NR 1/24/ kwiecień 2007

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO
ednym z ważnych zadań w Strategii Rozwoju Miasta na lata
2005-2013 jest Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego
z uwzględnieniem funkcji ekologicznych - jako Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego oraz uwzględnieniem funkcji społecznych
i integracyjnych dla społeczności lokalnej. Będzie ona stanowiła
początek szerokiego programu rewitalizacji centrum miasta, a z czasem całego obszaru miasta.
Warsztaty nt. rewitalizacji zabytkowych parków, zrealizowane we
wrześniu 2005 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, oraz wykonana w 2005 r. pełna inwentaryzacja wszystkich drzew w Parku
pozwoliły na przygotowanie tego specjalistycznego opracowania,
które powierzyliśmy Samodzielnemu Zakładowi Sztuki Krajobrazu na
Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie
w maju 2006 r.
W ramach tworzenia ww. projektu przeprowadziliśmy szereg konsultacji społecznych, w tym trzy spotkania publiczne, i z organizacjami pozarządowymi oraz dwie wizje lokalne z członkami Ligii
Ochrony Przyrody. Dyskusja publiczna w tym zakresie objęła ankietę opinii mieszkańców oraz forum internetowe.
W październiku 2006 r. projekt wraz z rysunkami wykonawczymi
oraz dołączona do projektu ekspertyza hydrologiczna dotycząca
odtworzenia stawu i możliwości jego napełnienia, został przekazany
Urzędowi Miejskiemu oraz złożony u Wojewódzkiego Konserwatora
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Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w celu zaopiniowania.
Pod koniec grudnia 2006 r. projekt uzyskał pozytywną opinię
i uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wojewódzki Konserwator Przyrody decyzją z dnia 16 lutego 2007
r. nie uzgodnił projektu rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego opierając się w znacznej mierze na tendencyjnych sprzeciwach Ligii
Ochrony Przyrody i Stowarzyszenia na Rzecz Miast-Ogrodów. Od tej
decyzji odwołanie do Ministra Ochrony Środowiska złożył Burmistrz
Miasta oraz Samodzielny Zakład Sztuki SGGW i Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu.
Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody uniemożliwia
nam złożenie wniosku o pieniądze (1,4 mln. zł) na realizację projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego /termin składania wniosków - 16.04.2007/. W ocenie specjalistów z Norwegii, którzy wysoko oceniali nasz pomysł, mielibyśmy duże szanse na uzyskanie tych
pieniędzy. Tracimy ja niestety bezpowrotnie.
Brak uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody uniemożliwia nam również pozyskanie w tym roku pieniędzy na uporządkowanie naszego parku z innych źródeł zewnętrznych.
Andrzej Kościelny

Zdrowych, radosnych, rodzinnie ciepłych
Świąt Wielkiej Nocy,
obfitości na wielkanocnych stołach
oraz jak najmilszych spotkań
w gronie bliskich
Mieszkańcom Podkowy Leśnej
składają
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
wraz
z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz
Przewodniczący i Radni Miasta
Podkowy Leśnej
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WIOSENNY WYWÓZ LIŚCI W
WORKACH "AMINEX"
kwietniu 2007r. Urząd Miejski organizuje wiosenną akcję
odbierania suchych liści od mieszkańców Podkowy Leśnej

W

Każdy właściciel posesji otrzyma 7 bezpłatnych worków 120 litrowych, współfinansowanych przez Urząd Miejski i "AMINEX", specjalnie oznaczonych logo "AMINEX" oraz dopiskiem liście/trawa.
Worki można odebrać w Budynku Urzędu Miejskiego
(ul. Akacjowa 39/41) w dniach:
10, 11, 12, 13, 16 kwietnia - w godzinach pracy Urzędu Miasta
Dodatkowe worki do zbierania liści można kupić w punktach dystrybucji worków do selektywnej zbiórki odpadów:
- sklep spożywczy przy ul. Jelenia 19 A (Krokodyl III)
- sklep spożywczy Brwinowska 6
- sklep chemiczny przy ul. Jana Pawła II 14 (Zabytek)
- pawilon kiosku na stacji WKD Podkowa Leśna Główna
- sklep chemiczny JAPP przy ul. Brwinowskiej 2
Koszt jednego worka o pojemności 120 litrów wynosi 5,00 zł.

URZĄD MIASTA PODKOWA LEŚNA
OTRZYMAŁ
CERTYFIKATY LEGALNOŚCI
-23 marca 2007 r. pod patronatem Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego odbył się
V Konwent Informatyków Samorządowych Mazowsza, podczas którego wręczono naszemu Urzędowi Certyfikaty Legalności: "Jestem
Legalny" i "Certyfikat Microsoft Liceance Managment".
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Urząd Miasta Podkowa Leśna brał udział w projekcie "LEGALNE
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE" realizowanym pod patronatem
Centrum Informatyki i Obsługi Administracyjnej MUW w Warszawie.
W wyniku przeprowadzonego Audytu Legalności Oprogramowania potwierdzono, że Urząd Miasta Podkowa Leśna posiada legalne
oprogramowanie oraz wdrożone zasady i procedury zarządzania
oprogramowaniem, dzięki czemu otrzymał CERTYFIKAT JESTEM
LEGALNY.

