NR 14/ lipiec 2005

List Burmistrza w sprawie udziału miasta w programie "Przejrzysta Polska"
Szanowni Państwo,
Kandydując na stanowisko Burmistrza w roku 2002
i podejmując się pełnienia tej publicznej funkcji deklarowałem, że będę zarządzał Urzędem i Miastem wg. przygotowanego planu strategicznego, uczciwie i przejrzyście. Staram
się rzetelnie realizować swoje zobowiązania i głęboko wierzę
w ich słuszność. Do takiego samego podejścia zobowiązuję
wszystkich swoich pracowników.
Jako miasto przystąpiliśmy do programu "Przejrzysta Polska" z pełnym przekonaniem, że jest to formuła pracy, która
będzie pomocna w realizacji tego celu, choć i tak większość
z zadań promowanych w programie planowaliśmy wdrożyć
samodzielnie. Wynika to wyraźnie z zestawu zadań przyjętych do realizacji w ramach strategii rozwoju miasta a szczególnie z zakresu działań urzędu opisanych w planach realizacyjnych do strategii (dostępne na stronie internetowej
miasta w www.podkowalesna.pl).
W ramach programu "Przejrzysta Polska" podjęliśmy się
realizacji szeregu zadań, których celem jest poprawa funkcjonowania samorządu podkowiańskiego zgodnie z sześcioma promowanymi zasadami:
- przejrzystości działań samorządu
- braku tolerancji dla działań korupcyjnych
- partycypacji społeczności lokalnej, w tym organizacji
społecznych w podejmowaniu decyzji
- przewidywalności działań władz samorządowych dla
mieszkańców i przedsiębiorców
- fachowości pracowników samorządowych
- rozliczalności działań samorządu
Szczegółowy opis programu "Przejrzysta Polska" i reguł
jego działania znajdziecie Państwo na stronie internetowej
miasta w formie przygotowanej przez organizatorów programu - Gazetę Wyborczą, Program "Przeciw Korupcji" Funda-

Dalsze działania w sprawie
Pałacyku - Kasyna
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ragnę Państwa poinformować, że po kilku miesiącach
opóźnień wywołanych przyczynami, które były szeroko
omawiane w poprzednim Biuletynie i na stronie internetowej
miasta, otrzymaliśmy wreszcie od wojewody mazowieckiego
do podpisania umowę o dofinansowanie z funduszy unijnych remontu Pałacyku-Kasyna w parku miejskim. W dniu 7
lipca br. podpisałem tę umowę i odesłałem do wojewody.
Jednocześnie ogłoszony jest przetarg nieograniczony na
wykonawcę remontu Pałacyku.
Chcę przypomnieć, że we wniosku o środki europejskie
zadeklarowaliśmy, że po remoncie Pałacyk Kasyno będzie
stanowił wielofunkcyjny publiczny budynek Podkowiańskiego Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, funkcjonujący
na rzecz mieszkańców i osób odwiedzających nasze miasto.

cji Batorego, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy. Aktualne szczegóły są zawsze
dostępne na stronie internetowej programu - www.przejrzystapolska.pl.
Wprogramie uczestniczy ponad 760 samorządów w kraju,
a na terenie Mazowsza 96 spośród ok. 350 gmin i powiatów
w naszym województwie. W ramach każdej z sześciu wymienionych zasad jest jedno zadanie obowiązkowe. Realizacja
samych zadań obowiązkowych pozwala już zakończyć program z certyfikatem uczestnictwa. Taką opcję wybrało ok.
30% spośród samorządów uczestniczących w programie na
Mazowszu. Pozostałe samorządy, w tym Podkowa Leśna,
postanowiły realizować również dodatkowe zadania nieobowiązkowe, wybrane z listy 28 możliwych. Wybraliśmy takich
zadań początkowo 8 i poddaliśmy ten wybór ocenie podkowiańskich organizacji społecznych na specjalnym spotkaniu
Podkowiańskiego Forum Organizacji Pozarządowych w dniu
13 kwietnia br.
Lista zadań, jakie wstępnie wybraliśmy oraz wyniki badania opinii reprezentantów naszych organizacji społecznych
znajdują się na stronie internetowej Miasta oraz w sekretariacie Urzędu. Jak Państwo dostrzeżecie ocena zadań które
wybraliśmy jest pozytywna, ale wskazano na istniejące jeszcze potrzeby. Podążając za tą opinią zdecydowaliśmy
o dodaniu kolejnych 5 zadań postulowanych przez ankietowanych. W ten sposób będziemy realizować razem 19
zadań, w tym 6 obligatoryjnych i 13 dodatkowych. Program
trwa do 31 grudnia 2005 i do tego czasu musimy zakończyć
realizację wszystkich wybranych zadań. Będziemy o tym
sukcesywnie informowali na naszej stronie internetowej
i w Biuletynie Miasta.
Z poważaniem
/-/ Andrzej Kościelny, Burmistrz Miasta
Będzie to zgodne z pierwotnymi założeniami jakie postawili
wobec tego budynku i otoczenia jego fundatorzy w latach
30-tych XX w. Celem remontu, tak jak to zaakceptował Urząd
Marszałkowski, jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i odtworzenie warunków do integracji społecznej
mieszkańców. Nie mniej nie wszystkie aspekty programu
funkcjonalnego dla Pałacyku są już postanowione i zadekretowane. Mamy na to czas od połowy przyszłego roku.
Zapraszam Państwa do szerokiej dyskusji na ten temat.
Dyskusję tę otwieramy zapisem ze spotkania, jakie zorganizował Związek Podkowian, na które byłem zaproszony.
Kolejne głosy w dyskusji będziemy publikować na stronie
internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), a ich skrót
w miarę możliwości i zainteresowania w kolejnych numerach
Biuletynu.
Burmistrz Miasta-Ogrodu
/-/ Andrzej Kościelny
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Odremontowany Pałacyk Kasyno - co dalej?

S

towarzyszenie Związek Podkowian powstając pięć lat
temu z inicjatywy grupy mieszkańców przyjęło za swój
podstawowy cel uratowanie Pałacyku przed sprzedażą. W
porozumieniu z innymi organizacjami i dzięki aktywnej
postawie mieszkańców cel ten osiągnięto. Obecnie, gdy
szanse na rewaloryzację pamiątkowego budynku stają się
realne, chcemy rozpocząć/zainicjować publiczną dyskusję
mając nadzieję, że włączą się do niej inne organizacje społeczne i zainteresowani mieszkańcy - wszyscy, którym bliska
jest wizja Pałacyku otwartego przez siedem dni w tygodniu
oraz tętniącego bogatym życiem kulturalnym i społecznym.
Dyskusję tę inicjujemy skróconym zapisem z zebrania Związku Podkowian poświęconego miejscu i roli Pałacyku - Kasyna,
po remoncie, na mapie kulturalnej Podkowy wśród już istniejących placówek kulturalnych. Odbyło się ono w dniu 10 czerwca br w siedzibie MOK. Zaproszenie na zebranie przyjął i był na
nim obecny Burmistrz Miasta-Ogrodu Andrzej Kościelny.
Punktem wyjścia do dyskusji był zapis zawarty w opracowanej w 2004 roku Strategii Rozwoju Miasta Ogrodu do roku
2014, który mówi, że w Pałacyku ma się mieścić Podkowiańskie Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Co oznacza,
że do dwóch obecnie osobno działających instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej - dołączy
trzecia. W tym miejscu przypomniano, że w roku 2004 z budżetu miasta na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydano 626 tys. zł (tj. 4,5% całego budżetu). Z czego
385 tys. stanowiła dotacja na działalność MOK-u, a 161 tys.
zostało przeznaczone na bibliotekę. Pozostała kwota została
rozdysponowana na dotacje konkretnych przedsięwzięć
związanych z szeroko pojętą działalnością kulturalną. Trzeba
pamiętać, że oprócz wymienionych placówek, funkcje kulturalne realizowane są w Muzeum w Stawisku poprzez działalność m.in. Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk, jak również
program kulturalny oferuje Kościół p.w. Św. Krzysztofa.
Wspomniano również, że w Pałacu na Zarybiu, który jest własnością kościoła Adwentystów w najbliższym czasie zostania
oddana do użytku nowo odrestaurowana sala koncertowa.
Po tym przypomnieniu stanu obecnego "miejscowej kultury",
postawiono pytanie dotyczące źródeł/sposobu finansowania
Pałacyku. Orientacyjnie można wyszacować, że koszty utrzymania Pałacyku po jego oddaniu do użytku mogą wynosić
rocznie ok. 230 tys, (50 tys zł koszty eksploatacyjne i płace ze
wszystkimi narzutami ZUS dla np. 5 osób personelu ok. 180 tys
zł). A gdzie pieniądze na wyposażenie? Burmistrz wyraził opinię, że miasta nie będzie stać na całkowite sfinansowanie funkcjonowania Pałacyku; a więc co najmniej część programowa
będzie musiała być finansowania ze źródeł poza-budżetowych.
Kolejną otwartą sprawą do dyskusji pozostaje proponowany program i źródła jego finansowania. Rozgorzała dyskusja, w której udział wzięli wszyscy obecni. W jej toku Burmistrz przedstawił dwie koncepcje programowe.
Pierwsza to ośrodek oferujący program i usługi na wyższym poziomie i o zasięgu ponad-regionalnym a nawet międzynarodowym, co przyciągnie klientów i zwiedzających nie
tylko spoza powiatu ale także gości zagranicznych. Sprzyjać
by temu miała również wizja nowej trasy kolejki WKD,
np. odgałęzienie do/z lotniska Okęcie. W celu realizacji tak
sformułowanego programu, całe Miasto Ogród musiałoby się
przygotować na przyjęcie gości, zapewnić im bazę hotelową
i gastronomiczną oraz zapewnić inne elementy infrastruktury.
Druga to ośrodek oferujący różnorodny i elastyczny program głównie dla mieszkańców naszej i okolicznych gmin.
W parterze budynku oprócz gastronomii, znalazłyby swoją
siedzibę lokalne organizacje obywatelskie, punkt informacji
turystycznej czy też Izba Historii i Pamięci Miasta Ogrodu
Podkowy Leśnej. Tzw. Sala Lustrzana mogłaby służyć
zarówno jako sala konferencyjna, wystawowa, koncertowa

