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Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi

W końcu przyszła wiosna. Przez
lockdown, szalejącą pandemię, obostrzenia wielu z nas z niecierpliwością
czeka na pozytywne zmiany. Dlatego
pierwsze oznaki wiosny tak cieszą.
Budzące się życie przynosi nadzieję. Wszyscy chcielibyśmy korzystać
w pełni z uroków życia w Podkowie
Leśnej. Nie śpimy, planujemy. Podobnie jak Państwo wykorzystuję ten
czas na przemyślenia, wracam pamięcią do dobrych chwil. Dlatego tak
bardzo mnie cieszy aktywność mieszkańców. Powstają inicjatywy, rodzą
się pomysły, żeby zaraz po powrocie
do normalności zacząć działać. Działać na rzecz miasta i jego mieszkańców. Łączyć, wspierać i integrować.
Jednym z pomysłów jest ten opisany
w liście mieszkańca i zamieszczony na
łamach niniejszego Biuletynu „Dziecięce marzenie – tor saneczkowy”.
O tej inicjatywie na pewno będzie
głośno; poświęcimy też obywatelskiej
aktywności wiele stron kolejnych Biuletynów. Podobnie jak historii naszego
miasta. Cieszę się na samą myśl o snuciu planów, spotkaniach z Państwem,
rozmowach w ogrodach i na naszych
ulicach. Zawsze są to bardzo inspirujące chwile. Tymczasem, przeglądając
różne zestawienia statystyczne, przy
okazji szykowania kolejnego raportu
o stanie miasta, który zostanie zaprezentowany w czerwcu, chciałem
podzielić się z Państwem danymi demograficznymi i kilkoma zestawienia-

mi dotyczącymi naszej społeczności.
Bo liczba mieszkańców naszego miasta ma znaczenie, podobnie jak sama
struktura demograficzna.
Systematycznie zmieniają się proporcje pomiędzy poszczególnymi
grupami wiekowymi. Jednym słowem przybywa nam doświadczenia życiowego, żyjemy coraz dłużej
i stopniowo maleje nam liczba osób
w wieku tzw. produkcyjnym. Warto
wspomnieć, że na przestrzeni ostatnich 10 lat podwoiła się liczba 90 latków. Wyrównują się powoli proporcje
pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn.
I tak jak rośnie liczba osób 65+, to liczba dzieci i młodzieży utrzymuje się na
podobnym, niezmiennym poziomie.
Nie napawają natomiast optymizmem
statystyki urodzin (2019 r.-31, 2020 r.17) i zgonów (2019 r.-35, 2020 r.-48).
Dużo uwagi poświęcamy finansom
miasta i czynnikom przyciągającym
osoby do zamieszkania w Podkowie Leśnej. Wszak utrzymujemy się
głównie z płaconych przez Państwa
podatków. Od kilku lat pracujemy
nad modyfikacją dokumentów planistycznych. Niedługo wyłożymy studium, zajmiemy się zmianą planów
miejscowych kilku fragmentów miasta, między innymi aby zdywersyfikować, a w przyszłości uniezależnić się
w małym stopniu od wpływów tylko
z jednego rodzaju podatku. Nowe inwestycje w infrastrukturę oświatową,
przede wszystkim przedszkole mają

zachęcać do osiedlania się młodych
ludzi. Liczba chętnych do posyłania
swoich pociech do naszego przedszkola od września była rekordowa.
Poziom edukacji, jakość infrastruktury sportowej, przestrzeni publicznej
oferta społeczna, kulturalna i zdrowotna mają duże znaczenie. Podkowa
Leśna była zaprojektowana dla ok.
5000 tysięcy mieszkańców. Wydaje
się, że optymalna liczba mieszkańców
powinna wahać się w okolicach 4500
osób. Dlatego polityka miasta ma na
celu przyciągnięcie nowych obywateli
i powrót osób kiedyś mieszkających
w Podkowie, w tym naszych dorosłych dzieci i wnuków. Zachęcamy też
do rozliczania się w grodziskim urzędzie skarbowym, dzięki temu 38%
płaconych przez Państwa podatków
wróci do naszego budżetu. Zestawiając wszystkie rejestry z danymi Izby
Skarbowej można wyciągnąć wnioski,
że ponad 200 podatników wybrało
inne urzędy skarbowe, a tym samym
pieniądze nie trafiają do Podkowy –
dla nas to ok. 1,5 do 2 mln złotych.
Podkowa to wyjątkowe miejsce na
ziemi. Wiosną widać to w każdym
skrawku miasta. Do zobaczenia, miejmy nadzieję, że już niedługo w przestrzeni publicznej, parku przy stawie,
ścieżkach rowerowych, pałacyku.

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
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Z przyjemnością informujemy,
że Miasto Podkowa Leśna zajęło
II miejsce w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021” (kategoria
gminy miejskie) organizowanym
przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. W konkursie oceniono 396 projektów z 226
samorządów. Przyznano 17 nagród
i 48 wyróżnień w pięciu kategoriach
konkursowych – miasta powyżej
200 tys. mieszkańców, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy
wiejskie oraz powiaty.
Najważniejszymi kryteriami oceny były nowatorstwo w skali kraju
i rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu
terytorialnego do podejmowania
podobnych kreatywnych działań.

Podkowa Leśna otrzymała nagrodę za projekt „Mała retencja
w Podkowie Leśnej – zatrzymujemy wodę opadową”. Przyjęte rozwiązania małej retencji stosowane
w mieście sprzyjają zatrzymywaniu
wody opadowej i wód roztopowych, co wspomaga walkę z negatywnymi następstwami zmian
klimatu. Dzięki systemowi drenaży
i studzienek chłonnych w obszarze
drogowym, woda trafia do podziemnych zbiorników oraz skrzynek
rozsączających i filtrujących i pozostaje w miejscu opadu.
To kolejna nagroda dla stosowanych przez miasto rozwiązań
projektowych. W 2020 roku jury
międzynarodowego konkursu Innovation in Politics przyznało Burmistrzowi Arturowi Tusińskiemu wy-
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Innowacyjny Samorząd 2021

różnienie za działania innowacyjne
w dziedzinie ekologii, a w szczególności za rozwiązania w zakresie
retencjonowania wód w obszarze
budownictwa drogowego.
Małgorzata Smysło
Sekretarz Miasta

Nie będzie planowanej termomodernizacji willi Hel
W połowie lutego br. do Urzędu Miasta Podkowa Leśna wpłynęło zawiadomienie Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania willi Hel
wraz z terenem posesji do rejestru zabytków. Podobnie jak w przypadku Alei Lipowej oznacza to zakaz
prowadzenia prac budowlanych oraz utratę pozyskanej na ten cel dotacji ze środków europejskich.
Niemal dwa lata temu informowaliśmy, że miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 527.542 zł
(koszty kwalifikowane, przy wartości
projektu 719.079 zł) na przeprowadzenie termomodernizacji oraz wymianę źródeł ciepła w budynkach
komunalnych.
Wszczęcie przez organ konserwatorski postępowania w sprawie wpi-

sania willi Hel do rejestru zabytków
skutkuje zakazem prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich,
robót budowlanych i podejmowania
innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub
zmiany wyglądu zabytku do momentu zakończenia sprawy. Oznacza to,
że termomodernizacja obiektu nie
zostanie przeprowadzona.

Jest to tym bardziej niezrozumiała
decyzja, że od 2 lat w budynku prowadzone są prace, na które konserwator
każdorazowo wydaje pozytywne decyzje. We wrześniu ubiegłego roku
wydane zostały wytyczne konserwatorskie, wg których opracowano dokumentację techniczną i do których
dostosowano zakres. W tym czasie
miastu dwukrotnie udało się zmienić
umowę o dofinansowanie tak, aby
wymagania konserwatora nie zniweczyły starań o pozyskanie środków.
W chwili obecnej nie wiadomo, czy
brak termomodernizacji willi Hel nie
będzie miał dotkliwszych skutków
w postaci utraty całego dofinansowania, w tym części przeznaczonej
na prace przy budynku komunalnym
przy ul. Jaworowej 13. Budynek na
Jaworowej ma więcej szczęścia i już
w marcu do wykonawców zostały rozesłane zapytania ofertowe dotyczące prowadzenia planowanych prac.
Joanna Oracka
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

2

Wieści z urzędu
Z końcem marca zakończono przebudowę ul. Błońskiej
na odcinku od ul. Jeleniej do
ul. Myśliwskiej.
W ramach przebudowy została
wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,00 m. Po
stronie południowej wykonano
chodnik z szarej kostki betonowej. Z kostki betonowej wykonano
także dojścia do posesji i zjazdy.
Wody opadowe odprowadzane są
za pomocą kanalizacji deszczowej
oraz podziemnych skrzynek retencyjno – rozsączających. Zamontowany system zatrzymywania wód
opadowych pozwoli na retencjonowanie ponad 1500 m³ deszczówki w roku. Na pasach zieleni
rozłożono humus i zasiano trawę.
W zakresie nowej stałej organizacji

Zakończenie przebudowy
ul. Błońskiej
ruchu wprowadzono strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h.
W terminie późniejszym planowane są nasadzenia roślin. Ponadto, jak tylko pojawią się możliwości

Kolumbarium
Na początku lutego Urząd Miasta zawarł umowę na rozbudowę
nowego kolumbarium na terenie
cmentarza w Podkowie Leśnej
przy ul. Ogrodowej. W dobudowanej części zaplanowano 27 krypt
na urny, po trzy krypty w pionie.
Cały projekt kolumbarium opracowany jest na 150 krypt, tj. na urny
w 3 rzędach po 50.
Zakres prac, zgodnie z umową
obejmował wykonanie fundamentów i ich izolacji, postawienie ścian

kolumbarium z cegły klinkierowej,
wylanie stropów betonowych oraz
wykonanie pokrycia dachu blachą
nawiązującą barwą do koloru cegły, z której wykonane jest kolumbarium. Wzdłuż kolumbarium jest
wykonany chodnik z kostki.
W ciągu ostatniego półrocza,
dzięki podjętym działaniom na
cmentarzu przybyło 78 miejsc pochówku.

Andrzej Rogalski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

finansowe, miasto zmodernizuje
istniejące linie oświetlenia.
Marta Sidor
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Remont
fragmentu

odwodnienia
w ul. Błońskiej
W związku z ciągłym zalewaniem wodami opadowymi wjazdu
i części ulicy w rejonie budynku
biblioteki i związanymi z tym dużymi uciążliwościami dla mieszkańców, Urząd Miasta zawarł
umowę na wykonanie remontu
fragmentu odwodnienia ulicy
Błońskiej w rejonie budynku Biblioteki Miejskiej.
Zakres prac obejmował wymianę dwóch uszkodzonych studni
chłonnych oraz rur łączących
obie studnie, a także montaż kratki ściekowej. Dwie nowe studnie
chłonne z funkcją rozsączania
zostały posadowione w miejscu
istniejących. Grunt wokół studni
został wymieniony na żwirowy,
umożliwiający szybkie przenikanie wody. W ramach remontu naprawiono także nawierzchnię asfaltową przy budynku biblioteki.
Andrzej Rogalski
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Kondycja finansowa Podkowy Leśnej
6. pozycję zajmujemy w Rankingu Samorządów 2019: Potencjał finansowy miast i gmin (ranking nadwyżki operacyjnej netto). Od kilku ostatnich lat, regularnie zajmujemy wysokie miejsca w rankingach mierzących wskaźniki ekonomiczne, jakości zarządzania czy opisujące rozwój i standard życia mieszkańców.
Najbardziej cieszą informacje
o zwycięstwie w rankingach, które są opracowywane przez zespoły naukowców, akademików
czy ekspertów z danej dziedziny.
W efekcie analiz wyłania się liderów z wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce,
czyli 2477 na szczeblu gminnym,
316 powiatowym i 16 wojewódzkim. Podkowa Leśna najczęściej
konkuruje w kategorii miast, gmin
miejsko-wiejskich, w tym miast powiatowych z wyłączeniem miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
Ranking, o którym wspominam,
jest ważny, bo dotyczy „poduszki
bezpieczeństwa budżetowego”. Ma
to o tyle istotne znaczenie, że nadwyżka netto pokazuje możliwości
rozwojowe gminy, a sam ranking
uwzględnia negatywne dla samorządu zmiany zmniejszające dochody podatkowe, jak i sytuację wywołaną pierwszym pełnym rokiem
pandemii.
Od dłuższego czasu sytuacja finansowa samorządów jest trudniejsza niż sugeruje to rząd w oficjalnych
komunikatach.
Prof.
Swianiewicz w swoim komentarzu
do rankingu pisze „Wspomniane
przepisy podatkowe, rosnące koszty wykonywania różnych zadań,
sprawiały, że dane o wzroście mierzonych w wartościach absolutnych
dochodów były bardzo mylące.
Świadczą o tym chociażby dane odnoszące się do nadwyżki operacyjnej budżetu. Liczba jednostek samorządowych notujących w latach
2017-2019 nadwyżkę operacyjną
powyżej 15% budżetu zmniejszyła
się – w porównaniu z analogicznym wskaźnikiem wyliczonym dla
danych o dwa lata wcześniejszych
(czyli dla lat 2015-2017) – z 330
do 241. O ile w przypadku samorządów wojewódzkich i powiatowych
4

dla całych trzech lat. Mówimy więc,
o stopniowym pogarszaniu się kondycji finansowej samorządów.