Zapełnione i zabezpieczone przed wysypaniem worki należy
wystawić w pasach chodnikowych ulic do godz. 900 w następujących terminach:
Rejon IV - dnia 18 kwietnia (środa)
Rejon III - dnia 21 kwietnia (sobota)
Rejon II - dnia 25 kwietnia (środa)
Rejon I - dnia 28 kwietnia (sobota)
Podział na rejony taki jak w przypadku selektywnej zbiórki odpadów
UWAGA!
Akcja odbioru liści będzie przeprowadzona tylko w wyżej wymienionych dniach!
Worki nie wystawione w pas chodnikowy, przed posesję, nie będą
odbierane!
Worki zanieczyszczone innymi odpadami nie będą odbierane!
Worki nie oznaczone logo "AMINEX" oraz dopiskiem liście/trawa nie
będą odbierane!
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
NA TERENIE PODKOWY LEŚNEJ
rząd Miejski w Podkowie Leśnej informuje, że po rozpatrzeniu
wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego Naczelny
Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 2007r. wskazał Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako organ właściwy do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów zabytkowych układów urbanistycznych.
W związku z tym, że układ urbanistyczny, zabudowa i zieleń miasta-ogrodu Podkowa Leśna w granicach administracyjnych została
wpisana do rejestru zabytków, na wszystkich działkach o charakterze nieleśnym pozwolenie na usunięcie drzew (także owocowych)
i krzewów wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Z terenów
oznaczonych na mapach jako Ls pozwolenie wydaje Nadleśnictwo
Chojnów w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
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Ponadto otrzymał również CERTYFIKAT MICROSOFT LICEANSE
MANAGEMENT, który potwierdza spełnienie wymogów Microsoft
odnośnie zarządzania licencjami na oprogramowanie. Nasz Urząd
 z sukcesem przeszedł ocenę oprogramowania, wykonaną
przez firmę niezależną
 stosuje odpowiednie procedury i rozwiązania w zakresie zarządzania oprogramowaniem
 posiada licencję na wszystkie programy Microsoft używane
w ramach Urzędu.

Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

WYWÓZ ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
rząd Miejski w Podkowie Leśnej informuje, że osoby, które
chcą usunąć ze swojej posesji odpady wielkogabarytowe,
mogą skorzystać (na własny koszt) z usług firm, które mają pozwolenie na wywóz odpadów stałych z terenu Podkowy Leśnej.
Lista firm znajduje się w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta, pod adresem: www.podkowalesna.pl
w zakładce katalog firm lub w BIP.

U

Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
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Maria Górska
Sekretarz Miasta

KOMUNIKAT DOT. OPŁATY
SKARBOWEJ

OGŁOSZENIE
rząd Miasta Podkowa Leśna - informuje, że Rozporządzenie
Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r.
w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (nowelizacja polegająca na dostosowaniu dotychczasowych przepisów
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu do wymogów
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004
r. Nr 92 poz. 880)) opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z 2007 r.
Nr 42 poz. 870 i zostało udostępnione na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl (otwieramy
folder "wydziały", następnie "wydział prawny" i w nim zakładkę
"dziennik urzędowy". Opis przebiegu granicy Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu dla gminy Podkowa Leśna znajduje się w Załączniku Nr 22 do Rozporządzenia.
W/w Rozporządzenie dostępne jest również do wglądu w sekretariacie Podkowińskiego urzędu.

U

Sekretarz Miasta
Maria Górska

związku ze zmianą Ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr
225 poz. 1635) od dnia 1 stycznia 2007 roku wnoszenie
opłaty skarbowej należy uiszczać nie w znakach skarbowych
a gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej Bank BPH S.A. 29 10600076 0000401080000313
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Jednocześnie informujemy, że z nowej Ustawy ustawodawca
wykreślił z katalogu opłaty skarbowej podania i załączniki do podań.
Kasa Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej jest czynna w godzinach:
Poniedziałek 12.00 - 19.00
Wtorek
10.00 - 14.00
Środa - kasa nieczynna (dzień wewnętrzny)
Czwartek
9.00 - 15.00
Piątek
9.00 - 15.00

PRZYPOMNIENIE

OTWARTE OGRODY 2007
przejmie informujemy, że tegoroczna impreza Otwarte Ogrody odbędzie się w dniach: 7 - 16 września.
Zapraszamy do odwiedzenia strony www.otwarteogrody.pl, gdzie
znajdą Państwo więcej informacji.

U

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w prezentacji
swoich ogrodów zapraszamy. Zgłoszenia przyjmowane są pod
numerem telefonu: 0 507 061 167.

rzypominamy mieszkańcom naszego Miasta-Ogrodu, że
zgodnie z przyjętą uchwałą w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (uchwała nr 217/ZXXXVIII/2002)
oraz z Kartą Mieszkańca, dostępną na stronie internetowej miasta,
właściciele zwierząt zobowiązani są do niezwłocznego uprzątania
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej (chodniki, place zabaw i inne).