2

czy szkoleniowa (np. dla słuchaczy uniwersytetu 3-go wieku
), natomiast pozostałe pomieszczenia 1go i 2go piętra w elastyczny sposób mogłyby być użytkowane w zależności od
bieżących potrzeb. Mogłyby być zarówno salami klubowymi jak i oferować nocleg indywidualnym, ważnym gościom
np. zaproszonym artystom czy wykładowcom.
Jednak niezależnie od tego, która z tych wizji programowych zwycięży, (a może w wyniku dyskusji społecznej pojawią się jeszcze inne oczekiwania i projekty!) działalność
programowa będzie musiała się sama sfinansować.
W trakcie dyskusji padały rozmaite propozycje programowo
- komercyjne: wynajem sal na konferencje - szkolenia - bankiety - wesela - festiwale - aukcje sztuki etc. Niektóre z tych
pomysłów wzbudziły jednak kontrowersje, a nawet protesty ze
strony przedstawicieli rodzin zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie Parku, bowiem przy dzisiejszych standardach
program taki oznacza nie tylko spory hałas ale również wzmożony ruch kołowy związany tak z obsługą gastronomiczną jak
i np. z dowiezieniem uczestników szkoleń autokarami.
W trakcie dyskusji padły uwagi o potrzebie realizowania
w Pałacyku programu kultury i sztuki przez duże "S" , co nie eliminuje imprez bardziej popularnych - świadczy o tym powodzenie organizowanych w ubiegłym i tym roku imprez dla naszych
dzieci i osób niepełnosprawnych zaproszonych z całego kraju.
Aktualne pozostają deklaracje współpracy ze strony Centrum
Sztuki Współczesnej i Związku Kompozytorów Polskich.
W dyskusji podkreślano, że nie chodzi o dochodowość
obiektu za wszelką cenę ale o zachowanie właściwego
poziomu kulturalnego, dobrego smaku i porządku.
W kwestii finansowania Pałacyku Kasyna zarysowała się
koncepcja pośrednia: jako obiekt samorządowy powinien
być finansowany z budżetu gminy w części dotyczącej tzw.
kosztów stałych, to jest utrzymania budynku i części płac.
Natomiast koszty związane z ofertą programową powinny
mieć charakter samofinansujący [non - profit] i być pokrywane z dochodów własnych oraz pozyskanych środków
poza-budżetowych.
W związku z planowanym remontem budynku Kasyna
postulowano, aby nie traktować zbyt sztywno zapisów dotyczących przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń.
Raczej należy dla każdego z nich przewidzieć program wielofunkcyjny, tak aby całemu budynkowi stworzyć szanse
na realizowanie maksymalnie otwartego i szerokiego profilu
programowego.
W tej części dyskusji Andrzej Kościelny podkreślił, że niezależnie od koncepcji programowej, która ostatecznie będzie
realizowana Pałacyk ma spełniać przede wszystkim dwie
funkcje: miejsca integrującego społeczność podkowiańską,
a także dawać tej społeczności impuls rozwojowy. Z obu
tych względów rola Pałacyku jest dla Podkowy strategiczna.
W kolejnej części spotkania stwierdzono, że trudno jest
rozważać kwestie finansowania, czy też programu dla Pałacyku, bez uwzględnienia zagospodarowania, a zarazem
możliwości użytkowania 14 hektarowego Parku Miejskiego,
na terenie którego znajduje się Pałacyk. Zdaniem obecnych
na spotkaniu równolegle z remontem winno być rozważone
nie tylko przywrócenie jego dawnych oryginalnych funkcji
jak np. korty tenisowe, czy tor saneczkowy - ale również
opracowanie nowego programu i topografii terenu.
Zebrani podkreślali, że chodzi więc nie tylko o remont samego
budynku ale przystosowanie parku a także szerzej rozumianego
otoczenia parku (przyjazne dojścia, dojazdy, parkingi, zieleń,
akustyka itp.). Od dawna bowiem teren Parku jest niewątpliwie
pięknym lecz dziczejącym zakątkiem leśnym, na którym zarówno zdewastowano dawne urządzenia jak i zlokalizowano miejską inwestycję (2 studnie). Charakter parkowy tego miejsca należy przywrócić planując na nowo jego urządzenie i integrując go

z otaczającym Miastem. Zwrócono uwagę, że co prawda park
miejski usytuowany jest w centrum Miasta Ogrodu lecz od wielu
już lat nie jest z miastem zintegrowany. Wyrażono opinię, że teren
parku utracił swe funkcje parkowe na rzecz funkcji enklawy
leśnej pośród zabudowy miejskiej . Co więcej, utracił jako park
swe funkcje kulturalne i rekreacyjne stając się głównie zaniedbanym, rozlanym obszarem przechodnim i spacerowym.
Pałacyk (a właściwie Klub Sportowy) i Park zarówno
w intencji projektanta i darczyńców, jak i w opinii obecnych
na sali ma stanowić całość funkcjonalną, służącą mieszkańcom miasta. I ten właśnie problem zdominował dalszą
część dyskusji.
Park stanowi obecnie "zespół krajobrazowo-parkowy"
(a status ochronny!). Koniecznością stają się więc: oznakowanie jego granic i zintegrowanie przestrzenne oraz otwarcie komunikacyjne tj udrożnienie dostępu do Parku z kilku
kierunków ważnych zarówno dla mieszkańców jak i dla
przyjezdnych.
Tak więc Park i Pałacyk, należy kolejno zintegrować ciągami pieszymi ze szkołą, terenem MOK, stacją WKD oraz
z Parowem Sójek i Stawiskiem, włączając w to działki prywatne i komunalne leżące pomiędzy nimi.
Należy więc planować nowe zagospodarowanie terenu
pomiędzy ścisłym centrum a parkiem na obszarze od stacji
P.L. Zachodnia aż po U.M.. Zgłoszono propozycję przebicia
jezdni ul Akacjowej przez teren MOK do ul. Iwaszkiewicza
z zarezerwowaniem miejsca na uporządkowany i urządzony
parking na ok. 30 miejsc.
Arterią łączącą Miasto i jego centrum z Parkiem powinna
stać się ul. Lilpopa, której , co wnioskowali w interesujących
wystąpieniach uczestnicy spotkania, należy nadać charakter Pasażu Spacerowego z ograniczonym ruchem kołowym
np.: jeden kierunek ruchu, poszerzone i zagospodarowane
chodniki, atrakcyjne przyjazne oświetlenie. Na obrzeżu

UWAGA!!
Nadleśnictwo Chojnów informuje, że w związku
z utrzymującym się zagrożeniem pożarowym lasów
z dniem 04.07.2005r. wprowadza się do odwołania
zakaz wstępu do lasu na terenach leśnych Skarbu
Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Chojnów

Zakaz palenia ognisk
na terenie Podkowy Leśnej
Zgodnie z zarządzeniem nr 31/2005 Burmistrza Miasta
Podkowa Leśna z dnia 06.07.2005r. na terenie Miasta
podkowa Leśna obowiązuje do odwołania całkowity
zakaz palenia ognisk.
ZARZĄDZENIE Nr 31/2005
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 06.07.2005r.
w sprawie ogłoszenia zakazu palenia ognisk na terenie
Miasta Podkowa Leśna.
Na podstawie Uchwały Nr 217/XXXVIII/2002 Rady Miasta
Podkowa Leśna z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Podkowa Leśna - określone w załączniku nr 1 Rozdział II § 8 pkt 2.
§1.
Zarządzam do odwołania ze względu na warunki pogodowe oraz zagrożenie pożarowe całkowity zakaz palenia
ognisk na terenie Miasta Podkowa Leśna.

Parku wzdłuż jezdni ul. Kwiatowej można by urządzić również miejsca parkingowe. Zwrócono uwagę, że naturalnym
przedłużeniem ulicy Lilpopa jest Aleja Lipowa wyprowadzająca ruch w kierunku Lasu Młochowskiego.
Bez dobrych rozwiązań komunikacyjnych zintegrowanie
Parku z terenem miasta nie powiedzie się. A dziś obowiązujące standardy - chociażby podjazd i miejsca parkingowe,
także dla niepełnosprawnych, wyznaczają skalę zadań stojących przed społecznością podkowiańską. A ta już raz
zdecydowanie opowiedziała się za przywróceniem temu
miejscu jego dawnego znaczenia na mapie kulturalnej Miasta.-Ogrodu.
Wyznaczenie Pałacykowi nowych zadań i funkcji w Mieście Ogrodzie, może oznaczać konieczność radykalnej przebudowy i organizacji placówek i instytucji kulturalnych
działających w sposób mało zmieniony od 50 lat w Podkowie. Spowodować to również powinno opracowanie nowej
topografii Parku i Pałacyku na tle całej organizacji przestrzeni miejskiej. Jest sprawą oczywistą, że będą musiały
pójść za tym konkretne decyzje budżetowe oraz organizacyjne, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w planie
zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu.
Dlatego zgromadzeni na spotkaniu jednoznacznie opowiedzieli się za podaniem do wiadomości postulatów z tego
zebrania, a tym samym rozpoczęcie na wszystkich dostępnych płaszczyznach i z użyciem wszelkich dostępnych
mediów otwartej dyskusji mającej na celu pełne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań w stosunku do Parku i Pałacyku oraz
wypracowania kompromisowego ale TWÓRCZEGO
PROGRAMU.
Opracowanie na podst. protokołu zebrania:
Beata Tarłowska
Andrzej Tyszka

Wydmy na terenie zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej przypomina, że
wydmy położone na terenie zespołu przyrodniczokrajobrazowego pod nazwą "Leśny Park Miejski w
Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej" na mocy Ustawy o Ochronie Przyrody są chronione. W związku z
tym prosimy o korzystanie z wydm oraz z terenu
całego parku w sposób nie zagrażający przyrodzie
i nie powodujący dewastacji obiektu będącego pod
ochroną.
Jaromir Chojecki

Kosze uliczne na terenie miasta
Podkowa Leśna!!!

