o godz. 12.00
w kościele Świętego Krzyża
w Warszawie odbyła się uroJezu, ufam Tobie.
czysta Msza żałobna pod
Zamiast śmierci
przewodnictwem księdza Pryracz z uśmiechem przyjąć Panie
masa Józefa Glempa. Zgodpod Twe stopy
nie z życzeniem ks. Twardowżycie moje jak różaniec
skiego kazanie na pogrzebie
wygłosił arcybiskup Józef
ostatni wiersz
Życiński. Podczas homilii
ks. Jana Twardowskiego
został odczytany ostatni
wiersz księdza Jana.
Po Mszy specjalnymi autobusami wszyscy uczestnicy
(w tym ja z Rodzicami) pojechali na plac budowy Świątyni Opatrzności Bożej. Tam trumna została złożona w krypcie obok symbolicznego grobu Papieża Jana Pawła II.
Wawrzek Haman, klasa 5

...NA ZAWODACH DEMONSTRATORÓW
Ubiegłoroczne i tegoroczne zimowisko pozwoliło grupie starszych
uczniów uczestniczyć w kursie na demonstratora (pierwszy stopień
instruktora narciarskiego). Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów
Narciarskich (SITN) zorganizowało 18 lutego Pierwsze Ogólnopolskie Zawody Demonstratorów Narciarskich w Szczyrku. W zawodach uczestniczyli dwaj uczniowie naszego gimnazjum Łukasz Krogulec i Piotr Mianowski . W slalomie. najszybszy zawodnik osiągnął
czas 31,37 s. Piotr przejechał w 36,38 s, co dało mu 20 miejsce,
a Łukasz z czasem 40,07 zajął miejsce 35. Najsłabszy czas to 42,41.
Startowało 47 uczestników i 34 uczestniczki (znaczna część to członkowie klubów narciarskich).

KARNAWAŁ
BAL KARNAWAŁOWY DLA RODZICÓW
W przedostatnią sobotę karnawału (18 lutego) odbył się bal karnawałowy dla rodziców, nauczycieli i przyjaciół szkoły. Zarówno opinie rodziców jak i bezpośrednich organizatorów były zgodne co do

tego, że bal należy udać za imprezę bardzo udaną. Podkreślono
potrzebę wpisania tego typu imprez w coroczny kalendarz szkolny.
Zysk z balu, który ma być w całości przeznaczony na budowę szkoły, przekroczył kwotę 10 tys. zł. Zebranie tak znacznej sumy było
możliwe dzięki całkowicie społecznemu zaangażowaniu organizatorów jak i wszystkich rodziców. Część z nich, nawet nie mogąc
uczestniczyć we wspólnej zabawie, wsparła inicjatywę, kupując
zaproszenia.
Następny bal - już za rok...

BAL DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW
PODSTAWÓWKI
W środę, 22 lutego, odbył się MOK-u bal przebierańców dla
uczniów naszych szkół: gimnazjum i klas 4-6 szkoły podstawowej.
Każda klasa miała stół ze słodyczami i napojami. Pan Paweł i Pan
Artur puszczali świetną muzykę. Wg opinii jednej z "czwartoklasistek", na zabawie było wspaniale. Wszyscy, no, może prawie wszyscy, byli przebrani. Klasy 0-3 bawiły się następnego dnia w Tłusty
Czwartek przed południem. Zabawę poprowadzili uczniowie klasy III
gimnazjum. Było nie mniej karnawałowo!

WIELKI POST
Mszą Świętą, odprawioną dla całej szkoły w Środę Popielcową
(1 marca), rozpoczęliśmy Wielki Post. Odbyły się już rekolekcje wielkopostne dla gimnazjalistów (14-16 marca) i dla uczniów szkoły podstawowej (27-29 marca). Oto relacja jednego z gimnazjalistów:
"Ostatnio w naszej szkole miały miejsce rekolekcje. Zastanawialiśmy się na nich głębiej na temat postu i omawialiśmy różne jego czynniki, np. jałmużnę. Na te zajęcia uczęszczało całe gimnazjum, co
miało duży wpływ integrujący. Cały czas rekolekcji przepełniony był
koncentracją. Zaczynaliśmy wspólnym spotkaniem w klasie 1g, gdzie
nauczyciele pod przewodnictwem p. Joli Dąbrowskiej wprowadzali
nas w temat danego dnia. Następnie szliśmy do kościoła, by posłuchać nauki księdza - rekolekcjonisty. Dalsza część dnia różniła się już
od poprzednich. Pierwszego dnia pojechaliśmy do klasztoru Sióstr
Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim, gdzie spędziliśmy
wiele godzin modląc się i śpiewając na Chwałę Bożą. Drugiego dnia
byliśmy w szkole, gdzie, podzieleni na grupy, zastanawialiśmy się nad
rolą ascezy w dzisiejszym świecie. Dzień skończyliśmy podsumowaniem wniosków poszczególnych grup. Trzeciego dnia zastanawialiśmy się nad jałmużną, jednakże niektórym nie było to dane, gdyż nieszczęśliwie tego dnia wypadł konkurs KANGUR, z uczestnictwa w którym nie można było zrezygnować. (...)”
Adam Filipiak, klasa III gimnazjum
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FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIEJSKIEGO
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek - 1200 - 2000
wtorek - 800 - 1600
środa - 800 - 1600 (dzień wewnętrznej pracy bez przyjęć interesantów)
czwartek - 800 - 1600
piątek - 800 - 1600