ta negatywna tendencja nie jest widoczna, to w przypadku gmin rzuca
się w oczy bardzo wyraźnie. Wśród
miast na prawach powiatu taką stosunkowo wysoką nadwyżkę zanotowały w latach 2017-2019 tylko
3. Z kolei liczba samorządów notujących deficyt bieżący (czyli niższe dochody bieżące od wydatków
bieżących) – wprawdzie w dalszym
ciągu niska – wzrosła z 8 w 2017 do
11 w 2018 i do 14 w 2019 r.”
Zamknięcie gospodarki związane
z pandemią z jednej strony spowodowało potrzebę dodatkowych
wydatków, a z drugiej prowadziło
do dramatycznego załamania dochodów samorządów.
W miastach na prawach powiatu
nadwyżka operacyjna (w porównaniu z trzema kwartałami 2019 r.)
była średnio mniejsza o 39,5%,
a w pozostałych gminach o 32%.
Nie była to zatem korekta, ale dramatyczne załamanie.
Ranking dotyczy wskaźnika, którym jest średnia wartość nadwyżki
operacyjnej netto z lat 2017-2019,
Warto zwrócić uwagę, że w przypadku połowy miast na prawach
powiatu oraz gmin wartość dla
roku 2019 była niższa niż średnia

Tabela 1. Liczba samorządów notujących deficyt bieżący na koniec 2019 r.
Deficyt
bieżący
brutto

Deficyt
bieżący
netto

Województwa

0

0

Powiaty

1

26

Miasta na
prawach powiatu

0

5

Gminy

13

224

Razem

14

255

Jeśli patrzymy na dane odnoszące się do średniej z lat 2017-2019,
to samorządów notujących deficyt
operacyjny netto w tym okresie
znajdujemy 121 (por. także tabela 2).
Podkowa Leśna nie zanotowała deficytu w badanym okresie,
bo nadwyżka operacyjna netto
w 2019 r. wyniosła więcej niż średnia z lat 2017-2019 r. Zajęliśmy
6 miejsce na 606 klasyfikowanych
gmin miejskich i miejsko-wiejskich,

Tabela 2. Wielkość nadwyżki operacyjnej netto per capita
(średnia z lat 2017-2019)
>1000

500-1000 100-500 10-100 0-10 <0(deficyt)

Województwa

0

0

1

15

0

0

Powiaty

0

0

48

244

7

15

Miasta na
prawach powiatu

3

12

43

6

1

1

miasta powiatowe

1

25

211

23

1

6

Inne miasta

17

72

428

59

5

25

Gminy wiejskie

43

191

1077

141

11

74

Razem

64

300

1808

488

25

121
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a pod względem wartości bezwzględnej 17. w Polsce wśród
wszystkich jednostek samorządu
terytorialnego.
Znaleźliśmy się w ekskluzywnym gronie jednostek z nadwyżką per capita przekraczającą
1000 zł, w tej grupie nie znajdujemy żadnego miasta wojewódzkiego (najlepszy rezultat notuje
Gdańsk – 775 zł). Wśród mniejszych miast na prawach powiatu
najokazalszą nadwyżką odznacza
się Sopot (1421 zł), ale w zestawieniu wszystkich samorządów
gminnych znalazłby się dopiero na
24 miejscu, a kolejne najzamożniejsze miasta na prawach powiatu jeszcze niżej: Świnoujście (nadwyżka 1281 zł) na 28 oraz Gliwice
(1175 zł) na 39 miejscu.
Liderami rankingu są gminy
charakteryzujące się wysokimi
dochodami z podatków lokalnych, w tym od nieruchomości
(jak kopalnie), podatki portowe
czy tymi związanymi z turystyką.
W gronie liderów pod tym względem, też jesteśmy wyjątkowi.
Aby utrzymać te dobre wskaźniki, podejmujemy od lat wiele
działań z zakresu optymalizacji
kosztów, czyli oszczędności jak
i efektywności wydatków, ale
też takich, które w perspektywie
długoletniej mają przyczynić się
do poprawy struktury dochodów miasta i dywersyfikacji ich
źródeł. Np. te związane z proponowanymi zmianami w Studium
Zagospodarowania Przestrzennego. Bez ciągłego poszukiwania
możliwości poprawy kondycji finansowej, uniezależniania się od
udziału w dochodach PIT, tym
samym zwiększania obojętności
budżetu na decyzje, które zapadają poza naszym miastem, może
dojść do stopniowego ubożenia
miasta i stagnacji, jaka jeszcze kilka lat temu miała miejsce. Niestety, w tym wypadku, należy sobie
wziąć do serca, że z kryzysów gospodarczych wychodzi się dużo
dłużej niż trwa okres prosperity.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna

Narodowy Spis
Powszechny 2021
Szanowni Państwo,
Od 1 kwietnia do 30 września
2021 r. na terenie całej Polski realizowany jest Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań
2021 (NSP 2021). Obowiązek spisowy dotyczy każdej osoby mieszkającej w naszym mieście.
Mając świadomość powagi obecnej, trudnej i nieprzewidywalnej
sytuacji, podczas której na pierwszym miejscu jest troska o zdrowie,
dołożono wszelkich starań aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo.
Dlatego też przyjęte obecnie metody udziału w spisie wykluczają
konieczność kontaktu osobistego
z osobami z zewnątrz.
Podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy poprzez aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/.
W ten sposób możemy wypełnić
obowiązek spisowy w domu w dogodnym dla siebie terminie. Do
elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz
z nazwiskiem rodowym matki.
Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, mogą zgłosić się
do *Urzędu Gminy/Urzędu Miasta, gdzie będzie czekać specjalnie
przygotowane stanowisko z komputerem i przeszkolony pracownik
naszego Urzędu. Drugą wygodną
i bezpieczną opcją jest spis przez
telefon. Wystarczy zadzwonić
na infolinię spisową pod numer
22 279 99 99. Infolinia działa od
poniedziałku do piątku od 8:00 do
18:00.
Rachmistrzowie włączą się do
prac spisowych w późniejszym terminie i w pierwszej kolejności, ze
względu na sytuację epidemiczną,
będą się kontaktować z niespisanymi osobami telefonicznie.
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane
przez statystykę publiczną gwaran-

tują pełną ochronę gromadzonych
informacji. Wszystkie dane zebrane
od respondentów są objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie
i starannie zabezpieczone.
W razie pytań lub wątpliwości
dotyczących NSP 2021 należy kontaktować się z Gminnym Biurem
Spisowym (Koordynator GBS – Beata Krupa, tel. 22 759 21 06).
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://spis.gov.pl/
oraz na stronach 6-7 niniejszego
numeru Biuletynu.
Przypominając o wspólnej odpowiedzialności za nasze miasto,
proszę o udział w spisie powszechnym 2021.
Beata Krupa
Koordynator Gminnego Biura Spisowego
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Spisz się, bo liczysz się dla Polski!

1 kwietnia br. rozpoczęło się największe i najważniejsze badanie polskiej statystyki publicznej, czyli
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podczas spisu dowiemy się m.in. ilu nas jest, jacy
jesteśmy i w jakich warunkach mieszkamy. Dane spisowe mają ogromne znaczenie dla przyszłości
naszego kraju, województwa i gminy, dlatego tak ważne jest, żeby spisał się każdy z nas.
Spisy powszechne są przeprowadzane na całym świecie, a ich rola jest
nie do przecenienia. Właśnie dzięki
spisom władze państwowe, regionalne i lokalne mają dostęp do informacji
i danych niezbędnych do podejmowania działań na rzecz społeczeństwa.
Spisy ludności mają długą tradycję –
w Polsce tego rodzaju przedsięwzięcia
są realizowane od ponad 200 lat!

Uczcij 100-lecie pierwszego
spisu Niepodległej

Pierwszym badaniem na ziemiach
polskich, które przypominało współczesny spis powszechny, była „Lustracja dymów i podanie ludności”
przeprowadzona w 1789 r. na podstawie decyzji Sejmu Czteroletniego. Jak
można domyślić się z nazwy, liczono
wtedy mieszkańców i „dymy”, czyli
domy wyposażone w komin.
Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis powszechny ludności odbył się w Polsce już po odzyskaniu
niepodległości. Dla odradzającej się
Rzeczpospolitej przeprowadzenie spisu było jednym z priorytetów, ale ze
względu na niezwykle trudną sytuację młodego państwa udało się go
zorganizować dopiero w 1921 roku.
„Pierwszy Powszechny Spis Ludności”
pokazał, że odrodzoną Rzeczpospolitą
zamieszkiwało 25,7 mln osób. Etniczni
Polacy stanowili niecałe 70% ludności,
najliczebniejszą mniejszością narodową byli Ukraińcy (15%).
Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbywa
się zatem w stulecie pierwszego spisu
powszechnego odrodzonej Polski.

Spisać musi się KAŻDY

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań
w 2021 r. obowiązkowi spisowemu
podlegają:
n Polacy mieszkający w Polsce
mający miejsce zamieszkania (rozumiane jako miejsce zameldowania
stałego lub czasowego, bądź jako
6

miejsce zamieszkania stałe lub czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,
cudzoziemcy
mieszkający
n
w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu
na to czy są zameldowani, czy nie)
w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego
zakwaterowania,
n Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na
okres przebywania), którzy nie
wymeldowali się z pobytu stałego
w Polsce w związku z wyjazdem na
stałe za granicę,
n osoby bezdomne bez dachu nad
głową – obywatele polscy i cudzoziemcy,
n mieszkania, budynki, obiekty
zbiorowego zakwaterowania oraz
zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
W przypadku osób niepełnoletnich
spisu w ich imieniu dokonują rodzice
lub prawni opiekunowie.

Dlaczego spis jest tak ważny

Inicjatywy spisowe podejmowane
przez Sejm Czteroletni, jak i w momencie odradzania niepodległej
Polski, wynikały z przeświadczenia,
że wiedza o ludności, jej strukturze
i zróżnicowaniu, jest niezbędna dla
sprawnego zarządzania państwem.
Dziś jest podobnie – prowadzenie
jakichkolwiek skutecznych działań
w przestrzeni publicznej wymaga
wiedzy i danych statystycznych.
Spisy powszechne odbywają się
w Polsce co 10 lat. Na tyle często,
by dane spisowe były aktualne, ale
jednocześnie możliwie rzadko, by minimalizować koszty i ograniczać konieczność angażowania czasu i uwagi
mieszkańców.
Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności

i Mieszkań 2021 będą służyć do planowania i podejmowania działań we
wszystkich najważniejszych dla kraju
sferach: w polityce rodzinnej, mieszkaniowej, edukacyjnej, zdrowotnej
a nawet transportowej.
Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy proszeni
o podanie miejsca zamieszkania
oraz lokalizację miejsca pracy. Dzięki
temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do pracy na poziomie kraju, województwa, a nawet
gminy. To z kolei pozwoli władzom
lokalnym poznać potrzeby transportowe mieszkańców i organizować
połączenia w regionie.
Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu poznamy dokładnie
przede wszystkim sytuację demograficzną polskiego społeczeństwa
i naszej gminy, a także przyjrzymy się
najważniejszym wyzwaniom związanym z tym tematem: z jednej strony
urodzeniom i dzietności, z drugiej zaś
coraz intensywniejszemu starzeniu
się naszego społeczeństwa. Spis to
również jedyne badanie dające pełny
obraz poziomu wykształcenia wszystkich mieszkańców, niepełnosprawności, wyznania czy narodowości.

Najlepiej przez Internet
– w domu lub w Urzędzie

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest pierwszym w historii polskich spisów ludności, w którym PODSTAWOWĄ
I OBOWIĄZKOWĄ metodą jest samospis internetowy. W ten sposób
statystyka publiczna wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom
dotyczącym możliwości elektronicznego załatwiania spraw urzędowych.
Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wygodnie i bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia,
a nawet nocy. Aplikacja spisowa jest
dostępna jest stronie internetowej:
https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do
końca spisu.

Wieści z urzędu
Osoby, które nie mają w domu
komputera i Internetu, mogą zgłosić się do Urzędu Miasta. W każdej
gminie w Polsce powinno funkcjonować miejsce do samospisu internetowego, będzie też można liczyć na
wsparcie wyznaczonego pracownika
Urzędu. Ze względu na ograniczenia
epidemiczne, warto wcześniej zadzwonić do Urzędu i zapytać o możliwość spisania się.

Rachmistrz osobiście lub
telefonicznie

Z osobami, które nie spiszą się
przez Internet skontaktuje się rachmistrz spisowy. W sumie na terenie
województwa mazowieckiego jest
ich 2,5 tys. Osoby będące rachmistrzami przeszły specjalne szkolenie
zakończone egzaminem. Musiały
też złożyć przysięgę zachowania tajemnicy statystycznej – nie wolno
im pod żadnym pozorem ujawniać
i przekazywać informacji uzyskanych
podczas wywiadów spisowych.

Praca rachmistrzów spisowych odbywa się na dwa sposoby: poprzez
wywiad bezpośredni i telefoniczny.
Forma prowadzonych wywiadów będzie zależeć od sytuacji epidemicznej
oraz preferencji rachmistrzów.
W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza warto skontaktować się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99.
WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub
zadzwoni rachmistrz spisowy, musimy się zgodzić na rozmowę i nie
możemy już poprosić o możliwość
samodzielnego spisania się przez Internet. Dlatego warto jak najszybciej
skorzystać z aplikacji spisowej i wypełnić obowiązek spisowy w dogodnym dla siebie momencie.