W

wyniku notorycznego zapełniania koszy ulicznych
odpadami z gospodarstw domowych Urząd Miejski
w Podkowie Leśnej przypomina, że kosze uliczne służą do
gromadzenia drobnych śmieci (papierki, pojedyncze butelki,
drobne opakowania, itp.). Nie zostawiamy w koszu lub
powieszonych na koszu reklamówek ze śmieciami wyniesionymi z domu !!!
Przypominamy!!!
Pozbywanie się odpadów w sposób nie zgodny z przepisami, w tym przypadku "podrzucanie" do miejskiego kosza
stanowi naruszenie art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zagrożone karą grzywny do
5000 tys. zł.
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Ostrzeżenia

Sprawa ogłoszeń i reklam

W

ostatnich miesiącach mnożą się przypadki próby
sprzedaży domokrążnej różnych artykułów (np. tablic
adresowych posesji, artykułów papierniczych, płyt DVD
i innych) przez osoby powołujące się na poparcie, lub wręcz
współpracę z Urzędem Miasta. Jednoznacznie stwierdzamy,
że Urząd Miasta nie ma (i z mocy prawa nie może mięć) nic
wspólnego z takimi działaniami, jest to wyłącznie zabieg
marketingowy domokrążców. Przypominamy, że w takim
przypadkach trzeba mieć na uwadze względy bezpieczeństwa przy wpuszczaniu do domu osób obcych. Ostatnio
miał nawet miejsce przypadek pokazywania mieszkańcom
podrobionego podpisu Burmistrza Miasta w celu uwiarygodnienia akcji sprzedaży. Policja ujęła sprawców dzięki
telefonowi od zaniepokojonych mieszkańców do Burmistrza.
W ostatnich tygodniach szczególnie intensywnie ogłasza
się na terenie miasta osoba skupująca ANTYKI. Podejmiemy
wobec niej działania, bowiem zanieczyszcza miasto swoimi
ogłoszeniami, ale zwróciliśmy uwagę, że chce się ona spotykać w domach właścicieli antyków, więc może to być
forma rozpoznania terenu przed …innym działaniem.
Urząd Miasta

Bezpłatna wymiana dowodów
dla mieszkańców dawnej ul. 1 Maja

W

związku z administracyjną zmianą nazwy ulicy mieszkańcy dawnej ul. 1 Maja będą mieli bezpłatnie
wymieniane dowody osobiste (z nowym adresem - ul. Jana
Pawła II).
Dokumenty niezbędne do wymiany dowodu osobistego:
- wniosek
- 2 aktualne fotografie, lewy półprofil
- odpis skrócony aktu urodzenia /kawaler lub panna/
- odpis skrócony aktu małżeństwa /mężatka lub żonaty/
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
/rozwiedziona lub rozwiedziony/.
Odpisy skrócone aktów do wymiany dowodów osobistych
wydawane są bezpłatnie.
Wniosek o wydanie dowodu składa się osobiście.
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej pokój Nr 7 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki.
Przedsiębiorcy mieszkający przy ul. Jana Pawła II, bądź
prowadzący działalność przy tej ulicy otrzymają zaktualizowane zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej - również bezpłatny wpis z urzędu.

Delegacja do Włoch

W

dniach 20 -25.08.05, w odpowiedzi na zaproszenie
władz włoskich, delegacja Podkowy Leśnej w składzie: radni - Magdalena Kicka, Małgorzata Pabis - Janus,
Alina Stencka, Aleksander Daszewski oraz dyrektor Zespołu
Szkół Samorządowych - Krystyna Danecka wizytować będą
Piedimonte San Germano. Dnia 22. 08 odbędzie się spotkanie z dyrektorem szkoły oraz burmistrzem Piedimonte w celu
podpisania porozumienia na temat organizacji wymiany
młodzieży polskiej i włoskiej.
17. 09 w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa
samorządowcy z Piedimonte San Germano odwiedzą Podkowę Leśną.
Biuro Rady
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P

rzypominamy o zakazie rozklejania ogłoszeń i reklam w
miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych tzn. na
drzewach, słupach telekomunikacyjnych, płotach lub budynkach. W Podkowie Leśnej są miejsca wyznaczone do rozklejania
reklam i informacji (tablice ogłoszeniowe) lub można to robić za
zezwoleniem właścicieli sklepów. Rozklejanie ich w miejscach
niedozwolonych jest po prostu śmieceniem, niszczeniem własności miasta lub prywatnej. Staramy się temu przeciwdziałać
różnymi sposobami, spośród których formy prawne są mniej
skuteczne, zaś zrywanie i niszczenie takich ogłoszeń jest najbardziej skuteczne. Apelujemy również do mieszkańców o doraźną
pomoc w zrywaniu i wyrzucaniu do śmieci takich reklam i ogłoszeń, aby jak najkrócej zaśmiecały naszą przestrzeń publiczną.
Urząd Miasta

Ul. 1 Maja od 20 czerwca 2005 r.
nosi nazwę ul. Jana Pawła II
(Zam: 23.06.2005 r., godz. 15.49)

O

d 20 czerwca 2005 r. weszła w życie uchwała nr
153/XXXVIII/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
zmiany nazwy ulicy w Podkowie Leśnej z ul. 1 Maja na ul.
Jana Pawła II.
Dnia 20 czerwca 2005 roku o godz. 18.00 odbyła się
XXXIX uroczysta sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej poświęcona odsłonięciu pierwszej tabliczki z nazwą nowej ulicy w
Podkowie - ulicy Jana Pawła II, która zastąpiła dotychczasową - 1 Maja.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miasta, Marek
Michaeli, powitał radnych i zebranych mieszkańców. Obecny na uroczystości proboszcz parafii, Wojciech Osial, zainicjował modlitwę w intencji zmarłego Papieża, podziękował
Przewodniczącemu i Radnym za podjęcie uchwały a Burmistrzowi za jej szybką realizację.
Uroczystego odsłonięcia tabliczki dokonali Wiceprzewodnicząca, Magdalena Kicka i Burmistrz Miasta, Andrzej
Kościelny.

Remont chodnika na ul. Jana Pawła II

W

oparciu o zawarte w marcu br. porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatu Grodziskiego, a Miastem
Podkowa Leśna w drugiej połowie lipca rozpocznie się
remont chodników w ul. Jana Pawła II. Obecnie Powiatowy
Zarząd Dróg ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie
przedmiotowego remontu, w dniu 11 lipca upłynie termin
otwarcia ofert.
Wymiana starych płyt chodnikowych i ułożenie kostki rozpoczną się od granicy naszego miasta z Żółwinem i planuje
się wykonanie odcinka do ul. Sienkiewicza po stronie prawej
i odcinka do ul. Jaśminowej po stronie lewej.
Dalsza kontynuacja prac w kierunku centrum miasta przewidziana jest w kolejnych latach.
Przepraszamy za ewentualne utrudnienia w czasie prowadzonych prac.
Dorota Żurek

Europejskie Dni Dziedzictwa
w Podkowie Leśnej (17-22 września)
Szanowni Państwo - mieszkańcy Podkowy Leśnej,
Pragniemy Państwa poinformować, że przygotowania do
Dni Otwartych Ogrodów i następujących po nich warsztatów
konserwatorskich w Podkowie Leśnej, są w toku. Obie
imprezy odbywają się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej, w dniach 17-22 września.
Chcemy przypomnieć, że Europejskie Dni Dziedzictwa są
organizowane w wybranych miejscowościach i obiektach
historycznych na terenie całej Europy w tym w Polsce. Służą
upowszechnieniu wiedzy na temat dziedzictwa państw europejskich oraz uwrażliwieniu społeczności lokalnych na
potrzebę jego ochrony. Odbywają się co roku z inicjatywy
Unii Europejskiej i pod patronatem Rady Europy. W Polsce
EDD są organizowane z upoważnienia Ministerstwa Kultury
przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (na
stronach internetowych KOBIDZ są umieszczone wszelkie
informacje na temat obchodów EDD). Patronat honorowy
nad obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce
objął Minister Kultury RP Waldemar Dąbrowski.
Dni Otwartych Ogrodów są organizowane przez Urząd
Miasta we współpracy z mieszkańcami Podkowy Leśnej
i licznymi organizacjami podkowiańskimi. W ogrodach prywatnych lub publicznych zorganizowane będą imprezy
o charakterze artystycznym, kulturalnym i sportowym.
Na dzień dzisiejszy mamy zgłoszonych 8 koncertów (!)
na najwyższym poziomie artystycznym, liczne wernisaże,
plenery artystyczne, a także warsztaty ogrodnicze, gdzie
zaprezentujemy jak dbać o stary ogród i odmładzać rośliny.
Będą wycieczki po Podkowie i wycieczki zabytkowym wagonikiem kolejki WKD!
Apelujemy do Podkowian o uczestnictwo w tej ogromnej
imprezie zorganizowanej z okazji 80 lecia naszego miasta.
Bedzie to jedyna w swoim rodzaju okazja do lepszego
poznania unikalnej kultury duchowej Podkowy Leśnej, zapoznania się z podkowiańskimi zabytkowymi ogrodami i zintegrowania się z sąsiadami, których często do tej pory nie
udało się nam poznać.
Kolejnym wydarzeniem w ramach Europejskie Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej będą trzy równoległe warsztaty
konserwatorskie:
"Rewaloryzacja parku miejskiego w Podkowie Leśnej"
"Rewaloryzacja zabytkowego pensjonatu Przedwiośnie"
"Miejski system informacji w Podkowie Leśnej"
Warsztaty odbędą się w dniach 19-22 września z udziałem
specjalistów, studentów i władz miasta. Towarzyszy im cykl
wykładów dotyczących koncepcji miasta-ogrodu i idei zrównoważonego rozwoju małego miasteczka o walorach zabytkowych. Udało się nam zaprosić wybitnych specjalistów zajmujących się rewitalizacją miast historycznych. Mamy
nadzieję, że to wydarzenie pogłębi dyskusję społeczną
i zapoczątkuje projekty rewitalizacyjne w Podkowie Leśnej.
Warsztaty przeznaczone są dla specjalistów, studentów
i pracowników miejskich. Zapraszamy osoby zawodowo
zainteresowane tą tematyką do uczestnictwa w warsztatach.
Prosimy o wcześniejszy kontakt z nami.
Magda Prosińska, Łukasz Willmann
Koordynatorzy Europejskich Dni Dziedzictwa
w Podkowie Leśnej
mprosinska@hotmail.com; elwilman@yahoo.fr,
tel. 7589878 lub kom. 0-509-928-105

