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POŻEGNANIE KSIĘDZA
LEONA KANTORSKIEGO
26 lipca 2010 roku zmarł ksiądz kanonik Leon Kantorski. Miał 92
lata, w kapłaństwie 63.
W latach 1964-1991 był proboszczem Parafii św. Krzysztofa w
Podkowie Leśnej. Zostanie w pamięci wszystkich jako wspaniały duszpasterz, obrońca praw człowieka i przyjaciel Solidarności,
wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Był pierwszym Honorowym Obywatelem Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. W 1998 r. za
wybitne zasługi w długoletniej pracy duszpasterskiej i działalności
społecznej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2007 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pogrzeb odbył się 28 lipca 2010 w kościele św. Krzysztofa w
Podkowie Leśnej. Głównymi celebransami liturgii byli ks. arcybiskup Stanisław Szymecki (kolega kursowy ks. Leona) i ks. biskup
Marian Duś. Było też obecnych wielu kapłanów znających księdza
Leona (m.in. o. Piotr Kuszka, bazylianin, który współcelebrował
Mszę św. w Podkowie Leśnej o pojednanie polsko-ukraińskie w
czerwcu 1984). Homilię wygłosił przyjaciel zmarłego ks. prałat Kazimierz Kalinowski. Przed błogosławieństwem swoje wspomnienie
o ks. Leonie przedstawił ks. arcybiskup Szymecki. Ks. proboszcz
Wojciech Osial, kończąc mszę pogrzebową, przedstawił testament
ks. Leona i podziękował wszystkim osobom opiekującym się księdzem. Na cmentarzu głos zabrał bratanek ks. Leona, pan Roman
Kantorski, dziękując wszystkim w imieniu rodziny za opiekę nad
księdzem w czasie jego choroby i za obecność na pogrzebie.

Fot. Henryk Bazydło

ROZMOWA Z BURMISTRZEM ANDRZEJEM KOŚCIELNYM
Panie Burmistrzu, w ostatnim czasie w Podkowie dzieje się
bardzo dużo. Czy to objaw przedwyborczej gorączki?
Nie, w żadnym wypadku! Dzieje się rzeczywiście wiele, ale jest
to po prostu konsekwencja realizacji „Strategii rozwoju MiastaOgrodu Podkowy Leśnej” przyjętej w 2005 r., programów szczegółowych i uchwał Rady Miasta oraz możliwości finansowych i
organizacyjnych. Przypomnę, że w 2008 r. zakończyliśmy ostatecznie budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, a w bieżącym roku
spłaciliśmy ostatnią ratę kredytu zaciągniętego na ten cel. Można
więc było myśleć o podjęciu kolejnych zadań, oczywiście najpierw
analizując potrzeby. Wydawało się, że głównym celem będą remonty ulic oraz budowa sali sportowej, byłem więc przekonany, że
to będzie najważniejsze i największe przedsięwzięcie. Pojawiły się
jednak nowe priorytety – konieczność rozbudowy szkoły samorządowej (od 2012 r. uczniowie zerówki przechodzą z przedszkoli do
szkół podstawowych) i budowy domu komunalnego. Mamy zatem
obecnie trzy duże zadania inwestycyjne, które powinny być realizowane równocześnie i na które nie starcza nam własnych środków finansowych. Podjęte zostały zatem decyzje o zaciągnięciu
kredytu na częściowe sfinansowanie budowy szkoły oraz remontów ulic, udało się także pozyskać środki zewnętrzne: 700 tys. zł
na budowę sali sportowej oraz 154 tys. na budowę domu komunalnego. Mieliśmy też nadzieję na otrzymanie znaczącej dotacji
na remont ul. Bukowej, ale Zarząd Województwa Mazowieckiego
zmienił wcześniejsze decyzje i kilkudziesięciu miejscowościom, w
tym i Podkowie Leśnej niejako „odebrał” wstępnie przyznany milion złotych.