Nie będzie sprawdzany
majątek

W trakcie spisu powszechnego nie
będą zbierane ŻADNE informacje
dotyczące majątku, oszczędności czy
posiadanych kosztowności. Również

w części formularza dotyczącej zasobów mieszkaniowych NIE BĘDZIE pytań o wartość nieruchomości.
Rachmistrz może zadawać pytania
WYŁĄCZNIE zawarte w formularzu
spisowym. Nie ma zatem np. prawa
sprawdzać, czy mamy w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny i czy opłacamy za niego abonament.
Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś
wątpliwości i woli mieć samodzielną
kontrolę nad treścią odpowiedzi w
formularzu spisowym, powinien wybrać aplikację spisową i jak najszybciej
ją wypełnić.
Mieszkańców województwa mazowieckiego zachęcamy do śledzenia
strony internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie – będą na
nich czekać ciekawe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania!
Więcej informacji znajduje się na
stronie https://spis.gov.pl.
Materiał przygotowany
przez GUS

Spis powszechny – bądź czujny i nie podawaj
danych przypadkowym osobom/firmom!
Podstawową formą jest tak zwany samospis internetowy, czyli po
prostu wypełnienie formularza
dostępnego na stronie internetowej nsp2021.spis.gov.pl. Zalogować można się przez profil zaufany,
bankowość elektroniczną lub po
prostu numer PESEL (z dodatkowym uwierzytelnieniem w postaci
odpowiedzi na pytania o rodziców).
Jeśli nie masz dostępu do Internetu czy też komputera, możesz
udać się do swojego urzędu gminy
lub wojewódzkiego urzędu statystycznego, gdzie przygotowane zostały specjalne stanowiska komputerowe lub zadzwonić pod numer
22 279 99 99.

Rachmistrza można
zweryfikować

Jeśli nic się nie zmieni, to rachmistrzowie nas nie odwiedzą, ale będą
mogli dzwonić, by spisać tych, którzy nie zrobili tego samodzielnie.
Ten etap wystartuje 4 maja bieżącego roku. Jeśli ktoś podający się
za rachmistrza zadzwoni do ciebie

w sprawie spisu wcześniej, zignoruj
go, bo najprawdopodobniej jest to
oszust.
Przede wszystkim poda ci on
swoje imię i nazwisko oraz numer
identyfikatora. Możesz go zweryfikować po tych danych – albo na
infolinii GUS (22 279 99 99) albo
przez formularz na stronie internetowej https://rachmistrz.stat.gov.
pl/formularz/. Po drugie: rachmistrzowie będą dzwonić do respondentów z konkretnego numeru telefonu: 22 828 88 88.
W trakcie spisu powszechnego
nie będą zbierane ŻADNE informacje dotyczące majątku, oszczędności czy posiadanych kosztowności.
Również w części formularza dotyczącej zasobów mieszkaniowych
NIE BĘDZIE pytań o wartość nieruchomości.

Trzeba uważać na oszustów

Ekspert serwisu ChronPESEL.pl
Bartłomiej Drozd zwraca uwagę,
że 60 proc. Polaków obawia się, że
w czasie pandemii ich dane oso-

bowe trafią w niepowołane ręce,
a aktywni od początku epidemii
koronawirusa oszuści mogą w tym
wypadku próbować wyłudzić nasze dane.
Jak wynika z badania Krajowego
Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczeji ChronPESEL.pl,
w czasie pandemii 18 proc. Polaków doświadczyło próby oszustwa poprzez otrzymanie podejrzanego telefonu, SMS lub wiadomości e-mail.
Dlatego nie reagujmy na próbę
otrzymania danych poprzez zwrotny sms, logowanie się do niewiadomego systemu bądź na anonimową
platformę, a także za pośrednictwem
rozmowy
telefonicznej
z osobą niezidentyfikowaną.
Uczulmy na to również naszych
bliskich i zadbajmy o to, by starsi
członkowie naszej rodziny wiedzieli, jak postępować, a najlepiej sami
pomóżmy im wypełnić formularz.
Małgorzata Smysło
Sekretarz Miasta
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96 lat Podkowy Leśnej

Z okazji Dnia Miasta Podkowa Leśna w piątek 9 kwietnia Burmistrz Miasta Artur Tusiński,
Przewodniczący Rady Miasta Michał Gołąb oraz Proboszcz parafii św. Krzysztofa ks. Wojciech Osial złożyli kwiaty pod figurą Matki Boskiej na skwerze ks. B. Kolasińskiego.
Tego dnia na kanale Miasta Podkowa Leśna w serwisie YouTube
odbyła się premiera spotu Podkowy
Leśnej „Miasto Ogród Możliwości”
zrealizowanego na zlecenie Urzędu
Miasta przez Ewę Golis z zespołem.

W piątek otwarto także wystawę
ilustracji Jakuba Cwieczkowskiego
do książki Małgorzaty Wittels „Fotoplastykon. Obrazki z dawnej Podkowy”. Ekspozycję można oglądać
w plenerze na ogrodzeniu willi Gay-

Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie
Dnia 17 marca 2021 roku Państwo Ewa i Mirosław Izdebscy
odebrali z rąk Burmistrza Miasta
Podkowa Leśna Artura Tusińskiego Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, nadane przez Prezydenta RP. Jubilaci obchodzili 50.
rocznicę ślubu. Uroczystość odbyła się w tej samej sali ślubów
Urzędu Stanu Cywilnego Podkowa
Leśna, w której pół wieku temu zawarli związek małżeński.
Z okazji jubileuszu raz jeszcze
składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego życia.
Zofia Chojnacka
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Podkowa Leśna
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czaka przy ul. Jana Pawła II i Modrzewiowej oraz online na stronie
www.ckiopodkowa.pl.
Joanna Pietrzak
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Wieści z urzędu

Młodzież z podkowiańskich szkół
w akcji społecznej

W dniach 22-26 marca odbyła się akcja dostarczania
maseczek otrzymanych od rządu RP dla mieszkańców
Podkowy Leśnej. Dla każdego mieszkańca przeznaczone
były cztery maseczki.
Wspaniałą postawą wykazali się
uczniowie podkowiańskich szkół,
którzy jako wolontariusze licznie
zgłosili się do pomocy. 29 osób
z siódmych i ósmych klas przepracowało w sumie 156 godzin w ciągu
5 dni. W tym czasie zostało przygotowanych ponad 3 500 pakietów
maseczek, które następnie trafiły
do mieszkańców. Podkreślenia wymaga fakt, iż młodzież obciążona
lekcjami online wszystkie czynności wykonywała w swoim wolnym
czasie, często zdarzało się, że wolontariusz robił przerwę w pracy na

udział w zajęciach pozalekcyjnych,
a następnie z pozytywnym nastawieniem kończył zadanie wolontariackie.
Taka postawa młodzieży, dobrze
przeprowadzona akcja, skrupulatnie
wykonywana praca, chęć do wolontariatu i przede wszystkim entuzjazm i zadowolenie z wykazanej
pomocy pozwalają nam planować
kolejne wspólne akcje z podkowiańskimi uczniami w roli wolontariuszy.
Pakiety z maseczkami trafiły do
osób zameldowanych na terenie
naszego miasta.

Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał swojego pakietu, zapraszamy
do kontaktu z Urzędem Miasta.
Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Zagospodarowanie terenu przy torach
rowerowych pumptrack

W zeszłym roku zakończyły się
prace przy budowie torów rowerowych przy ul. Brwinowskiej
30. Oprócz prac budowlanych
teren został także uporządkowany, wypielęgnowano zieleń.
To jednak nie koniec prac. Miasto planuje wydzierżawienie pozostałej części działki pod cele
usługowe. W założeniu na te-

renie miałby powstać nieduży,
parterowy budynek modułowy
z drewnianą elewacją, przeznaczony na cele gastronomiczne i/
lub warsztatowe. Otrzymaliśmy
pozytywną opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, który zaaprobował powyższe rozwiązanie. Planowane
pomieszczenia będą finansowa-

ne przez wybranego w konkursie
oferenta, z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich i zapisami obowiązującego dla działki
planu miejscowego. Planowane
zagospodarowanie terenu pozwoli na uzupełnienie obecnej oferty
torów rowerowych pumptrack.
Michał Wojtkowiak
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Podkowiańska Karta Mieszkańca

Informujemy, że w związku z pandemią
koronawirusa, Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna podjął decyzję o automatycznym
przedłużeniu ważności Podkowiańskich
Kart Mieszkańca do dn. 31.12.2021 roku.
Tym samym osoby legitymujące się Podkowiańskimi Kartami Mieszkańca, których
ważność już upłynęła, bądź upłynie w tym
roku, mogą nadal korzystać z przywilejów
przysługującym uczestnikom Programu
Podkowiańska Karta Mieszkańca.
Joanna Pietrzak
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
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Staw czeka na dokończenie...

Po 17 miesiącach czekania otrzymaliśmy decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i Sportu w/s odwołania stowarzyszenia Dendropolis (z 17.09.2019 r.) od decyzji Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 16.08.2019 r. zezwalającej miastu Podkowa Leśna na
dalsze prowadzenie prac związanych z rewitalizacją stawu na podstawie projektu zamiennego.
Decyzja Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
i Sportu

Decyzja Ministra, która wpłynęła
do urzędu 15 lutego 2021 r. uchyla
decyzję konserwatora i przekazuje
ją do ponownego rozpatrzenia Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
Ktoś może powiedzieć, że źle. Owszem, ale nie do końca. Po blisko
dwóch latach od złożenia projektu
(pozytywnie zaopiniowanego) i blisko półtorarocznym czasie oczekiwania, w końcu wiemy na czym
stoimy. Decyzja Ministra nie jest
w żadnym stopniu zaskoczeniem.
Spodziewaliśmy się takiego obrotu
sprawy. Pomiędzy pisaniem ponagleń, domaganiem się podjęcia działań przez ministerstwo, przygotowywaliśmy się na taką sytuację. Choć
uważamy, że decyzja Ministra nie
opiera się na merytorycznych przesłankach, nie wnieśliśmy sprzeciwu
od decyzji, uznając, że procesowanie
się na tym etapie jest zbędne.
10

Dokumentacja wraz z opraco- -POLSKA, na co dzień pracujących
waniem eksperckim ponownie trafia do Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Zgodnie z procedurą KPA, zwróciliśmy się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z prośbą o wydanie kolejnej decyzji
i zgody na dalsze kontynuowanie
prac. Do podania, oprócz projektu,
zostały załączone materiały, które
miejmy nadzieję rozwieją wątpliwości Ministra, definitywnie rozstrzygną kwestie zawierane w zarzutach
stowarzyszenia.
Jeszcze w zeszłym roku poprosiliśmy o pomoc środowisko konserwatorów specjalizujących się
zabytkowych założeniach parkowych, współpracujących przy międzynarodowym programie HICAPS
– Historical Castle Parks oraz skupionych wokół Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej
Rady Ochrony Zabytków ICOMOS

na rzecz utrwalania dziedzictwa historycznego parków i zespołów pałacowoparkowych w Polsce i innych
krajach Europy.
Miejmy nadzieję, że pozytywne
opinie ekspertów na temat proponowanego przez miasto rozwiązania
pozwoli szybko uporać się z dokończeniem przebudowy stawu i skupić na kolejnych tematach. Oprócz
projektu, wytycznych konserwatorskich, analiz i ekspertyz dendrologicznych, numerycznych modeli
terenu, dużej ilości materiałów historycznych, wykonawca wykonał
dodatkowe pomiary niwelety terenu w parku.
Projektant pokazał wariantowo
jak wyglądałby staw zaprojektowany przez Danielewicza, gdybyśmy
wykonali go dzisiaj wg. projektu
z 1927 r. Ponadto wykonaliśmy kolejne opinie budowlane dotyczące
stanu wykonanych prac, wszystko
aby zakończyć kwestie ciągle „wrzucanych” wątków pobocznych.

Wieści z urzędu
W interesie społecznym mieszkańców i miasta jest jak najszybsze
dokończenie budowy. Czekamy na
niego prawie dwa lata.
Trzymajmy kciuki za sprawę
i miejmy nadzieję, że naukowe argumenty, poparte bogatym, zebranym
materiałem dowodowym zakończą
się pozytywnie dla mieszkańców.
Hipotetycznie rzecz ujmując, gdy
weźmiemy pod uwagę terminy
wynikające z KPA i założymy dobrą wolę stron (zaniechanie składania odwołań i protestów przez
stowarzyszenie Dendropolis), prawomocną decyzję konserwatora
powinniśmy otrzymać najpóźniej
do końca czerwca, a to pozwoli
wykonawcy na dokończenie budowy do końca sierpnia br.

Kontrola budowy

27 stycznia br. miała miejsce kolejna kontrola prowadzonej w parku inwestycji przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, zainicjowana kolejnymi
skargami Dendropolis. Jej efektem
były zalecenia nakazujące miastu
Podkowa Leśne w terminie do 15
marca 2021 r. zabezpieczenie terenu

budowy zbiornika wodnego w sposób uniemożliwiający dostęp osób
trzecich. Nie stwierdzono zniszczenia substancji zabytkowej czy innych
nieprawidłowości, kolejna kontrola
zapowiedziana jest na 26 kwietnia.
Teren zgodnie z zaleceniami został
ponownie ogrodzony.
Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Całość materiałów zostanie zamieszczona w zakładce na stronie
www miasta, a o przebiegu sprawy
będziecie Państwo informowani
przez wszystkie dostępne kanały
komunikacyjne miasta.

