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SZANOWNY KSIĘŻE KANONIKU,
KOCHANY KSIĘŻE LEONIE
ija właśnie 60 lat od dnia, kiedy w odległej Francji, w Kaplicy
Seminarium Polskiego w Paryżu Jego Eminencja ks. kardynał Emmanuel Suhard udzielił święceń kapłańskich pięciu diakonom. Wśród nowo wyświęconych byłeś również Ty, Drogi Księże.
Ponad czterdzieści z tych sześćdziesięciu lat kapłaństwa poświęciłeś naszemu miastu. Dzięki Twojej pracy duszpasterskiej, odwadze i poświęceniu Podkowa Leśna jest rozpoznawalna daleko poza
granicami naszego kraju.
Dziękujemy za czynione przez Księdza dobro. Życzymy zdrowia,
siły i radości ducha
W imieniu mieszkańców Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
Burmistrz Miasta
Andrzej Kościelny

M

UROCZYSTA MSZA
roczysta msza z okazji jubileuszu 60-lecia kapłaństwa Ks. Kanonika Leona Kantorskiego odbyła się w niedzielę 22 lipca o godzinie 13. Słowo Boże wygłosił Prałat Bogusław Bijak, a mieszkańcy i licznie przybyli goście dziękowali księdzu Leonowi za wspaniałe serce
jakie okazywał wszystkim przez długie lata swojej posługi kapłańskiej.
(red.)

U

DOBIEGA KOŃCA REMONT PAŁACYKU KASYNA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
rwają drobne prace wykończeniowe, porządkowanie terenu
wokół obiektu i zakładanie trawników. W najbliższym czasie
zostanie zdemontowane tymczasowe ogrodzenie.
Przed przekazaniem do użytkowania trzeba jeszcze spełnić wszelkie wymogi wynikające z przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych i z prawa pracy. Prawo nie przewiduje żadnych odstępstw
w przypadku obiektów zabytkowych, a jak łatwo zauważyć, normy
budowlane w latach dwudziestych ubiegłego wieku były mniej rygorystyczne niż obecnie obowiązujące.
Prace przygotowawcze rozpoczęto w 2003 r. Wykonano wtedy
ocenę stanu technicznego i inwentaryzację, opracowaną przez Pracownie Konserwacji Zabytków. Powstał także Raport o stanie miasta,
który był niezbędny, by przygotować kolejne dokumenty takie jak
Plan rozwoju lokalnego i Strategia rozwoju miasta, wymagane przy
składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.
W 2004 r. sporządzono dokumentację projektowo - techniczną
(łącznie z projektami branżowymi), niezbędne kosztorysy, studium
wykonalności oraz pozostałe dokumenty stanowiące załączniki
do wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.
Z uwagi na to, iż obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, wszystkie prace projektowe opiniowane były przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Kompletny wniosek o dotację, złożony we wrześniu 2004 r. został
zaakceptowany i Zarząd Województwa Mazowieckiego w styczniu
2005 r. podjął decyzję o przyznaniu środków na jego realizację. Niestety, wskutek nieuzasadnionych protestów członków oddziału Ligi
Ochrony Przyrody podpisanie umowy znacznie się opóźniło. W połowie lipca 2005 r. miasto podpisało ostateczną umowę z Wojewodą
Mazowieckim na projekt "Rewitalizacja i adaptacja budynku Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich". W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę inwestycji - firmę
ciąg dalszy na str. 2
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ciąg dalszy ze str. 1
Pracownie Konserwacji Zabytków nad Łódką sp.z o.o. z siedzibą
w Łodzi. W końcu września rozpoczął się remont obiektu.
Całkowity koszt inwestycji przewidziano na 2,5 mln zł, z tego 75%
pokryto ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego a 15% ze środków miasta.
Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody
do końca 2005 r. zrealizowano roboty zewnętrzne - uzbrojenie terenu, wykonanie przyłączy, rozprowadzenie instalacji oświetlenia
zewnętrznego. Wykonawca przystąpił też do demontażu instalacji
wewnętrznych. Później wzmocniono stare elementy konstrukcyjne
(m.in. fundamenty budynku) i przystosowano obiekt do nowego
układu funkcjonalno-przestrzennego (zbito tynki, wzmocniono ściany konstrukcyjne, wzniesiono ścianki działowe, dostosowano przejścia komunikacyjne itp.).
Projekt rewitalizacji obiektu uwzględniał nie tylko zachowanie
wszystkich elementów architektonicznych, ale też musiał spełniać
wymagania wynikające z obecnie obowiązujących przepisów. Dlatego na przykład w hallu recepcyjnym znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.
Urządzenia przeciwpożarowe w zabytkowych pomieszczeniach
czy też kanały wentylacyjne w kuchni i kawiarni są wprawdzie niezbyt
dekoracyjnym, ale niezbędnym elementem wyposażenia.
Z hallu recepcyjnego wejść można do małej sali konferencyjnej
i do kawiarni. Położona na parterze sala konferencyjna jest "przestrzenią odzyskaną". Przed remontem w tym miejscu znajdowały się
niepełnowymiarowe pomieszczenia magazynowe - obecnie kubatura obiektu powiększyła się o dodatkową, widną i przestronną salę.
Kuchnia i kawiarnia zostały już częściowo wyposażone, żeby umożliwić chociaż podstawową obsługę pierwszych imprez.
Podłogi pomieszczeń na parterze w większości wyłożone są terakotą, natomiast na piętrze eleganckim mozaikowym parkietem.
Co prawda w dawnej sali balowej nie ma dziś luster, ale boczne gabinety i taras być może będą znów służyć towarzyskim spotkaniom.

Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
a łazienki i zaplecze kuchenne zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami unijnymi.
Zasadnicze pomieszczenia przeznaczone na kawiarnię i jej zaplecze znajdują się na parterze. Na piętrze będzie można korzystać
z windy towarowej doraźnie dowożącej artykuły z kuchni.
W jednej z sal mieścić się będzie pracownia komputerowa. Są tu
miejsca dla dwunastu stanowisk komputerowych.
Pałacyk i otaczający go park zarówno w intencji Ojców Miasta, jak
i w zgodzie ze zrealizowanym projektem powinny stanowić całość
służącą mieszkańcom miasta, być miejscem integracji i dawać
impuls do rozwoju naszej społeczności.
Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny

GRÓB W LESIE MŁOCHOWSKIM
Lesie Młochowskim, na krzyżu grobu znajdującego się w
odległości około 300 m od leśniczówki, znajduje się napis:
TU SPOCZYWAJĄ SYNOWIE ZIEMI MAZOWIECKIEJ
POLEGLI W OBRONIE OJCZYZNY
Pan Tadeusz Radko, mieszkaniec Podkowy, twierdzi, że w czasie
okupacji w Lesie Młochowskim ukrywała się grupa węgierskich żołnierzy, którzy usiłowali przedostać się do oddziałów AK. Ojciec pana
Tadeusza Stanisław Radko miał z nimi kontakt i dostarczał im żywność. Trzej Węgrzy z tej grupy zostali rozstrzelani przez Niemców

i pochowani w lesie właśnie w tym miejscu (pan Stanisław rozpoznał
dwóch z nich, kiedy razem z ojcem ich tam chował); później ich
szczątki przeniesiono na cmentarz w Podkowie.
Pan Tadeusz apeluje o umieszczenie przy grobie odpowiedniej
informacji.
Prosimy mieszkańców Podkowy o ewentualne uwagi, czy dodatkowe wyjaśnienia dotyczące tej sprawy i przekazanie ich p. Krystynie Golińskiej-Engelmayer - telefon 022 758 90 66.
Krystyna Golińska-Engelmayer

ODZNACZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

PRZYPOMINAMY

maja podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim z okazji
Święta Narodowego dwaj mieszkańcy Podkowy Leśnej zostali
odznaczeni orderami przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego, w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej.
Pan Ryszard Bugaj otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, pan Bohdan Skaradziński - Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski. Gratulujemy.
(red.)