P

Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

PODKOWIAŃSKIE CENTRUM KULTURY
a przełomie lat 20/30 XX wieku Zarząd Dóbr Podkowa Leśna
na terenie parku miejskiego buduje dla mieszkańców Kasyno
Obywatelskie, dziś zwane Pałacykiem. Projektantem Klubu Sportowego wybudowanego na wzór obiektu istniejącego w słynnym
uzdrowisku Vichy był architekt Juliusz Dzierżanowski. Część budynku wydzierżawiono na kawiarnię - restaurację, która też otwarta
została w czerwcu 1928 r..
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"W podziemiach były natryski i sala do ping-ponga, wyżej na piętrze
sala lustrzana z wyjściem na taras. Boczne gabinety służyły do gry w
bridge'a (…). Restaurację mieszczącą się w budynku dzierżawiła
wykwintna warszawska firma. Następnie objęli ją pp. Jankowscy".
"Latem grano w siatkówkę, tenisa, zimą - uprawiano sporty w parku
(saneczki, narty, łyżwy), w jednej z sal klubu sportowego rozgrywano
zawody ping-pongowe. Czasami organizowano dostępne szerszej
publiczności zabawy lub przedstawienia dla mieszkańców Miasta
Ogrodu. (…) Więzi towarzyskie, przyjacielskie, przetrwały nawet trudną próbę okupacji." "W niedzielę restauracja była "Nur Für Deutsche".
Ale niech nikt nie posądza Państwa Jankowskich o jakieś brzydkie
siuchty z Niemcami. Dzięki dużym przydziałom żywności Jankowscy
uruchomili coś w rodzaju darmowej stołówki dla biedniejszych
mieszkańców Podkowy".
11 sierpnia 1944 roku uzyskano przydział na szpital w budynku
Kasyna w Podkowie Leśnej. "Budynek pozornie był duży, lecz część
lokalu zajmowana była aż do stycznia 1945 roku przez rodzinę która
prowadziła lokal rozrywkowy dla Niemców. My zajęliśmy dwie duże
sale restauracyjne dla chorych, kuchnię, kilka małych pokoi. Sprzętu szpitalnego i gospodarczego nie było. Chorzy zostali położeni na
słomie (…) regularna , zorganizowana praca filii w Podkowie istniała
dopiero od listopada. Mieliśmy wówczas oddział chirurgiczny, liczący 50 łóżek, w Kasynie 100 łóżek dla chorych na gruźlicę oraz choroby wewnętrzne". We wrześniu 1945 roku zamknięto szpital
w Kasynie.

tenisowe zarosły trawą". "Wspomnę jeszcze, że po wojnie koło stawu
parkowego odbywały się tzw. "dechy". Teraz już młodzież nie wie, co
to było: otóż były to tańce na estradzie z desek przy przygrywającej
orkiestrze (nie żadnym tam elektronicznym wzmacniaczu)."
Gdy 1 września 1965 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny, do Kasyna wprowadziła się Spółdzielnia Spożywców "Społem"
i przez długi czas funkcjonował tam ośrodek konferencyjno-szkoleniowy.
W 2005 roku Miasto otrzymało 1,85 mln zł. na remont i adaptację
Pałacyku ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego. Podpisano deklarację o współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej oraz
Związkiem Kompozytorów Polskich. Projekt przewiduje powołanie
Podkowiańskiego Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
W 2007 obiekt będący wizytówką Podkowy Leśnej zostanie oddany na powrót we władanie mieszkańcom Miasta-Ogrodu (zgodnie
z wolą Ojców Miasta).
Wizja Rozwoju Miasta zapisana w Strategii określa, że Podkowińskie Centrum Kultury winno być narzędziem wykonawczym polityki
kulturalnej miasta - pełnym własnej inicjatywy na poziomie operacyjnym i skutecznie szukającym środków zewnętrznych do jej realizacji.
Całość powinna służyć realizacji bezpośrednich potrzeb mieszkańców oraz promocji "marki" miasta jako miejsca wyjątkowego o specjalnych cechach, będącego ośrodkiem edukacji, kultury i działań
ekologicznych o ponadlokalnym charakterze, pokazującego podobnie jak na początku swojego istnienia - jak można łączyć cele
rozwoju społecznego, gospodarczego i cywilizacyjnego z wymogami ochrony środowiska, ładu ekologicznego i promowaniem dziedzictwa kulturowego. Zadaniem jednostki będzie, całokształtem
swej działalności i konkretnymi imprezami oraz formami działań, promować Miasto i jego mieszkańców oraz budować jego silną i unikalną markę.
Piotr Łukasiewicz

"W latach pięćdziesiątych w barakach dobudowanych do Kasyna
mieściła się szkołą podstawowa, w której uczniowie w wyposażonej
w kryształowe lustra Sali Balowej odbywali lekcje gimnastyki. Korty

W tekście wykorzystano fragmenty wspomnień podkowian w tym
Marii Iwaszkiewicz i Krystyny Michałowskiej.
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SZKOLENIA W PODKOWIE LEŚNEJ
SKĄD PIENIĄDZE?

DLA KOGO SZKOLENIA?

Rozpoczęły się pierwsze kursy i szkolenia, których organizatorem
jest Urząd Miasta w ramach projektu pt. "Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb
regionalnego rynku pracy". Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet
państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, a jego realizacja potrwa do końca marca
2008 r. Zakładamy przeszkolenie 135 osób.

W naszym projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe, które są
mieszkańcami Podkowy Leśnej, Owczarni i Żółwina, lub pracujące w
tych miejscowościach, zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Osoby zgłaszające się na szkolenia mają obowiązek składania podpisanych zaświadczeń z zakładu pracy, potwierdzających stosunek
pracy między pracodawcą a uczestnikiem szkolenia.
Wiele osób pyta skąd wzięło się kryterium zatrudnienia osób
uczestniczących w projekcie? Kryteria pomocy unijnej określone są
w Programach opracowywanych przez rząd oraz zawartymi w nich
Priorytetami i Działaniami. Dokumenty programowe określają
dokładnie kto może ubiegać się o dofinansowanie oraz na jaki cel.
Urząd Miasta pozyskał środki na szkolenia dla osób pracujących
(zatrudnionych). Dla pozostałych grup społeczno-zawodowych m.in.
rolników i ich domowników, samozatrudnionych, studentów i bezrobotnych fundusze strukturalne Unii Europejskiej płyną poprzez inne
jednostki, takie jak: urzędy pracy, firmy szkoleniowe, Izby, Stowarzyszenia, i organizacje, których status został zakwalifikowany do ubiegania się o środki Unijne. Zachęcam do śledzenia w prasie, na plakatach ogłoszeń z logo Europejskiego Funduszu Społecznego,
można bowiem znaleźć propozycję ciekawego szkolenia w całości
lub w części dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