Apel

W

obec wzrastającego zapotrzebowania na wodę przy
jednoczesnym ograniczonym zapasie wód podziemnych Urząd Miejski w Podkowie Leśnej zwraca się z prośbą
do mieszkańców Miasta o racjonalne i oszczędne używanie
wody.
Jest to łatwiejsze niż wielu z nam się to wydaje!!!
Redukcji zużycia wody może dokonać każdy z nas
w swoim domu i to bez większych nakładów finansowych.
A wielokrotnie owa redukcja doprowadza do wielu na pozór
banalnych oszczędności , na które nie zwracamy uwagi.
Jednak gdy zastanowimy się nad tym dłużej i podliczymy
wszystko to okaże się, że w skali np. roku otrzymamy już całkiem spore oszczędności finansowe ale co ważniejsze zyska
na tym otaczające nas środowisko.

Kilka rad jak oszczędzać wodę:
1. Nigdy nie wylewaj niepotrzebnie wody, kiedy można jej
użyć np.: do podlewania kwiatów, ogrodu, czy sprzątania,
2. Używaj zmywarki i pralki tylko wtedy, kiedy ją uzupełnisz
lub ustaw na program oszczędnościowy, zużywający
wodę w ilości adekwatnej do wielkości załadunku,
3. Zaizoluj rury. Będziesz miał szybciej ciepłą wodę i unikniesz jej marnowania, kiedy się podgrzewa,
4. Napraw kapiące krany wymieniając uszczelki. Jeżeli kran
kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę można oczekiwać utraty 11935 litrów wody rocznie. Zostanie to dodane do kosztów twojego rachunku za wodę i ścieki,
5. Sprawdź czy Twoje instalacje wodociągowe nie mają
przecieków. Odczytaj swój wodomierz przed i po dwugodzinnym nie korzystaniu z wody. Jeżeli nie wykazuje
dokładnie tego samego, masz przeciek,
6. Trawnik podlewaj oszczędnie. Ogólną regułą jest to, że
trawa potrzebuje podlewania latem co 5-7 dni. Obfity
deszcz eliminuje konieczność podlewania nawet do
2 tygodni,
7. Podlewaj trawniki wczesnym rankiem, kiedy temperatura
i prędkość wiatru są najniższe. To redukuje straty wynikłe
na skutek parowania,
8. Nie mocz ulicy, podjazdu i chodnika. Ustaw zraszacz tak,
aby podlewać tylko trawnik i kwiaty, a nie miejsca wybetonowane,
9. Okryj ziemię korą dla zachowania wilgotności. To pomaga
kontrolować chwasty, które konkurują z roślinami o wodę,
10. Nie myj wężem wjazdu czy chodnika - używaj szczotki
co zaoszczędzi setki litrów wody.
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AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
maj, czerwiec 2005

SPRAWDZIAN NA ZAKOŃCZENIE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

O

trzymaliśmy wyniki sprawdzianu szóstoklasistów.
Średnia osiemnastoosobowej klasy wyniosła 38 punktów na 40 możliwych Trzy uczennice: Maria Dzieduszycka,
Ewa Filipp i Jolanta Peplińska uzyskały maksymalną liczbę
punktów.

EGZAMIN GIMNAZJALNY

E

gzamin gimnazjalny składał się z dwóch części: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej.
W tym roku średnia sumaryczna klasy III gimnazjalnej (17
osób) wyniosła 79,06 na 100 możliwych.
Po raz pierwszy w historii naszego gimnazjum maksymalną liczbę punktów z części humanistycznej (czyli 50 na 50
możliwych) zdobyła Anna Gaworska. Została uhonorowana
listem gratulacyjnym Burmistrza Podkowy Leśnej. Najwyższy wynik z części matematyczno-przyrodniczej uzyskał
Paweł Pleskot (49 punktów), osiągając także najwyższy
wynik sumaryczny: 95 punktów.
Pierwsze informacje o przyszłych szkołach naszych absolwentów są optymistyczne. Będą uczniami następujących
szkół: w Warszawie - LO Staszica (2 osoby), LO Słowackiego (2), LO Dębowskiego (2), LO Hoffmanowej (1), LO
Dąbrowskiego (1), LO Przymierza Rodzin (2), LO Bryły (1),
I Społeczne LO Bednarska (1), LO Stowarzyszenia Kultury
i Edukacji przy ul. Okopowej (1) i w okolicy - Społeczne LO
w Milanówku (2), LO Zana w Pruszkowie (1) i LO Sióstr Niepokalanek w Szymanowie (1).

KONKURS RECYTATORSKI W STAWISKU

W

dniach 17 i 18 maja kilkoro uczniów z naszej szkoły
wzięło udział w V edycji konkursu recytatorskiego im.
J. Iwaszkiewicza w Stawisku. Dwóch recytatorów ze szkoły
podstawowej: Piotr Hardt z klasy 4 i Kamil Bukato z klasy 5
oraz uczennice z klasy III gimnazjum: Zosia Dzieduszycka,
Krysia Peplińska i Eliza Ziemińska - zaprezentowali swoje
umiejętności w wierszach Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Wśród naszych recytatorów sukces odniósł Piotr
Hardt, który otrzymał nagrodę specjalną od Burmistrza Podkowy Leśnej.

NATIONAL MINI - DRAMA FESTIWAL

5

czerwca 2005 nasza szkoła wzięła udział w VIII Krajowym Festiwalu Teatrzyków Angielskich (National MiniDrama Festiwal) w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Festiwal jest organizowany przez
IATEFL - Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego - sekcja "MAD" - Drama. Klasa 6, reprezentująca naszą szkołę, przedstawiła spektakl pt. The True Love
na podstawie filmu Shrek. Nagrodą, oprócz certyfikatów
i pamiątkowej statuetki Łosia, były książki do szkolnej biblioteki. Przedstawienie zostało powtórzone na zakończenie
roku szkolnego.

FESTIWAL TEATRALNY

K

lasa III gimnazjum od 4 lat uczestniczyła w programie
"Bernardo Belotto - ambasador kultury". Jest to wielowątkowy projekt realizowany przez muzea, szkoły i placówki pracy pozaszkolnej, poświęcony edukacji o dziedzictwie
kultury.
5 czerwca w Zamku Królewskim w Warszawie odbył się
Festiwal Teatralny przygotowany przez uczestniczących
w programie nauczycieli i instruktorów. Był on podsumowa-
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niem kolejnego roku pracy, którego tematem był Teatr Stanisławowski. Podczas spotkań w Muzeum Teatralnym
uczestnicy analizowali techniki sceniczne opisane w najstarszym polskim podręczniku aktorstwa "Mimice" Wojciecha
Bogusławskiego, uczestniczyli w warsztatach muzycznych
i choreograficznych oraz zajęciach poświęconych historii
ubioru.
Podczas festiwalu występującymi aktorami byli uczniowie
ze szkół uczestniczących w projekcie. Przedstawiano
przede wszystkim fragmenty komedii Moliera ( "Pocieszne
wykwintnisie", "Świętoszek" ) i Bohomolca ( "Małżeństwo
z kalendarza" ). Grupa uczennic z naszej szkoły przygotowała pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Jolanty
Dąbrowskiej fragmenty "Snu nocy letniej" Szekspira. W realizacji zamierzenia pomagała także pani Anna Ulaczyk- studentka Akademii Teatralnej w Warszawie.