1 stycznia 2008 roku tracą ważność
stare dowody osobiste.
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ZMIANY W PARAFII
kilku latach pracy w naszej parafii ksiądz Paweł Kulpiński
i ksiądz Marcin Łyźniak przeszli do pracy w innych parafiach diecezji. Uroczyście pożegnaliśmy ich w niedzielę 24 czerwca.
Dziękujemy im za pracę duszpasterską, szczególnie z młodzieżą
i dziećmi. Ksiądz Paweł został mianowany wikariuszem parafii św.
Krzysztofa w Warszawie (dekanat bielański), ksiądz Marcin, skierowany na studia doktoranckie, będzie rezydentem parafii św. Rodziny w Kamionce w dekanacie piaseczyńskim.
Od 1 lipca mamy w Podkowie dwóch nowych wikariuszy:
ks. Jacka Zbyszyńskiego (pracował w parafii św. Stanisława Kostki
w Warszawie) i ks. Bogusława Zalewskiego, który był wikarym
w warszawskiej parafii św. Michała Archanioła.
(red.)
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Z każdym dniem wydłuża się kolejka w Urzędzie Miasta. Radzimy,
by z wymianą dowodu osobistego nie czekać do ostatniej chwili.
Do wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego proszę dołączyć:
- 2 aktualne fotografie z odsłoniętym lewym uchem
- dowód uiszczenia opłaty 30 zł
- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie
wstąpiły w związek małżeński
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie
używanym nazwisku
- dotychczasowy dowód osobisty do wglądu
Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W PODKOWIE LEŚNEJ
środek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej od 16.07.2007 r.
wydaje wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i zaliczki alimentacyjnej na nowy okres zasiłkowy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej zatrudni na
umowę
zlecenie
osoby
do
opieki
nad
chorymi.
Informacje w budynku Urzędu Miejskiego, pokój nr 5 lub
tel. 759 21 11.
opspodkowalesna@gazeta.pl
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DZIWNA HISTORIA BUDOWY W CENTRUM
(LEKTURA DLA DOCIEKLIWYCH)
 Rzecz zaczyna się w marcu 2001 r. - ówczesny burmistrz Podkowy
Leśnej, Joanna Damaziak, wydaje decyzję o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. Dotyczy ona działki na rogu ul. Słowiczej
i Brwinowskiej gdzie ma stanąć budynek banku i pawilony handlowe.
Zaczyna powstawać obiekt, który dzisiaj jest o 15 m dłuższy niż przewidywał plan, a normę dopuszczalnej intensywności zabudowy przekracza aż o 600 metrów kwadratowych.
 Dwa lata później, w 2003 r. nowy burmistrz, Andrzej Kościelny rozpoczyna korespondencję z powiatowym i wojewódzkim inspektorem
nadzoru budowlanego, kwestionując prawidłowość prowadzonych
robót.
 Po rocznej wymianie listów, we wrześniu 2004, powiatowy inspektor
nadzoru wstrzymuje roboty "prowadzone w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę",
a dwa miesiące później nakazuje rozbiórkę "wykonanych części
budynku i jego elementów nieprzewidzianych zatwierdzonym projektem".
 Burmistrz odwołuje się do wojewódzkiego inspektora nadzoru przypominając, że inspektor w swojej decyzji nie uwzględnił niezgodnej
z projektem długości elewacji. Andrzej Kościelny zwraca jednocześnie uwagę, że Urząd Miasta nie mógł zapoznać się z dokumentacją,
ponieważ starostwo nie uznało go za stronę postępowania. Doprowadziło to do kuriozalnej sytuacji - gospodarz miasta nie był informowany o dużej inwestycji powstającej w samym centrum Podkowy
Leśnej.
 W grudniu 2004 ten sam powiatowy inspektor nadzoru pozwala na
użytkowanie budynku przed wykonaniem wszystkich robót, a burmistrz czeka na odpowiedź wojewódzkiego inspektora nadzoru.
 Pół roku później, w sierpniu 2005 r. , po dziewięciu miesiącach czekania burmistrz domaga się od wojewódzkiego inspektora nadzoru
zajęcia stanowiska w sprawie inwestycji.
 Nie mija miesiąc, a wojewódzki inspektor nadzoru umarza postępowanie odwoławcze, ponieważ "skarżący [czyt. burmistrz Podkowy
Leśnej] nie posiada przymiotu strony w niniejszym postępowaniu".
Mówiąc po polsku, dowiedzieliśmy się, że władzom miasta nic do tej
budowy.
 Jednak tego samego dnia, 16 września 2005 r. ten sam wojewódzki
inspektor nadzoru przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia I
instancji (czyli powiatowemu inspektorowi), gdyż "w trakcie budowy
inwestorzy dokonali istotnych odstąpień od warunków pozwolenia na
budowę i zatwierdzonego projektu. Odstąpienia te polegają na: podniesieniu wysokości ścianki kolankowej o 70 cm, zmianie kąta nachylenia połaci dachowej, zmianach elewacji (ilości i usytuowania okien),
wykonania schodów i piwnicy [...] nieprzewidzianych w projekcie. [...]
Wykonane odstępstwa (tak w oryginale) wymagały uzyskania decyzji
o zmianie pozwolenia na budowę i dopiero taka decyzja uprawniałaby do wykonania zamierzonych robót. Z akt sprawy wynika, że inwestorzy nie uzyskali decyzji organu administracji architektonicznobudowlanej, co oznacza, że zrealizowali omawiane zmiany w warunkach samowoli." Zdaniem inspektora wojewódzkiego ocena stanu
faktycznego i prawnego sprawy dokonana przez inspektora powiatowego była nieprawidłowa.
 Znów mija pół roku, mamy marzec 2006. Urząd Miasta prosi powiatowego inspektora nadzoru o informacje na temat dalszych kroków
w sprawie budowy.
 W maju inwestorzy informują inspektora powiatowego, że kontynuują
budowę. Robią to, jak piszą, w nawiązaniu do decyzji z 16 września

(wyglądało to na kpiny, bo w decyzji z 16 września wojewódzki
inspektor pisał o samowoli budowlanej, a więc należałoby oczekiwać
albo rozbiórki budynku, albo wstrzymania prac).
 We wrześniu 2006 r. powiatowy inspektor nadzoru nakazuje inwestorom sporządzenie i dostarczenie mu "zamiennego projektu budowlanego wykonanego budynku i oceny technicznej wykonanych robót".
 Październik 2006. Burmistrz zwraca się do prokuratora rejonowego
w Grodzisku Mazowieckim z wnioskiem o zaskarżenie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w rażący sposób
naruszającej prawo.
 Mamy już rok 2007. W styczniu burmistrz prosi powiatowego inspektora nadzoru o informacje w sprawie postępowania. "Niepokoi nas
fakt wznowienia robót budowlanych i nieporządek na placu budowy"
- pisze.
 Styczeń. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazuje inwestorom "zaniechanie dalszych robót" i upomina się o projekt zamienny. Inwestorzy odwołują się od tej decyzji, inspektor (w marcu) informuje burmistrza, że decyzję podjął, ale inwestorzy złożyli odwołanie,
więc jego decyzja jest nieprawomocna. Mówiąc po polsku: podjął
decyzję, która nie ma żadnego znaczenia.
 8 marca 2007 wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego zawiadamia "o zaistnieniu zwłoki w rozpatrzeniu odwołania inwestorów od
decyzji nakazującej zaniechanie"i wyznacza termin załatwienia sprawy do 28 września 2007 r. Mówiąc po polsku - inwestorzy dostali
sygnał, że muszą się spieszyć z kończeniem budowy.
 Kwiecień. Burmistrz pisze do prokuratora rejonowego. "Mimo decyzji
[...] roboty przy budowie obiektu są w dalszym ciągu bez przerwy
realizowane." Urząd prosi o zażądanie wyjaśnień od powiatowego
i wojewódzkiego inspektora nadzoru, na jakiej podstawie trwają prace
i o ewentualne ich wstrzymanie. "Wydłużenie czasu rozpatrzenia sprawy do końca września 2007r. daje szansę inwestorom na stworzenie
faktów dokonanych."
 Maj. Prokurator rejonowy występuje do wojewódzkiego inspektora
nadzoru budowlanego o informacje i wyjaśnienia w sprawie.
 Czerwiec. Prokuratura rejonowa informuje urząd, że dokumentacja
została przekazana prokuraturze okręgowej na jej żądanie.
Od czterech lat walczymy z samowolą budowlaną w samym centrum
naszego miasta. Na powiatowym i wojewódzkim szczeblu nadzoru
zapadają kolejne decyzje o wstrzymaniu, ale nieprawomocne; następują odwołania i przesunięcia terminów. Dzięki temu na budowie - widać
to gołym okiem - prace toczą się bez specjalnych przeszkód. Miasto
nadal nie jest stroną postępowania. Do prokuratury zwróciliśmy się w
październiku ubiegłego roku. Minęło pół roku, zanim prokurator poprosił wojewódzkiego inspektora nadzoru o wyjaśnienia, a w czerwcu akt
sprawy zażądała znów prokuratura okręgowa.
Czy to już finał historii dzikiej budowy w Podkowie? Trudno o optymizm - sądząc z dotychczasowych zmagań nie da się wykluczyć
nowych odwołań, nieważnych decyzji, przesunięć terminu rozpatrzenia
sprawy itd.
Może mają więc mają rację ci mieszkańcy, którzy twierdzą, że to
wszystko gra pozorów, a budynek i tak zostanie wykończony. Cóż
z tego że bezprawnie?
Anna Żukowska-Maziarska
Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego
i Ochrony Środowiska

WIZYTA SAMORZĄDOWCÓW
Z UKRAINY

ŚCIEŻKI ROWEROWE OD LESZNA
PO NADARZYN

sobotę 23 czerwca burmistrz miasta gościł przedstawicieli
samorządów z regionu lwowskiego na Ukrainie, którzy
odwiedzali polskie gminy w ramach Projektu Rozwoju Regionu
Lwowskiego. Burmistrz Andrzej Kościelny przywitał delegację ukraińską przed Urzędem Miasta. Po Podkowie Leśnej gości oprowadziła radna Anna Maziarska. Przedstawicielki Urzędu Miasta: Małgorzata Przygoda i Maria Rychlik zaprezentowały delegacji ukraińskiej
historię miasta - ogrodu oraz strategię rozwoju Podkowy Leśnej.
Spotkanie było bardzo serdeczne; goście, zachwyceni Podkową,
porównywali rozwiązania polskie i ukraińskie, pytali o wiele spraw
aktualnych także i dla nich, o przygotowanie i realizację strategii,
o rozwiązywanie problemów miasta i mieszkańców.
(red)