JAKIE TEMATY SZKOLEŃ?
Już drugi miesiąc trwa kurs z języka angielskiego. Na kurs zgłosiło się więcej osób chętnych aniżeli miejsc, co spowodowało, że kilka
osób znalazło się na liście rezerwowej. Uczestnicy kursu j. angielskiego podzieleni zostali na pięć grup, każda o innym stopniu
zaawansowania znajomości języka. Uczestnicy szkolenia otrzymali
podręczniki do nauki języka. Wybrana w drodze przetargu Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie skierowała na kursy trzech lektorów. Odebraliśmy pierwsze sygnały o dobrej jakości nauczania i
wysokiej kompetencji wszystkich lektorów, z czego bardzo się cieszymy.
Odbyły się również pierwsze zajęcia z zakresu obsługi komputera.
Jest to grupa osób początkujących, a treść zajęć została dobrana
tak, aby uczestnicy mogli zapoznać się z pracą komputera oraz podstawowymi programami. Większość chętnych na kursy komputerowe zadeklarowała brak znajomości obsługi komputera. Dlatego na
poziomie podstawowym przeszkolimy aż dwie grupy uczestników.
Szkolenia z pozostałych tematów (MS Excel - 20 godzin, Projektowanie stron www - 40 godzin oraz Pakiet Open Office - 32 godziny)
rozpoczną się kolejno po sobie. Posiadamy jeszcze kilka wolnych
miejsc na kursy komputerowe, więc zachęcamy do zapisania się w
Biurze Projektu (patrz Ramka).
Każda z osób, która zgłosiła chęć udziału w szkoleniu otrzyma
pocztą zaproszenie do udziału w szkoleniu bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć.
W projekcie przewidujemy ponadto trzy szkolenia tzw. marketingowe (13 godzinne). Uczestnicy szkoleń będą mieli okazję poszerzyć swoje kwalifikacje o kolejne umiejętności: organizacja biura,
profesjonalna sprzedaż, zarządzanie czasem. Rekrutację na ww.
szkolenia przewidujemy przeprowadzić we wrześniu 2007 r.

CO DALEJ?
Tak duże zainteresowanie kursami spowodowało, że już dziś pracownicy Urzędu Miasta czynią starania, aby w przyszłości napisać
nowy projekt. W związku z tym planujemy w najbliższym czasie przeprowadzić ankietę wśród mieszkańców Podkowy Leśnej na temat
ich dalszych oczekiwań w zakresie oferty edukacyjnej. Jej wypełnienie i zwrot będą istotnym argumentem dla instytucji oceniającej
wnioski o dofinansowanie projektów, świadczącym o dużym zainteresowaniu inicjatywą wśród mieszkańców naszego miasta.
O wszystkich wydarzeniach związanych z trwającymi kursami
informujemy Państwa na bieżąco na stronie internetowej miasta
www.podkowalesna.pl w zakładce SZKOLENIA EFS.
Adriana Skajewska
kierownik projektu szkoleniowego w Urzędzie Miasta

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Miasta Podkowy Leśnej i okolic
dla potrzeb regionalnego rynku pracy
Urząd Miasta w Podkowie Leśnej zaprasza mieszkańców Podkowy Leśnej , Żółwina i Owczarni,
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na bezpłatne szkolenia komputerowe w zakresie:
-

Podstawy obsługi komputera (20 godzin)
MS Excel (20 godzin)
Projektowanie stron www (40 godzin)
Pakiet Open Office (32 godziny)

Wymienione szkolenia będą odbywały się w soboty w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej, ul.
Jana Pawła II 20 od kwietnia 2007 r. do lutego 2008 r.
Osoby zgłaszające się na szkolenia mają obowiązek składania podpisanych zaświadczeń z zakładu pracy,
potwierdzających stosunek pracy między pracodawcą a uczestnikiem szkolenia.
Zapisy i informacje w biurze projektu w Urzędzie Miasta, ul. Akacjowa 39/41 w pok. 14,
tel. (022) 7589878 w. 214
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet Państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
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WARSZTATY PRZY ULICY BŁOŃSKIEJ MAJĄ ROK
a pomysł wpadły podkowiańskie mamy. Pojechały z nim
do księdza Stanisława Jurczuka - Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej i... i tak
się zaczęło...
Ksiądz Stanisław, Dyrektor Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego
w Milanówku - bez reszty oddany niepełnosprawnym otrzymał od
Burmistrza Podkowy Leśnej,
Andrzeja Kościelnego "pustostan" - pierwsze pietro podkowiańskiej przychodni na ulicy Błońskiej. Wyremontował go za pieniądze
wojewody i wyposażył. Tak powstał Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej.
Na zajęcia warsztatowe uczęszcza tu dziś 25 osób z z Podkowy
Leśnej oraz bliższych i dalszych okolic.
W Domu są cztery podstawowe pracownie-warsztaty: kulinarna,
komputerowa, artystyczna i ceramiczna.
Są prowadzone treningi-warsztaty umiejętności społecznych i
interpersonalnych oraz zaradności życiowych.
Uczestnicy Domu integrują się ze środowiskiem podkowiańskim:
urządzają kiermasze swoich pięknych prac (wyroby ceramiczne,
obrazki na szkle, wykonane w interesujących technikach kartki okolicznościowe, wyroby tkackie itd); biorą udział we wspólnych
ze "sprawnymi" imprezach, np: tzw. "niedzielach integracyjnych";
spotykają się z różnymi środowiskami, np: ostatnio z harcerzami
podczas ich rajdu , którego hasłem była "Pomoc bliźniemu".
Na tym nie koniec. Oprócz zajęć w Domu i udziału w imprezach
w naszym mieście Uczestnicy biorą udział w szeregu przedsięwzięć
można rzec zewnetrznych. Brali udział w Mazowieckim Przeglądzie
Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy
(był to juz VIII-y taki przeglad), w Powiatowym Przegladzie Twórczości w Grodzisku Mazowieckim, w imprezie-przegladzie dorobku
podobnych Domów o wdzięcznej nazwie" Ulica Integracyjna" w Warszawie, w Mazowieckich Spotkaniach Pracowni Terapeutycznych
pod haslem "Nie świąci garnki lepią" - haslo cudo!