WIECZÓR ZE ŚWIĘTĄ TERESĄ

W

ramach przygotowań do Peregrynacji Relikwii Świętej
Teresy od Dzieciątka Jezus w ostatnią niedzielę przed
wakacjami ( 19 czerwca ) na placu przed kościołem odbył
się Wieczór ze św. Teresą. Jednym z punktów programu
było ogłoszenie wyników międzyszkolnego konkursu
o Świętej i wręczenie nagród. Nasza szkolna komisja przyznała następujące nagrody:
w kl. 0-3
1. Karolina Lichuta kl. 1
2. Klaudia Bukato kl. 0
3. ex aequo Maja Chabros i Ela Gaworska kl. 1
w kl. 4-6 -PLAKAT
1. Wojtek Papla kl. 6
2. Marysia Dzieduszycka kl. 6
3. ex aequo Piotr Hardt kl. 4 i Ewa Filipp kl. 6
w kl. 4-6 - ILUSTRACJA Z OPISEM
1. Jan Sienkiewicz kl. 5
2. Krzysztof Ochędalski kl. 5
3. ex aequo Oktawia Braun i Maria Dzieduszycka kl. 6
W klasach gimnazjalnych specjalną nagrodę otrzymał
Ignacy Dudkiewicz z kl. I. Dodatkowo wyróżnione zostały:
praca zbiorowa "Ogród myśli św. Teresy" - Ala Chibowska, Agnieszka Witaszek, Julia Bieniek - kl. 2 oraz Joasia
Szymaszczyk i Magda Krzywdzińska - kl. 1 (ze Szkoły
Samorządowej).
wiersz - piosenka "Teresa RAP" - Wojtek Papla i Łukasz
Gajewski kl. 6.
W dalszej części odbyła się niezwykła modlitwa różańcowa - niesiona do Nieba przez różane baloniki. Spotkanie
zakończyło się poczęstunkiem złożonym z różanych ciasteczek, przygotowanych specjalnie na ten wieczór przez jedną
z okolicznych cukierni.

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEJ TERESY
OD DZIECIĄTKA JEZUS W PODKOWIE LEŚNEJ
Relikwie przybędą do Podkowy Leśnej wieczorem, 9 sierpnia, do
domu Zgromadzenia Sióstr Terezjanek przy ul. Ejsmonda. Tam pozostaną na noc.
Rano następnego dnia (10 sierpnia) o godz. 9.00 zostaną przeniesione do naszego kościoła. O godz. 12.00 jest planowana uroczysta
Msza Święta. Po Mszy odbędzie się procesja z Relikwiami dookoła
świątyni. W czasie tej procesji przejdziemy na plac budowy nowej
szkoły. Tam nastąpi uroczyste poświęcenie ziemi.
Będzie to bardzo ważne wydarzenie w życiu naszej parafii i szkoły.
Pamiętajcie: 9 i 10 sierpnia 2005!!!
Zapraszamy!!!

Zepół Szkół w Podkowie Leśnej

26

i 27 04.05 gimnazjaliści przystąpili do egzaminu
gimnazjalnego. W części humanistycznej średnia
szkoły wyniosła 39,49 a w części matematyczno-przyrodniczej - 31,53. Najwyższą ilość punktów uzyskali uczniowie:
Piotr Wiązecki -94 punkty z obu części egzaminu i Paweł
Szymaszczyk - 50 punktów w części matematycznej i 42
w części humanistycznej. Obaj uczniowie zostali uhonorowali listem gratulacyjnym burmistrza Podkowy Leśnej.
Nasza szkoła zajęła 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie
"Dzień Afrykański". Startowało w nim ponad 300 szkół z całej
Polski.
p.Beata Sawicka kontynuuje projekt ekologiczny dla klas
IV Szkoły Podstawowej " Ratujmy Ziemię" sfinansowany
przez Urząd Miasta Podkowy Leśnej. 25.05.05 odbyło się
spotkanie w Urzędzie Miejskim pt. "Ekologia w Podkowie
Leśnej". Następnie 31.05.05 konkurs plastyczny "Czysta
woda zdrowia doda", lekcje w Kampinowskim Parku Narodowym, warsztaty w ekologicznym gospodarstwie w Ciopanie, apel zorganizowany przez kl. 5A, warsztaty terenowe
(badanie natężenia ruchu, obserwacje w sklepie dotycz.
opakowań itp.)
18.05.05. - odbyło się uroczyste przekazanie szkole
popiersia Jana Pawła II. Uroczystość uświetnili : ofiarodawca artysta rzeźbiarz Jan Kolasiński, ks. proboszcz Wojciech
Osial, burmistrz Andrzej Kościelny oraz wielu innych gości.
20.05.05. - odbył się konkurs matematyczny w j. angielskim zorganizowany przez nauczycieli z Zespołu Szkół nr.2
w Brwinowie. Z naszej szkoły startowało 34 uczniów. Do II
etapu przeszli: Jan Traczyk 5B, Maciej Jarocki 6B, Krzysztof
Wiązecki 6B, i Piotr Wiązecki IIIA gimn.
Piotr Wiązecki z IIIA został laureatem klas III gimn. w konkursie matematycznym: "The Great English Competition at
Mathematics".

konkursie bardzo dobre wyniki uzyskali: Piotr Jachowicz II
A gimn., Krzysztof Wiązecki 6B, Maciej Jarocki 6B, i Robert
Mizieliński 4A.
31.05.05. - uczniowie kl. 6 z p.Justyną Pieńkowską,Janiną
Kmita-Juczkowiczową i p.Krzysztofem Kolendą uczestniczyli w akcji :"Rzuć palenie razem z nami". Kolejny raz wspólnie
z uczniami innych szkół i z harcerzami przeszliśmy Nowym
Światem i Krakowskim Przedmieściem.
W ostatnich dniach uczniowie naszej szkoły wręczyli też
listy właścicielom sklepów i kawiarni w Podkowie z prośbą
o przestrzeganie przepisu o nie sprzedawaniu alkoholu nieletnim.
1.06.05 - Dzień Dziecka uczciliśmy zawodami sportowymi, festynem, pokazem tresury psów oraz jazdy konnej.
15.06.05 - odbyło się zebranie z rodzicami na temat przeciwdziałania zagrożeniom na terenie szkoły.
Uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej rozegrali
towarzyski mecz w piłkę nożną ze szkołą im. Św. Teresy
Powróciliśmy z licznych i ciekawych wycieczek. Klasy 4
były w Ojcowie i Krakowie, kl.5 w Trójmieście i Malborku,
kl.6A na 5 dniowym spływie kajakowym, a 6B na 3 dniowej
wycieczce w Góry Świętokrzyskie.
20 .06.05 - Z okazji 200 rocznicy urodzin H.CH. Andersena uczniowie kl. Va pod opieką wychowawczyni p. Anny
Paszko przygotowali uroczysty apel, uwieńczony spektaklem pt. ,,Nowe szaty króla"
21.06.05 - odbył się kiermasz używanych podręczników.
21.06.05 - gimnazjaliści uroczyście pożegnali szkolne
progi.
22.06.05 - odbyło się pożegnanie klas szóstych. Na obu
uroczystościach nie zabrakło gości : p.burmistrza A.Kościelnego, przedstawicieli Rady Miasta, p. dyr. G.Dąbrowskiego ,
rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły.

23.05.05 - Piotr Wiązecki został laureatem Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny". W tym samym

RAJD GIMNAZJALNY 2005
Organizator: Podkowiańskie Gimnazjum Nr 3

T

egoroczny rajd gimnazjalny odbył się 20.06.05. Przybyła młodzież z Nadarzyna, Brwinowa, Pruszkowa
i Grodziska. Nasz rajd ma już swoich sympatyków, np.
co roku przyjeżdżają uczniowie szkoły z Nadarzyna i z Brwinowa z ul. Żwirowej.
W pięcioosobowych grupach wędrowała młodzież trasą
prowadzącą ulicami Podkowy, lasem Młochowskim i wykonywała zadania na wyznaczonych punktach, musiała do
nich trafić czytając mapę , którą dostała w miejscu zbiórki.
Staramy się ,aby prace wykonywane przez uczestników
były urozmaicone i częściowo związane z tematyką ścieżek
edukacyjnych.
Zawsze w programie umieszczamy specjalne zadanie dotyczące Podkowy, w tym roku
młodzież rysowała wybrany
obiekt architektoniczny znajdujący się na trasie rajdu, najczęściej wybierano pałacyk
(kasyno).

Janina Kmita Juczkowicz
Uczestnicy dobrze się bawili
rozwiązując zagadki logiczne
i folklorystyczne.
Odpowiadali na pytania między innymi z zakresu ekologii,
geografii i biologii.
Wykonywali zadania praktyczne np. cięcie drzewa, skoki w dal, rzuty piłką lekarską i.t.p.
Rajd zawsze kończy wspólne ognisko, pieczenie kiełbasek , w tym roku musieliśmy dokupować wędlinę , ponieważ wszyscy byli głodni i pieczona na ogniu kiełbasa
wyśmienicie smakowała.
Ci którzy wykazali się wiedzą, zręcznością ,poczuciem
humoru i umiejętnościami plastycznymi zostali nagrodzeni:
książkami, grami komputerowymi i zręcznościowymi, kalkulatorami, rakietami tenisowymi, piłkami oraz słodyczami.
Nagrody dostały także szkoły, których reprezentacje wygrały - były to multimedialne zestawy edukacyjne.

Izabella Olędzka - Kaźmierczyk
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WYSTAWA KASYNO SZTUKI
25 czerwca - 3 lipca 2005r.