maja 2007 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin
Zachodniego Mazowsza "Mazovia" powołało zespół nadzorujący przygotowanie dokumentacji i pozyskiwania środków na budowę ścieżek rowerowych. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele
7 gmin: Leszna, Błonia, Brwinowa, Milanówka, Podkowy Leśnej,
Michałowic i Nadarzyna.
Koncepcję przebiegu ścieżek na obszarze Podkowy Leśnej opracuje Urząd Miejski przy współpracy radnych, organizacji pozarządowych i mieszkańców. Projekt całej sieci tras rowerowych na terenie wszystkich siedmiu gmin opracuje profesjonalna firma wyłoniona w drodze przetargu. W Urzędzie Miasta w Podkowie sprawą ścieżek zajmuje się Małgorzata Przygoda.
(red.)
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DROGI W MIEŚCIE
tałym mieszkańcom jak również gościom przyjeżdżającym do
Podkowy Leśnej , dobrze znany jest stan naszych ulic , zarówno jezdni jak i chodników (tam , gdzie jeszcze nie zostały doszczętnie zniszczone). Dotyczy to szczególnie okresów wiosennych i
jesiennych, jak również w czasie , kiedy występują obfite opady
atmosferyczne, a na nawierzchniach ulic nie utwardzonych jak również asfaltowych - tworzą się zastoiska (kałuże) we wszystkich zagłębieniach . Przyczyną tego jest brak odprowadzenia wód ponieważ
drogi wykonane były bez zachowania należytych spadków umożliwiających jej spływanie.
Z uwagi na stojące na chodnikach słupy sieci elektrycznej i telefonicznej , ruch pieszy , nawet pojedynczych osób - jest nie możliwy
nie mówiąc już o wózkach dziecięcych czy inwalidzkich. Poruszanie
się po ciągach pieszych utrudniają też często nie przycinane żywopłoty i coraz modniejsze w naszym mieście trawniki i nasadzenia
wzdłuż ogrodzeń od strony ulicy.
W bieżącej, V kadencji Rady Miasta , postanowiono zacząć zmieniać ten stan.
Dlaczego dopiero teraz ?
Odpowiedzi należy szukać w konieczności zaangażowania środków finansowych miasta na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ubiegłym dziesięcioleciu . Wydatki związane były również z
partycypacją w budowie rurociągu tłocznego oraz z rozbudową
oczyszczalni ścieków w Grodzisku Maz. jako podstawowego warunku uzyskania zgody na zrzut ścieków do niej.
Układanie sieci wod-kan. w ulicach miasta uniemożliwiało ich
modernizację. Ostatecznie , wiosną przyszłego roku zakończy się
realizacja tej wieloletniej inwestycji i można będzie przystąpić do
modernizacji dróg , zgodnie ze sztandarowym hasłem wyborczym
"Teraz drogi".
Wychodząc naprzeciw temu zadaniu , Rada Miasta w dniu 26
kwietnia br. przyjęła uchwałę o powołaniu doraźnej Komisji ds. dróg
, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin. W skład komisji weszli : Małgorzata PabisJanus , Mirosław Borkowski , Jarosław Chrzanowski , Kazimierz Głowacki , Dariusz Murawski , Zbigniew Musiałek , Zbigniew Bojanowicz.
Do zadań komisji należy:
1. Rozpoznanie potrzeb w zakresie budowy, remontu, modernizacji
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dróg i ciągów pieszych w mieście.
2. Współpraca w zakresie doboru technologii oraz terminów wykonywania robót drogowych.
3. Ustalenie kolejności realizacji robót związanych z ciągami pieszymi.
4. Rozpoznanie potrzeb i ustalenie kolejności budowy ścieżek rowerowych.
5. Inne sprawy - w tym rozpoznanie zagrożenia dla pieszych ruchu
drogowego
Regulamin komisji jak również plan pracy na 2007 rok , zostały
przyjęte przez Radę Miasta na IX sesji w dniu 28 czerwca br. Pierwsze działania w tym zakresie komisja podjęła już w maju, m.in. przeprowadziła inwentaryzację wszystkich dróg w mieście. Na tej samej
sesji Rady Miasta, Komisja ds. dróg przedstawiła projekt uchwały
dotyczący zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i spowolnienia
ruchu samochodowego w mieście. Każda realizacja inwestycji ,
także drogowa , wymaga należycie opracowanego przez specjalistyczne , branżowe biuro projektów , komplementarnego projektu
technicznego uwzględniającego charakter naszego miasta i jego
walory. Zdaniem komisji najwyższy czas skończyć ze stosowanymi
(z braku środków finansowych) dotychczasowymi metodami utwardzania ulic , które w wielu przypadkach powodowały wlewanie się
wód opadowych na teren posesji , często utrudniając lub uniemożliwiając wejście. Z uwagi na powyższe , zasadnym staje się określenie
rejonów miasta w celu zlecenia opracowania dokumentacji technicznej dla dróg na tym obszarze. Ponieważ wszystkiego w jednym roku
nie zrobimy - odpowiednie wnioski związane z określeniem tych rejonów , Komisja będzie przedstawiać do zaopiniowania Radzie Miasta.
W związku z dużym zainteresowaniem remontem ulic - pragniemy
poinformować , że następujące drogi nie leżą w gestii naszego miasta:
 droga Nr 719 (Pruszków-Grodzisk Maz.) - jest to droga wojewódzka
 ulica : Brwinowska , Jana Pawła II , Parkowa - są drogami powiatowymi
 ulice graniczne : Łosia , Młochowska , Podleśna , Chabrowa - są
ulicami gminy Brwinów
Opracował: zespół Doraźnej Komisji ds. dróg

INFORMACJE RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
nia 12 i 26 kwietnia oraz 28 czerwca 2007 roku w Miejskim
Ośrodku Kultury odbyły się VII, VIII i IX sesja Rady Miasta, podczas których Rada podjęła następujące uchwały:
 22/VII/2007 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady
wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .
 23/VII/2007 w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla
rezerwatu przyrody "im. Bolesława Hryniewieckiego".
 24/VII/2007 w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla
rezerwatu przyrody "Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego".
 25/VII/2007 w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla
rezerwatu przyrody "Parów Sójek".
 26/VIII/2007 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy
Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 rok.
 27/VIII/2007 w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.
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UWAGA
łaścicieli posesji, którzy do dnia dzisiejszego nie zawarli
umowy o dostarczenie wody i odbiór ścieków, a których
działki zostały przyłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej, prosimy
o zgłoszenie się do Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej pok.11 celem
podpisania umowy.
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta

W

4

 28/VIII/2007 w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.
 29/VIII/2007 w sprawie reasumpcji uchwały nr 17/VI/2007 Rady
Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego - na rok 2007".
 30/IX/2007 w sprawie powołanie Zespołu, który przedstawi Radze
Miasta Podkowy Leśnej opinie o kandydatach na ławników sądów
powszechnych.
 31/IX/2007 w sprawie Regulamin funduszu zdrowotnego - określającego rodzaj świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach
pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznania.
 32/IX/2007 w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta Podkowy Leśnej na lata 2007 2010.
 33/IX/2007 w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy
Leśnej na rok 2007.
 34/IX/2007 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Podkowy Leśnej
oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów do tego uprawnionych.
 35/IX/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Grodziskiego.
 36/IX/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta.
 37/IX/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta.
Treść uchwał dostępna jest na stronie www.bip.podkowalesna.pl/
lub w Urzędzie Miasta, pok. Nr 1.
Biuro Rady Miasta
Anna Lorens

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Z PRAC KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA
RADY MIASTA W I POŁOWIE 2007 R.

Z

godnie z zasadą przyjętą w regulaminie komisji informujemy o tym, co robiliśmy w ostatnich miesiącach.
1. W lutym komisja opiniowała projekt budżetu miasta na rok
2007 i wniosła swoje propozycje przesunięcia środków, co
umożliwiłoby przeznaczenie dodatkowych
pieniędzy na
remonty dróg w Podkowie.
2. Przy okazji dyskusji nad budżetem przedstawiliśmy do rozważenia Urzędowi rozwiązania, które w dziale gospodarki
komunalnej, a zwłaszcza w dziedzinie gospodarki odpadami
zastosowano w sąsiednich gminach, Milanówku i Brwinowie.
Dotyczy to m. in. wywozu śmieci, liści i odpadów wielkogabarytowych.
3. Na wniosek komisji ładu przestrzennego i ochrony środowiska Urząd Miasta zakupił w marcu 2007 r. dla zainteresowanych mieszkańców budki lęgowe dla ptaków (120 sztuk);
budki wieszali, nieodpłatnie, członkowie Towarzystwa
"Bocian".
4. Na wniosek komisji Urząd zaktualizował inwentaryzację
domów pokrytych azbestem. Jest ich w Podkowie 90. Ustawa
nakazuje usunięcie wszystkich elementów azbestowych do
2032 r. Komisja gromadzi teraz informacje, jak rozwiązują ten
problem inne gminy.
5. W kwietniu 2007 r. komisja opiniowała trzy projekty rozporządzeń wojewody dotyczących trzech rezerwatów leżących na
terenie Podkowy Leśnej - Parowu Sójek, rezerwatu im. Bronisława Hryniewieckiego i rezerwatu im. Witolda Tyrakowskiego (dwa ostatnie w Lesie Młochowskim) i przedstawiła swoje
uwagi Radzie Miasta, która przegłosowała je i przekazała
wojewodzie mazowieckiemu.
6. Na wniosek komisji Urząd Miasta zakupi dodatkowe uliczne
kosze na śmiecie.
7. Zapoznaliśmy się ze stanem prac nad miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Podkowy Leśnej i opowiedzieliśmy się za ponownym wyłożeniem go do zaopiniowania w możliwie najszybszym terminie.
8. Komisja ładu przestrzennego i ochrony środowiska (na
wspólnym posiedzeniu z komisją budżetową) opowiedziała
się za powołaniem doraźnej komisji Rady do spraw dróg.
9. W kwietniu br. przedstawiciele komisji sporządzili listę uwag
dotyczących realizacji nowej nawierzchni ulicy Jana Pawła II
(uwagi dotyczyły m.in. wyjazdów z bocznych ulic i sygnalizacji świetlnej przy szkole). Lista uwag została przekazana
Radzie powiatu grodziskiego (ulica Jana Pawła II jest drogą
powiatową, remontowaną ze środków powiatu i naszego miasta).
10. Uzyskaliśmy dokładną informację na temat stanu rowów
odwadniających Podkowę i ewentualnych zagrożeń w razie

