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REALIZACJA PROGRAMU
"PRZEJRZYSTA POLSKA"
Opisy usług świadczonych w Urzędzie
Realizując program "Przejrzysta Polska" Urząd Miasta
opracował zestaw kart usług, jakie są świadczone w urzędzie. Znajdziecie na nich Państwo precyzyjną informację,
jakie dokumenty muszą być złożone w konkretnej sprawie,
w jakim pokoju, kiedy najpóźniej sprawa będzie rozpatrzona, jakie są możliwości odwoławcze. Do opisu każdej sprawy (np. zameldowanie, rejestracja działalności gospodarczej, wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
i zagospodarowania działki, itp.) dołączona jest treść wniosku, jaki trzeba wypełnić, chyba, że dana sprawa nie wymaga składania pisemnego wniosku. Karty te są zamieszczone
na stronie internetowej urzędu miasta (www.podkowalesna.pl) w zakładce "Katalog usług świadczonych przez
Urząd Miasta", a także w formie papierowej dostępne są
w sekretariacie urzędu i u osób, które zajmują się daną sprawą. Taka pisemna informacja pozwoli Państwu lepiej przygotować się do załatwienia danej sprawy i zaoszczędzić
czas nie przychodząc kilkakrotnie do urzędu. Czekamy na
Państwa opinie na temat użyteczności takiej informacji jak
i tego, co w niej należy jeszcze poprawić - zarówno telefoniczne do Sekretarza Miasta, jak i w formie ankiety dostępnej w sekretariacie urzędu oraz zamieszczonej w tym
samym miejscu na stronie internetowej.

Mieszkańcom Podkowy Leśnej
życzenia
zdrowych, spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w miłej i rodzinnej atmosferze
oraz samych szczęśliwych dni
w Nowym 2006 Roku
składają
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz
Przewodniczący
i Radni Rady Miasta
Podkowy Leśnej

Kodeks etyczny pracownika
Urzędu Miasta
W dniu 28 listopada br. pracownicy Urzędu Miasta przyjęli opracowany przez siebie kodeks etyczny. Dokument ten
mający charakter deklaracji, opisuje podstawowe standardy
zachowań etycznych pracowników odnoszących się do relacji z mieszkańcami Miasta i klientami Urzędu, współpracownikami, oraz pracodawcą. Oryginał dokumentu podpisany
osobiście przez wszystkich pracowników został wywieszony
w sekretariacie urzędu. Tekst kodeksu jest także dostępny
na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl)
w zakładce "Przejrzysta Polska - realizacja zadań". Również
radni Rady Miasta przygotowali projekt swojego kodeksu
i będzie on omawiany na najbliższej sesji Rady Miasta
w dniu 15 grudnia.
Andrzej Kościelny

Uprzejmie informujemy, że

Katalolg Firm
już w pełni funkcjonuje na naszej
stronie internetowej oraz jest
dostępny w formie papierowej
w sekretariacie Urzędu.

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
poszukuje instruktora-opiekuna dla
młodzieży uprawiającej jazdę
na deskorolkach i rowerach typu BMX
Praca z młodzieżą uprawiającą jazdę na deskorolkach
i rowerach sportowych w powszednie dni tygodnia
w godz. 16-20 (ewentualnie w soboty i niedziele) na terenie skate-parku (Miejski Ośrodek Kultury)
Preferowane: predyspozycje do pracy z młodzieżą,
posiadanie kierunkowego wykształcenia lub doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz wysoka sprawność fizyczna,
kultura osobista, komunikatywność, optymizm i energia.
Warunki pracy:
Zatrudnienie: umowa-zlecenie na okres roku 2006,
Wynagrodzenie: stawka godzinowa
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert pisemnych
na adres Urząd Miejski w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa
39/41 05-807 Podkowa Leśna lub na adres internetowy:
urzadmiasta@podkowalesna.pl
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UROCZYSTA SESJA RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
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listopada br., w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej, odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta
poświęcona podsumowaniu obchodów 80-lecia miasta, oraz
nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej mieszkańcom naszego miasta, Panom: Bohdanowi Skaradzińskiemu i Janowi Jarco.
Podsumowania obchodów 80-lecia miasta dokonał burmistrz, Andrzej Kościelny. Podzielił się z licznie zebranymi
uczestnikami sesji refleksją na temat wyjątkowego charakteru naszego miasta, wyrażając myśl, że za wszystkimi wydarzeniami mającymi miejsce w tym mieście, często wychodzącymi poza jego granice, a także granice Polski, kryją się
ludzie, mieszkańcy Podkowy Leśnej, posiadający charyzmę,
ludzie, którzy swoim działaniem i czynnym zaangażowaniem
tworzą ten wyjątkowy klimat. Wyraził uznanie i podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów 80-lecia Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej. Zaprosił do
obejrzenia wystawy usytuowanej w holu Miejskiego Ośrodku
Kultury, która oddaje charakter i klimat towarzyszący obchodom jubileuszu miasta.
Wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta-Ogrodu
Podkowy Leśnej dokonali: przewodniczący Rady Miasta,
Marek Michaeli i wiceprzewodnicząca - Magdalena Kicka,
pośród owacji na stojąco bardzo licznie zebranych mieszkańców, gości, a wśród nich, Ambasadora Ukrainy, p. Ihora
Charczenko.
Prezentacji uhonorowanych dokonał dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum KIK, Grzegorz Dąbrowski, który
w sposób ciekawy i wzruszający przedstawił życie i twór-