25

czerwca w podkowiańskim Pałacyku Kasyno odbył się
wernisaż wystawy KASYNO SZTUKI - OD JARMARMU
DO POP PERFORMANCE. Prace zaprezentowali twórcy, członkowie Stowarzyszenia Artystów i Poetów FABRYKA SZTUKI.
W słoneczny, ciepły, sobotni wieczór odmienione Kasyno
powitało gości - mieszkańców Podkowy Leśnej, okolicznych
miast i licznych przybyłych z Warszawy przyjaciół i znajomych. Życzliwy patronat Burmistrza Miasta Pana Andrzeja
Kościelnego pomógł zorganizować imprezę wpisującą się
w tegoroczne obchody 80-lecia Miasta - Ogrodu.
Wernisaż stał się okazją do ogłoszenia otwarcia konkursu
pod patronatem Burmistrza Miasta -Artystyczne impresje
z Podkową w tle. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu podczas Europejskich Dni Dziedzictwa.
Oddanie w ręce fabrykantów obiektu przeznaczonego do
generalnego remontu umożliwiło zaadaptowanie budynku
do nietypowej funkcji - Kasyno Sztuki zaistniało na wszystkich trzech poziomach, wypełniając przestrzeń obrazami,
instalacjami, rzeźbami, tkaninami, witrażami, grafiką itd..
Wernisaż - to czas przed wystawą, gdy goście mają okazję
spotkać się z autorami eksponującymi prace. To moment bezpośredniego kontaktu z twórcami. Mogliście Państwo spotkać
Florę Wadowską wystawiającą unikatową biżuterię srebrną, Sylwię Krzemianowską prezentującą ceramikę, Hannę Machnikowską z jej pracami z gliny, Annę Łukasiewicz pokazującą cykl

W STARYM LESIE…
…TAKIM WŁAŚNIE CZASEM OŻYWAJĄ BAŚNIE
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czerwca w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej,
w Pałacyku-Kasynie, rodzice i przyjaciele Klubu
Rodzinnego przywołali nastój baśni w związku z obchodami
Dnia Dziecka.
Przy wtórze harmonii i skrzypiec tańczyliśmy i śpiewaliśmy
"Rózię" oraz inne, ludowe, dziecięce przyśpiewki. Puszczaliśmy do nieba kolorowe balony. Malowaliśmy kwiaty, motyle
i barwne baranki. "Lataliśmy" i fotografowaliśmy się w samolocie. Bawiliśmy się w teatr, wcielając się w role zwierząt
z dżungli (lwów, gepardów, zebr i małpek). Zajadaliśmy się
maminymi i babcinymi ciastami. Malowaliśmy wspólny
obraz. Posadziliśmy sosnowo-dębowy zagajnik wśród starych, parkowych drzew, który będzie rósł razem z naszymi
dziećmi. Przemienialiśmy małe dziewczynki w królewny
z bajki, malując twarze i posypując je brokatem. Nie zabrakło uczty duchowej. Nasze dzieci uczestniczyly w spotkaniu
autorskim Beaty Wróblewskiej, która podpisywala swoją
książkę pt. "Małgosia z Leśnej Podkowy".
Klub Rodzinny przy Parafii Św. Krzysztofa
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ikon, Piotra Łukasiewicza eksponującego witraże, Jana Brodziaka wystawiającego obrazy, Annę Luizę Juśkiewicz z obrazami
ceramicznymi. Łukasz Wroński obecnie mieszkający w Meksyku specjalnie na wystawę przesłał kolekcję pasteli. Milada Magdalena Tokarska eksponowała malarstwo na zwiewnym jedwabiu. Na piętrze, na osi korytarza znalazły miejsce obrazy Krzysztofa Kościeszy Kiciora, w bocznych pokojach obrazy i rzeźba
Wita Bogusławskiego oraz rysunki Marzeny Belniak. Schodząc
w dół, wkraczaliśmy w klimaty zaaranżowane przez Agnieszkę
Olan, Małgorzatę Serwatkę - Kopacewicz i Dorotę Banasik.
Największa, centralnie położona sala, zwana lustrzaną
była artystycznym wyzwaniem i zaproszeniem dla zwiedzających. Tu stanęła maszyna do Fast Artu. Szybka sztuka
powstająca na oczach i rękami gości schodziła z taśmy aby
stopniowo zapełniać ściany.
Zgodnie z regułami wernisaży serwowaliśmy lekkie wina
i inne smakowite przekąski. W najciemniejszym, bocznym
pomieszczeniu trwał pokaz filmów z fabrycznych wystaw.
Podczas wernisażu muzyczne tło miksowali Dj. Valdez
i Dj. Goretti.
W sobotę Kasyno Sztuki ożyło głosami i krokami licznych
gości. Po 22 -ej Pałacyk pogrążył się w ciszy i mroku ale
w niedzielę od południa kolejne fale zwiedzających potwierdziły nasze przekonanie że w Mieście Ogrodzie mieszkańcy
szukają kontaktu tak ze sztuką jak wzajemnie za sobą.
Dziękujemy za sponsoring i pomoc przy realizacji wystawy.
P.S. Po zdemontowaniu multimedialnego projektora w sali filmowej na ścianie pozostał biały ekran. W niedzielę wieczorem natura
dopisała kropkę nad i - na białej płaszczyźnie wpadające przez
otwarte okno światło zachodzącego słońca namalowało ulotny
obraz liści i gałązek pobliskiego drzewa. Może się jeszcze pokaże.
Opracowała Anna Łukasiewicz
więcej http://FabrykaSztuki.pl

II PRÓBA LATANIA

W

dniu 12 czerwca br w Podkowie Leśnej, odbyła się
niedziela integracyjna z osobami niepełnosprawnymi
(Próba Latania II). W kościele św. Krzysztofa homilię wygłosił niepełnosprawny duszpasterz poruszający się na wózku
ks. Andrzej Bafeltowski. Ks. Andrzej przyjechał z Konstancina wraz z grupą niepełnosprawnych podopiecznych.
Po mszy o godz. 11, dzieci i ich rodzice udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury na przedstawienie teatralne. Dziecięcy zespól niepełnosprawnych artystów z Gdyni Koliberki,
zeprezentował licznie zebranej publiczności Lampę Alladyna. Spektakl ten, podobnie jak ubiegłoroczne przedstawienie Calineczka został przyjęty się ogromnym aplauzem.
Po przedstawienie wszyscy chętni mogli uczestniczyć
w Agapie - spotkaniu którego celem było wspólne biesiadowanie. Przy śpiewie i muzyce inspirowanej przez Wspólnotę
Tau wszyscy obecni goście mogli nie tylko razem pośpiewać ale i poczęstować się ciastem własnego wypieku oraz
zjeść coś konkretnego (kiełbaski z rusztu).

Impreza została zorganizowana z inicjatywy Wspólnoty
Rodzin Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół pod
wezwaniem św. Jana Chrzciciela. W realizacji przedsięwzięcia wzięły udział: Fundacja Alternatywa, Klub Rodzinny
i Związek Podkowian. Podobnie do roku ubiegłego imprezie
patronowali Ksiądz Proboszcz i Burmistrzowie Podkowy
Leśnej i Brwinowa.
Monika Cycling

Ciąg dalszy sukcesów Piotra Kurkusa

"Połączmy pokolenia"

P

isaliśmy już wcześniej o sukcesach Piotrka Kurkusa
w zawodach międzynarodowych w roku 2004. Przypominamy, że zdobył on brązowy medal w Pucharze Polski
w Brzegu Dolnym, srebrny medal w Mistrzostwach Polski
w Lublinie, Złoty medal w Pucharze Świata w Orlando w USA
i srebrny medal w Open UK "Impact" w Londynie (w Anglii).
Rok 2005 również obfitował w sukcesy. W Skovde w Szwecji w turnieju Viking Cup Piotr zdobył brązowy medal, potem
III miejsce w Międzypaństwowym Meczu Taekwon- Do
(Anglia- Finlandia- Rosja- Niemcy- Szwecja- Rumunia- Polska) w Lubartowie. W Mistrzostwach Mazowsza zdobył złoty
medal, w VIII "Open Taekwon-Do Cup" - "Ahac" w Sentjur, w
Słowenii medal srebrny. Swoją medalową kolekcję uzupełnił
srebrem po Mistrzostwach Polski w Wieluniu.
Pod koniec czerwca wyruszył na podbój Australii. Podczas
zawodów o Puchar Generała Choi (twórcy Taekwon-Do)
zdobył pierwsze miejsce i wrócił do Polski ze wspaniałym
pucharem. Był jedynym zawodnikiem z Europy, który
uczestniczył w walkach, tym bardziej warto ten sukces
odnotować. Gratulujemy, będziemy obserwować dalszy rozwój kariery.

Podkowiański Klub Rodzinny zaprasza Państwa do
udziału w programie "Łączymy pokolenia" Fundacji PZU
i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce we wrześniu i październiku.
Będziemy organizować wspólnie z Państwem różnorodne zajęcia dla trzech pokoleń: dzieci, rodziców i dziadków.
Celem projektu jest przede wszystkim wzmocnienie,
utrwalenie i odbudowa więzi między tymi pokoleniami czyli
próba powrotu do wielopokoleniowego, naturalnego środowiska życia. Wszyscy (mali i duzi) będą wcielać się
w różne role: nauczycieli, opiekunów, uczestników, słuchaczy. Proponujemy Państwu:
zajęcia kulinarne z babciami,
czytanie bajek przez dziadków,
przedstawienia teatralne przygotowywane przez
rodziców, dziadków i dzieci,
warsztaty plastyczne i ceramiczne dla "małych
i dużych",
wspólne tańce i śpiewy przy wtórze ludowej muzyki,
ćwiczenia fizyczne oparte o jogę,
wykłady, np. "Jak mówić, żeby dzeci nas słuchały?",
"Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?"
warsztaty: "Mama i dziecko w zabawie ze zwróceniem
uwagi na autonomię i samodzielność dziecka", "Ojcowie w zabawie z dziećmi", "Konstruktywne rodzicielstwo - jak powinni zachowywać się rodzice niekonkurując o dziecko"
wspólne z dziadkami wycieczki do piekarza, cukiernika, szewca itd. w celu poznania tych zawodów,
prezentacje różnych modeli wychowania w grupie
wielopokoleniowej i uwalniania się od wzorców schematycznego postępowania w relacjach rodzinnych,
przygotowywanie dorosłych do przełomów inicjacyjnych w życiu dzieci (pójście do przedszkola, szkoły,
samodzielne wyjazdy wakacyjne itd.).
Kontakt i bliższe informacje:
Klub Rodzinny, Podkowa Leśna
ul. Kwiatowa 15, tel. 7291528,
Ewa Korczak-Ufnalewska tel. 0694182448
Justyna Bułhak- Duriasz tel. 05031143681
urzadmiasta@podkowalesna.pl
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Festiwal Piosenki Zaczarowanej w Podkowie Leśnej