Zgłoś imię dla pomnika przyrody
– dębu szypułkowego

Na terenie Podkowy Leśnej po bieżącej inwentaryzacji w skład chronionych alei i pomników
przyrody wchodzi 410 drzew z gatunków: brzoza brodawkowata, buk pospolity, lipa drobnolistna,
sosna zwyczajna i dąb szypułkowy oraz 3 głazy narzutowe (znajdują się w ogrodzie przy kościele).
Pod koniec 2016 roku przeprowadzono prace pielęgnacyjne
i konserwacyjne 196 drzew pomnikowych (usunięto posusz i założono wiązania elastyczne, w zależności od potrzeb).
Na terenie Leśnictwa Podkowa
Leśna rośnie jeden z najstarszych
pomników przyrody w Podkowie
Leśnej – potężny, ok. 300 letni dąb
szypułkowy, o obwodzie ok. 5,6 m.
Stare drzewa, z racji swojej długowieczności, często były „niemymi”
świadkami wydarzeń historycznych
lub stanowiły ważne dla lokalnych
społeczności symbole trwania natury w zmieniającym się świecie.
Z tego też powodu proponujemy
mieszkańcom nadanie temu pomnikowi przyrody imienia, które mogłoby upamiętnić ważną datę z na-

szych podkowiańskich dziejów lub
też osobę związaną z lokalną historią. Formalnie imię nadaje Rada Miasta. Takie drzewo wraz z tabliczką
znamionową/informacyjną mogłoby też znaleźć się jako atrakcja turystyczna w lokalnym podkowiańskim
przewodniku.
Propozycję imienia wraz z pisemnym uzasadnieniem prosimy
zgłaszać bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miasta lub na e-mail:
urzadmiasta@podkowalesna.pl
do 30 maja 2021 r. Zachęcamy do
aktywności wszystkich mieszkańców, także młodzież szkolną.
Dla wnioskodawcy, którego propozycja spotka się z akceptacją
Rady Miasta i w konsekwencji dąb
otrzyma wskazane imię, przewidziany jest upominek.
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Wieści z urzędu

Ścieżka rowerowa przy 720

Miasto Podkowa Leśna wraz z Gminą Nadarzyn i Gminą Brwinów podjęły współpracę w zakresie budowy
ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od skrzy-

żowania z ul. Piaseckiego w Otrębusach do skrzyżowania z ul. Plantową
w Nadarzynie. Na sesji w dniu 25 marca 2021 r. Rada Miasta wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia między
gminami, którego celem jest opracowanie koncepcji budowy ścieżki.
Liderem porozumienia będzie gmina
Nadarzyn, która zleci opracowanie
dokumentacji, a sygnatariusze porozumienia będą partycypować w kosztach. Koncepcja po uzgodnieniu między gminami zostanie przekazana
jako pomoc rzeczowa Województwu

Mazowieckiemu, które zgodnie ze
wstępnymi założeniami sfinansuje
w całości wykonanie inwestycji.
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż
trasy 720 jest niezwykle dla nas
ważna, gdyż umożliwi bezpieczne
skomunikowanie ruchu rowerowego między gminami, uzupełniając
system ścieżek rowerowych budowanych na terenie powiatów grodziskiego i pruszkowskiego.
Marta Sidor
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

List mieszkańca

Dziecięce marzenie
Pierwsze dni lutego 2021 roku
przypomniały, a niektórym mieszkańcom Podkowy Leśnej po raz
pierwszy ukazały, jak fascynująca
jest Podkowa w zimowej, udekorowanej śniegiem i mrozem, słonecznej scenerii. Ta okoliczność również
i mnie poruszyła.
Przypomniały mi się dwa zdarzenia – obrazy. Zdarzenie pierwsze
sprzed niemal 60 lat i zaraz po nim
obraz, a właściwie przypomnienie
snu. Kolorowego snu 10 letniego
chłopaka.
Obie te okoliczności maja ze sobą
i z Podkową Leśną bezpośredni
trwały związek. Łączy je miejsce,
którego dotyczyły, w którym się
rozgrywały. Dygresja; oczywiście
dopiero po latach przyznałem się
najbliższym, iż miewałem, zresztą
parokrotnie, powtarzające się te kolorowe sny.
Ten piękny pełen ekspresji
i barw sen dotyczył mojej rywalizacji z kolegą z ławy szkolnej. Otóż
obaj, wyposażeni w coś co przypominało dzisiejsze deskorolki,
na których kładliśmy się, pokonywaliśmy z dużą prędkością wśród
wiwatujących ludzi okolony niewysokimi bandami ziemny tor. Nie
zawsze wygrywałem tę rywalizację. Na torze była przeszkoda, którą czasem nie sposób było ominąć,
była to przeszkoda wodna – jakby
kałuża. Ta rywalizacja, wyścig rozgrywał się na terenie parku w Podkowie Leśnej.
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Zdarzenie drugie, o którym wspomniałem wcześniej to zapamiętany
widok resztek drewnianej konstrukcji w okolicy tak zwanej górki
Diablicy na terenie Podkowiańskiego parku. Był to, najprawdopodobniej, rok 1959. W Podkowie
mieszkałem już prawie dwa lata,
ale dopiero po ukończeniu 6 lat
wolno mi było samodzielnie buszować po najbliższych okolicach
mego domu. To były jednak inne
czasy. Dzisiaj nie do pomyślenia są
takie samodzielne eskapady dzieci. Wspomniałem o tej drewnianej
konstrukcji moim rodzicom, powiedzieli mi, iż są to fragmenty wieży
toru saneczkowego. Informacja ta
była na przestrzeni lat w różnych
okolicznościach i przez innych
mieszkańców Podkowy potwierdzana, w Podkowie Leśnej przed
wojną był z bardzo dużym prawdopodobieństwem czynny w okresie
zimowym tor saneczkowy.
Te moje poruszenie – rozmyślania
doprowadziły mnie do następującej
konstatacji: CZY TYLKO WOLNO
I TRZEBA MARZYĆ I ŚNIĆ, czy
może spróbować odtworzyć tor saneczkowy w Podkowie Leśnej.
Niech mieszkańcy Podkowy Leśnej umożliwią przeżywanie na
jawie emocji wszystkim chętnym.
Przede wszystkim dzieciom, a może
i dorosłym.
Postanowiłem, nie zwlekając, podzielić się tymi myślami z Panem
Burmistrzem, zadzwoniłem.

Reakcja Burmistrza Podkowy Leśnej uspokoiła mnie, że to nie jest
z gruntu szalona inicjatywa. To inicjatywa, która, zdaniem Pana Burmistrza, jeżeli już, to powinna doprowadzić do powstania obiektu
użytkowanego całorocznie. Tym
projektem zainteresowałem również
swoich kolegów, dawnych działaczy
samorządowych, radnych Podkowy
Leśnej z lat 90-94.
Zostały zainicjowane niewiążące
rozmowy, w których uczestniczy
również Pan Burmistrz. Tematem
tych rozmów są, ogólne wstępne,
rozważania związane z przybliżeniem możliwie wszystkich problemów, jakie napotkać może ewentualna realizacja tego projektu.
W ramach tych rozmów ujawniła
się możliwość potencjalnego włączenia tego projektu do działań
związanych z obchodami 100-lecia
Podkowy Leśnej.
Kończąc, uprzejmie proszę nie tylko o refleksję, czy ten projekt to tylko Dziecięce marzenie, ale również
o ewentualne wspólne działanie.
Marek Lach

Podkowa Leśna, poniedziałek,
5 kwietnia 2021 r.

Rada Miasta

Informacje Rady Miasta
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z powodu zagrożenia epidemicznego tymczasowo zawieszone zostały dyżury
radnych. Do czasu wznowienia dyżurów możliwy jest kontakt mailowy
z radnymi (wykaz adresów mailowych na ostatniej stronie Biuletynu)

lub telefonicznego poprzez Biuro
Rady Miasta (tel. 22 759 21 06).
Zachęcamy do śledzenia transmisji sesji Rady Miasta oraz posiedzeń komisji prowadzonych w trybie zdalnym, które udostępniane są
w serwisie YouTube na kanale „Miasto Podkowa Leśna”. Informacje

o planowanych spotkaniach publikowane są na stronie podkowalesna.esesja.pl oraz w kalendarzu na
stronie internetowej miasta. Zawiadomienia zamieszczane są także na
miejskich tablicach informacyjnych.
Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sesja XXV – 18.02.2021 r.
Uchwała Nr 209/XXV/2021

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania wsparcia z funduszy Unii Europejskiej dla regionu NUTS 2 -Warszawskiego Stołecznego, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 i zgłoszenia uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027
w Polsce

Uchwała Nr 210/XXV/2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Brwinów

Uchwała Nr 211/XXV/2021

w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2021 rok

Sesja XXVI – 25.03.2021 r.
Uchwała Nr 212/XXVI/2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040

Uchwała Nr 213/XXVI/2021

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 214/XXVI/2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Nadarzyn i Gminą
Brwinów w sprawie współpracy przy przygotowaniu dokumentacji projektowej pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od km 14+490 do km 18+742 - koncepcja
budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od skrzyżowania
z ul. Piaseckiego w Otrębusach do skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie wraz z
przebudową skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Jeżynową w Strzeniówce oraz ul.
Anny Marii i ul. Nadarzyńską w Otrębusach”

Uchwała Nr 215/XXVI/2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Uchwała Nr 216/XXVI/2021

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie w roku 2021 z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży i spożycia na miejscu

Uchwała Nr 217/XXVI/2021

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na
Uchwała Nr 218/XXVI/2021 okres 10 lat nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
Uchwała Nr 219/XXVI/2021 zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2021 roku”
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
Uchwała Nr 220/XXVI/2021 gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się
domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe
w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz miejsca składania deklaracji przez właścicieli
Uchwała Nr 221/XXVI/2021 nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określania
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

13

Rada Miasta
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
Uchwała Nr 222/XXVI/2021 skargi Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2021 r.
Uchwała Nr 223/XXVI/2021

w sprawie petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Uchwała Nr 224/XXVI/2021

w sprawie petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Uchwała Nr 225/XXVI/2021

w sprawie petycji „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”

Uchwała Nr 226/XXVI/2021

w sprawie petycji “Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE”

Uchwała Nr 227/XXVI/2021

w sprawie petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia
referendum ludowego

Uchwały są dostępne w Biurze Rady Miasta
i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.podkowalesna.pl)
oraz na stronie podkowalesna.esesja.pl
Beata Krupa
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Segregacja odpadów
Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)
narzuca obligatoryjny obowiązek
segregacji odpadów przez mieszkańców, a na Gminę obowiązek
osiągnięcia wysokich poziomów
recyklingu.
Dodatkowo
na Gminę został nałożony obowiązek kontrolowania, nie tylko firm
odbierających odpady, ale
również tego czy mieszkańcy
odpowiednio segregują odpady. Za nieprzeprowadzenie
takich kontroli Urzędowi grożą
kary, które wpłyną na koszty
gospodarki odpadami.
Nie chcielibyśmy, aby takie
sytuacje miały miejsce, wręcz
przeciwnie, Urząd robi wszystko co w jego mocy, aby obniżyć
koszt gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszt odbioru odpadów zmieszanych
jest obecnie dwa razy
większy niż odpadów
segregowanych. Kontrole właściwej segregacji
odpadów nie mają na celu
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karania mieszkańców, ale poprawę jakości segregacji w naszym
Mieście. Zwracamy się z prośbą
o dołożenie starań do rzetelnego
segregowania odpadów i jeszcze
raz przypominamy, że selektywna
zbiórka
odpadów komu-

nalnych jest obowiązkowa i dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości.
Wychodząc naprzeciw Państwa
pytaniom informujemy, że wszystkie informacje dotyczące właściwej
segregacji odpadów znajdują się
na stronie www.podkowalesna.pl
oraz w formie ulotki, którą załączamy do niniejszego numeru Biuletynu.
Jednocześnie przypominamy,
że pojemnik na odpady zmieszane
powinien być przystosowany do
mechanicznego opróżniania przez
specjalistyczne pojazdy odbierające odpady (powinien spełniać normę PN-EN 840). Jest to związane
z tym, że pojemniki starego typu
nie posiadają specjalnych uchwytów, które służą do załadowania
i opróżnienia pojemnika przez
śmieciarkę.
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu
z Urzędem Miasta Podkowa Leśna
pod nr: 22 759 21 21.
Alicja Stefanowicz
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Środowisko

Woda to bezcenny skarb

Bez niej nie istniałoby życie na naszej planecie. Mówiąc woda, najczęściej mamy na myśli
przejrzystą, bezbarwną ciecz, która nie ma ani zapachu, ani wyraźnego smaku. Znajdziemy ją
wszędzie: w kranie, powietrzu, ziemi, jedzeniu, w każdym żywym organizmie, również w nas.

Dla naukowców woda jest substancją chemiczną,
która składa się z ogromnych ilości, niewidzialnych gołym okiem cząsteczek z których każda zawiera w sobie
dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu.
Wody na kuli ziemskiej dzielimy na słone (których jest
znacznie więcej) i słodkie. Słone to te w morzach i oceanach. Słodkie są w jeziorach (oprócz kilku wyjątków),
rzekach, lodowcach i większości wód podziemnych. Co
ciekawe, wcale nie mają słodkiego smaku, nazywamy
ją tak tylko dla odróżnienia od wód słonych. Człowiek
może pić tylko wodę słodką. Podobnie większość zwierząt i roślin, dlatego dostęp do niej jest dla nich warunkiem życia. Wyjątkiem są zwierzęta i rośliny morskie,
które mogą żyć w wodach słonych, gdyż pozwala im na
to odpowiednia budowa ciała i potrafią potem pozbyć
się nadmiaru rozpuszczonej w niej soli. Potrafią to np.
foki lub wieloryby, które sól usuwają z moczem. Ryby
morskie wytwarzają słony śluz, a żółwie morskie i krokodyle płaczą wyjątkowo słonymi łzami.