UHONOROWANIA PP. BOHDANA
SKARADZIŃSKIEGO I JANA JARCO
CIĄG DALSZY

W

środę, 16 listopada, po południu ulicami Podkowy
Leśnej przejechał piękny przedwojenny samochód
marki HORCH 830 BL, rocznik 1938. Samochodem tym
podróżowali honorowi obywatele naszego miasta, panowie
Bohdan Skaradziński i Jan Jarco wraz z małżonkami oraz
pan Burmistrz.
Wspomniany samochód, wyposażony w ośmiocylindrowy
silnik w układzie V, pojemność 3823 cm3, moc 92 KM
HORCH przed wojną był jednym z najbardziej luksusowych
aut niemieckich. Mógł sobie na niego pozwolić właściciel
banku lub dobrze prosperującej fabryki. Po 1945 roku
egzemplarz ten jeździł w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Samochód został udostępniony przez Muzeum Motoryzacji w Otrębusach, prowadzone przez Państwa Mikiciuków,
którym serdecznie dziękujemy.
W następnym tygodniu, we wtorek 22 listopada p. Bohdan
Skaradziński został zaproszony do Radia Niepokalanów
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czość obu Panów, ich zasługi na rzecz społeczności podkowiańskiej, a w szczególności za działania na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego."
Na zakończenie uroczystości ks. kanonik Leon Kantorski,
pierwszy Honorowy Obywatel Miasta-Ogrodu Podkowy
Leśnej (1991), złożył na ręce Rady Miasta podziękowanie za
nadanie obu Panom tego zaszczytnego tytułu.
Biuro Rady

i uczestniczył w audycji "Wieczorne rozmowy ojca Krzysztofa
Oniszczuka". Pan Bohdan jak zwykle w barwny sposób opowiadał o swoim życiu, a szczególnie o sprawie pojednania
polsko-ukraińskiego. Wtedy też słuchacze zostali poinformowani, że w niedzielę, 11 grudnia, w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św. w uroczystym obrządku greckokatolickim przez o. Piotra Kuszka, proboszcza parafii p.w.
Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Warszawie.
G.D.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODKOWIE LEŚNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY, PUBLICZNE GIMNAZJUM
SUKCESY W KONKURSACH
Odbyły się przedmiotowe konkursy kuratoryjne.
W konkursie chemicznym do kolejnego II etapu przeszli:
Artur Wadecki z kl. Ia, Ania Kazimierczak, Agnieszka Kaczmarczyk z kl. III gimn.
Do II etapu Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego
zakwalifikowali się: Ania Kaźmierczak, Agnieszka Kaczmarczyk, Kajetan Marciniak.
W konkursie recytatorskim "Poezja miłosna" organizowanym przez Dom Kultury "Pałacyk" w Pruszkowie wyróżnienie
zdobyła uczennica klasy IIIa gimnazjum Kalina Dąbrowska.
Pierwsze Miejsce w konkursie "Wielkie Polki, wielcy Polacy"
organizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów w Muzeum Niepodległości zajęła Magda Żochowska
z kl. IIb gimnazjum.
10. 11 .2005 w szkolnej bibliotece odbył się pierwszy etap
konkursu recytatorskiego poświęconego twórczości Juliana
Tuwima. W organizowanym po raz kolejny przez Bibliotekę
Publiczną konkursie wzięło udział 16 uczniów. Do drugiego
etapu przeszli: Dorota Skowron i Ania Szufa z kl. 4a, Zuzia
Młynarska kl. 5b oraz uczniowie gimnazjum: Krzysztof Wiązecki i Natalia Sadowska z kl. Ib, Magdalena Żochowska z kl.
IIb i Kalina Dąbrowska z kl. IIIa
29.11.2005 - odbył się konkurs recytatorski dla klas młodszych pt.
"Poznajemy wiersze Władysława Broniewskiego". Pierwsze
miejsca zajęli: Zuzia Miron z kl.1a i Ola Iwanowska z kl. 3a
oraz Filip Charitonow i Ania Janowska z kl. 2b. Wszyscy
uczniowie biorący udział w konkursie zaprezentowali się
wspaniale.