W

ostatnią sobotę 14 maja, przez kilka godzin w parku
przed Pałacykiem panowała "magiczna atmosfera"...,
a wszystko za sprawą Festiwalu Piosenki Zaczarowanej.
Tego dnia Podkowa gościła artystów niepełnosprawnych,
którzy przyjechali z całej Polski, by wziąć udział w koncercie
półfinałowym. Impreza zorganizowana została po raz pierwszy przez Fundację "Mimo wszystko" Anny Dymnej i Program 2 TVP. Patronat nad koncertem objął Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna. Misją Festiwalu jest odnalezienie wśród
osób niepełnosprawnych uzdolnionych wokalistów, którzy
udowodnią, że wózek lub wada wzroku nie przeszkadza w
pięknym, dobrym technicznie i interpretacyjnie śpiewaniu.
Wśród jurorów byli m.in Barbara Kolago, Bogusław Nowak
i Justyna Holm.
Już od rana park miejski witał rozśpiewanych uczestników,
jurorów i oczywiście mieszkańców naszego miasta, którzy
całymi rodzinami przybyli, by dopingować i dodawać otuchy
artystom. Do Podkowy przyjechało 16 dzieci i 16 osób dorosłych wyłonionych w ogólnopolskich eliminacjach. Anna
Dymna, witając zebranych i dziękując Podkowie za gościnę
podkreśliła, że festiwal to okazja do wzajemnego obdarowania się osób niepełnosprawnych i sprawnych tym co mają
najlepszego, swymi talentami: z jednej strony artystycznymi,
a z drugiej organizacyjnymi.

W przerwie, dzieci podkowiańskie z zespołu teatralnego
Fundacji "Alternatywa" (Teatr Domowy "Naszej Chata")
przedstawiły krótką scenkę w konwencji teatru del'arte.
Dostały gorące brawa za grę aktorską, ale także za piękne
kostiumy. Wśród dorosłych uczestników koncertu także
pojawiły się prawdziwe talenty - mamy nadzieję, że ten
zaczarowany festiwal w zaczarowanym parku będzie
początkiem ich nowej drogi artystycznej. Jurorzy zgodnie
podkreślali wspaniałą atmosferę panującą w czasie całej
imprezy. Mamy nadzieję, że festiwal zrośnie się na stałe
z Podkową.

Teatr Domowy "Naszej Chata"
Wielkie podziękowania ze strony organizatorów należą się
wolontariuszom - przedstawicielom podkowiańskich organizacji, harcerzom ZHP z Podkowy i Grodziska, oraz ZHR
z Podkowy, młodzieży ze szkół podkowiańskich, dzięki którym impreza była dobrze przygotowana i przebiegała sprawnie. M. in. harcerze ZHP pilnowali, aby do parku nie wjeżdżały pojazdy bez przepustek. W trakcie koncertu niepełnosprawni artyści ze szpitala w Tworkach prezentowali wystawę swych prac, a Fundacja Dr. Klawn zabawiała dzieci, za co
im wszystkim bardzo dziękujemy.

Wszyscy organizatorzy, w tym także Irena Santor, Burmistrz miasta i p. Mateusz Dzieduszycki z TVP2, również
mieszkaniec miasta, odśpiewali tytułową "Zaczarowaną" piosenkę festiwalu, która tym razem miała z inicjatywy Pani
Anny Dymnej refren o Podkowie Leśnej.

Przebieg koncertu Festiwalu Piosenki Zaczarowanej rejestrowały kamery TVP, a obszerną relację z niego można
będzie obejrzeć w dniu 24 maja o godz 19:30 w TVP2. Zobaczycie też Państwo nasz Pałacyk w pięknej scenografii, spełniający taką funkcję, dla jakiej powołali go jego fundatorzy

Pierwsza część koncertu należała do dzieci, które zachwyciły piękną interpretacją utworów i doborem, często bardzo
poważnych tekstów, a po południu wystąpili artyści dorośli.

w latach 1930. Koncert finałowy festiwalu odbędzie się w
dniu 6 czerwca na Rynku Głównym w Krakowie.
Jesteśmy przekonani, że konkurs pomoże nie tylko jego
laureatom, ale przyczyni się także do zmiany wizerunku
wszystkich osób niepełnosprawnych.
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Labirynt Filozoficzny
21 i 22 maja, w sobotę i niedzielę, mieliśmy okazję wziąć
udział w Podkowiańskiej Majówce Filozoficznej, organizowanej już po raz drugi przez Fundację Alternatywa. Przychodząc do Pałacyku, można było:
Zwiedzić Labirynt Filozoficzny, spotkać znanych z historii filozofów i porozmawiać na interesujący temat z ciekawymi, mądrymi ludźmi (sobota, godz.11-14),
W tym roku w role klasycznych filozofów wcielili się: dr Joanna
Femiak (Diotyma), dr Tomasz Femiak z Uniw. Warszawskiego (Sokrates), Maciej Gnyszka (Kotarbiński), prof. Krzysztof Meisner z U.W.
(Kant), Prof. Stanisław Ruciński, prof. Marek Wichrowski z Akademii
Medycznej (Platon), dr hab. Krzysztof Wójtowicz z U.W. (Goedel).
zdobyć autografy filozofów i uzyskać pamiątkowy certyfikat potwierdzający spotkanie,
wziąć udział w "Kręgu pod dębem" czyli w prowadzonych przez dr-a Tomasza Femiaka Warsztatach Filozoficznych zatytułowanych "Jak mierzyć w sedno i nie
chybić celu" (sobota, 11.30 - 13)
obejrzeć i kupić wspaniałe książki na "Kiermaszu z głową"
(ponad 100 starannie wybranych tytułów) (sob.-niedz.11-15),
wypić kawę i rozsmakować się w intelektualnej zabawie
w "Kawiarence Filozoficznej" (sob.-niedz. 11-15)
w niedzielnym "Kręgu pod dębem" spotkać się
z p. Maciejem Wojtyszką, scenarzystą, reżyserem,
a przede wszystkim autorem bestselleru dla dzieci
"Bromba i filozofia", porozmawiać i dostać autograf
z własnoręcznym rysunkiem Autora (niedz.12.30)
poćwiczyć docieranie do sedna testując "zabawki z labiryntem" (sob.-niedz. 11-15)
zapoznać się z najnowszymi odkryciami Eksploratorów
Imponderabiliów, otrzymując najnowszy numer "Azetkigazety dla małych z dodatkiem dla dużych".
"Czym jest wieczność?" "Czy przeszłość istnieje?" "Dlaczego Bóg
stworzył człowieka?" "Dlaczego robimy coś złego?" "Czy liczby się starzeją?"- oto przykłady pytań najczęściej zadawanych przez dzieci.
Rodzice w tym czasie mieli okazję wziąć udział w "Kręgach
pod dębem".
Dyskusje były gorące, kolejki do filozofów długie, pytania
dzieci bardzo ważne, książki ciekawe, a pogoda piękna.
Oprócz mieszkańców Podkowy przybyli także goście z Otrębus, Komorowa, Milanówka, Żółwina, Nadarzyna, z Warszawy,
a nawet... z Wołomina (gimnazjaliści z rodzicami zorganizowali się i przyjechali "busem"). Byli też Francuzi. I podobało im się!
Za rok następna, trzecia już "Majówka Filozoficzna". Zapowiada się jeszcze bogatszy program...
Wiesława Klata, Prezes Fundacji "Alternatywa"

Sportowe wakacje
w Szkole Samorządowej
Dla wszystkich dzieci, które w sierpniu nie wyjadą na
obozy i kolonie Szkoła Samorządowa w Podkowie Leśnej
przygotowała bogatą ofertę na spędzenie wolnego czasu.

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

VI Festiwal
Muzyczne Konfrontacje
w Salonie i w Ogrodzie
17 września - 23 października 2005
80-lecie Miasta -Ogrodu Podkowa Leśna
Wystąpią
w OGRODZIE:

Czeremszyna
kapela z okolic Czeremchy na Podlasiu,
liczne nagrody na konkursach i festiwalach folkowych

Di Galitzyaner Klezmorim
Trio Galicyjskie związane z krakowskim Kazimierzem,
laureaci europejskich nagród w dziedzinie kultury

Romano Dżipen - Cygańskie życie
kapela cygańska z Suwałk pod artyst. kier. Adama Adamajtysa, wykonująca tradycyjną muzykę romską
w SALONIE:

Kwartet Camerata i Wojciech Świtała,
Jadwiga Rappé
oraz studenci Wydziału Wokalnego Akademii
Muzycznej w Warszawie, Patrycja Piekutowska
i Maria Szwajger-Kułakowska, Tomasz Strahl, Klaudiusz Baran i Agnieszka Kozło
muzyka W.A. Mozarta, F. Chopina, P. Czajkowskiego, A.
Dworzaka, S. Moniuszki, H. Wieniawskiego, J. Zarębskiego, I. J. Paderewskiego, M. de Falli, C. Saint-Saënsa, F.
Kreislera, A. Piazzolli,
ponadto

Grzegorz Turnau z zespołem
piosenka poetycka
i wystawa tkaniny artystycznej

Krystyny Arskiej-Perepłyś
Spotkania festiwalowe w dniach:

17, 18, 25 września
oraz 2, 9, 15, 23 października
**********************
Impreza towarzysząca