N

Nie straszna teraz żadna droga
Spektakl "teatralny" - GRECKIE ROZTERKI, pokazywany przez
Uczestników na przegladach zewnętrznych przyniosł szereg nagród
(praktycznych): rower, namiot, odkurzacz.
I to wszysko w ciagu jednego roku. Zdolni, świetnie prowadzeni.
25 stycznia 2007 roku w Domu na Błońskiej (może to lepsza
nazwa niz SDS) miała miejsce podniosła i wzruszająca uroczystość.
Z okazji I-ej rocznicy otwarcia Domu Uczestnicy wystawili "Jasełka" w pieknej scenografii zabrzmialy przekonywująco wypowiadane teksty "sztuki", oplecione kolędami. Tłumnie przybyła publiczność zgotowała artystom gorące przyjęcie.
Przedstawienie poprzedzone było gościnnym występem-koncertem uczniow Szkoły Muzycznej I-go stopnia z Grodziska Mazowieckiego (duże brawa).
Na zakończenie części oficjalnej uroczystości rocznicowych Ksiądz Wojciech Osial,
Proboszcz Podkowiański w asyście Ksiedza
Stanisława, Pana Burmistrza i Radnych miasta dokonał poświęcania nowego samochodu-busika Domu. Samochód ten dowozi
Uczestników na zajęcia.
Po czym wszyscy goscie zostali zaproszeni na wspaniały poczęstunek - wspólne dzieło mam.
Miłe było to wspólne spotkanie Uczestników, wychowawców, rodziców, duszpasterzy i władz.
Jan Paweł II powiedział:
"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co
ma, lecz przez to, czym dzieli sie z innymi".
Sercem i swoim wielkim zaangażowaniem
dzieli się z naszymi niepełnosprawnymi bliskimi kierująca Domem - Pani Karola Gąsiorowska a wraz z nią wszystkie terapeutki
i personel Domu. Za to z całego serca im
dziękujemy.

....Nie było miejsca dla Ciebie...

Yaśmina Strzelecka

PODKOWIAŃSKI MAGAZYN
edakcja "Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego" dziękuje
autorom, czytelnikom i sympatykom pisma, którzy wzięli udział
w spotkaniu z okazji wydania 50 numerów kwartalnika.
Zimowy, 52. numer PMK, dostępny w księgarni i sklepach, zawiera m.in.: wiersze St. Kowalczyka (rozstrzelanego w 1944 r. w Otrębusach) , tekst Waldemara Grabowskiego, historyka z IPN-u o Polskim
Państwie Podziemnym, wywiad z " Kamą" - Marią Stypułkowską-Chojecką - uczestniczką akcji bojowych w Powstaniu Warszawskim.
Do wędrującej po Polsce wystawy malarstwa Rafała Malczewskiego ( syna Jacka) ważnym uzupełnieniem jest tekst historyka sztuki,
Wojciecha Skarbka-Wojczyńskiego.

R

W cyklu " Album z Podkową" Małgorzata Wittels pisze o rodzinie
Dzierżyńskich i Brochockich z ul. Słowiczej w Podkowie.
Ponadto interesujące artykuły o współzależności sztuk: aktorstwa,
malarstwa, poezji, muzyki. Warto przeczytać o kulturze środków
masowego przekazu i pisarstwie Doroty Masłowskiej ( laureatki
Nagrody Nike).
Czytelników pisma powinien ucieszyć kolorowy " Pejzaż przedwiosenny" Rafała Malczewskiego.
PMK
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODKOWIE LEŚNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY, PUBLICZNE GIMNAZJUM

NAGRODY W KONKURSIE NA
OPOWIADANIE BAŚNI, LEGEND…

WARSZTATY W NASZEJ SZKOLE STYCZEŃ 2007

STYCZEŃ 2007
10 stycznia 2007r.w klubie "Słoń" w Grodzisku Mazowieckim miał
miejsce finał konkursu na opowiadanie baśni, legend i bajek zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Grodzisku.
Wyróżnienie w konkursie, w I grupie wiekowej, zdobyła dla naszej
szkoły Agnieszka Mrozińska z klasy 2a, za historię o Mozarcie.
II miejsce, w II grupie wiekowej, zdobyła Ania Janowska z klasy 4b.
Ania opowiadała baśń o "Kocie w butach" .
III miejsce, na poziomie gimnazjum, wywalczyła Magda Żochowska z klasy III b historią własnego autorstwa "O Podkowie Leśnej".
Konkurs przebiegał w II etapach. I etap odbył się w naszej szkole,
w bibliotece, w dniu 18. 10.2006 r., II etap przebiegał w grudniu ubiegłego roku w Grodzisku.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni, zaś wszyscy uczestnicy mieli okazję
wziąć udział w zorganizowanym dla nich balu karnawałowym.
Naszym laureatom gratulujemy tym bardziej, że poziom wszystkich
uczestników konkursu był wysoki.