CYKL FILMOWY W MURANOWIE
W roku szkolnym 2005/2006 dwie klasy gimnazjalne: IIIa
i IIIc uczestniczą w trzeciej edycji warsztatów poświęconych
edukacji filmowej, organizowanych przez GUTEK FILM
i NOWE HORYZONTY. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w warszawskim kinie Muranów. Każdy seans poprzedzony jest prelekcją, przewidziane są tez spotkania z twórcami
filmów. Tegoroczny cykl zatytułowany jest: kino współczesne.

NAUCZYCIEL Z KLASĄ
W SZKOLE Z KLASĄ
Trzynaścioro nauczycieli przystąpiło do organizowanej
przez ,,Gazetę Wyborczą" akcji "Nauczyciel z klasą". Realizujemy I etap- zadanie :"Nauczycielu odejdź od tablicy." W
ramach akcji Gazety współpracujemy ze szkołą w Głogowie.

NASZA SZKOŁA
W "PRZEJRZYSTEJ POLSCE"
Zakończyliśmy realizację zadania w ramach programu
"Przejrzysta Polska". We wszystkich klasach naszego gimnazjum nauczyciele przeprowadzili na godzinach wychowawczych oraz lekcjach KOSS cykl lekcji z zakresu etyki społecznej, tematycznie związanej z działaniami przeciw korupcji. Korzystaliśmy ze scenariuszy przekazanych nam podczas warsztatów dla nauczycieli, które odbyły się w naszej
szkole we wrześniu. Scenariusze były modyfikowane
w zależności od wieku uczniów i czasami bardzo ożywionych
dyskusji. Cykl tych lekcji chcemy zakończyć konkursem

na plakat o tematyce antykorupcyjnej. Najlepsze, nagrodzone prace będziemy chcieli zaprezentować w budynku Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej.

LEKCJE MUZEALNE
Uczniowie odwiedzali teatry i kina. Klasy 4-te obejrzały
"Sindbada -żeglarza" w Teatrze Polskim. Klasy 6 pojechały
śledzić dalsze przygody "Harry'ego Pottera.
Odbywają się też zaplanowane lekcje muzealne w Zamku
Królewskim w Warszawie. Klasa 5a uczestniczyła w lekcji pod
tytułem "Czas", a klasa 5b była "Z wizytą u króla".
Bardzo ciekawe spotkanie z archeologiem dr. Stefanem
Jakobielskim (kierownikiem polskiej misji archeologicznej
w Sudanie) odbyło się w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Milanówku. Uczestniczyli w nim gimnazjaliści z II
i III klasy.
Klasa 4b brała udział w lekcji muzealnej pt. "W starożytnym
domu" w Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Pruszkowie.

PO GODZINACH
Pod koniec października rodzice z kl.2b wraz z dziećmi i p.
wychowawczynią zorganizowali wspaniały integracyjny piknik rodzinny. Ci sami rodzice włączyli się do akcji: "Pij mleko,
będziesz wielki". Dziękujemy za współpracę i zaangażowanie.
Klasa 4b jest zaangażowana w "Promocję talentów." Akcja
ta polega na dzieleniu się własnymi zainteresowaniami
i uczeniu się nawzajem. Uczniowie pobierają lekcje j. obcych,
rysunku, śpiewu, gry na instrumentach oraz tańca towarzyskiego. Zadanie jest zaliczone po prezentacji efektów w klasie.
25.11.05 odbyła się andrzejkowa dyskoteka z wróżbami
i przebierańcami.