gwałtownych opadów deszczu; Komisja zapoznała się także
z planem robót w tym roku.
11. Ponadto interweniowaliśmy u burmistrza miasta w sprawach:
- bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na ul. Bukowej
i Gołębiej,
- wycięcia drzew i krzewów na działkach przy ul. Słowiczej
i Modrzewiowej (otrzymaliśmy odpowiedź, że w sprawie
działki przy ul. Słowiczej Urząd czeka na odpowiedzi właściciela działki oraz Nadleśnictwa) ,
- zaśmiecenia działek przy ul. Cichej i Jodłowej (w sprawie
działki przy ul. Cichej komisja postuluje wystąpienie na drogę
sądową przeciw właścicielowi) ,
- postawienia szaletu miejskiego
- uporządkowania numeracji domów
- bezpieczeństwa nowej, zewnętrznej klatki schodowej przy
pawilonie "Społem" (informacja z ostatniej chwili: w maju b.r.
starosta grodziski uchylił decyzję starosty grodziskiego
z 2001 r. zezwalającą na rozbudowę i przebudowę budynku),
- budowy przy stacji WKD Podkowa Główna (p. tekst obok),
- opróżniania koszy na śmieci.
12. Pytaliśmy burmistrza o:
- możliwości zaopatrzenia Podkowy w wodę z innych źródeł
(chodzi o podziemny zbiornik w rejonie Kań Helenowskich
albo połączenie z wodociągiem zaopatrującym Warszawę),
- utylizację odpadów elektronicznych,
- kontrolę umów o wywóz śmieci z prywatnych posesji (jest
przewidziana, obejmie też kontrolę przyłączy wodociągowych).
13. Członkowie komisji podzielili się zadaniami. I tak:
 planem gospodarki odpadami zajmuje się p. Jolanta Mironiuk;
 programem utylizacji azbestu - p. Kazimierz Głowacki;
 programem ochrony środowiska - p. Janusz Radziejowski,
 małą architekturą, systemem informacji miejskiej - p. Anna
Wrzosek,
 budynkami komunalnymi, programem rewitalizacji Podkowy Anna Żukowska-Maziarska.
O naszych spotkaniach informujemy na tablicach ogłoszeń
i na stronie internetowej miasta. Spotkania Komisji są otwarte
dla wszystkich zainteresowanych - omawiamy na nich wiele
spraw dotyczących bezpośrednio mieszkańców. Zapraszamy
Podkowian do uczestnictwa
Anna Żukowska-Maziarska
Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego
i Ochrony Środowiska

"SPACEROWNIK" PO PODKOWIE LEŚNEJ
"Gazecie Wyborczej" z 28 czerwca 2007 r. ukazał się "Spacerownik"czyli subiektywny przewodnik po Podkowie Leśnej.
Redakcja "Gazety" zaprosiła na spacer po naszym mieście w niedzielę 1 lipca o godzinie 12.00. Trasa zaczynała się na stacji WKD Podkowa Leśna Główna i biegła szlakiem opisanym przez autora, Jerzego Majewskiego, który sam prowadził ogromną grupę przybyłych
spacerowiczów. Na stacji gości powitał burmistrz, Andrzej Kościelny,
a po drodze opowiadali im o Podkowie także: ksiądz proboszcz Wojciech Osial, Jacek Wojnarowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna i mieszkańcy miasta. Podczas krótkiego
postoju w parku policzono uczestników wycieczki - było ich 520!
Najwytrwalsi odjechali kolejką WKD około godziny 19.00. Następnego dnia ukazała się w "Gazecie" relacja z wyprawy. A gości ze
"Spacerownikiem" w ręku można teraz spotkać w Podkowie niemal
co dzień.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spaceru. Fotografowali: Anna
Maziarska i Tomasz Potkański.
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(red.)

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W I. PÓŁROCZU 2007
skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej wchodzi sześć osób: socjolog,
trzech pedagogów, lekarz, policjant.
Działania komisji określa corocznie program przyjmowany uchwałą
przez Radę Miasta. Środki finansowe na działalność GKRPA pochodzą
z wpływów z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z terenu miasta (6 punktów handlowych, 5 punktów gastronomicznych, 1 firma cateringowa); na 2007 r. jest to kwota 44.000 zł.
Ze środków tych sfinansowane zostały następujące działania:
 zorganizowano punkt odrabiania lekcji w Zespole Szkół;
 opracowano wyniki ankiet dotyczących używania papierosów,
alkoholu i narkotyków. Ankiety przeprowadzono wśród dzieci
i młodzieży podkowiańskich szkół w marcu i kwietniu br.;
 odbyły się warsztaty "Profilaktyka narkomanii dla młodzieży" dla
I i II kl. gimnazjum w styczniu br., program "7 kroków" w V kl. szkoły podstawowej w maju br., spektakle profilaktyczne "Dobre wybory" 1 czerwca br.;
 przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców alkoholu obejmujące
tematykę z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
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działaniu alkoholizmowi. Poruszono też sprawę konsekwencji sprzedaży alkoholu nieletnim oraz odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu;
 zakupiono i przekazano wszystkim podkowiańskim szkołom
3 pakiety edukacyjne filmów DVD "Lekcje przestrogi" do wykorzystania na zajęciach profilaktycznych;
 dofinansowano wyjazdy trojga dzieci na wypoczynek zimowy
i wycieczkę klasową;
 od 21 maja do 31 października na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury realizowany jest - z udziałem instruktora - program "Bezpieczny skate-park 2"
 po raz trzeci miasto uczestniczy w kampanii "Zachowaj Trzeźwy
Umysł" (informacje o działaniach na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl);
 sfinansowano drugi już bal karnawałowy Grupy AA "Podkowa";
 skierowano 1 osobę na badania w zakresie uzależnienia od alkoholu do Poradni Leczenia Odwykowego w Pruszkowie.
Pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
Małgorzata Niewiadomska

MINĄŁ PIERWSZY ETAP SZKOLEŃ
"PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MIESZKAŃCÓW PODKOWY
LEŚNEJ I OKOLIC DLA POTRZEB REGIONALNEGO RYNKU PRACY"
rwa przerwa wakacyjna, pora więc podsumować, co do tej pory
działo się na szkoleniach:
 W zajęciach z języka angielskiego uczestniczy 60 osób (pięć grup
o zróżnicowanym poziomie).
 Trzy dziesięcioosobowe grupy zakończyły już kursy komputerowe.
Nowe zajęcia po wakacjach!
Jesienią ruszy też cykl krótkich szkoleń "miękkich" obejmujących
następujące tematy:
 dobrze funkcjonujące biuro (13 godzin)
 efektywne zarządzanie czasem (13 godzin)
 profesjonalna sprzedaż (13 godzin)
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Co to są szkolenia "miękkie"?
Szkolenia "miękkie" obejmują edukację, ćwiczenie umiejętności
personalnych i rozwijania zasobów pracowników. Uczą komunikacji,
motywowania, wpływania na innych, umiejętności interpersonalnych, negocjowania, rozwoju osobistego itp.
Na naszych szkoleniach dowiesz się:
 jak zarządzać sobą i swoim czasem,

 jak skutecznie komunikować się z innymi,
 jak osiągać sukces w negocjacjach
 jak planować własną pracę
 jak wyznaczać krótko- i długoterminowe cele,
 jak rozpoznawać i eliminować złodziei czasu
 jak skutecznie zarządzać stresem i jego skutkami
 jak określać cele rozmowy i profesjonalnie się do niej przygotować,
 jak skutecznie finalizować rozmowy handlowe
 i wielu innych rzeczy.
Szkolenia prowadzić będzie profesjonalna szkoła doradztwa personalnego. Będą trwały 2 dni (piątek i sobota).
We wszystkich trzech szkoleniach może wziąć udział w sumie 45
osób.
Informacje o naborze i terminie rozpoczęcia szkoleń zamieszczone zostaną na naszej stronie internetowej www.podkowalesna.pl
oraz na plakatach i ulotkach, które pojawią się na tablicach informacyjnych.
Karolina Tondera - Koordynator Projektu Szkoleniowego