Zasoby wody na świecie

W przyrodzie rzadko spotyka się wody tak czyste,
by można je pić bez wcześniejszego oczyszczenia. Najszybciej zanieczyszczają się rzeki i jeziora, czyli wody
powierzchniowe. Podziemne zasoby, dzięki ochronnej
warstwie gleby są czystsze. Problem zanieczyszczenia
wód jest dużym zagrożeniem dla ludzi, zwierząt i roślin.
Zanieczyszczenia dzielimy na biologiczne (np. bakterie,
wirusy), fizyczne (np. substancje stałe nie rozpuszczone
w wodzie), chemiczne (np. trucizny) oraz radioaktywne,
czyli wysyłające szkodliwe, niewidzialne promieniowanie. Zależnie od tego, skąd się w wodzie wzięły, zanieczyszczenia mogą być naturalne lub sztuczne. Naturalne
to te, które stworzyła natura – np. w wodzie rozmnożyło
się mnóstwo groźnych bakterii albo wybuchający wulkan wrzucił do rzeki popioły. Zanieczyszczenia sztuczne to te, których powstanie spowodował człowiek (np.
ścieki, czyli brudna woda z domów lub fabryk).

Woda w naszym kranie bierze się z ujęć wody, którymi najczęściej są rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki lub
głębokie studnie. Jest z nich pobierana za pomocą specjalnych pomp i zanim do nas trafi, przechodzi długą
drogę. Aby woda pobrana w ujęciu wody nadawała się
do picia i mycia, trzeba ją dokładnie oczyścić z żelaza
i magnezu. Nazywa się to uzdatnianiem wody, gdyż po
tym zabiegu jest ona „zdatna” do picia. Na początku
jest napowietrzana, czyli przepuszcza się przez nią bąbelki powietrza. To one usuwają z wody niepożądane
gazy i powodują, że część rozpuszczonych w niej zanieczyszczeń skleja się w małe grudki i tworzy osad,
który już łatwo usunąć. Czasem w wodzie rozpuszczonych jest zbyt dużo niechcianych substancji. Jeśli się
ich nie usunie, napoje przygotowane z takiej wody źle
będą smakować i mogą być niezdrowe. Dlatego wodę
przepuszcza się przez filtry, które usuwają nadmiar
niechcianych substancji. Na koniec trzeba się pozbyć
bakterii i wirusów, które zabija się podczas dezynfekcji
specjalnym substancjami i za pomocą lamp UV. Niestety, czasem nawet po uzdatnieniu woda, choć bezpieczna, nie smakuje dobrze, ma przykry zapach, a w czajniku po zagotowaniu zastawia rdzawy kamienny osad.
Na szczęście taką wodę możemy dodatkowo doczyścić
już we własnym domu – służą do tego różne filtry.
Po uzdatnieniu woda wtłaczana jest do rur wodociągowych, którymi płynie do wszystkich domów, szkół,
szpitali itp. Rury wodociągowe biegną najczęściej
wzdłuż ulic i są one zakopane głęboko pod ziemią, aby
płynąca w nich woda nie zamarzała w zimie. Płynąca
w nich stale woda powoduje, że rury się psują i osadza
się na nich rdza. Dlatego czasem woda wypływa z nich
lekko zanieczyszczona, jest mętna i ma rdzawy kolor.
Co pewien czas rury wodociągowe trzeba wyczyścić.
Nie jest to łatwe – są przecież zakopane pod ziemią!
Co dzieje się z wodą, którą już zużyjemy? Trafia z powrotem do zbiorników wodnych. Dzieje się to na kilka sposobów, ale jedno jest pewne – najpierw trzeba
ją oczyścić. Wzdłuż ulic biegną też rury kanalizacyjne,
którymi do oczyszczalni płynie zużyta, brudna woda,
czyli ścieki. Kanalizacja to nie tylko wygoda dla ludzi,
którzy nie muszą się więcej martwić, co dzieje się z ich
brudną wodą. To też najlepszy sposób, by mieć pewność, że wszystkie ścieki zostaną oczyszczone i nikt
nie będzie nimi zanieczyszczał środowiska. Tam, gdzie
kanalizacji nie ma, trafia ona najpierw do zakopanego przy domu zbiornika-szamba. Gdy jest już pełne,
ciężarówka (tzw. wóz asenizacyjny) zawozi ścieki do
oczyszczalni. Stamtąd, po oczyszczeniu, wodę można już wpuścić do rzeki. Szambo koniecznie musi być
szczelne, aby brudna woda nie mogła z niego wyciekać
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do ziemi. Jeśli się tak stanie, ścieki trafią do wód podziemnych i zanieczyszczą je, co jest bardzo szkodliwe
dla człowieka, roślin i zwierząt.
Woda jest dobrem powszechnym i wydawałoby się,
że ogólnodostępnym, jednak w rzeczywistości jest zupełnie inaczej, gdyż tylko niewielki ułamek ogólnodostępnych zasobów nadaje się do spożytkowania przez
ludzi i inne organizmy żywe. Na świecie ponad miliard
osób cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody
do picia. To 4 razy więcej, niż wynosi liczba wszystkich
mieszkańców Stanów Zjednoczonych i ponad 30 razy
więcej niż mieszkańców Polski. Powinniśmy robić
wszystko, aby rzeki i zbiorniki, które dostarczają nam
potrzebną do życia wodę, były jak najczystsze.

podziemnych. Są one jednak bardzo głęboko, a ludzie,
którzy tam żyją są zbyt biedni, by móc wybudować tak
głębokie studnie. W wielu miejscach na świecie, gdzie
brakuje jezior, rzek i studni, najważniejszym dla ludzi
źródłem wody do picia, mycia i gotowania jest woda
deszczowa. Taka sama woda pada z nieba i w Polsce
– dlaczego nie mielibyśmy z niej skorzystać? Najczęstszym i najprostszym sposobem wykorzystania deszczówki, jest podlewanie nią roślin, a szczególnie trawników. Wymagają one mnóstwa wody. Po ich podlaniu
deszczówka trafia dokładnie tam, gdzie powinna – do
gleby. Przy nowych domach, szczególnie w suchych rejonach świata, buduje się często zbiorniki do zbierania
deszczówki, którą można używać np. do spłukiwania
ubikacji lub prania ubrań – świetnie usuwa plamy.
Oszczędzanie wody nie jest trudne. Polega na wyrobieniu dobrych przyzwyczajeń przy drobnych, codziennych czynnościach. Warto np. pamiętać, by dokładnie
dokręcać kran i zakręcać wodę podczas szczotkowania
zębów lub pod prysznicem. Znacznie mniej wody zużywa się do mycia biorąc prysznic (około 50-95 litrów)
niż podczas kąpieli w wannie (około 140-180 litrów).
W kranach warto mieć małe sitka (czyli tzw. perlatory),
które sprawiają, że zamiast wodą myjemy ręce mieszaniną wody z powietrzem. Efekt ten sam, a wody potrzeba
do tego znacznie mniej. Ci, którzy mieszkają w domach,
zamiast podlewać trawnik wodą z wodociągu, mogą
do tego celu używać wody deszczowej. Wystarczy pod
wylotem rynny wkopać w ziemię dużą beczkę, gdzie
będzie się zbierać deszczówka. Warto kupować urządzenia, które zużywają mało wody. Do jednego prania
zwykła pralka potrzebuje aż 40 litrów wody, a nowoczesna – tylko 20. To duża różnica. Przez 5 lat robimy
około tysiąca prań, więc nowoczesna pralka zaoszczędzi w ten sposób 20 tysięcy litrów wody. Zmywarka
do naczyń to nie tylko oszczędność czasu, ale i wody.
Podczas jednego zmywania zużywa ona znacznie mniej
wody i substancji do mycia, niż gdyby każdy talerzyk,
kubeczek i garnek osobno namydlać i spłukiwać.
Od powstania naszej planety ilość wody na Ziemi nie

Zużycie wody w gospodarstwie
domowym

Naukowcy szacują, że najwięcej wody słodkiej jest
zgromadzone w lodowcach i pokrywie śnieżnej Antarktydy. Drugim co do wielkości źródłem są wody
podziemne, których jest tak dużo, że wystarczyłyby
dla wszystkich, ale nie są rozmieszczone równomiernie. Dlatego w niektórych rejonach świata wody brakuje, pomimo że znajdują się tam ogromne złoża wód
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zmienia się: nie przybywa jej ani nie ubywa. Krąży ona
ciągle i występuje w różnych postaciach: deszczu, rzek,
wód podziemnych, morskich itp. Oznacza to, że pijąc
lub kąpiąc się, korzystamy z tej samej wody co dinozaury. Mogłoby się wydawać, że jej niewielkie oszczędności na poziomie gospodarstwa domowego nie mają
większego znaczenia, jednak w skali globalnej zmniejszenie ilości ścieków wywiera ogromny wpływ dla środowiska. W wyniku wzrostu populacji na świecie oraz
zwiększonego zapotrzebowania różnych gałęzi przemysłu ilość dostępnej wody pitnej stale się zmniejsza.
Do takich wniosków doszli naukowcy między innymi
obserwując zdjęcia satelitarne rzek. Widać na nich wyraźnie, że rok po roku wody w nich ubywa.
Po lekturze tego tekstu może warto wziąć w przyszłości pod rozwagę te wszystkie aspekty, a w szczególności zużycie wody, gdy będziemy planować zakupy
do domu, zmywać naczynia czy podlewać ogród.
Artur Paterek
Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych

Czy można chodzić z psem bez
smyczy i kagańca? Tak, ale...
Od soboty, 10 kwietnia 2021 r.
weszło w życie nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości
grzywien nakładanych w drodze
mandatów karnych.
Według nowych przepisów, za
niezachowanie tzw. zwykłej lub
nakazanej staranności przy utrzymaniu zwierzęcia, będzie groził
mandat karny od 50 do 250 zł,
np. w przypadku, gdy:
n pies nie jest na smyczy w miejscach, w których gmina tego
wymaga;
n spuszczając psa ze smyczy nie
jesteśmy w stanie go kontrolować (np. gdy się nas nie słucha).

Natomiast, gdy sytuacja stwarza
niebezpieczeństwo dla życia lub
zdrowia człowieka, mandat może
wynieść nawet 500 zł.
Co najważniejsze – nowe prawo mówi o opiekunie, z którym
przebywa zwierzę. Co to oznacza?
Mandat może dostać osoba, która
wyprowadza psa na spacer, a niekoniecznie jest jego właścicielem.
Warto zaznaczyć, iż nowy mandat może otrzymać opiekun każdego zwierzęcia stwarzającego
zagrożenie, a nie tylko tych, które
znajdują się w wykazie ras agresywnych.
Ewa Zatyka
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Stan podlicznika
ogrodowego
a faktura za wodę
i ścieki

W związku ze zbliżającym się
okresem letnim, a co za tym idzie
podlewaniem ogrodów, przypominamy o regularnym podawaniu do
Urzędu Miasta Podkowa Leśna stanu podlicznika ogrodowego w celu
prawidłowego rozliczania faktur za
wodę oraz odprowadzanie ścieków.
Stan wodomierza można podać telefonicznie pod numerem telefonu
22 759 21 23 lub przesłać na adres
urzadmiasta@podkowalesna.pl
W przypadku, gdy stan podlicznika ogrodowego nie będzie podawany na bieżąco, jego zużycie będzie
uwzględniane w kolejnych okresach
rozliczeniowych.
Małgorzata Grabowska
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Kompostujesz – zyskujesz

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z poźn. zm.) można skorzystać
z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Ze zwolnienia może skorzystać każdy właściciel nieruchomości
zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, który wszystkie
bioodpady będzie gromadzić we własnym kompostowniku.
Aby skorzystać z ulgi należy złożyć
nową deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ulga z tytułu kompostowania wynosi 0,60 zł za każdy m3 zadeklarowanej zużytej wody. Formularz
deklaracji dostępny jest na stronie
internetowej www.podkowalesna.pl
lub w Urzędzie Miasta.
Przypominamy, że deklaracja kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach i uzyskanie ulgi w opłatach za odbiór
odpadów są równoznaczne z tym, że
z tych gospodarstw nie będą odbierane brązowe worki z bioodpadami,
zarówno sprzed posesji, jak i w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK). Nie dotyczy
to odbioru trawy i liści. Mieszkańcy,
którzy zadeklarują kompostowanie
bioodpadów, nadal będą mogli odwozić te odpady do PSZOK’u oraz
korzystać z dodatkowych zbiórek
akcyjnych organizowanych przez
Urząd Miasta.
Kompostowanie jest najprostszym
i najtańszym sposobem na pozbycie
się odpadów organicznych, a jednocześnie umożliwia uzyskania warto-

ściowego nawozu do ogrodu. Kompostować możemy m.in.: odpady po
warzywach i owocach, resztki produktów mleczarskich, skoszoną trawę, opadłe liście, skorupki po jajkach.
Pożądane są fusy z kawy i herbaty,
które przywabiają do kompostownika pożyteczne dżdżownice, napowietrzające i wzbogacające glebę w enzymy. Natomiast kompostowaniu
nie powinny podlegać, m.in. odpady
pochodzenia zwierzęcego, czyli kości,
mięsa, całe jaja, tkaniny, materiały
nieorganiczne, sztuczne materiały
organiczne, papierosy oraz materiały
zawierające toksyczne związki organiczne. Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia
organicznego. W efekcie powstaje
stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz
organiczny. Bioodpady stanowią
ok. 70% naszych domowych śmieci. Poprzez kompostowanie możemy
zmniejszyć ogólną ilość odpadów kierowanych na składowiska o 30-50%.
Zakładając przydomowy kompostownik, należy pamiętać, aby jego
usytuowanie nie było uciążliwe dla

domowników i dla sąsiadów. Kwestie
prawne reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r. § 36
wskazuje szczegółowe warunki lokalizacji tego typu urządzeń.
Zachęcamy zatem wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy mają
taką możliwość, do założenia kompostownika przydomowego.
Mieszkaniec, który chce skorzystać
z ulgi powinien wypełnić deklarację
i złożyć ją osobiście w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, przesłać ją na
adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna:
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa
Leśna lub przesłać na elektroniczną
skrzynkę podawczą Urzędu Miasta
Podkowa Leśna, na Platformie Usług
Administracji Publicznej pod adresem http://epuap.gov.pl poprzez wypełnienie formularza stanowiącego
załącznik do uchwały lub na adres
poczty elektronicznej: urzadmiasta@
podkowalesna.pl.
Alicja Stefanowicz
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych.

