
Współpraca	  Urzędu	  Miasta	  i	  samorządowych	  jednostek	  kultury	  ze	  „Związkiem	  Podkowian”	  

Współpracę	  z	  Urzędem	  Miasta	  oceniam	  bardzo	  pozytywnie:	  

1. W	  latach	  2013/2014	  otrzymywaliśmy	  na	  bieżąco	  informacje	  na	  temat	  szkoleń,	  konferencji,	  	  
konkursów	  dla	  ngo	  organizowanych	  na	  terenie	  powiatu	  grodziskiego	  i	  woj.	  mazowieckiego.	  	  

2. Podkowiański	  konkurs	  dla	  ngo	  był	  przeprowadzony	  bardzo	  sprawnie;	  na	  etapie	  
przygotowywań	  wniosków	  można	  było	  otrzymać	  merytoryczne	  wsparcie	  dotyczące	  
budowania	  harmonogramów	  i	  kosztorysów,	  	  sprawozdania	  końcowe	  były	  weryfikowane	  
wnikliwie	  i	  merytorycznie.	  

3. Informacja	  i	  promocja	  działalności	  podkowiańskich	  organizacji	  na	  stronie	  Urzędu	  Miasta	  oraz	  
w	  Biuletynie	  urzędu	  Miasta.	  Z	  punktu	  widzenia	  zachęcania	  mieszkańców	  do	  działania	  i	  
udziału	  w	  życiu	  miasta	  obecne	  działania	  związane	  z	  promowaniem	  ngo	  są	  nie	  wystarczające.	  	  

4. Udział	  władz	  samorządowych	  (pracowników	  Urzędu	  Miasta	  i	  radnych)	  w	  debatach	  
organizowanych	  przez	  stowarzyszenie	  	  

5. Współpraca	  UM	  z	  podkowiańskimi	  ngo	  była	  profesjonalna,	  życzliwa	  i	  rzetelna.	  

Współpraca	  z	  samorządowymi	  jednostkami	  kultury:	  

1. Wysoko	  oceniam	  współpracę	  z	  zespołem	  pracowników	  CKiIO	  m.in.	  przy	  realizacji	  „Otwartych	  
Ogrodów”,	  projektu	  dotyczącego	  edukacji	  architektonicznej	  i	  spektakli	  realizowanych	  przez	  
zespół	  teatralny	  „Między	  słowami”	  afiliowany	  przy	  Związku	  Podkowian.	  Współpraca	  ta	  
polegała	  przede	  wszystkim	  na	  pomocy	  technicznej,	  promocji	  i	  ogólnie	  życzliwej	  pomocy	  w	  
nagłych	  i	  nieprzewidzianych	  sytuacjach	  (np.	  wypożyczenie	  antyram,	  krzeseł	  itp.)	  

2. 10	  lecie	  Festiwalu	  Otwarte	  Ogrody	  –	  bardzo	  ważnym	  wydarzeniem	  było	  uroczyste	  
podziękowanie	  wszystkim	  Gospodarzom	  Otwartych	  Ogrodów	  	  oraz	  ngo,	  które	  zostało	  
zorganizowane	  przez	  CKiIO	  i	  Urząd	  Miasta.	  W	  mojej	  ocenie	  festiwal	  wydatnie	  przyczynił	  się	  
do	  integracji	  mieszkańców	  Podkowy.	  W	  czasie	  dziesięcioletniej	  tradycji	  mogliśmy	  poznać	  
naszych	  sąsiadów,	  ich	  pasje,	  umiejętności,	  potencjał	  organizacyjny	  i	  bardzo	  często	  
bezinteresowną	  życzliwość.	  	  

3. Współudział	  w	  opracowaniu	  publikacji	  dotyczącej	  Festiwalu	  	  

Z	  dużą	  uwagą	  odnotowuję	  powstanie	  w	  okresie	  ostatnich	  dwóch	  lat	  nowych	  organizacji	  
pozarządowych,	  których	  działalność	  jest	  adresowana	  do	  wszystkich	  grup	  wiekowych	  i	  zawodowych	  
podkowian.	  Myślę	  tu	  o	  takich	  stowarzyszeniach	  jak	  :	  Fundacja	  „PROMOTOR”,	  Podkowiańskie	  
Towarzystwo	  Biegowe,	  Mustangi,	  czy	  Nova	  Podkowa.	  Wiem	  również,	  że	  i	  w	  tym	  roku	  powstaną	  nowe	  
organizacje.	  Zjawiska	  te	  świadczą	  o	  tym,	  że	  dotychczasowa	  życzliwa	  i	  pomocna	  polityka	  samorządu	  
wobec	  lokalnych	  ngo	  zdała	  egzamin.	  

Osobiście	  chciałam	  podziękować	  Marcie	  Szymskie	  za	  sprawną,	  bezstronną	  i	  życzliwą	  współpracę	  oraz	  	  
Maciejowi	  Foksowi	  –	  przewodniczącemu	  Komisji	  Kultury	  i	  ….	  w	  poprzedniej	  kadencji	  Rady	  Miasta	  za	  
życzliwy	  stosunek	  do	  trzeciego	  sektora.	  
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