OTWARTE OGRODY 2007
twarte Ogrody odbywają się w ramach programu Rady Europy: Europejskie Dni Dziedzictwa.
W tym roku ich hasło brzmi:
"Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze"
W Podkowie Leśnej Otwarte Ogrody odbędą się po raz trzeci.
Co roku do festiwalu włączają się nowe miasta i nowe ogrody.
Festiwal Otwarte Ogrody 2007:
9 września warszawska Sadyba Miasto-Ogród
15-16 września Podkowa Leśna, Milanówek, Brwinów i Komorów
W prywatnych ogrodach i przestrzeni publicznej miast zielonych i
miast-ogrodów odbędą się dziesiątki wydarzeń kulturalnych i warsztatowych o charakterze kameralnym. Wędrując atrakcyjnym szlakami turystycznymi mieszkańcy i goście będą mogli poznać dziedzictwo naturalne i kulturowe oraz współczesny potencjał i charakter
zwiedzanych miejsc.
Wydarzenia organizowane są przez lokalne organizacje pozarządowe we współpracy z mieszkańcami oraz miejscowymi samorządami.
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OTWARTE OGRODY 2007
10 - 16 września Podkowa Leśna
Tegoroczne OTWARTE OGRODY w Podkowie Leśnej, składają
się z dwóch części:
1. Edukacyjnej: DOM OGRÓD MIASTO Styl życia na XXI wiek
10 -16 września 2007
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2. Festiwalu: SZLAKIEM OTWARTYCH OGRODÓW,
WARSZTATÓW i PRACOWNI ARTYSTYCZNYCH
15 i 16 czerwca (sobota i niedziela) 2007
Projekt DOM OGRÓD MIASTO - to cykl warsztatów, seminariów
i wykładów - adresowanych przede wszystkim do pracowników
samorządów i organizacji społecznych - poświęconych znaczeniu
zrównoważonego rozwoju dla kształtowania przyszłości miast-zielonych. Zajęcia będą prowadzone przez krajowych i zagranicznych
ekspertów.
Planowana jest również część warsztatowa dla młodzieży i studentów zainteresowanych dziedzictwem naturalnym (detal architektoniczny) oraz estetyką otaczającej nas przestrzeni.
15 i 16 września zapraszamy na wystawę ekologicznych technologii dla domu i ogrodu.
SZLAK OTWARTYCH OGRODÓW, WARSZTATÓW i PRACOWNI
ARTYSTYCZNYCH to koncerty, wystawy, plenery malarskie, warsztaty rzemieślnicze, gry sportowe i wycieczki, które będą się odbywać
w prywatnych ogrodach i miejscach publicznych na terenie całej
Podkowy Leśnej we wrześniowy weekend 15 i 16 września br.
od rana do wieczora. Przewidujemy szereg atrakcyjnych niespodzianek. Dojazd kolejką WKD w te dni bezpłatny
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
15 - 16 września (sobota i niedziela) 2007.
Więcej informacji : www.podkowalesna.pl/otwarteogrody
(red.)

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "RZUT PODKOWĄ" I DZIEŃ SPORTU
czerwca 2007 r. zainaugurował działalność Uczniowski Klub
Sportowy "Rzut podkową". Pierwsza impreza, Dzień Sportu i
Zdrowia, zaczęła się od koronnej konkurencji, czyli rzutu podkową.
Każdy, kto wziął w niej udział, dostawał chabrową koszulkę klubu.
Później był skok w dal, skok wzwyż, biegi na 40 i 60 m, mecz piłkarski klas szóstych (rewanż za mecz rozegrany w dniu święta szkoły),
strzelanie z łuku, turniej ping-ponga, zabawy klubu gier strategicznych, bieg przez tor przeszkód wodnych i rzut balonem z wodą.
Można było pochodzić na szczudłach w harcerskim miasteczku
namiotowym, pomalować sobie twarz i paznokcie, zmierzyć ciśnienie i poziom cukru i zjeść przekąski z grilla. Punkt opatrunkowy nie
miał, na szczęście, nic do roboty. Na koniec odbyło się wręczenie
nagród, dyplomów i pamiątkowych odznak. Sportowy dzień zakończył się pokazem jazdy konnej w wykonaniu amazonek z klubu TKKF
"Podkowa", po czym kto chciał, mógł też popróbować jazdy pod
okiem instruktora.
W przygotowaniu imprezy pomagali: Kuba Grzymała, Zbigniew
Musiałek, Małgorzata Szewczyk, Sławek Szewczyk, Agnieszka
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Rybak, Urban Rybak, Agata Zalewska, Grzegorz Turek, Krzysztof
Kolenda, Joanna Szulc, Jarek Kościuszko, Agnieszka Wąsowska.
(red.)

VI FESTIWAL "LETNIE WIECZORY MUZYCZNE W KOŚCIELE-OGRODZIE"
niedzielny wieczór 24 czerwca o godzinie 19.00 odbył się koncert inaugurujący VI Festiwal "Letnie wieczory muzyczne w
Kościele-ogrodzie w Podkowie Leśnej". Wystąpił kwartet smyczkowy
Prima Vista. . Gościem honorowym był francuski klarnecista Michael
Lethiec. Muzycy zagrali Kwartet klarnetowy Krzysztofa Pendereckiego
oraz Kwintet klarnetowy a-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta.
W niedzielę 22 lipca o godz. 19.00 mieszkańcy Podkowy Leśnej
mieli okazję posłuchać muzyki Karola Kurpińskiego - Fantazja,
kwartet smyczkowy, Józefa Elsnera - Septet fortepianowy, Stanisława Moniuszki - Uwertura do opery " Halka" w opracowaniu na kwar-

W

tet smyczkowy Jacka Urbaniaka oraz I Kwartet smyczkowy d-moll
w wykonaniu Elżbiety Karaś-Krasztel - fortepian , Agaty Igras-Sawicka - flet , Romualda Gołębiowskiego - klarnet , Pawła Bańty - kontrabas oraz Kwartetu Prima Vista
Na kolejne koncerty Parafia i Urząd Miasta zapraszają 15 sierpnia,
26 sierpnia i 9 września tego roku.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.podkowalesna.pl i na plakatach.
(red.)

ROWEROSACRUM I AUTOSACRUM
sobotę i niedzielę, 5 i 6 maja, w kościele św. Krzysztofa,
patrona podróżnych, odbyły się uroczystości Rowerosacrum (poświęcenie rowerów) i Autosacrum (święcenie pojazdów).
Podczas Rowerosacum, jak co roku, dzieci i młodzież rywalizowały w wyścigach rowerowych oraz w grach i zabawach zręcznościowych. Główne nagrody - trzy rowery ufundowane przez burmistrza
Podkowy Leśnej - zostały rozlosowane wśród wszystkich uczestników wyścigów. W innych konkurencjach przyznawano dyplomy i
nagrody: piłki i akcesoria rowerowe ufundowane przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków na
profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom. Już trzeci rok promujemy na tych imprezach kampanię "Zachowaj trzeźwy umysł".
Uroczystości Autosacrum rozpoczęła msza święta, podczas której
zespół Trapistów wykonał mszę beatową Katarzyny Gaertner. Po mszy
odbyło się poświęcenie pojazdów. Przed główne wejście do Kościoła
podjechały najpierw motocykle, po nich samochody zabytkowe, starsze i młodsze. Podziw wzbudził pierwszy powojenny model Rolls-Royce'a oraz prototyp BMW z 1933 roku. Można było również zobaczyć
"maluchy", czyli Fiaty 126p, a także Syrenki i Trabanty. A potem ruszyła
długa kolumna aut z Podkowy, z okolicy, a także z daleka.
Młodzież ze służby kościelnej rozdała ponad tysiąc listów do kierowców i naklejek na szyby samochodów promujących akcję "Za
kółkiem zachowuję trzeźwy umysł".

W

Podczas Autosacrum trwała akcja "NASZ DAR: Krew dla ofiar
wypadków samochodowych". Mieszkańcy Podkowy Leśnej i przybyli goście oddawali krew dla poszkodowanych. Akcji patronowała fundacja “Krewniacy”.
Za rok jubileuszowe 75 Autosacrum, na które już dziś zapraszają
organizatorzy.
(red.)

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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UNIWERSYTET OTWARTY POKOLENIA
W PODKOWIE LEŚNEJ
ZAKOŃCZENIE III SEMESTRU
czerwca w Muzeum w Stawisku Uniwersytet Otwarty POKOLENIA
w Podkowie Leśnej uroczyście zakończył III semestr pracy.
Zaproszenie słuchaczy do muzeum im Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów miało uzasadnienie: tematem wykładu (19-go w tym semestrze) był
bowiem Karol Szymanowski jako pisarz (rok bieżący jest w Polsce
poświęcony pamięci Szymanowskiego, wielkiego kompozytora, skądinąd
przyjaciela Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, gościa "Aidy" i "Stawiska").
O pisarstwie Szymanowskiego, w tym także o rekonstrukcji zaginionego
w 1939 r. rękopisu jego powieści "Efebos", mówił prof. Andrzej Gronczewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład ten, podczas którego prof.
Gronczewski ujawnił swoje odkrycie, stał się na pewno wydarzeniem
o randze ponadlokalnej. Muzyczną ilustracją spotkania były mazurki Chopina i Szymanowskiego w wykonaniu p. Jaśminy Strzeleckiej.
W ten sposób zainaugurowany został w Podkowie Leśnej Rok Szymanowskiego. Dalszy ciąg obchodów nastąpi w trakcie jesiennego
Festiwalu "Konfrontacje Muzyczne" i we wrześniu, w czasie kolejnej
edycji "Europejskich Dni Dziedzictwa".
Programu dopełnił uniwersytecki zespół wokalny (wzmocniony
przez "trzech tenorów"), który pod kierownictwem pani Marzeny Grzymały wykonał wiosenno-letni repertuar. Zespół Tai-Chi wraz z instruktorami zaprezentował swoje umiejętności, zachęcając w ten sposób
tych, którzy jeszcze się ociągają do zadbania o swoją kondycję.