Co robić z rannym zwierzęciem?
Zapewnianie opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywanie
należy do zadań własnych gmin. Rada
Miasta podjęła uchwałę o przyjęciu
programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy.
W sytuacji, gdy na terenie Miasta
Podkowa Leśna pojawi się błąkające się lub ranne zwierzę, należy
w pierwszej kolejności kontaktować
się z:
1. Referatem Infrastruktury Komu-
nalnej pod numerami telefonów
22 759 21 17 lub 22 759 21 21 w godzinach pracy Urzędu Miasta:
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pn. od 8.00 do 18.00; wt., śr., cz. od
8.00 do 16.00; pt. od 8.00 do 14.00
2. Posterunkiem Policji w Podkowie Leśnej przy ul. Brwinowskiej 17a w Podkowie Leśnej, tel.
22 758 91 10, 22 758 91 05 – poza
godzinami pracy tut. Urzędu
3. Komendą Powiatową Policji
w Grodzisku Mazowieckim 997, 112
lub 22 755 60 11 – poza godzinami
pracy Posterunku Policji w Podkowie Leśnej.
Ww. organy, zgodnie z procedurami zapewnią pomoc rannym, potrzebującym zwierzętom znalezionym
na terytorium gminy.

Znalazłeś rannego ptaka?
Jeśli na terenie swojej nieruchomości znalazłeś rannego ptaka,
skontaktuj się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt chronionych. Aktualizowana lista ośrodków
znajduje się na stronie Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska
www.gdos.gov.pl

Ewa Zatyka
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Zamówień Publicznych
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Kolorowa Podkowa

Zima w Podkowie jest piękna, ale mimo to wszyscy co roku z utęsknieniem
czekamy na wiosnę, która nadchodziła wyjątkowo opieszale i z niepewnością. Łapiemy teraz każdy pierwszy promień słońca, zachwycamy się
śpiewem ptaków, soczysta wiosenna zieleń działa na nas kojąco, a wychodzące z ziemi kwiaty i kwitnące wiosną krzewy cieszą nas bardziej niż w
innych porach roku.

Tak jak w poprzednich latach,
w mieście pojawiły się nowe miejsca
obsadzone roślinnością. Jesienią posadziliśmy 5 tys. sztuk cebul kwiato-

wych: krokusów, narcyzów i czosnków, które tworzą kolorowe plamy
w przestrzeni publicznej. W ciągu
ostatnich 2 lat wysadziliśmy ponad
10000 cebul roślin. W 2019 roku
swoje miejsce znalazło 4050 szt. tulipanów, narcyzów, krokusów i czosnków. W 2020 uzupełniliśmy o kolejne
900 tulipanów, 2717 narcyzów, 1000
krokusów i 800 czosnków.
W Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej nastąpiły duże zmiany,
kto tam czasem bywa, już w zeszłym roku zauważył, że uzupełniono nasadzenia m.in. o kwitnące
latem hortensje bukietowe, trawy
ozdobne i byliny. A wiosna to czas
kwitnienia ciemierników, różanecz-

ników, tawułek chińskich oraz narcyzów i czosnków ozdobnych, których kwiatami możemy się cieszyć
od marca do czerwca.
Nowe rabaty zagospodarowano późną jesienią na części oddanej
w ubiegłym roku do użytkowania
ul. Helenowskiej. Oprócz jabłoni
ozdobnych posadzono tu duże grupy
krzewów i bylin, które powoli budzą
się z zimowego snu, aby w pełni lata
oczarować nas kolorami i zapachem.
Wychodźmy zatem na powietrze i doceńmy, że możemy mieszkać i przebywać w tak pięknym, pełnym roślinności, zielonym mieście.
Sylwia Kucharczyk
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Zakaz używania dmuchaw
Województwo Mazowieckie od
lat boryka się z problemem zanieczyszczenia powietrza. Wpływa na
to wiele czynników, jednym z nich
jest emisja wtórna, która powstaje
w wyniku turbulencji generowanych przez samochody, ale także
w wyniku stosowania dmuchaw
do liści elektrycznych jak i spalinowych. We wrześniu 2020 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego
przyjął program ochrony powietrza,
zawierający działania długoterminowe, które przyniosą trwałe efekty
w perspektywie wieloletniej. Jednym z działań jest od 1 stycznia
2021 r. zakaz używania dmuchaw
do liści. Obowiązuje on wszystkich
mieszkańców, podmioty korzystające ze środowiska, organy, służby.
Zgodnie z art. 332. ustawy Prawo
Ochrony Środowiska, kto nie prze-

strzega ograniczeń, nakazów lub
zakazów, określonych w uchwale
sejmiku województwa przyjętej na
podstawie art. 92 ust. 1c, podlega
karze grzywny. Kara taka wynosi od
500 zł do 5 000 zł. Większe od kar
konsekwencje dla obywatela zwią-

zane są ze złym stanem powietrza,
w postaci chorób układu krwionośnego i oddechowego oraz skraca
długość życia.
Alicja Stefanowicz
Referat Infrastruktury Komunalnej i
Zamówień Publicznych
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Punkt informacyjno-konsultacyjny
Uwaga mieszkańcy Podkowy Leśnej

Kartki

wielkanocne
dla seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie dziękuje dzieciom ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Warszawy przy ul. Jana Pawła II 20
w Podkowie Leśnej, które z okazji
Świąt Wielkanocnych wykonały
własnoręcznie kartki świąteczne.
Kartki zostały przekazane seniorom
zamieszkałym w Podkowie Leśnej.
Tak piękne prace na pewno ucieszyły niejednego seniora stając się momentem wzruszenia i radości.
Karolina Błeszyńska
Koordynator „Klubu Seniora PODKOWA”

Każda osoba, która potrzebuje
wsparcia lub porady, ma możliwość
skorzystania z PORADNICTWA za
pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.
Poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne jest świadczone
osobom i rodzinom, które mają
trudności lub wykazują potrzebę
wsparcia w rozwiązywaniu swoich
problemów życiowych.
Poradnictwo jest udzielane bezpłatnie, przy spełnieniu zasad
poufności oraz przy zachowaniu
wszelkich standardów etycznych,
a także przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa z uwagi na trwający
stan epidemii. Z porad może skorzystać każda osoba będąca mieszkańcem Podkowy Leśnej.

W ramach punktu informacyjno-konsultacyjnego przyjmują:
nP
 sycholog – Izabela Bielecka
(dorośli i dzieci). Każdy czwartek
15:00-19:00
n Prawnik – Paweł Tokarski
Każdy poniedziałek 15:00-18:00
n Mediator – Marek Mietelski
(sp.ds.przemocy). Co druga środa
miesiąca po 2 godziny
Wsparcie specjalistyczne jest
udzielane w Punkcie Poradnictwa
w Podkowie Leśnej przy ul. Kościelnej 1.
Zapisy przyjmowane są od poniedziałku do piątku pod numerem
telefonu 22 729 10 82.
Edyta Żaczkiewicz
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej

Nieodpłatne przekazywanie żywności
W dniu 12 lutego 2021 r. ruszyła akcja nieodpłatnego przekazywania żywności w ramach
akcji „End Food Waste Now” zainicjowanej
przez członków klubów Rotary w Polsce.
Rotary International to światowa
organizacja pozarządowa, której
głównym celem jest działalność
charytatywna, w tym wspomaganie ubogich i potrzebujących poprzez nieodpłatne przekazywanie
im żywności pozyskiwanej od prywatnych darczyńców jak i dużych
przedsiębiorstw.
Celem akcji jest nieodpłatna redystrybucja żywności na rzecz
osób starszych i potrzebujących
oraz przeciwdziałanie marnowaniu
żywności (niesprzedajnej w sklepach). Żywność odbierana przez
wolontariuszy w Podkowie Leśnej
trafia do osób będących pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej.
Odbiory ze sklepu „Biedronka”
wspierają wolontariusze, których
reprezentuje Pan dr Adam Grześkowiak - Dyrektor Instytutów Teologicznych Wyższej Szkoły Teologicz20

no-Humanistycznej w Podkowie
Leśnej. Wolontariusze posługują się
identyfikatorem uprawniającym do
odbioru środków spożywczych.
Od początku akcji udało się
przekazać potrzebującym w całej
Polsce żywność o wartości ponad 900 000 zł, w czym w samej
Podkowie Leśnej o wartości blisko
4 000 zł.

W akcję lokalnie zaangażowany jest: Rotary e-Club, Ośrodek
Pomocy Społecznej w Podkowie
Leśnej, Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie
Leśnej.

Edyta Żaczkiewicz
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej

Edukacja

Nasza szkoła przystąpiła do Akcji Żonkile, organizowanej
po raz dziewiąty przez Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN. Celem akcji jest upamiętnienie wybuchu powstania w getcie warszawskim, które wybuchło 19 kwietnia
1943 r. i było największym zbrojnym zrywem Żydów
podczas II wojny światowej.
Tegoroczna edycja miała
także na celu podkreślenie
roli kobiet podczas powstania,
które kolportowały nielegalną
prasę, opatrywały rannych,
były łączniczkami oraz walczyły z bronią w ręku. Podczas
obchodów uczniowie Liceum
obejrzeli film „Muranów –
Dzielnica Północna” w reżyserii Łukasza Kamila Kamińskiego. Opowiada on historię
Muranowa, dawnej dzielnicy
żydowskiej w Warszawie i jej
mieszkańców.

Dlaczego „Żonkile”? Ostatni
przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman,
który przeżył likwidację getta,
przez lata pielęgnował pamięć
o wydarzeniach z 1943 roku. Do
końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd
poległym towarzyszom. Wraz
z nim przychodziło coraz więcej
ludzi z żółtymi kwiatami.

Zapraszamy serdecznie 29 kwietnia (czwartek) w godzinach 10:00-13:00 na Dzień Otwarty na “wiewiórek” na świeżym powietrzu dla
kandydatów i rodziców. Będzie to doskonała
okazja, aby przyjrzeć się naszej szkole z bliska.
Nasi uczniowie i nauczyciele chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania oraz rozwieją wątpliwości związane z wyborem szkoły. Z uwagi na
sytuację epidemiczną musimy być przygotowani na różne scenariusze, dlatego zachęcamy
do śledzenia naszej witryny internetowej. Korzystając z okazji chcielibyśmy wszystkim maturzystom życzyć powodzenia na egzaminach:
trafionych tematów i zadań, optymizmu i wiary
we własne siły oraz wyników, o jakich marzycie! Trzymamy za Was kciuki!
Paweł Włoczewski, Wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum nr 60

Paweł Włoczewski
Wicedyrektor
Podkowiańskie Liceum nr 60

Pierwszy obudził się pierwiosnek…
Z tą piosenką na ustach, tradycyjnie już, dzieci z Przedszkola
Miejskiego im. Krasnala Hałabały
wyruszyły na powitanie Wiosny.
W związku z pandemią COVID
i obowiązującymi obostrzeniami
spacer odbył się na terenie, poszczególne grupy zachowywały odpowiednie odległości. Jak co roku,
dzieci przygotowały piękne, kolorowe wiosenne gaiki, które zdobią
wejście do naszego przedszkola.

W każdej grupie wiekowej przedszkolaki wykonały prace plastyczne o tematyce wiosennej, które są
ozdobą przedszkolnej galerii. Znają
także wiele piosenek, które umilają
im wiele chwil w przedszkolu, a także okolicznościowe wierszyki.
W tym roku szkolnym dzieci
z naszego przedszkola uczestniczą
w II edycji projektu czytelniczego
„Bajeczna księga”. Celem projektu jest promowanie czytelnictwa

wśród przedszkolaków, stwarzanie
okazji do ekspresji językowej i plastycznej, a także angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem. Zadanie polega na dokończeniu
bajki E. Stadtmuller „Ratujmy nasz
dom”. Nauczyciel zapoznał dzieci ze
wstępem do bajki, chętne dziecko
wspólnie z rodzicami wymyśla kolejny fragment bajki, samodzielnie
rysuje ilustracje. Za każdym razem
książka wraca do nauczyciela, a ten
wyznacza kolejną chętną osobę. Na
koniec nauczyciel odczyta napisaną
bajkę, a wszystkie dzieci wspólnie
wymyślą jej zakończenie.
Odbyła się także rekrutacja do naszego przedszkola. zainteresowanie,
jak co roku, było bardzo duże. Cieszymy się zatem i z niecierpliwością czekamy na kolejnych wychowanków.
Świętosława Świniarek
Przedszkole Miejskie
im. Krasnala Hałabały
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Bliżej sztuki.