DZIEŃ ANGIELSKI
14 grudnia odbędzie się kolejna impreza z cyklu "Europa
w naszej szkole". Tym razem przedstawimy sylwetkę Wielkiej
Brytanii, przewodniczącej do końca tego roku Unii Europejskiej. Jak zwykle przy takiej okazji pokażemy prezentowane
państwo od strony geograficznej, ustroju politycznego, kultury, sztuki, a także sztuki kulinarnej. Uczniowie bardzo chętnie
angażują się w tego rodzaju zadania, uczą się zdobywać
i selekcjonować informacje, współpracować z sobą, a także
planować pracę i efektownie ją prezentować.
Rada Pedagogiczna
Zespołu Szkół

NOWY FORTEPIAN W STAWISKU!

Z

radością informujemy, że Muzeum w Stawisku wzbogaciło się o nowy fortepian. Instrument marki Kaway
zakupiono dzięki dotacji Ministerstwa Kultury. Wniosek
o dotację Ministerstwa złożył z nicjatywy dr Alicji MatrackiejKościelny (kuratora Muzeum w Stawisku i prezes Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk) Starosta Powiatu Grodziskiego.
Wniosek zawierał bogatą dokumentację, obejmującą kalendarium imprez (ponad 300) zorganizowanych w Stawisku
w ciągu ostatnich 10 lat we współpracy ze Stowarzyszniem
Ogród Sztuk i Nauk.
Informacja ze strony internetowej Stawiska
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AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY ŚW. TERESY I GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA
LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2005
SPOTKANIE ABSOLWENTÓW
W tym roku minęło 10 lat od ukończenia wówczas
ośmioklasowej szkoły podstawowej przez pierwszych
uczniów. Ukończyło ją wówczas 14 uczniów. Po 10 latach
zmobilizowali się i zorganizowali spotkanie.
W sobotę 5 listopada odbył się mecz - Absolwenci
rocznik 1995 kontra Młodsi. Potem spotkanie w szkole,
film z zimowiska i wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia.

FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH
Co roku z końcem listopada odbywa się dwudniowy
zjazd dyrektorów i nauczycieli związanych ze szkołami
katolickimi. W tym roku było to już XVI forum, którego
hasło brzmiało "Personalistyczna koncepcja szkoły w
nauczaniu Jana Pawła II". Tradycyjnie zjazd odbył się na
Jasnej Górze. Z naszej szkoły uczestniczyli w nim: siostra
Beniamina, pani Anna Szymaszczyk, nauczycielka
nauczania początkowego oraz pan Grzegorz Dąbrowski,
Dyrektor Szkoły. W spotkaniu uczestniczył także Jan
Gołąb, przewodniczący Rady Szkoły. Obok wielu ciekawych wykładów odbyła się dyskusja, w której uczestniczył m.in. ojciec Jan Góra, dominikanin, pomysłodawca
spotkań młodzieży na Polach Lednickich. W bardzo barwny sposób wspominał Ojca Świętego, mówił o swojej
fascynacji papieżem i gorąco zapraszał na Lednicę 2006.
Organizator tego forum - Rada Szkół Katolickich - zrzesza
wszystkie szkoły katolickie w Polsce, których aktualnie
jest ponad 400. Informacje o szkołach katolickich w Polsce
można
znaleźć
na
stronie
internetowej
www.rsk.edu.pl

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W NASZEJ SZKOLE
Po powrocie z listopadowego "długiego weekendu" postanowiliśmy uczcić Święto Niepodległości.
14 listopada klasa III gimnazjum pod kierunkiem p. Jerzego Szczepańskiego, nauczyciela historii, przygotowała montaż słowno-muzyczny, pokazujący dzieje naszego kraju, dzieje walk, klęsk i zwycięstw polskich żołnierzy. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli uczniowie klas starszych szkoły podstawowej oraz wszyscy gimnazjaliści, odbyła się także
krótka modlitwa w intencji Ojczyzny oraz wszystkich poległych w wojnach i powstaniach.
Z inicjatywy samorządu szkolnego w klasach gimnazjalnych przeprowadzona została dyskusja na temat: "Czy jesteśmy patriotami?" i "Co patriotyzm znaczy dla mnie dzisiaj?".
Głos w dyskusji obok uczniów zabrali m.in. pan Jerzy Szczepański i ks. Marcin Łyżniak. Spotkanie poprowadził Ignacy
Dudkiewicz z klasy II gimnazjum.