27

98 słuchaczom rozdano certyfikaty i nagrody książkowe, a studenci ze swej strony złożyli podziękowania organizatorom: Ewie
Domaradzkiej, Ani Foss, Beacie Tarłowskiej i Andrzejowi Tyszce. Były
kwiaty, dyplomy honorowe i wiersze.
Szczególne podziękowania od U.O.POKOLENIA, za wsparcie
organizacyjne i finansowe w bieżącym roku, należy się burmistrzowi
i Radzie Miasta-Ogrodu. Podziękowania i kwiaty od uczestników w
imieniu burmistrza Andrzeja Kościelnego odebrała pani Małgorzata
Stępień-Przygoda.
Beata Tarłowska

IV PODKOWIAŃSKI LABIRYNT FILOZOFICZNY
niedzielę, 27 maja w willi "Aida" przy ul. Iwaszkiewicza odbył
się IV Podkowiański Labirynt Filozoficzny.
Imprezę zorganizowała Fundacja "Alternatywa" przy współudziale
Urzędu Miasta Podkowa Leśna, we współpracy ze Stowarzyszeniem
Edukacji Filozoficznej "Phronesis", szkołami podkowiańskimi, szkołą w Żółwinie oraz z siostrami i księżmi katechetami parafii św.
Krzysztofa w Podkowie Leśnej.
Adresatami były zarówno dzieci - także te najmłodsze, od 7-8 lat,
jak też młodzież i dorośli - wszyscy, którzy zechcieli wziąć udział w
tym przedsięwzięciu.
Celem było umożliwienie uczestnikom kontaktu i dialogu z myślą
filozoficzną w formie zabawy i intelektualnej przygody, wyjście
naprzeciw naturalnej potrzebie zrozumienia siebie i świata.
Zrealizowany program:
 godz.10-15 - wędrówka po Labiryncie: w specjalnie zaaranżowanych wnętrzach starej, zabytkowej willi "Aida" (również w piwnicach) dziewięciu naukowców w rolach (i w kostiumach) klasycznych filozofów odpowiadało na pytania przygotowane przez dzieci. Dzieci miały możliwość zdobycia specjalnych certyfikatów.
Padł rekord - w tym roku przez Labirynt przeszło około 120 osób!
Nowością był liczny udział starszej młodzieży i dorosłych.
 około godz 12 zaproponowaliśmy wszystkim - gościom, filozofom,
organizatorom i uczestnikom - spotkanie w pół drogi, podczas którego poznaliśmy się bliżej; było to potrzebne, ponieważ w tym
roku dołączyła do nas spora grupa nowych uczestników, było
także zainteresowanie ze strony mediów;
 od 12.30 było można poćwiczyć "układanie myśli" przy pomocy
kawałków drewna. Były to rozważania dla dzieci starszych, wzięła
w nich udział grupa dwudziestu uczestników, a wszystko obserwowali zainteresowani rodzice i goście;

W

 Godz. 14 - w "Kręgu pod dębami" warsztaty rodzinne poprowadził
dr Tomasz Femiak z Uniwersytetu Warszawskiego. "Myślę, że
czuję, czy czuję, że myślę?", to temat przeznaczony dla młodzieży
i dorosłych. W warsztatach uczestniczyło około 30 osób.
Szczególną radość i satysfakcję sprawił liczny, aktywny udział
wolontariuszy, przede wszystkim dzieci. Rowerowe "Drużyny Hermesa" rozwiozły ponad 1000 ulotek, a jedenasto- i dwunastolatkowie
doświadczeni w poprzednich akcjach przez cały dzień pracowali w
podziemiach "Labiryntu", pełniąc rolę przewodników ("Ariadny" i
"Tezeusze") i często wykonując prace, które w ubiegłych latach należały do dorosłych. W sumie zaangażowało się około trzydziestki
dzieciaków. Przygotowaliśmy dla nich drobne książkowe upominki,
które zostały wręczone podczas uroczystości zakończenia roku w
szkołach.
A oto lista naukowców, którzy w tym roku przyjęli zaproszenie do
pracy w "Labiryncie"
Pan dr Tomasz Femiak ( Uniwersytet Warszawski) - Sokrates
Pani dr Joanna Femiak (Uniw. Warszawski) - Diotyma
Pan Maciej Gnyszka (laureat olimpiad filozoficznych, student "pokolenia JP II", reprezentuje myśl filozoficzną Jana Pawła II)
Pan dr Paweł Milcarek (Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego) Św. Tomasz
Pan prof. Krzysztof Meissner (Uniwersytet Warszawski) - Kant,
Pan prof. Robert Piłat (Akademia Pedagogiki Specjalnej, UKSW) Locke
Pan dr Dariusz Skorupka (filozof i pedagog Montessori) - Demokryt
Pan dr hab. Mieszko Tałasiewicz (Uniwersytet Warszawski) - Platon
Pan dr hab. Krzysztof Wójtowicz (Uniwersytet Warszawski) - Goedel
Wiesława Klata

STAWISKI KLUB PAŃ
WIECZÓR POEZJI KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY
6 maja, jak zwykle w pierwszą niedzielę miesiąca, w Muzeum im.
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku odbyło się spotkanie
Stawiskiego Klubu Pań.
Wieczór poezji Kazimiery Iłłakowiczówny zatytułowany "Osobisty
sekretarz Marszałka od czasu do czasu pisze wiersze" poprowadziła
Zofia Kucówna. Paweł Kuc wykonał utwory fortepianowe Franciszka
Liszta, Fryderyka Chopina i Sergiusza Rachmaninowa. Spotkaniu towarzyszyła wystawa stawiskich archiwaliów związanych z poetką i książek
z jej dedykacjami, a także fotografie wypożyczone z Muzeum Literatury.
Kazimiera Iłłakowiczówna była osobistym sekretarzem Marszałka
Piłsudskiego. Jak powiedziała Zofia Kucówna, należała do grona

8

nielicznych poetów, którzy utrzymywali się z tworzenia poezji i urzędników - polityków, którzy pracowali bez wynagrodzenia.
Wiosenne spotkanie w zamyśle organizatorek, Małgorzaty Bojanowskiej i Ewy Cieślak ma zapoczątkować kolejny cykl klubowych wieczorów
- tym razem poświęconych poezji autorów związanych ze Stawiskiem.

CZERWCOWE SPOTKANIE Z JOANNĄ DYNYSIUK
Na czerwcowym spotkaniu Stawiskiego Klubu Pań o swojej twórczości mówiła jedna z członkiń klubu, artystka plastyk Joanna Dynysiuk. Jej prace - biżuterię - można było na miejscu obejrzeć
na wystawie. Grał zaproszony przez artystkę zaprzyjaźniony kwartet
akustyczny "Kanon". Wieczór zakończył poczęstunek na tarasie gorąca kawa, herbata i domowe ciasta.
Anna Łukasiewicz

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODKOWIE LEŚNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY, PUBLICZNE GIMNAZJUM
www .podkowaszkola.linuxpl.com

PROGRAM EDUKACYJNY UNII
EUROPEJSKIEJ SOKRATES - COMENIUS
"CROSSROADS - NA STYKU KULTUR"
11 - 17 maja
W dniach 11 -17 maja 2007 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie wszystkich szkół partnerskich uczestniczących w projekcie Unii
Europejskiej Sokrates - Comenius "Crossroads - Na styku kultur".
W spotkaniu wzięli udział uczniowie - po cztery osoby z każdego
kraju - i nauczyciele (koordynatorem programu w szkole w Podkowie
jest pani Katarzyna Kawecka - Sikora.)
Cała grupa partnerska obchodziła razem z nami "Święto Szkoły",
które odbyło się 12 maja.

Wspólne lekcje integracyjne języka angielskiego przygotowała p.
Karolina Sobieszczuk, a warsztaty plastyczne na terenie Fundacji
InSitu w Podkowie Leśnej prowadził p. Grzegorz Bolek.
Pobyt gości w naszym mieście zakończyła wspólna kolacja zorganizowana przez burmistrza Andrzeja Kościelnego w Miejskim Ośrodku Kultury.

SPOTKANIE Z PISARZEM
GRZEGORZEM KASDEPKE
12 CZERWCA
12 czerwca 2007 r. klasy 1-3 szkoły podstawowej spotkały się
z Grzegorzem Kasdepke, autorem książek Kacperiada, Kuba i Buba,
Dziwne przypadki bajkopisarza. Organizatorem spotkania była
biblioteka szkolna.
Gościa przywitano bardzo serdecznie. Salę dekorowały rysunki,
na których dzieci przedstawiały bohaterów jego książek. Pan Grzegorz opowiadał o swoim pisarstwie, odczytał także fragmenty Kacperiady, Kuby i Buby i książki Bon czy ton. Dzieci słuchały z zainteresowaniem i chętnie odpowiadały na pytania pisarza. Atmosfera
była przyjazna i miła.
Na koniec spotkania p. Kasdepke rozdał autografy i usiadł
do wspólnej fotografii.

Goście mieli okazję obejrzeć wystawy przygotowane przez
naszych gimnazjalistów, poświęcone kulturze krajów partnerskich,
spróbować potraw kuchni polskiej, czeczeńskiej, hiszpańskiej i włoskiej i odpowiadać na pytania w konkursach i quizach związanych z
tematyką projektu "Na styku kultur"
W trakcie wizyty w Polsce zwiedzili m. in. Warszawę, pałac w Wilanowie, pałac i ogród w Nieborowie i park w Arkadii. Dodatkową
atrakcją były przejażdżki bryczkami oraz zwiedzanie okolic Podkowy
Leśnej i Żółwina.