Spacerkiem po galeriach, pracowniach
artystów i dawnej Podkowie

Podkowa przeżywa ostatnio prawdziwy boom. I nie chodzi bynajmniej o boom w nieruchomościach.
To boom w sztuce! Mimo niesprzyjającego czasu pandemii, jak grzyby po deszczu wyrastają
w naszym mieście ogrodzie nowe galerie sztuki. W ostatnim czasie powstało ich aż cztery!
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich nie mogło przejść obok tego faktu obojętnie.
Przygotowaliśmy dla mieszkańców i koneserów sztuk pięknych
wirtualne wizyty we wciąż niestety
zamkniętych dla publiczności (kiedy
piszemy te słowa) podkowiańskich
galeriach. Filmowe relacje z niedawno otwartych galerii sztuki Ikikata
Art, Bluszcz, Mimochodem, Impuls,
a także z działającej już od lat galerii Oko Podkowy można oglądać na
facebooku i stronie internetowej
Centrum oraz na kanale You Tube
(ckiopodkowaTv).
Ale to niejedyne miejsca na artystycznej mapie Podkowy, które możecie z nami odwiedzić online. Podkowiańscy twórcy otwierają też dla
Was swoje pracownie! W kwietniu
zapraszamy na wirtualne zwiedzanie
pracowni ceramiki Marty Krasnej
-Kornak Ceramika M2K i pracowni
Artefakt Anny, Piotra i Misi Łukasiewiczów. Mamy nadzieję, że niebawem uda nam się zaprezentować
miejsca twórczości kolejnych arty-

stów i twórców rzemiosła artystycznego z Podkowy. Warto odnotować,
że młodzi podkowiańscy artyści
wzięli sprawy promocji w swoje ręce,
w czym pomóc ma im powstała właśnie na FB grupa Twórcy z Podkowy
Leśnej, do udziału w której zachęcają
wszystkich zainteresowanych.
CKiIO też nie zasypia gruszek
w popiele i zaprasza (niestety do czasu zniesienia obostrzeń, tylko wirtualnie) do swojej Galerii Kasyno, gdzie
z okazji Dnia Miasta Ogrodu Podkowa Leśna przygotowaliśmy wystawę
akwareli o tematyce podkowiańskiej
autorstwa Jakuba Cwieczkowskiego,
stanowiących ilustracje do książki
Małgorzaty Wittels „Fotoplastykon.
Obrazki z dawnej Podkowy”. Wystawa powstała we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna, wydawcą książki.
Kontynuujemy także wychodzenie ze sztuką na miasto. „Obrazki
z dawnej Podkowy” można oglą-

Drodzy Czytelnicy,
zachęcamy do udziału w projekcie
dla dzieci w wieku przedszkolnym
(3-6 lat) realizowanym w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Mała
książka – wielki człowiek”. Każde dziecko w wieku 3-6 lat, które
przyjdzie do Biblioteki podkowiańskiej z Rodzicem, otrzyma w pre-

zencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.
Każdy uczestnik podczas wizyty
połączonej z wypożyczeniem książek otrzyma NAKLEJKĘ.
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dać na ogrodzeniu tzw. pałacyku
myśliwskiego (dzięki uprzejmości
jego obecnych właścicieli) na rogu
ul. Jana Pawła II i Modrzewiowej.
A współpraca z właścicielami kolejnych sklepów sprawia, że pojawiają
się w nich od kilku miesięcy prace
z organizowanych przez nas wystaw. I tak kilka obrazów z wystawy
malarstwa Aleksandry Szempruch
pt. „Abraxas” zawędrowało z Pałacyku Kasyno do sklepu Pietrucha
na ul. Jana Pawła II 6. Niech (mimo
pandemii) żyje sztuka!
Mamy nadzieję, że Centrum Kultury będzie mogło już niebawem
gościć Was znowu u siebie, ale do
czasu obowiązywania obostrzeń
zapraszamy na naszego facebooka (Ckio Podkowa Leśna), stronę
internetową www.ckiopodkowa.pl
i na nasz kanał YouTube (ckiopodkowaTv).
Agnieszka Wojcierowska
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej,
ul. Błońska 50, Podkowa Leśna.
Drodzy najmłodsi Czytelnicy, ze
względów epidemicznych nie możemy kontynuować spotkań „Klubu pod Mądrym Smokiem”, jednak
chcielibyśmy zorganizować dla
Was zajęcia on line. Prosimy Rodziców o przekazywanie informacji,
w jakich dniach i godzinach chciałyby się z nami spotykać Państwa
dzieci. W ramach spotkań realizować będziemy m.in. zajęcia literackie dla dzieci do 5 roku życia oraz
spektakle teatru Kamishibai.

Dorota Skotnicka
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej
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Pamiętajmy o Ogrodach
„Najwyższym celem architekta
jest budowanie
i zachowanie rodzinnego kraju.
Świata pięknych
krajobrazów, wspaniałych miast,
które będziemy nosić w sercu i do
nich tęsknić. Miejsc, z których pochodzenie będzie powodem do
dumy, dumy z dziedzictwa i z tego,
że mamy co przekazać następnym
pokoleniom” – napisał Leon Krier
w dziele „Architektura wspólnoty”. Te zdania, przytoczone podczas odbywającego się w 2015
roku w Podkowie I Kongresu Polskich Miast Ogrodów, uświadamiają nam, jak wielką wartością jest
dziedzictwo pozostawione przez
ojców założycieli i kolejne pokolenia mieszkańców, którzy przez
lata tworzyli Podkowę. Składnikami tego dziedzictwa jest unikalny
układ urbanistyczny, oryginalna architektura i niezwykłe walory przy-

rodnicze Miasta Ogrodu. Pamiętamy o tym szczególnie 9 kwietnia,
kiedy to obchodzimy Święto Podkowy, w rocznicę założenia Spółki
„Miasto Ogród Podkowa Leśna”
w 1925 roku.
Piękno, unikalność i różnorodność Podkowy, a także otwartość
jej mieszkańców możemy w pełni
docenić podczas odbywających się
regularnie od 2005 roku festiwali
Otwarte Ogrody. Program Festiwalu tworzony jest zawsze oddolnie
przez samych podkowian oraz lokalne stowarzyszenia i instytucje kultury, a Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich odpowiada za koordynację całości. Finansowo wydarzenia festiwalowe wspierają co
roku podkowiańscy przedsiębiorcy.
Tegoroczną, XVII już edycję tego
ważnego dla miasta wydarzenia
zaplanowaliśmy wstępnie w dniach
11-13 czerwca. Dziś jeszcze nie wiemy, czy, mimo pandemii, uda się je
w tym terminie, a nawet w ogóle,

zrealizować. W roku ubiegłym sytuacja epidemiczna zmusiła nas do
przeniesienia Festiwalu na wrzesień
i odbył się on w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa. Będziemy Państwa informować o ewentualnych
planowanych zmianach daty imprezy i o podjętych decyzjach. Mimo
niepewności, już dziś zachęcamy
wszystkich, którzy chcieliby zorganizować w swoich gościnnych ogrodach wydarzenia festiwalowe, takie
jak koncerty, spotkania autorskie,
wystawy, warsztaty, spektakle, pikniki itp., do kontaktu z nami na adres:
otwarte.ogrody@ckiopodkowa.pl,
tel. 22 729 13 84 w. 31. Ze względu na sytuację epidemiczną zakładamy, że wszystkie wydarzenia
festiwalowe powinny mieć charakter kameralny, zapewniający odpowiedni dystans i bezpieczeństwo
ich uczestnikom. Możliwa jest też
organizacja wydarzeń online.
Agnieszka Wojcierowska
Koordynatorka Festiwalu z ramienia CKiIO

Zrób to z nami

– Podkowiańskie Inicjatywy Lokalne

Zgłaszajmy pomysły,
wypełnijmy ankietę!
Szanowni Państwo, nasz wspólny
projekt „Zrób to z nami – Podkowiańskie Inicjatywy Lokalne” nabiera rozpędu.
Spotkaliśmy się z mieszkańcami
Podkowy na spotkaniu on-line „Porozmawiajmy o Podkowie”. Zbieraliśmy i konsultowaliśmy Państwa
pomysły, rozmawialiśmy o tym, co
warto wspólnie zrobić, jaką mamy
wizję miejsca, w którym żyjemy.
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i wysoką frekwencję. Nasze rozmowy z udziałem badaczy
z Fundacji Obserwatorium posłużą
do sporządzenia diagnozy potrzeb,
zasobów i potencjałów naszego
miasta w obszarze kultury. Temu
oraz aktualizacji Strategii CKiIO po-

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021

służy ankieta, którą znajdą Państwo
w Biuletynie. Prosimy o jej wypełnienie i przekazanie do nas. W prawym górnym rogu ankiety piszemy,
jak to zrobić.
Ankietę można również wypełnić
on-line na stronie www.ckiopodkowa.pl w zakładce Aktualności –
ANKIETA CZEKA.
Cieszymy się z nadesłanych Inicjatyw. Jak dotąd mamy pomysły
m.in. na lokalne centrum sztuki
współczesnej (w minikontenerze), spektakl teatralny w przestrzeni publicznej, akcje ekologiczno-artystyczno-edukacyjne
zwracające uwagę na – masowe
ostatnio – wycinki drzew w Lesie
Młochowskim prowadzone przez

Lasy Państwowe, warsztaty typu
street art dla młodzieży, działania
artystyczne z nurtu land-art, debaty z udziałem ekspertów o młodzieży oraz o procesie partycypacji mieszkańców w planowaniu
najbliższego otoczenia dla potrzeb
kulturalno-rekreacyjnych.
Zachęcamy do włączania się w powyższe propozycje oraz nadsyłanie
nam nowych pomysłów, chętnie
pomożemy je rozwijać i ew. połączyć potencjały z innymi projektami.
Wspólnie zastanowimy się również,
jak te działania przeprowadzić on-line, jeśli zmusi nas do tego sytuacja.
Ale miejmy nadzieję, że pandemia
ustąpi i spotkamy się w „realu”.
Marcin Śliwa
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
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Anna i Jarosław

Iwaszkiewiczowie
Sprawiedliwi
W 30. rocznicę uhonorowania Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów medalem Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata

ich odwadze i moralnej wielkości
podczas II wojny światowej.
Świadectw okazanego wsparcia
jest wiele. Iwaszkiewiczowie uruchomili pomoc już w 1939 roku,
pomagali sąsiadom i mieszkańcom

Zdjęcie z Archiwum w Stawisku/Fotonova

Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie w kwietniu 1991 r. zostali pośmiertnie uhonorowani tytułem
Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata. Medal przyznał izraelski Instytut Yad Vashem,
a wymaganą dokumentację
złożyła Maria Iwaszkiewicz,
córka, wraz ze świadectwem Joanny Kramsztyk-Prochaski, jednej z osób
ocalonych przez Iwaszkiewiczów. Na medalu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
widnieje słynny cytat z Talmudu: „Kto ratuje jedno życie, to tak,
jakby cały świat ocalił”.
Maria Iwaszkiewicz wielokrotnie
podkreślała: „moi Rodzice uważali pomoc zagrożonym ludziom za
rzecz tak naturalną, że nigdy nie
starali się o żadne wyróżnienia czy
nagrody”.
Ona sama jednak była przekonana, że powinien pozostać ślad po

pochodzenia
żydowskiego
z Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej oraz przyjaciołom
i znajomym ze środowiska literackiego. Byli istotnym składnikiem sieci pomocy, dzięki której
wielu przeżyło wojenną gehennę.
Wspierali rodzinę Jankiela Karwassera z Brwinowa, dzięki ich pomocy wojnę przeżyli jego synowie
Natan i Mojżesz. Pomagali Anieli
Neufeldowej, Andrzejowi, Irenie
i Joannie Kramsztykom, Józefowi
i Delfinie Muszkat, profesorowi
Ludwikowi Wertensteinowi i jego
rodzinie z Turczynka oraz wielu innym osobom.
Z okazji tej rocznicy w Muzeum im.
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawisku jesienią planowana jest
wystawa oraz spotkania i koncerty.
A już w kwietniu, miesiącu upamiętniającym wybuch powstania w getcie warszawskim, zapraszamy do
obejrzenia ekspozycji prezentującej
medal i dyplom przyznany Annie
i Jarosławowi Iwaszkiewiczom przez
Instytut Yad Vashem w Jerozolimie,
a także zachęcamy do obejrzenia
na stronie www: stawisko.pl wystawy wirtualnej o Iwaszkiewiczach
Sprawiedliwych.
Beata Zybała
Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów w Stawisku

Anna
24 i Jarosław Iwaszkiewiczowie, w 25 rocznicę ślubu. Stawisko 1947 r.