W ostatnim tygodniu przed feriami klasy 1. i 2. gimnazjum miały
dwudniowe warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień. Spotkania
prowadziła p. Korpeta - specjalistka w dziedzinie profilaktyki i pracy
z osobami uzależnionymi. Zajęcia zostały sfinansowane przez Urząd
Miasta, za co serdecznie dziękujemy.
26 stycznia klasa 6b miała spotkanie warsztatowe z p. Ireną Wielowiejską-Comi, która jest psychologiem. Przeprowadziła ona zajęcia wspomagające na temat dobrej komunikacji i umiejętności rozwiązywania konfliktów . Po przeprowadzonych zajęciach pani Wielowiejska-Comi spotkała się z rodzicami uczniów, którzy brali udział w
warsztatach.
W II semestrze odbędzie się, w ramach wolontariatu studenckiego,
kolejna seria zajęć dla klas 4. i 5. Zajęcia będą prowadzone przez
studentów psychologii i pedagogiki ze stowarzyszenia Klanza.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE - STYCZEŃ 2007
17 stycznia odbyły się zawody zorganizowane przez Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w pływaniu. Były to starty drużynowe.
Każda drużyna liczyła osiem osób (po dwóch reprezentantów z klas
3,4,5,6). Nasze dziewczęta zdobyły 5 miejsce, zaś chłopcy 6. Pływakom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

NASI MALI POECI - STYCZEŃ 2007
W styczniu klasa 3b szkoły podstawowej (wychowawczyni p.
Joanna Szulc) realizowała blok o tematyce "Poezja zimowa". Obejmował on wypowiadanie się dzieci na podany temat. Ukazywał piękno zimy w poezji, malarstwie i muzyce. Owocem tego cyklu lekcji był
wydany i zilustrowany przez klasę tomik wierszyków zimowych pt.:
"Tomik klasowych wierszyków zimowych". Zachęcamy do lektury
poezji naszych pociech. Tomik znajduje się u wychowawcy klasy.

ZE SZKOLNEJ ŚWIETLICY - STYCZEŃ 2007
18 stycznia odbyło się przedstawienie teatralne pt: " Indorek i
szczęście". Inscenizację przygotowały dzieci ze świetlicy szkolnej z
okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Po przedstawieniu zaproszono
przybyłych gości na poczęstunek w towarzystwie wnuków

BAL KARNAWAŁOWY - STYCZEŃ 2007
25 stycznia odbył się bal karnawałowy dla uczniów naszej szkoły.
Dzieci z klas 1-3 miały swoją imprezę w godzinach przedpołudniowych. Na bal przyszły przebrane za postaci z bajek. Atmosfera wprowadzona przez wodzireja sprzyjała dobrej zabawie. Razem dziećmi
bawiły się ich wychowawczynie.
Po maluchach zabawę rozpoczęły klasy 4-6. Na końcu bawiła się
młodzież z gimnazjum.

PROGRAM EDUKACYJNY UNII
EUROPEJSKIEJ "NA STYKU KULTUR" COMENIUS 1
W marcu br. Zespół Szkół w Podkowie Leśnej złoży wniosek aplikacyjny o przedłużenie projektu Unii Europejskiej -" Crossroads - Na
Styku Kultur" na lata 2007 -2009. Przypominamy, że ww. projekcie
biorą udział szkoły z Hiszpanii(Villarcayo), Niemiec ( Altenburg), i
Włoch (Piedimonte San Germano).
W maju (10-17 maja) odbędzie się następne spotkanie partnerów
biorących udział w projekcie ("Crossroads"). Tematem przewodnim
spotkania będzie sztuka ludowa, lokalne dziedzictwo kulturowe, rzemiosło artystyczne i ludowe.
Szkolnym koordynatorem programu " Crossroads"-Comenius jest
p.Katarzyna Kawecka - Sikora.
red. Iwona Grabowska -Gralak
www .podkowaszkola.linuxpl.com
e-mail: podkowa_szkola@o2.pl

UNIWERSYTET OTWARTY POKOLENIA
W PODKOWIE LEŚNEJ
niwersytet Otwarty POKOLENIA wykładem prof. Andrzeja
Tyszki "Miasta jak Ogrody
w Polsce i Europie", rozpoczął 14
lutego 2007 trzeci semestr swojej działalności.. Historię powstawania
Miast Ogrodów, profesor poparł niezwykle bogatym zbiorem przykładów miast i osiedli, które powstawały w Polsce i Europie na przełomie XIX i XX wieku. W samej Warszawie i okolicy projektów tego
typu osiedli powstało ok. 15 i wśród nich Podkowa Leśna. Profesor
zaznaczył, że nasze miasto jest jedynym zachowanym do dnia dzisiejszego zespołem mieszkalnym, zaprojektowanym wg idei miasta
ogrodu .
Zakończenie drugiego semestru odbyło się w gościnnym domu
Pani Bożenny Biskupskiej, gdzie ma swoją siedzibę fundacja In Situ
(willa Gajczaków). Wykład Oskara Koszutskiego "Kroniki rodzinne",
wzbogacony był różnorodnymi przykładami kronik i albumów
rodzinnych. Uroczystym akcentem - na zakończenie semestru - był
występ dynamicznie rozwijającego się uniwersyteckiego zespołu
wokalnego, który prowadzi Pani Marzenna Grzymała. Zarówno to jak
i poprzednie spotkania ze śpiewającym zespołem są zawsze miłą