Iwona Grabowska - Gralak

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

STYPENDIA SZKOLNE

czerwca 2007 r. odbyło się w Szkole Podstawowej i Gimnazjum uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uczestniczyli w nim uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście:
burmistrz, ksiądz proboszcz i przedstawiciel Rady Miasta. Po rozdaniu świadectw młodzież odtańczyła poloneza.
Pani dyrektor poinformowała o wynikach egzaminów. Średnia
punktacja uczniów kończących klasę szóstą wyniosła 31,41 (max.
ilość 40 pkt.) i była lepsza od średniej powiatu o 2, 62 pkt. Gimnazjaliści po trzeciej klasie uzyskali z przedmiotów humanistycznych 38,33 pkt. na 50 możliwych (o 4,16 pkt. lepiej od średniej dla
powiatu), a z matematyki 32,45 pkt. na 50 możliwych (o 5,17 pkt.
wyżej od średniej).

rzyznano stypendia szkolne (5186,40 zł) za okres od stycznia do czerwca 2007 r. Złożono 12 wniosków; wszystkie
zostały rozpatrzone pozytywnie.
Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2007/2008
można składać w Sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej
39/41 do 15 września 2007 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej (uchwała nr
144/XXXVI/2005) jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Miasta Podkowy Leśnej: www.bip.podkowalesna.pl,
druki wniosków są dostępne w Katalogu Usług Świadczonych
przez Urząd - Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich karta
OSO-15, a także w Sekretariacie Urzędu Miasta.

(red.)

Sekretarz Miasta Maria Górska
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LAUREAT NAGRODY BURMISTRZA PODKOWY LEŚNEJ
konkursie recytatorskim im. Jarosława Iwaszkiewicza
w muzeum w Stawisku nagrodę burmistrza Podkowy
Leśnej zdobył Jaś Olejarczyk z klasy IV a ze szkoły samorządowej. Jaś mówił wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej "Coś strasznego".
Hasło tegorocznej, siódmej już edycji konkursu brzmiało:
"Ciemno wszędzie, głucho wszędzie
Co to będzie, co to będzie? - tajemniczo i groźnie w poezji."

W

Jury oceniało dobór repertuaru zgodny z hasłem, interpretację
utworu i artyzm wykonania.
W konkursie wzięli udział uczniowie szkół z Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Otrębus i Podkowy Leśnej.
Laureatowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów recytatorskich.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Iwona Grabowska-Gralak
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AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
MAJ-CZERWIEC 2007
www.szkolakik.strona.pl

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW
I EGZAMIN GIMNAZJALISTÓW
40 punktów na 40 możliwych otrzymał ze sprawdzianu po klasie
szóstej Piotr Hardt. Bliskie uzyskania tego maksimum były trzy
uczennice: Maria Krupska (39 p.), Joanna Zabłocka (39 p.) i Joanna
Gaworska (38 p.). Średnia naszych szóstoklasistów wyniosła 35,47
punktów. Piotr jest siódmym uczniem w historii naszej szkoły, który
uzyskał ze sprawdzianu maksymalną liczbę punktów (w 2004 roku 3 osoby, w 2005 - 3 osoby).
Wśród gimnazjalistów dwóch uczniów otrzymało także maksymalna
liczbę punktów z części matematyczno- przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego . Są to Łukasz Kłeczek i Piotr Motrenko. Łukasz uzyskał najwyższy wynik sumaryczny ( 97 p.na 100 max.). Średnia z egzaminu
wyniosła 40,06 p. z części humanistycznej i 40,59 z części mat.- przyr.

PIKNIK U ŚW. TERESY
2 czerwca odbył się drugi Piknik u św. Teresy - impreza o charakterze
rodzinnym i integracyjnym. Wystartowaliśmy z półgodzinnym opóźnieniem, z wielką determinacją i z nadzieją na poprawę pogody, która nie
była najlepsza. Mimo deszczu udało się wiele zaplanowanych punktów
programu, m.in. turniej ringo, zabawy dla młodszych dzieci, kawiarenka,
kiełbaski oraz - chyba największa atrakcja - czekoladowa fontanna.
Przedstawienie o "Mamie Kozie i siedmiu niegrzecznych koźlątkach" w
wykonaniu rodziców i nauczycieli rozgrzało atmosferę. Potem nastąpił
moment wahania: mecz czy przedstawienie uczniów. Zdecydowaliśmy,
że mecz i dopiero się zaczęło! Godni podziwu byli i zawodnicy, i kibice.
W tej sytuacji wynik jest sprawą drugorzędną. Gwoli prawdy historycznej informujemy, że uczniowie wygrali z resztą świata 1:0. Z końcem
meczu ogłosiliśmy rozwiązanie imprezy bo lało jak z cebra!

GOŚCIE ZE SZKOŁY W BIESZCZADACH
Od czwartku 31 maja do niedzieli 3 czerwca w Podkowie przebywała grupa 12 uczniów wraz z opiekunami z Równi koło Ustrzyk Dolnych, z tamtejszej Szkoły Podstawowej im. Jana Staszla, z którą
nasza szkoła nawiązała współpracę. Powitanie gości miało szczególnie uroczysty charakter: w Stawisku odbył się koncert chopinowski w wykonaniu profesora Kazimierza Gierżoda, na którym był obecny m.in. burmistrz Podkowy Leśnej Andrzej Kościelny. W piątek młodzież zwiedzała Warszawę: Zamek Królewski, Łazienki i Muzeum
Powstania Warszawskiego. W sobotę po południu uczestniczyła
z całą naszą szkołą w pikniku. Pobyt zakończył się w niedzielę rano
Mszą świętą w podkowiańskim kościele.

KONKURSY
Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny Kangur
Najlepszy wynik w szkole podstawowej uzyskała Julia Chibowska
z kl. 6 (138,75 p.) Na szczególną uwagę zasługuje również wynik
Tomasza Sienkiewicza z kl. 3 (103,75 p.). Oba wyniki zostały przez
organizatorów określone jako bardzo dobre. Ośmioro innych
uczniów osiągnęło wynik wyróżniający.
Wśród naszych gimnazjalistów najwyższy wynik uzyskała Maria
Kłeczek z kl. II zdobywając 137,5 p. i uzyskując tym samym wynik
bardzo dobry.
Wśród naszych gimnazjalistów najwyższy wynik uzyskała Maria
Kłeczek z kl. II zdobywając 137,5 p. i uzyskując tym samym wynik
bardzo dobry.

Konkurs Matematyczny Mat 2007
Konkurs odbył się 14 marca, rezultaty poznaliśmy 26 kwietnia. Najlepszy wynik w szkole podstawowej uzyskał Jeremi Miller z kl. 3,
jeden z najmłodszych uczestników konkursu. Zdobył 144 punkty, co
stanowi 90% wymaganej liczby punktów w kategorii Skowronek,
daje mu 6 miejsce w województwie mazowieckim i 21 w kraju.
Najlepszy wynik w gimnazjum uzyskała Maria Kłeczek z kl. II zdobywając 97% punktów i otrzymując wynik bardzo dobry.

Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny
Lwiątko
W marcu tego roku 16 gimnazjalistów zmagało się z niełatwymi
zadaniami fizycznymi. Konkurs odbywał się w dwóch grupach wiekowych: kl. I-II i kl. III. Maksymalna liczba punktów do zdobycia
w obu kategoriach wynosiła 150 punktów. Najlepsze wyniki
w naszym gimnazjum osiągnęli: Wojtek Skowron z kl. II, który zdobył
87,50 punktów. i Łukasz Kłeczek z kl. III z 75 punktami. Otrzymali oni
dyplomy oraz zostali uhonorowani zaszczytnym tytułem taon, przysługującym uczniom, którzy uzyskali co najmniej 75 p.

Konkurs im. Gałczyńskiego
W środę, 30 maja, w Spółdzielczym Domu Kultury w Pruszkowie
odbyłyby się przesłuchania kandydatów do finału III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego "O Złote Pióro Watermana". Po prezentacjach kandydatów z całej Polski jury do ścisłego finału zakwalifikowało 15 uczestników, a wśród nich uczennicę naszej szkoły Antoninę Chrabelską z kl.
5. Organizatorzy zapewnili finalistom zajęcia integracyjne, warsztaty
przygotowujące do występu, wycieczki, zwiedzanie Muzeum K. I.
Gałczyńskiego. Sam koncert finałowy odbył się 17 czerwca 2007 r.
na scenie w Praniu. Antonina zdobyła Srebrne Pióro Watermana
i otrzymała nagrodę specjalną dyrektora Muzeum w Praniu.
Iwona Zubka-Krawczyk

PODWIECZOREK GRANTOWY "DZIAŁAJ LOKALNIE" W STAWISKU
maja w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w
Stawisku odbył się II "Podwieczorek grantowy" organizowany przez Stowarzyszenie Europa i My z okazji uroczystego wręczenia symbolicznych czeków zwycięzcom konkursu w ramach programu "Działaj lokalnie".
Przyznano 10 grantów, z których trzy trafią do Podkowy. Otrzymali je:
 Stowarzyszenie Związek Podkowian na realizację programu "Kartki z kroniki" w ramach działalności Uniwersytetu Otwartego Pokolenia,
 Zespół Szkół w Podkowie Leśnej i Rada Rodziców przy Zespole
Szkół na "Klub gier strategicznych - graj z głową",
 Pośrodku Żywota - Towarzystwo Pieśni Dawnej "Pieśń dawna
dostępna każdemu".
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Podczas wieczornych uroczystości zaproszeni goście mieli okazję
obejrzeć wystawę fotograficzną "Działania lokalne wokół nas", wysłuchać koncertu fortepianowego Krzysztofa Staniendy oraz wymienić
się doświadczeniami w gronie tegorocznych i ubiegłorocznych realizatorów projektów. Na podwieczorku obecny był burmistrz Podkowy
Leśnej Andrzej Kościelny - jeden ze sponsorów tegorocznego konkursu.
Programy są już w trakcie realizacji. W maju odbyły się trzy spotkania warsztatowe "Drzewa genealogiczne" w ramach programu
"Kartki z kroniki", a na terenie Zespołu Szkół dzieci i młodzież już
korzystają z gier strategicznych.
Anna Łukasiewicz