Kultura

Od arii do rapu, czyli Złoty
Fryderyk dla Jadwigi Rappé
Podkowianie mają powody do
dumy - żyją wśród nich artyści najwyższej, światowej klasy, reprezentujący różnorodne dziedziny sztuki.
Po Złotych Lwach i wielu międzynarodowych, prestiżowych nagrodach dla mistrza animacji filmowej,
artysty malarza i performera Mariusza Wilczyńskiego, o których informowaliśmy w poprzednim numerze
Biuletynu, tym razem triumfuje muzyka. Rada Akademii Fonograficznej
uhonorowała ZŁOTYM FRYDERYKIEM 2021 za wybitne osiągnięcia
artystyczne Jadwigę Rappé, znakomitą śpiewaczkę i pedagoga, profesora uczelni muzycznych, od wielu
lat mieszkankę Podkowy.
Jadwiga
Rappé
obchodziła
w ubiegłym roku 40-lecie działal-

ności artystycznej, a w swojej karierze wykonała tysiące koncertów
symfonicznych i przedstawień operowych na prawie wszystkich najważniejszych scenach muzycznych
świata, od Europy i Stanów Zjednoczonych, po Rosję i Japonię. Współpracowała z artystami tej miary co
Krzysztof Penderecki, pod którego
dyrekcją wykonała kilkaset koncertów i trzy razy nagrała Polskie
Requiem, czy dyrygenci sir Colin
Davis i Antoni Wit. Jest profesorem
i wykładowcą dwóch uczelni: Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina w Warszawie i Akademii
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku, dochowała się tam ponad 20 wychowanków – śpiewaków
czynnych na polskiej scenie muzycznej. Podczas swej bogatej kariery
artystka nagrała ogółem aż 56 płyt!
Olbrzymi repertuar śpiewającej
oryginalnym altem artystki obej-

muje niemal wszystkie epoki muzyczne, wykonuje z równym powodzeniem muzykę barokową,
jak i muzykę współczesną. Bardzo
związana choćby z muzyką oratoryjną, nie stroni też od eksperymentów i wchodzenia na nieraz zaskakujące dla melomanów muzyczne
ścieżki. Melomanom znany jest
udział Jadwigi Rappé w prawykonaniu III Symfonii na alt i orkiestrę
Pawła Mykietyna, na inaugurację
polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 roku. Jednak niewielu
zapewne wiadomo, że w tym oryginalnym dziele muzyki współczesnej
ta wszechstronna śpiewaczka również…rapuje!
Pani Profesor gorąco gratulujemy
jakże zasłużonej nagrody i życzymy
jeszcze wielu wspaniałych, artystycznych dokonań!
Agnieszka Wojcierowska
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Szkolne „Smart Laboratoria”

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” w partnerstwie z Urzędem Miasta Podkowa Leśna kontynuuje dwuletni Projekt, w ramach którego w podkowiańskich szkołach odbywają cotygodniowe zajęcia
z Podstaw Elektroniki i Programowania. Obok uczniów szkoły samorządowej w zajęciach od października uczestniczą także licealiści ze szkoły na ul. Wiewiórek.
Młodsi uczniowie od początku
roku pracują nad projektami opartymi o mikrokontroler Arduino. Zbudowali już centralkę alarmową, cyfrowy instrument muzyczny, a obecnie
pracują nad budową jeżdżącego robota wykrywającego przeszkody za
pomocą czujnika podczerwieni.
Licealiści skupiają się na przygotowaniu do matury z informatyki.
Programują w języku C++. Poznali
już takie pojęcia jak zmienne, pętle,

instrukcje warunkowe oraz funkcje.
Przyswoili podstawowe algorytmy
i dzięki udziale w naszym kursie
poznali zagadnienia takie jak sito
Erastotenesa czy sortowanie bąbelkowe.
Ze względu na pandemię COVID-19 większość zajęć przebiega
w trybie zdalnym. Wszyscy mamy
nadzieję, że już wkrótce usłyszymy
o pochodzących z Podkowy Leśnej
mechatronikach i programistach,

członkach zespołów planujących kolejną naukową misję na Marsa albo
humanitarna misję dronową dostarczającą leki do szpitali polowych.
Zajęcia są finansowane z funduszy
Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020
w ramach projektu Miasta Podkowa Leśna „Podkowa Leśna – Human
Smart Town”.

Adriana Skajewska – koordynator zadania
Smart Pracownie w ramach Projektu
pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”

Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020
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Sport

Walka o 1 ligę futsalu

W dniu 10.04 odbył się pierwszy z dwóch meczów barażowych o 1 Polską Ligę Futsalu. Nasza drużyna
– Podkowa Teqball Club – wybrała się do Białegostoku, gdzie mierzyła się z zespołem BonitoHelios.
Gospodarze byli niezwykle zdeterminowani, co było widać i na boisku i podczas przedmeczowych
zapowiedzi internetowych.
Mecz rozpoczął się po myśli „Podkowian”, bramka zdobyta przez
Piotra Cygana po efektownej akcji
z kontrataku dała prowadzenie 1:0.
Po bardzo krótkim okresie wymiany ataków z obu stron, jeden z naszych zawodników został sfaulowany w polu karnym, co poskutkowało
rzutem karnym. Z zimną krwią okazję
wykorzystał kapitan naszej drużyny – Bartosz Januszewski. Tuż przed
przerwą rywale zdołali jeszcze strzelić bramkę kontaktową i do szatni
schodziliśmy prowadząc 2:1.
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Druga połowa to była odczuwalna przewaga optyczna gospodarzy,
którzy za wszelką cenę dążyli do
zdobycia kolejnych goli. Po dłuższym
okresie i wielu roszadach w naszym
zespole (w futsalu zmiany są hokejowe – nie ma limitu ani wyznaczonego
czasu, kiedy mogą być przeprowadzone) zaczęliśmy ponownie stwarzać okazję na kolejne trafienia. Jedną
ze świetnych szans po wypracowanej
akcji otrzymał Piotr Żegliński i nie pomylił się umieszczając piłkę w lewym
górnym rogu bramki przeciwnika.

Ostatnie 5 minut spotkania to ciągły napór drużyny z Białegostoku,
co niestety poskutkowało dwukrotnym wpisaniem się na listę strzelców
i finalnym ustaleniu wyniku na 3:3.
„Mecz zakończyliśmy z delikatnym
rozczarowaniem, gdyż wiedzieliśmy,
że ten mecz powinien zostać przez
nas wygrany” – komentuje Patryk
Kamiński, grający trener sekcji futsal
podkowiańskiej drużyny.
Artur Niedziński
Referat Planowania i Rozwoju Miasta

Łąki kwietne

Wraz z Biuletynem przekazujemy w Państwa ręce mieszankę nasion dzikich roślin przyjaznych pszczołom. W każdej otrzymanej torebce znajduje się 10 gramów nasion jednorocznych i wieloletnich kwiatów z gatunków miododajnych,
takich jak m.in. chaber bławatek, cząber ogrodowy, facelia błękitna, gipsówka
wytworna, koniczyna biała, koper ogrodowy, złocień właściwy czy złocień polny.

Ta odpowiednio dobrana mieszanka nasion idealnie będzie się
prezentowała na rabatach naturalistycznych, tworząc wielokolorową
kompozycję. Wysiana w maju lub
kwietniu zakwitnie od czerwca do
października, jednak najlepszy efekt
osiągniemy w kolejnych latach. Poprzez odpowiednią uprawę i skoszenie łąki po kwitnieniu, a później wy-

trząsaniu nasion na glebę, tak aby
wysiały się z nich kolejne pokolenia
roślin, uzyskamy gęstą, kwitnącą
i trwałą łąkę, którą chętnie będą
odwiedzały pszczoły, trzmiele i inne
owady zapylające.
Aby uprawa była udana, należy
przygotować słoneczne stanowisko, przekopać podłoże, usunąć
resztki roślin oraz kamienie, zagra-

bić teren, a następnie rzutowo wysiać mieszankę nasion i podlać.
Jeśli na działce trudno o słoneczne miejsce, nasiona można posiać
w donicy lub skrzynce, gdyby jednak i to rozwiązanie nie zachęciło
Państwa do wysiewu, nasiona można przekazać sąsiadom.
Sylwia Kucharczyk
Referat planowania i Rozwoju Miasta

Jak prawidłowo wysiać mieszankę kwietną?

KROK 1: Wybierz odpowiednie
miejsce pod wybraną przez Ciebie
mieszankę
Uwaga! Mieszanki kwietne nie
mają wygórowanych wymagań glebowych i świetlnych. Najlepiej jednak
rosną na glebach średnio żyznych
i na słonecznym stanowisku oraz na
dobrze przygotowanym podłożu.

KROK 2: Przygotuj grunt – przekop ziemię, usuń korzenie, kamienie
i resztki innych roślin. Następnie
powierzchnię wyrównaj grabiami.
Uwaga! Jest to najistotniejszy
element przy wysiewie mieszanek.
Im lepiej przygotujesz podłoże pod
wysiew mieszanki poprzez dokładne odchwaszczenie i uprawę gleby,
tym mniejsze będzie ryzyko występowania chwastów, które mogą
zdominować wysiane rośliny. Dobre
przygotowanie podłoża gwarantuje
najlepszy efekt końcowy!

Nie wysiewaj mieszanek w istniejące trawniki! Jeśli chcesz to zrobić
musisz usunąć darń i przygotować
grunt według naszych zaleceń.
KROK 3: Otwórz opakowanie, wysyp wszystkie nasiona do miseczki.
Wymieszaj dobrze nasiona w pojemniku. Dzięki temu rozmieścisz równomiernie nasiona wszystkich roślin.
Zaleca się siać 10 g nasion na 2 m².
KROK 4: Delikatnie przegrab powierzchnię ziemi, aby nasiona wymieszać z glebą. Następnie udepcz
ją dociskając nasiona do gleby.
KROK 5: Podlej! Utrzymuj stałą
wilgotność podłoża od wschodów
roślin oraz w pierwszych tygodniach
ich wzrostu (ok. 3-6 tygodni od wysiewu). Po tym okresie nie ma potrzeby podlewania, jedynie w okresach suszy zadbaj o stałą wilgotność.
Uwaga! Mieszanki kwietne są
idealną alternatywą dla trawników

– nie wymagają wielu zabiegów
uprawowych. Nie trzeba ich nawozić, regularnie kosić ani podlewać (z wyjątkiem początkowej fazy
wzrostu wzrostu i w długotrwałych
okresach suszy).
KROK 6: Obserwuj wschodzącą
mieszankę, usuwaj niepożądane rośliny – chwasty, rośliny zagłuszające itd.
Uwaga! Niezbędna jest dalsza
kontrola nad chwastami w całym
okresie wegetacji roślin.
KROK 7: Po zakończeniu kwitnienia pozostaw rośliny w gruncie do
momentu wytworzenia przez nie
nasion. Następnie skoś rośliny i pozostaw je na miejscu przez parę dni
do ich wyschnięcia i wysypania się
nasion. Dodatkowo możesz wytrząsnąć nasiona, dzięki czemu ponownie będziesz mógł cieszyć się kwiatami w następnym roku.
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Kultura

Ważne adresy i telefony
Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00, fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Godziny pracy Urzędu: pon. 8.00–18.00,
wt.- czw. 8.00–16.00, pt. 8.00–14.00.
Burmistrz Miasta:
Artur Tusiński
e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, a w sprawach
skarg i wniosków – w poniedziałki w godz.
12.00–18.00. Zapisy bezpośrednio w sekretariacie, telefonicznie 22 759 21 01 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej
urzadmiasta@podkowalesna.pl.
Sekretarz Miasta:
Małgorzata Smysło
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Sekretariat:
tel. 22 759 21 01, fax 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego:
tel. 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Dowody osobiste, ewidencja ludności i działalności gospodarczej: tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta:
Agnieszka Czarnecka
tel. 22 759 21 05
Podatki: tel. 22 759 21 07
Opłaty za wodę, kanalizację i odpady
komunalne: tel. 22 759 21 23
Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych: tel. 22 759 21 22
Ochrona środowiska, odpady komunalne,
melioracje, oświetlenie: tel. 22 759 21 21
Drogi: tel. 22 759 21 25
Nieruchomości komunalne: tel. 22 759 21 17
Planowanie przestrzenne: tel. 22 759 21 19
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta: tel. 22 759 21 24
Rada Miasta Podkowa Leśna::
tel. 22 759 21 06
Adresy e-mailowe radnych:
Małgorzata Łaskarzewska
malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl
Magdalena Eckhoff
magdalena.eckhoff@podkowalesna.pl
Bożena Majewska
bozena.majewska@podkowalesna.pl

www.podkowalesna.pl
Anna Olejniczak-Siara
anna.olejniczak-siara@podkowalesna.pl
Wojciech Sancewicz
wojciech.sancewicz@podkowalesna.pl
Małgorzata Janus, z-ca przewodniczącego RM
malgorzata.janus@podkowalesna.pl
Alicja Rotfeld-Paczkowska
alicja.rotfeld-paczkowska@podkowalesna.pl
Dąbrówka Smolny
dabrowka.smolny@podkowalesna.pl
Karolina Likhtarovich
karolina.likhtarovich@podkowalesna.pl
Michał Gołąb, przewodniczący RM
michal.golab@podkowalesna.pl

NZOZ „Medicus”: tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska, tel. 22 729 19 16
Apteka Główna, tel. 22 758 91 66
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-Nova Sp. z o.o.
tel. 697 229 002 (alarmowy),
tel. 22 733 01 04 (dział eksploatacji)

Paweł Dziekański
pawel.dziekanski@podkowalesna.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Sławomir Lasota
slawomir.lasota@podkowalesna.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82

Wojciech Żółtowski
wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl

czynny: poniedziałek 8.00-18.00,
wtorek-czwartek 8.00-16.00,
piątek 8.00-14.00

Edyta Barucka
edyta.barucka@podkowalesna.pl
Jacek Matłacz
jacek.matlacz@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja – Podkowa Leśna: tel. 22 758 91 10
Dzielnicowy Posterunku Policji
w Podkowie Leśnej.
Mł. Asp. Kamil Oleksiak (od torów do Żółwina) – tel. 600 997 673
Asp. Sztab. Jakub Ziółek (od torów do Brwinowa) – tel. 600 997 544
Dzielnicowi odbierają telefony służbowe
w godzinach pełnienia czynności służbowych.
W sprawach pilnych – całodobowo tel. 112
Komenda Powiatowa Policji:
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14
Straż Pożarna:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998, 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 00
Posterunek energetyczny Grodzisk
Mazowiecki: tel. 22 755 51 36
Pogotowie gazowe: tel. 992, Warszawa
Rozdzielna gazu:
PGNiG Biuro Obsługi Klienta Pruszków
pn.–pt. 8.00–17.00, tel. 22 637 46 04
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis”: tel. 22 758 92 65

tel. 22 724 15 70

Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 770 92 00
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Warszawy:
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna,
tel. 22 758 95 67
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały:
ul. Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 758 95 46
Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy
od Dzieciątka Jezus
05-807 Podkowa Leśna
ul. Modrzewiowa 41, tel. 22 729 12 81
Podkowiańskie Liceum
Ogólnokształcące Nr 60:
05-807 Podkowa Leśna
ul. Wiewiórek 2/4, tel./fax 22 729 10 80
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Poli Gojawiczyńskiej:
ul. Błońska 50, tel. 571 271 770, 571 271 776
www.mbp-podkowalesna.pl
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa 18, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie w godz.:
9.00–10.00 oraz 16.30–17.30
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