U

niespodzianką budzącą dużą sympatię wśród słuchaczy uniwersytetu.
Po wykładzie słuchacze przy pysznych sałatkach i ciastach własnej produkcji mogli obejrzeć mini kronikę dotychczasowych dokonań uniwersytetu.
Przypominamy, że wykłady Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA
odbywają się w każdą środę o godz.11 w Sali kinowej MOK w Podkowie Leśnej.
Więcej informacji można uzyskać: tel 0 512 425 777., e-mail uniwersytet@podkowalesna.pl lub osobiście na godzinę przed każdym
wykładem.
W związku z brakiem zainteresowania mieszkańców Podkowy
sobotnimi zajęciami rekreacyjnymi na świeżym powietrzu, uniwersytet zawiesza ten typ zajęć do odwołania.
Równocześnie przypominamy, że zainteresowani "nordic walking"
spotykają się w każdy piątek o godz. 10.30 przed budynkiem M.O.K
w Podkowie Leśnej.
opr. Ewa Domaradzka
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AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
www.szkolakik.strona.pl

ZIMOWISKO SZKOLNE
W tym roku po raz piętnasty pojechaliśmy na zimowisko. Było nas
108 uczniów, a wraz z nauczycielami i opiekunami ponad 130 osób.
Mieszkaliśmy tradycyjnie w trzech domach. Przed południem jeździliśmy na nartach albo na snowboardzie,
a popołudnia spędzaliśmy na śpiewankach, grach planszowych,
tańcach i rysowankach. Trafioną nowością wśród gimnazjalistów
okazały się dart i karaoke.

KARNAWAŁOWY BAL DLA RODZICÓW
Ponad 27 tysięcy złotych udało się zebrać podczas balu karnawałowego, który odbył się w sobotę, 20 stycznia.
W balu uczestniczyło około 140 osób: rodziców, zaproszonych
przez nich gości, nauczycieli. Impreza rozpoczęła się uroczyście tradycyjnym polskim chodzonym, czyli polonezem. Potem wszyscy
pozostali na parkiecie, tańcząc przy starych dobrych przebojach, a
także śpiewając stare dobre przeboje, gdyż jednym z punktów balu
było karaoke. Można było również spróbować świetnych dań, przygotowanych przez firmę cateringową. Jednak goście z niecierpliwością czekali na licytację cennych przedmiotów oraz rozstrzygnięcie
loterii, które przyniosło wiele niespodzianek i radości z wygranej.
Suma uzyskana ze sprzedaży biletów oraz z licytacji i loterii zostanie w całości przeznaczona na Komitet Budowy Szkoły.

BAL KARNAWAŁOWY DLA UCZNIÓW
W ostatnim tygodniu karnawału również uczniowie mieli możliwość zabawy. W Tłusty Czwartek, 15 lutego, przed południem swój
bal mieli najmłodsi: klasy 0-3. Jak zwykle wspaniałe stroje maluchów
zadziwiały różnorodnością, chociaż na parkiecie królowały Księżniczki. Nie brakowało także Rycerzy, Diabełków, Czarownic i Czarnoksiężników, a wszystkie dzieci - niezależnie od przebrania - bawi-

ły się wyśmienicie. Szczególne podziękowania należą się najstarszej
klasie w szkole, która przygotowała i poprowadziła konkursy i zabawy, w których brali udział uczestnicy balu. Gimnazjaliści z klasy trzeciej, również ciekawie poprzebierani, czuwali nad całością. Ciekawe,
kto lepiej się bawił...
Klasy 4-6 oraz I-III gimnazjum na balu karnawałowym bawili się
tego samego dnia po południu.

NAGRODA NA KONKURSIE KOLĘD W
MILANÓWKU
Marianna Walewska z klasy 5 zdobyła II nagrodę w V edycji konkursu wokalnego "Dzisiaj w Betlejem". Marianka zaśpiewała kolędę
"Gdy śliczna Panna...", a fragmenty zagrała również na flecie. Gitarowy akompaniament tworzyli gimnazjaliści, muzykalne rodzeństwo
Kłeczków: Marysia na gitarze basowej i Łukasz - na gitarze akustycznej. Zespół przygotowywał się pod kierunkiem nauczyciela
muzyki, pana Michała Białeckiego. Organizatorem konkursu była
Fundacja Dzieciątka Jezus oraz Prywatne Przedszkole w Milanówku.
Koncert laureatów odbył się w niedzielę, 21 stycznia 2007 roku, w
milanowskim Miejskim Ośrodku Kultury.

POŻEGNANIE STAREGO, PRZYWITANIE
NOWEGO...
...wolontariusza GAP, oczywiście! Tuż przed feriami uroczyście
pożegnaliśmy Aarona Dobosa, który od września uczył u nas jęz.
angielskiego. Uczniowie zaskoczyli go wieloma niespodziankami.
Jedną z nich była multimedialna prezentacja, zmontowana ze zdjęć
z zimowiska, na którym nasz GAP-owicz uczył się jeździć na desce.
Gimnazjaliści zaśpiewali też piosenkę, której angielskie słowa napisali sami. Aaron otrzymał flagę Polski z podpisami uczniów i koszulkę ze zdjęciem oraz stojak na płyty CD. Aaron pożegnał uczniów i
nauczycieli odwiedzając poszczególne klasy.
Natomiast po feriach przybył do nas nowy wolontariusz - Ben
Knox, który pozostanie w szkole aż do wakacji. Ben pochodzi z Wellington, stolicy Nowej Zelandii, ma 18 lat i przed przylotem do Polski
skończył szkołę średnią. Jego pierwsze wrażenia z naszego kraju:
"Myślę, że Polska jest bardzo pięknym krajem, zwłaszcza w śniegu, ale czekam na wiosnę i cieplejszą pogodę. W Nowej Zelandii
tego lata temperatury dochodzą do 35 stopni Celsjusza. Szkoła jest
bardzo mała (dla przykładu: ta, do której chodziłem, miała 1500
uczniów), ale wszyscy uczniowie są bardzo mili i chcą się uczyć."
Po pięciomiesięcznym pobycie w Polsce Ben chciałby podróżować po Europie przed powrotem do Nowej Zelandii. W przyszłości
chciałby studiować archeologię.
W tej chwili w Polsce przebywa 30 wolontariuszy organizacji GAP:
27 z Australii i 3 z Nowej Zelandii. Pracują w szkołach asystując przy
nauczaniu jęz. angielskiego.
Iwona Zubka-Krawczyk
www.szkolakik.strona.pl