Informacje dla Interesantów
BURMISTRZ MIASTA ANDRZEJ KOŚCIELNY

tel./fax (022) 758 98 78, e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Przyjęcia interesantów w poniedziałki w godz. 1300 - 1800
SEKRETARIAT I KANCELARIA
tel. (022) 758 98 78 w. 101, fax 758 90 03, pokój nr 6
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
SEKRETARZ MIASTA MARIA GÓRSKA
tel. (022) 758 98 78, pokój nr 6
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO I DOWODY OSOBISTE
tel. (022) 729 10 62 lub 758 98 78 w. 115, pokój nr 7
EWIDENCJA LUDNOŚCI
I EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
tel. (022) 729 10 62 lub 758 98 78 w. 116, pokój nr 7
REFERAT FINANSOWY

PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI, SPADKÓW I DAROWIZN,
OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z WODOCIĄGU I KANALIZACJI,
OPŁATA ADIACENCKA, OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
tel. (022) 758 98 78 w. 107, pokój nr 2
KASA
oraz sprawy dotyczące podatku od środków transportowych
tel. (022) 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
REFERAT GOSPODARKI MIEJSKIEJ I INWESTYCJI
Inwestycje - tel. (022) 758 98 78 w. 212, pokój nr 12
 Remonty i obsługa domów komunalnych
 Stan nawierzchni dróg, oświetlenie ulic
 Ochrona środowiska, porządki
tel. (022) 758 90 04, 758 98 78 w 210, pokój nr 11
 Gospodarka nieruchomościami i gospodarka lokalowa
 Samodzielne stanowisko d/s podziałów geodezyjnych
tel. (022) 758 91 09, 758 98 78 w. 217, pokój nr 17
Samodzielne stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego miasta - tel. (022) 758 98 78 w. 216, pokój nr 16
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. (022) 758 98 78 w. 111, pokój nr 5
Czynny w godzinach:
poniedziałek - 1000 - 1800
wtorek - 800 - 1500
środa - 800 - 1600
czwartek - 800 - 1600
piątek - 800 - 1600
RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA
tel. (022) 758 98 78 w. 106, pokój nr 1
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
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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
5. Jaryczewski Gerard - gerard.jaryczewski@podkowalesna.pl
6. Kicka Magdalena - magda.kicka@podkowalesna.pl
7. Kościelna Agata - agata.koscielna@podkowalesna.pl
8. Leszczyński Adam - adam.leszczynski@podkowalesna.pl
9. Michaeli Marek - marekmichaeli@podkowalesna.pl
10. Skowron Wojciech - wojciech.skowron@podkowalesna.pl
11. Stencka Alina - alastencka@podkowalesna.pl
12. Szymański Aleksander - a.szymanski@podkowalesna.pl
13. 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.

KONTAKT DO INSTYTUCJI WAŻNYCH
DLA MIESZKAŃCÓW
Pogotowie Ratunkowe
Grodzisk Mazowiecki 999; 022 755-30-30
Policja
Komisariat Policji w Podkowie Leśnej
022 758-91-10; 022 758-91-05; 600 997 508
Komenda Powiatowa Policji 997; 022 755-60-10 do 14
Ośrodki Zdrowia
NZOZ "Basis" 022 758-92-65
NZOZ "Medicus" 022 729-10-65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki
inf. Medyczna 022 755-90-00
Apteki
Apteka Podkowiańska 022 729-19-16
Apteka " Pod Aniołem" 022 758-97-60
Apteka Główna 022 729-10-86
Straż Pożarna
Grodzisk Mazowiecki 998; 022 755-52-37
Brwinów 022 729-59-46
Zakład Energetyczny
Pruszków 022 738-23-20; 738-24-51; 991
Posterunek energetyczny
Grodzisk Mazowiecki 022 755-51-36
Pogotowie gazowe Warszawa 022 628-45-87; 992
Rozdzielna gazu
Grodzisk Mazowiecki 022 792-03-60
Konserwacja oświetlenia ulicznego
Warszawa 022 886-48-26; 0692469760
Konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej
sieć wodna 661 955 201
sieć kanalizacyjna 502 291 630; 503 134 281
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 022 724-15-70
Prokuratura Rejonowa Grodzisk Mazowiecki 022 755-52-54
Sąd Rejonowy Grodzisk Mazowiecki 022 755-20-61
Punkt konsultacyjny Poradni Uzależnień rozpoczyna
działalność w Podkowie Leśnej
Od 6 kwietnia 2006 r. w każdy czwartek w godz. 16 do 18 w
Urzędzie Miejskim porad udzielać będzie terapeuta Bożena
Kosińska z Poradni Uzależnień w Grodzisku Mazowieckim.
Zapraszamy wszystkich potrzebującym fachowego wsparcia
związanego z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz współuzależniania, a także borykających się z problemami przemocy w rodzinie.