RORATY I ŚNIADANIE ADWENTOWE
Zgodnie z naszą wieloletnią tradycją w pierwszy poniedziałek Adwentu spotkaliśmy się na Roratach. Poranna Msza
Adwentowa zgromadziła uczniów, nauczycieli i rodziców. Po
Mszy uczniowie wraz z wychowawcami przeszli do klas. Tam
w odpowiednim nastroju, przy blasku przyniesionych z
kościoła lampionów, spożyli śniadanie adwentowe, które jak
zwykle, składało się z bułki posmarowanej masłem oraz
kakao. Skromny posiłek ma podkreślić charakter tego okresu oczekiwania na Boże Narodzenie.

Iwona Zubka-Krawczyk

PODKOWIAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
"Strategia zrównoważonego rozwoju" opracowana dla
Podkowy Leśnej na lata 2005-2014 przewiduje powołanie
placówki kształcenia ustawicznego dla dorosłych: 'Uniwersytet Trzeciego Wieku'.
W listopadzie br. powstał zespól założycielski, który
opracował założenia organizacyjne i programowe takiej
placówki, przeznaczonej dla mieszkańców Podkowy
Leśnej i okolic.
Zgodnie z wypracowanymi założeniami uniwersytet
podkowiański będzie otwartą placówką edukacyjną, w
której każdy może znaleźć coś dla siebie, niezależnie od
wieku - a więc będzie to klub ludzi ciekawych wszystkiego.
Nasz uniwersytet nastawiony będzie na otwarty model
kształcenia, zaspakajania zainteresowań i potrzeb
poznawczych uczestników. Będzie miał za zadanie w sposób przystępny i atrakcyjny wprowadzać szeroki program
tematyczny, zarówno wiedzy jak i umiejętności. Osiągnięcie takich efektów możliwe będzie dzięki programowej
współpracy uczestników oraz zróżnicowanym metodom
pracy (wykłady i dyskusje, grupy samokształceniowe,
warsztaty i treningi, lektoraty, wycieczki i imprezy towarzyskie).
W semestrze, który rozpocznie się w połowie lutego 2006
przewidujemy cztery bloki tematyczne:
 Z kulturą i sztuką na ty,
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 Zdrowy tryb życia,
 Szkoła demokracji lokalnej,
 Ciekawe miejsca naszego regionu (program wycieczkowy).
Przewidywane jest, że na pierwszym spotkaniu 1 lutego 2006 o godz. 18tej w Miejskim Ośrodku Kultury przy
ul.Świerkowej 1 tj. na zebraniu informacyjnym, zespół
założycielski przedstawi:
 terminy i miejsce / miejsca spotkań ,
 szczegółowy plan semestru wiosenneo poczynając od
połowy lutego,
 sprawy organizacyjne,
 kwestie odpłatności ( przy czym wysokość czesnego nie
może stanowić bariery dla słuchaczy),
 propozycje programowe na semestr następny.
Inicjatywa powołania Podkowiańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zyskała poparcie Burmistrza Miasta i władz
samorządowych Podkowy Leśnej.
Organizatorzy U.T.W. liczą na przystąpienie do współpracy mieszkańców, organizacji obywatelskich i instytucji podkowiańskich, jak również na hojność sponsorów.

Zespół założycielski
Anna Dobrzyńska-Foss, Ewa Domaradzka,
Teresa B.Tarłowska, Andrzej Tyszka

INFORMACJA

U

kazał się 47. numer Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego. Znajdują się w nim m.in. wybrane teksty wykładów
i opracowań przygotowanych z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym mieście a także wspomnienia Jadwigi Piwońskiej o Podkowiańskim Komitecie Obywatelskim w wyborach
samorządowych 1990. Ponadto o sztuce przekładu rozmawia
z Leszkiem Engelkingiem Hanna Bartoszewicz, a wywiad wzbo-