PAMIĘTAJMY O OGRODACH
sobotę, 3 marca w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się
pierwsze w tym roku, wiosenne, otwarte spotkanie dotyczące
naszych podkowiańskich ogrodów.
Pani dr Anna Kalinowska ( międzynarodowy ekspert d/s ochrony
przyrody ) omówiła naturalne warunki ogrodów i przypomniała zasady, o których winniśmy pamiętać dla dobra drobnych zwierzątek - ich
mieszkańców.
Pan Adam Tarłowski z Towarzystwa Przyrodniczego Bocian przywiózł ze sobą budki lęgowe dla różnych gatunków ptaków. Podczas
ciekawej prelekcji można było usłyszeć wiele przydatnych informacji - co możemy zrobić, aby ptaki chętniej gnieździły się w przygotowanych dla nich budkach.
Pani Anna Żukowska - Maziarska (pomysłodawca i gospodarz
spotkania), zbierała zapisy osób zainteresowanych otrzymaniem
lęgowych budek dla sikorek i szpaków.
Ogółem zgłosiło się ponad siedemdziesiąt osób, które nieodpłatnie otrzymały budki ufundowane przez UM Podkowy Leśnej ( 100
sztuk)

W

Podczas spotkania narodził się pomysł kontynuowania podobnych działań. Pod koniec marca zaprosimy na spotkanie poświęcone zachowaniu leśnych zakątków w naszych wypielęgnowanych
ogrodach - zgodnie ze słowami Pani Anny: "SPRAWI NAM WIĘKSZĄ
PRZYJEMNOŚĆ, GDY NASZ OGRÓD BĘDZIE BOGATSZY
A NIEKONIECZNIE GŁADSZY".
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali broszurkę "Chronione
zwierzęta w ogrodach Podkowy Leśnej" (wydaną w 2006 r. przez
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu). Pozwolę sobie przytoczyć
pierwsze i ostatnie zdania - które być może zachęcą do zapoznania
się z tą publikacją: "Mieszkańcy miasta - ogrodu już z samego założenia powinni dzielić swoje posiadłości z przyrodą."..."Doceńmy ten
luksus i dbajmy, by dzieci naszych dzieci też w przyszłości mogły się
nim cieszyć".
Anna Łukasiewicz
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FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIEJSKIEGO
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek - 1200 - 2000
wtorek - 800 - 1600
środa - 800 - 1600 (dzień wewnętrznej pracy bez przyjęć interesantów)
czwartek - 800 - 1600
piątek - 800 - 1600

Informacje dla Interesantów
BURMISTRZ MIASTA ANDRZEJ KOŚCIELNY

tel./fax (022) 758 98 78, e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Przyjęcia interesantów w poniedziałki w godz. 1300 - 1800
SEKRETARIAT I KANCELARIA
tel. (022) 758 98 78 w. 101, fax 758 90 03, pokój nr 6
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
SEKRETARZ MIASTA MARIA GÓRSKA
tel. (022) 758 98 78, pokój nr 6
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
SKARBNIK MIASTA MARIA OSTROWSKA
tel. (022) 758 98 78
e-mail: skarbnik@podkowalesna.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO I DOWODY OSOBISTE
tel. (022) 729 10 62 lub 758 98 78 w. 115, pokój nr 7
e-mail: usc@podkowalesna.pl
EWIDENCJA LUDNOŚCI
I EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
tel. (022) 729 10 62 lub 758 98 78 w. 116, pokój nr 7
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA
tel. (022) 758 98 78 w. 106
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) 758 98 78 w. 107, pokój nr 2
KASA
oraz sprawy dotyczące podatku od środków transportowych
tel. (022) 758 98 78 w. 108
Godziny przyjęć interesantów:
codziennie przerwa 1300 - 1330
poniedziałek - 1200 - 1900
wtorek - 1000 - 1400
środa - kasa nieczynna
czwartek - 900 - 1500
piątek - 900 - 1500
REFERAT GOSPODARKI MIEJSKIEJ I INWESTYCJI
KIEROWNIK REFERATU KATARZYNA KOWALEWSKA
 Inwestycje
 Remonty i obsługa domów komunalnych
 Stan nawierzchni dróg, oświetlenie ulic
 Ochrona środowiska, porządki
tel. (022) 758 90 04, 758 98 78 w 210, 212, 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
 Podziały geodezyjne
tel. (022) 758 98 78 w. 216, 217, pokój nr 16, 17
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. (022) 758 98 78 w. 111, pokój nr 5
Czynny w godzinach:
poniedziałek - 1000 - 1800
wtorek - 800 - 1500
środa - 800 - 1600
czwartek - 800 - 1600
piątek - 800 - 1600
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

