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Warszawa, 05 września 2017 r. 
Szanowni Państwo, 
 
już dziś zapraszamy na kolejny Piknik Dobroczynny Przymierza Rodzin. Tym razem chcemy 
się z Państwem spotkać w Podkowie Leśnej, 24 września 2017 roku, jak zawsze po południu 
(godz. 15.00- 19.00) 
Nasze stowarzyszenie jest właścicielem działki i domu w Podkowie Leśnej, przy ulicy Jeża 
18/22. 
Od prawie 30 lat organizowaliśmy tu zielone szkoły, obozy wakacyjne dla dzieci ze świetlic 
środowiskowych prowadzonych przez nasze stowarzyszenie, rekolekcje, warsztaty 
szkoleniowe dla wychowawców, spotkania integracyjne dla 1 klas.  Teren nie ma żadnej 
infrastruktury, która mogłaby służyć dzieciom i młodzieży do uprawiania aktywności 
fizycznej.  
Dom w Podkowie Leśnej został rozbudowany w latach 80. Dzięki temu może przyjąć 
jednocześnie ok. 30 osób (z noclegiem).  
Położony jest na działce o powierzchni ponad 3000 m2. Aby mógł nadal służyć dzieciom i 
młodzieży wymaga remontu i przystosowania do aktualnych wymogów bezpieczeństwa i 
sanitarnych. W obecnych warunkach już nie możemy przywozić tam dzieci, a chcielibyśmy 
móc znowu organizować dla nich atrakcyjne pobyty: dla klas 0 -3 zielone szkoły, dla świetlic 
bazę wypadową do zwiedzania Warszawy i okolic, dla grup miejsce na spotkania i zabawy 
terenowe. Dlatego planujemy generalny remont domu: przebudowa łazienek i kuchni, 
odremontowanie pokojów, stworzenie sali/ przestrzeni do gry w ping-ponga. Na terenie 
okalającym dom chcemy stworzyć boisko tartanowe do gry w siatkówkę/koszykówkę oraz 
tak przystosować teren aby dzieci mogły bezpiecznie po nim biegać (usunięcie korzeni, 
wyrównanie terenu). 
Aby przeprowadzić to przedsięwzięcie potrzebne są oczywiście pieniądze. 
Dlatego 24 września planujemy piknik dobroczynny właśnie na tym terenie. 
 
Pomimo zmiany miejsca, jak co roku, na pikniku nie zabraknie atrakcji dla ducha i ciała. 

– Muzyczny Występ - niespodzianka. 
– Gry terenowe i zabawy sportowe dla dzieci i młodzieży. 
– Konkurs z nagrodami. 
– Pyszny poczęstunek na słono i słodko. 

Podkowa Leśna to urocze podwarszawskie  miasto -ogród. Warto tam przyjechać, żeby się o 
tym przekonać. 
Ponieważ w okolicach naszej działki parkowanie jest dość utrudnione, zachęcamy Państwa 
do skorzystania z WKD, środka transportu, który nierozerwalnie łączy się  z Podkową Leśną. 
Serdecznie Państwa zapraszamy. 
 
P.S. Korzystając z okazji pragniemy poinformować Państwa o terminach pozostałych naszych 
imprez: Aukcja Dzieł Sztuki – 26 listopada 2016 oraz Wielki Jubileuszowy XX Bal 
Dobroczynny – wyjątkowo 10 lutego 2018 roku. Warto zarezerwować te terminy, żeby być z 
nami. Zapraszamy! 

W imieniu Zarządu 
                                                               Hanna Jastrzębska 