APEL POLSKIEGO KOMITETU
POMOCY SPOŁECZNEJ

P

olski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS) jest pozarządową organizacją charytatywną. PKPS w Podkowie
Leśnej mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Świerkowej 1. Dyżury członków Zarządu Miejskiego PKPS odbywają się w każdą sobotę w godz. 10-12.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. PKPS w Podkowie
Leśnej, jak co roku zbiera fundusze na paczki świąteczne
dla osób potrzebujących pomocy (rozdajemy około 35
paczek). Prosimy mieszkańców Podkowy Leśnej o wsparcie
finansowe. PKPS w Podkowie Leśnej ma konto w Banku
Spółdzielczym Biała Rawska nr konta 29 9291 0001 0090
4829 2000 0010. Do Biuletynu Burmistrza dołączony jest
przekaz wpłaty, którą dokonać można na poczcie.
Chcielibyśmy mieć możliwość również pomocy finansowej
w wyjątkowych sytuacjach. Dlatego każda w płata na nasze
konto jest bardzo cenna.
PKPS w Podkowie Leśnej prowadzi również nieodpłatne przyjmowanie i wydawanie używanej odzieży i butów dla dorosłych i dzieci oraz sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży. Pośredniczymy też
w przyjmowaniu i przekazywaniu sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, telewizorów i lodówek osobom potrzebującym. Zgłoszenia w soboty w godzinach: 10-12 lub telefonicznie wieczorem do
członków Zarządu PKPS: Maria Dalewska (prezes) tel. 758-93-01,
Stanisław Kobosko (wiceprezes) tel. 758-92-37, Elżbieta Kwiatkowska (skarbnik) tel. 758-90-64, Maria Wolska (członek Zarządu) tel.
729-13-58. Pod wymienionymi telefonami można również zgłaszać
postulaty związane z działalnością PKPS w Podkowie Leśnej.
Dziękujemy Panu Burmistrzowi za popieranie naszej działalności i zgodę na opublikowanie apelu w Biuletynie.
Zarząd PKPS

CZY BAŻANTY POWRÓCĄ
NA ULICĘ BRWINOWSKĄ

W

ielu mieszkańców Podkowy niepokoi los bażantów,
które jak sięgnąć pamięcią zamieszkiwały rejon lasku
pomiędzy cmentarzem a spalonym zajazdem. Próżno obecnie wyglądać ich śladów, od miesięcy nikt nie słyszał tak
charakterystycznego krzyku królewskich ptaków.
Z nastaniem pierwszych listopadowych śniegów czekały
na nie ziarno i inne przysmaki wysypane w przyleśnych
zagrodach przez miejscowych miłośników ptactwa.
Jak się okazało, nie wszyscy okazują zainteresowanie tymi
pięknymi ptakami w ten sam sposób.
Od wiosny zauważono w tym rejonie liczne oznaki procederu kłusownictwa , do których zaliczyć można sidła, oraz znalezione martwe kaczki. Ofiarą przestępczych działań padały
także domowe koty, niektóre jedynie ranne, inne znalezione
martwe, z charakterystycznymi obrażeniami na łapach. Niektórzy z mieszkańców mówią , że wiedzą kto jest sprawcą tragicznego losu ptaków. Ich wzmożona czujność daje nadzieję na
wskazanie sprawcy i zaprzestanie barbarzyńskiego procederu.
Należałoby w tym miejscu przypomnieć, że bażanty znajdują
się pod ochroną i powinny zostać otoczone szczególną troską.
Mieszkaniec Józef Kozłowski