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

PIKNIK ROWEROWY "SPOKOJNA GŁOWA W KASKU"
sobotę 16 czerwca 2007 na terenie Szkoły Samorządowej
w Podkowie Leśnej odbył się piknik rowerowy "Spokojna
głowa w kasku" propagujący ideę bezpieczeństwa rowerzystów na
drodze (kaski, odblaski i znajomość zasad ruchu drogowego), a
także promujący jazdę rowerem - pojazdem przyjaznym środowisku.
Imprezę rozpoczął występ taneczny zespołów "Gwiazdki" i "Nastki", a po nim dzieci z zerówki oraz klas 1-3 podstawówki rozpoczęły
zmagania w 4 konkurencjach: rowerowym torze przeszkód, wyścigu
na rowerach stacjonarnych, wyścigu żółwi oraz "miasteczku". Po
przejściu przez labirynt uliczek i znaków drogowych oraz serię pytań
sprawdzających znajomość zasad ruchu drogowego każde dziecko
otrzymywało w nagrodę światełko odblaskowe do roweru.
W tym samym czasie policja fachowo znaczyła rowery przed kradzieżą, w "punkcie technicznym" Maciek Szulc uczył, jak zmienić
dętkę lub koło, a zaproszone jury w składzie: pani dyrektor Elżbieta

Mieszkowska, pani Joanna Trzeciak - Walc, przewodnicząca komisji
kultury, oświaty i spraw społecznych oraz pani Ewa Domaradzka
oceniało prace plastyczne w konkursie na hasło i plakat promujące
bezpieczną jazdę na rowerze. Przyznano dyplomy oraz zestaw gier
planszowych "Karta rowerowa".
Na koniec dzieci kibicowały nauczycielom, rodzicom oraz zaproszonym gościom ścigającym się na dziecięcych rowerkach i hulajnogach. Były kiełbaski i kaszanka z grilla, woda i soki.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przeprowadzeniu
pikniku: panu burmistrzowi za wsparcie finansowe naszej inicjatywy,
szkole - za udostępnienie sprzętu, policji z Grodziska Mazowieckiego za przeprowadzenie akcji znakowania rowerów przed kradzieżą,
rodzicom, a także naszym sponsorom: Piekarni Dworak oraz firmie
Rybak-Fructavia.
Organizatorzy - Grupa Piknikowa

PODKOWA LEŚNA X-CUP

MECZ POLICJA - UCZNIOWIE

sobotę 19 maja 2007 po raz trzeci odbył się w Podkowie
Leśnej organizowany przez Związek Podkowian wyścig
rowerowy X-CUP. Na starcie zjawili się zarówno hobbyści, jak i
naprawdę doświadczeni zawodnicy. Kolarze rywalizowali w trzech
grupach. Kibice i rewelacyjny komentator Paweł Zych na każdym
okrążeniu zagrzewali zawodników do walki. Zakończenie okazało
się niezwykle widowiskowe. Dominująca od samego początku trójka zawodników w klasie open na finiszu pokazała prawdziwe widowisko. Po wspaniałej, wyrównanej walce na ostatnich metrach zwycięzcą został Piotr Borowiec, który 8 okrążeń o długości 4,5 km (36
km cała trasa) przejechał w czasie 1:27:07:04. Zwycięzcy otrzymali
medale, a wśród wszystkich uczestników wyścigu rozlosowano
nagrody. Główna nagroda (rama firmy GIANT) przypadła Marcinowi
Wacinowskiemu.
Uczestnicy i organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim kibicom za spontaniczny doping, a mieszkańcom Alei Lipowej za wyrozumiałość i życzliwą współpracę.
Specjalne podziękowania należą się podkowiańskiej policji i firmie Trans Maj, która zapewniała pomoc medyczną zawodnikom.
Do zobaczenia na następnym X-CUP !!!
www.x-cup.pl
Marcin Kiełbasiński - zawodnik i współkoordynator x-cup

przeddzień wakacji Uczniowski Klub Sportowy "Rzut podkową" zorganizował turniej piłkarski. Na boisku Szkoły Samorządowej odbyły się mecze klas od IV do VI.
Drużyny grały w składach mieszanych - chłopcy i dziewczęta.
Najbardziej zacięte były mecze między klasami czwartymi. W głównym turnieju o puchar UKS wzięły udział drużyny policji, absolwentów, gimnazjum oraz drużyna UKS. W tej ostatniej wystawiliśmy do
gry reprezentantów Urzędu Miejskiego, Zarządu UKS oraz uczniów.
Turniej otworzył burmistrz Andrzej Kościelny. Największym zainteresowaniem cieszyły się mecze z udziałem drużyny policji z Podkowy Leśnej.
Kibice dopingowali swoich zawodników, a najmłodsi widzowie
wzięli stronę policjantów. Na boisku słychać było skandowany
okrzyk POLICJA, POLICJA !! Niezorientowany przechodzień mógł
naprawdę się przestraszyć.
Puchar zdobyła drużyna absolwentów. Będzie przez tydzień
u każdego z zawodników po kolei. Drużyna policji zapowiedziała
rewanż. Następne mecze na początku września. Wszystkim
uczniom i uczestnikom turnieju życzymy udanych wakacji.
Zbigniew Musiałek
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Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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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

Uwaga! Zmiana numerów telefonów!
Informujemy, że zmieniają się numery telefonów w Urzędzie Miejskim, ale nadal mogą Państwo się dodzwonić wybierając dotychczasowe numery. Wprowadzone zmiany ułatwią telefoniczny kontakt z Urzędem. Poniżej podajemy nowe numery telefonów.

Informacje dla Interesantów
BURMISTRZ MIASTA ANDRZEJ KOŚCIELNY
tel. (022) 759 21 02, fax (022) 758 90 03
e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Przyjęcia interesantów w poniedziałki w godz. 1300 - 1800
SEKRETARIAT I KANCELARIA
tel. (022) 759 21 01, fax 758 90 03, pokój nr 6
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
SEKRETARZ MIASTA MARIA GÓRSKA
tel. (022) 759 21 01, pokój nr 6
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
SKARBNIK MIASTA MARIA OSTROWSKA
tel. (022) 759 21 01
e-mail: skarbnik@podkowalesna.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO I DOWODY OSOBISTE
tel. (022) 729 10 62 lub 759 21 15, pokój nr 7
e-mail: usc@podkowalesna.pl
EWIDENCJA LUDNOŚCI
I EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
tel. (022) 729 10 62 lub 759 21 16, pokój nr 7
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA
tel. (022) 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
REFERAT FINANSOWY
 Podatki od nieruchomości, spadków i darowizn,
 Opłata za korzystanie z wodociągu i kanalizacji,
 Opłata adiacencka, Opłata za użytkowanie wieczyste
tel. (022) 759 21 07, pokój nr 2
KASA
oraz sprawy dotyczące podatku od środków transportowych
tel. (022) 759 21 08
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
KIEROWNIK REFERATU KATARZYNA KOWALEWSKA
 Inwestycje
 Remonty i obsługa domów komunalnych
 Stan nawierzchni dróg, oświetlenie ulic
 Ochrona środowiska, porządki
tel. (022) 759 21 21, 759 21 22, pokój nr 11, 12
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
REFERAT PLANOWANIA I ROZWOJU MIASTA
KIEROWNIK REFERATU MAŁGORZATA STĘPIEŃ-PRZYGODA
 Zagospodarowanie przestrzenne miasta
 Gospodarka nieruchomościami i gospodarka lokalowa
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 Podziały geodezyjne
tel. (022) 759 21 17, 759 21 19, pokój nr 16, 17
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. (022) 759 21 11, pokój nr 5
Czynny w godzinach:
poniedziałek - 1000 - 1800
wtorek - 800 - 1500
środa - 800 - 1600
czwartek - 800 - 1600
piątek - 800 - 1600
Adresy internetowe Radnych:
1 Borkowski Mirosław - miroslaw.borkowski@podkowalesna.pl
2 Choroś Małgorzata - malgorzata.choros@podkowalesna.pl
3 Chrzanowski Jarosław - jarosław.chrzanowski@podkowalesna.pl
4 Czaykowski Michał - mczaykowski@podkowalesna.pl
5 Głowacki Kazimierz - kazimierz.glowacki@podkowalesna.pl
6 Łukasiewicz Anna - anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl
7 Mironiuk Jolanta - jolanta.mironiuk@podkowalesna.pl
8 Murawski Dariusz - dariusz.murawski@podkowalesna.pl
9 Musiałek Zbigniew - zbigniew.musialek@podkowalesna.pl
10 Radziejowski Janusz - janusz.radziejowski@podkowalesna.pl
11 Trzeciak-Walc Joanna - joanna.walc@podkowalesna.pl
12 Wrzosek Anna - anna.wrzosek@podkowalesna.pl
13 Żukowska-Maziarska Anna - anna.maziarska@podkowalesna.pl
Radni Małgorzata Pabis-Janus i Zbigniew Bojanowicz nie posiadają adresów internetowych. Korespondencję e-mailową można
kierować do nich 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
Biblioteka Publiczna
tel. 022 758 96 48
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

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