Trio jazzowe Włodka Pawlika
1 października - Miejski Ośrodek Kultury

Zajęcia będą trwały między 1-29 sierpnia 2005,
w godzinach godz. 9:00 - 17:00
Przewidziano wiele atrakcji w tym:
* zajęcia sportowe i rekreacyjne *
* konkursy i zabawy, rajd rowerowy *
* zajęcia wychowawczo - kulturalne *
* udostępnione zostaną boisko i sala gimnastyczna *
Fachową opiekę zapewnią nauczyciele wychowania
fizycznego ze Szkoły Samorządowej

********************
Koncepcja merytoryczna Festiwalu i nadzór programowy
Alicja Matracka-Kościelny
tel. 758-93-63; 0-502-790-487
Sponsorzy Festiwalu:
Ministerstwo Kultury, Władze Miasta Podkowa Leśna,
Fundusz Popierania Twórczości ZAiKS, Starostwo Powiatu Grodziskiego, Państwo Maria i Leszek Kosińscy
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FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIEJSKIEGO
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek - 1200 - 2000
wtorek - 800 - 1600
środa - 800 - 1600 (dzień wewnętrznej pracy bez interesantów)
czwartek - 800 - 1600
piątek - 800 - 1600

Informacje dla Interesantów
BURMISTRZ MIASTA ANDRZEJ KOŚCIELNY
tel./fax 758 98 78, e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Przyjęcia interesantów w poniedziałki w godz. 1300 - 1800
SEKRETARIAT I KANCELARIA
tel. 758 98 78 w. 101, fax 758 90 03, pokój nr 6
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA D/S ZARZĄDZANIA
STRATEGICZNEGO DR TOMASZ POTKAŃSKI
tel. 758 98 78, pokój nr 14
e-mail: zarzadzanie@podkowalesna.pl
SEKRETARZ MIASTA MARIA GÓRSKA
tel. 758 98 78, pokój nr 6
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO I DOWODY OSOBISTE
tel. 729 10 62 lub 758 98 78 w. 115, pokój nr 7
EWIDENCJA LUDNOŚCI
I EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
tel. 729 10 62 lub 758 98 78 w. 116, pokój nr 7

REFERAT FINANSOWY
SKARBNIK MIASTA MARIA OSTROWSKA
tel. 758 98 78, pokój nr 15
e-mail: skarbnik@podkowalesna.pl
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
tel. 758 98 78 w. 110, pokój nr 4
PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI, SPADKÓW I DAROWIZN,
OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z WODOCIĄGU I KANALIZACJI,
OPŁATA ADIACENCKA, OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
tel. 758 98 78 w. 107, pokój nr 2
KASA
oraz sprawy dotyczące podatku od środków transportowych
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. 758 98 78 w. 212, pokój nr 12
Remonty i obsługa domów komunalnych
tel. 758 98 78 w. 210, pokój nr 11
Stan nawierzchni dróg, oświetlenie ulic
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tel. 758 98 78 w. 210, pokój 11
Ochrona środowiska, porządki i utrzymanie zieleni miejskiej - tel. 758 98 78 w 210, pokój nr 11
Gospodarka nieruchomościami i gospodarka lokalowa
tel. 758 98 78 w. 217, pokój nr 17
e-mail: nieruchomości@podkowalesna@pl
Samodzielne stanowisko d/s podziałów geodezyjnych
tel. 758 98 78 w. 217, pokój nr 17
Samodzielne stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego miasta - tel. 758 98 78 w. 216, pokój nr 16
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna@pl
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 758 98 78 w. 111, pokój nr 5
Czynny w godzinach:
poniedziałek - 1000 - 1800
wtorek - 800 - 1500
środa - 800 - 1600
czwartek - 800 - 1600
piątek - 800 - 1600
RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA
obsługa - tel. 758 98 78 w. 106, pokój nr 1
e-mail: radamiasta@podkowalesna@pl
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.
Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku
zapraszają na

WYSTAWĘ MALARSTWA
TERESY PANASIUK
Wystawa czynna będzie do 31 sierpnia 2005
Teresa Panasiuk - studiowała w latach 1958-64 , początkowo w PWSP w Gdańsku pod kier. K. Łady-Studnickiej,
a następnie w ASP w Warszawie w pracowni A. Nachta-Samborskiego. Uprawia malarstwo (olej, gwasz, pastel). W jej artystycznym dorobku znajduje się szereg wystaw indywidualnych (m.in.: Galeria Sztuki Współczesnej Warszawa 1970,
1977, 1979, Salon BWA Rzeszów 1977, Galeria Quincambosse Paryż 1983, Galeria Magasin Provencal Berlin 1986, Państwowa Galeria Sztuki Łódź 1993, Galeria Krytyków "Pokaz"
Warszawa 1994, Galeria ZPAP Toruń 1997, Galeria Angeln,
Lund - Szwecja 1997, Galeria Zapiecek Warszawa 1988,
2000), a także udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju
i za granicą.

Katalog firm

U

rząd Miasta uczestnicząc w programie "Przejrzysta
Polska" przystąpił do przygotowania Katalogu Firm,
czyli wykazu danych teleadresowych firm świadczących
takie usługi, których produkty mieszkańcy mogą wykorzystywać w postępowaniach administracyjnych wobec organów administracji publicznej (np. geodezja, architektura),
lub dla wykazania się z wykonania obowiązków nałożonych
przez prawo lokalne (np. wywóz nieczystości, utylizacja
odpadów niebezpiecznych, inne). Katalog Firm będzie
dostępny w formie pisemnej u wszystkich pracowników
Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej miasta
(www.podkowalesna.pl). Nie ograniczamy tego wykazu do
firm zarejestrowanych w Podkowie, choć te witamy najchętniej, a kryterium dotyczy wyłącznie dostępności ich usług
dla mieszkańców naszego miasta. Zapraszamy wszystkie
zainteresowane firmy do zamieszczenia swoich danych na
prostym formularzu (w załączeniu poniżej, oraz na stronie
internetowej). Firmy zajmujące się wywozem nieczystości muszą wykazać się posiadaniem wymaganej prawem
koncesji. Jeżeli zakres działalności Państwa firmy obejmuje
kilka wymienionych kategorii to nazwa i dane firmy zostaną
powtórzone w tych kilku kategoriach. Pragniemy zaznaczyć,
że Urząd Miasta nie ma możliwości ani intencji oceniać jakości pracy firm, których dane będą zamieszczone, nie może
wziąć odpowiedzialności za ich usługi i żadnej z nich nie
poleca bardziej niż innych. Jest to wyłącznie forma dostarczenia mieszkańcom możliwie pełnej i przejrzystej informacji
na temat oferty rynkowej. W ramach każdej z kategorii usług,
firmy wymienione są w porządku alfabetycznym.

Z

ainteresowanych właścicieli firm prosimy o odręczne
lub komputerowe wypełnienie załączonego formularza

zgłoszenia, podpisanie go wraz z pieczęcią firmową oraz
przysłanie, wraz z kopią wypisu z Ewidencji Działalności
Gospodarczej w państwa gminie lub kopią wypisu z Rejestru
Handlowego, faksem lub pocztą na adres Urzędu Miasta
w Podkowie Leśnej (fax 758-90-03). Dołożymy starań aby
w ciągu tygodnia od otrzymania zgłoszenia dane Państwa
firmy znalazły się na stronie internetowej miasta w dziale
"Katalog Firm". Aktualizacją zawartości katalogu na podstawie zgłoszeń od firm zajmuje się p. Barbara Rotowska, pok.
6, tel. 758-98-78 w. 106. Jeżeli uznacie Państwo tą formę
informacji za użyteczną to w przyszłości rozszerzymy liczbę
kategorii usług poza te, których działalność styka się w jakiś
sposób z działaniami urzędów administracji publicznej"
Kategorie usług:
geodezyjne;
architektoniczne;
budowlane (ogólno-budowlane, elektryczne, sanitarne)
nadzory inwestorskie, projektanci, kosztorysanci i rzeczoznawcy;
wycena nieruchomości;
podłączenia nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej;
odbiór odpadów stałych;
wywóz nieczystości płynnych;
usługi kominiarskie;
konserwacja zieleni i drzew, wycinanie drzew;
utylizacja odpadów azbestowych;
utylizacja odpadów niebezpiecznych;
doradztwo prawne, adwokaci;
usługi pogrzebowe.

Azbest

U

rząd Miejski w Podkowie Leśnej uprzejmie informuje,
że właściciele nieruchomości, w których wykorzystywany był lub jest azbest albo wyroby zawierające azbest
mają obowiązek dokonać inwentaryzacji tych wyrobów.
W związku z powyższym prosimy o wypełnienie dołączonego do biuletynu formularza i złożenie go w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 11 (Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji).
Pozyskane informacje pomogą Urzędowi Miejskiemu
ubiegać się o środki finansowe na pokrycie części kosztów
unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
Uwaga!
Za niedopełnienie obowiązku inwentaryzacji grozi kara
grzywny. Jej wysokość wymierzana jest w stawkach dziennych wynoszących od 10zł do 20 tyś. zł. Sąd grodzki może
orzec karę grzywny w wysokości nie mniejszej niż dziesięć
stawek dziennych oraz nie większej niż 360.
Podstawa prawna:
Ustawa z 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. z 2001r.
nr 62, poz. 628 ze zmianami),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których jest lub był wykorzystywany azbest
(Dz. U. z 2003r. nr 192, poz. 1876),

Objaśnienia:
*)
Niepotrzebne skreślić.
1)
Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
2)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w
budownictwie,
płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
rury i złącza azbestowo-cementowe,
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim
składzie azbest,
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
szczeliwa azbestowe,
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów
ciernych,
papier, tektura,
inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
3)
Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna,
pomiar z natury).
4)
Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do
rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki
w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz
warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.
5)
Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu
instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