gaca poezja irlandzka, angielska i hiszpańska w przekładzie
i wersji oryginalnej. Magazyn publikuje również opowiadanie
Henryka Wańka, eseje: Piotra Łopuszańskiego o Brunie Schulzu i Zbigniewa Barana o Adamie Marczyńskim. Bruno Zborowski to kolejne hasło Podkowiańskiego Słownika Biograficznego
opracowane przez Grażynę Zabłocką. Numer ilustrują reprodukcje prac artystów: Grzegorza Bolka, Anny Grużewskiej,
Jerzego Juczkowicza i Adama Marczyńskiego, oraz w Galerii
20.lecia, znaki firmowe domów wydawniczych tamtego okresu.
Zofia Broniek
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Drodzy Państwo.
Przed nami gorący okres przedświąteczny. Czas wypraw
do sklepów, supermarketów, zakupy, bieganie, szykowanie.
W okresie tym często zajęci oglądaniem, przymierzaniem
zwracamy mniejszą uwagę na to, co się wokół nas dzieje.
Złodzieje nie mają wolnego, wykorzystają najmniejszą chwilę
nieuwagi, żeby ukraść nasz telefon, torebkę lub portfel. Sytuacje takie nie muszą dotyczyć nas samych, ale często dzieją
się na naszych oczach. Spróbujmy nie przechodzić obojętnie
widząc jak młody mężczyzna sięga do torebki oglądającej
stoisko kobiety lub grupa mężczyzn zaczepia na ulicy przechodniów.
W celu uzyskania poprawy bezpieczeństwa na terenie
naszego miasta oraz zaoszczędzenia nam wszystkim - szczególnie w tym wyjątkowym okresie przedświątecznym - nerwów i stresów związanych z utratą mienia i ponoszonymi niejednokrotnie później przykrymi konsekwencjami tj. wypłaty
z kont za pomocą skradzionych kart, dzielnicowy tut. komisariatu pod patronatem Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. propaguje akcję pod hasłem "Reaguj. Powiadom.
Nie toleruj".
Założeniami tej akcji jest próba przekazania mieszkańcom
takich miejscowości jak nasza, jak ważnym są ogniwem
w skutecznej walce Policji o zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa w ich własnym otoczeniu. Staramy się
propagować wśród mieszkańców idee nie pozostawania
obojętnym na łamanie prawa, zwracania uwagi na popełniane wykroczenia i przestępstwa oraz przekazywania informacji
o nich odpowiednim służbom. Nie trzeba być dużym i silnym
żeby mieć wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa we własnym otoczeniu - każdy z nas może się do tego przyczynić.
Powiadomienie Policji już w chwili, gdy zauważymy,
że sąsiednia posesja jest obserwowana, zaparkował w pobliżu samochód, który zazwyczaj na tej ulicy nie parkuje lub ktoś
przeskakuje przez ogrodzenie daje możliwość wyprzedzenia
przestępcy o krok, czyli możemy zapobiec przestępstwu.
Każde powiadomienie przekazane do Naszej jednostki przyjmie obecny przez całą dobę dyżurny - bez względu czy
powiadamiający się przedstawi, czy uczyni to anonimowo.
Każda informacja zostanie w miarę możliwości niezwłocznie
sprawdzona. Jeżeli będą Państwo zainteresowani szczegółami akcji "Reaguj. Powiadom. Nie toleruj" prosimy o kontakt
z dzielnicowym Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej sierż. Bartoszem Zając (tel. 0.22.758.91.10, 0.600.997.508 ).
Jednocześnie chciałbym życzyć Wszystkim Mieszkańcom
naszego miasta spokojnych, radosnych i szczęśliwych Świąt
Bożego Narodzenia i żeby nic nie zakłóciło czasu spędzonego w gronie rodzinnym.
p.o. Komendanta Komisariatu Policji
w Podkowie Leśnej
mł. asp. Krzysztof Duran
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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
SEKRETARZ MIASTA MARIA GÓRSKA
tel. (022) 758 98 78, pokój nr 6
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO I DOWODY OSOBISTE
tel. (022) 729 10 62 lub 758 98 78 w. 115, pokój nr 7
EWIDENCJA LUDNOŚCI
I EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
tel. (022) 729 10 62 lub 758 98 78 w. 116, pokój nr 7
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
Inwestycje - tel. (022) 758 98 78 w. 212, pokój nr 12
Remonty i obsługa domów komunalnych
tel. (022) 758 90 04, 758 98 78 w. 210, pokój nr 11
Stan nawierzchni dróg, oświetlenie ulic
tel. (022) 758 90 04, 758 98 78 w. 210, pokój nr 11
Ochrona środowiska, porządki
tel. (022) 758 90 04, 758 98 78 w 210, pokój nr 11
Gospodarka nieruchomościami i gospodarka lokalowa
tel. (022) 758 91 09, 758 98 78 w. 217, pokój nr 17
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna@pl
Samodzielne stanowisko d/s podziałów geodezyjnych
tel. (022) 758 91 09, 758 98 78 w. 217, pokój nr 17
Samodzielne stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego miasta - tel. (022) 758 98 78 w. 216, pokój nr 16
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna@pl
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
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RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA
obsługa - tel. (022) 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.

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
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