Nie ukrywam, że był to ogromny zawód, bo przygotowaliśmy się
do tej inwestycji w 2010 r. – został wykonany projekt, przygotowano organizację ruchu na okres remontu jak by nie było, jednej z
głównych podkowiańskich ulic.
Wiele osób zadaje pytania, jakie były kryteria wyboru ulic
przewidzianych do remontu.
Prace koncepcyjne nad programem poprawy stanu infrastruktury
drogowej podjęliśmy w latach 2007-2008, kiedy otworzyły się możliwości pozyskiwania środków pomocowych. Przygotowywaliśmy
projekty remontów ulic, na które – jak się wydawało - będą większe szanse otrzymania dotacji, to jest ciągów komunikacyjnych,
prowadzących do dróg wojewódzkich i krajowych (ul. Bukowa i al.
Lipowa). Nasza prognoza się sprawdziła – jak wspomniałem, na
remont ul. Bukowej pieniądze przyznano, ale po kilku miesiącach
„odebrano”. Natomiast projekt ul. Lilpopa przygotowaliśmy pod kątem unijnego programu rewitalizacji miast, uważając że wpis Podkowy do rejestru zabytków zwiększa nasze szanse na otrzymanie
dotacji. Środki z tego programu przeznaczono jednak wyłącznie na
rewitalizację miast powiatowych, więc ulicę tę wykonaliśmy ze środków własnych w ramach porządkowania ścisłego centrum miasta.
Rozpoczynając program remontów podkowiańskich ulic wykorzystujemy przede wszystkim już gotowe, opłacone i uzgodnione projekty, które mają określone terminy realizacji. Oczywiście staramy
się – w miarę istniejących możliwości - utwardzać także mniejsze,
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Nie żyje Krystyna Michałowska

K

rystyna Michałowska zmarła 21 sierpnia w wieku 99 lat. Córka
Tadeusza Baniewicza, żona słynnego archeologa prof. Kazimierza Michałowskiego, była jedną z najstarszych mieszkanek naszego miasta. W Podkowie Leśnej, przy ul. Kwiatowej w willi „Krychów”, nazwanej przez ojca od jej imienia, mieszkała od 1930 r. Po
Powstaniu Warszawskim w jej domu mieścił się oddział chirurgiczny
Szpitala Wolskiego, w którym pracowała jako sanitariuszka.
W latach 1988-90 uczestniczyła w reaktywowaniu działalności
Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, pełniąc
funkcję honorowego prezesa do końca swego życia. W bieżącym
roku – z okazji 85-lecia powstania miasta – otrzymała tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej”.
W naszej pamięci pozostanie jako osoba zaangażowana w sprawy podkowiańskie, ciepła i serdeczna. Cześć Jej pamięci.

INFORMACJE RADY MIASTA
28 czerwca 2010 roku Rada Miasta Podkowy Leśnej przyjęła
uchwały nr:
- 186/XLI/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta,
- 187/XLI/2010 w sprawie określenia górnych stawek opłat za
usługi usuwania odpadów z nieruchomości,
- 188/XLI/2010 w sprawie określenia wymagań jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- 189/XLI/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
o dofinansowanie budowy sali sportowej ze środków FRKF i zabezpieczenia jej wekslem „in blanco”,
- 190/XLI/2010 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę (najmu)
gruntu na okres powyżej trzech lat,
- 191/XLI/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
użyczenia pomieszczenia w budynku położonym przy ul. Błońskiej 46/48,
- 192/XLI/2010 w sprawie wyrażenia zgody na remont traktu spacerowego wzdłuż torów kolejki WKD,
- 193/XLI/2010 w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej powstańcom warszawskim na budynku Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa18,
- 194/XLI/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.
Treść wszystkich uchwał dostępna jest na stronie www.bip.podkowalesna.pl lub w Urzędzie Miasta, pokój nr 1.
Dyżury radnych odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00 do 18.00 w Urzędzie Miasta, ul. Akacjowa 39/41.

O księdzu Leonie
„Przez cały czas przede wszystkim był księdzem, głoszącym
Ewangelię, głoszącym Słowo Boże, głoszącym ludziom to upomnienie i wezwanie, żeby nie dali się zwieść, nie ulegli pokusie
przemocy i nienawiści. Żeby byli wolni wewnętrznie. […] To był
nasz ksiądz. To był ten, który był z nami zawsze. Który nam dawał
nadzieję. Który zachęcał nas do tego, byśmy nie stracili ducha.
Był zawsze z nami. To był właśnie nasz ksiądz” – takimi słowami
żegnał ks. Leona jego przyjaciel, ks. Kazimierz Kalinowski, były
proboszcz parafii św. Zygmunta na warszawskich Bielanach.
„Był z nami w najtrudniejszych momentach. To tu, w Leśnej Podkowie w roku 1976, kiedy organizowaliśmy pomoc dla Radomia i
Ursusa, tu zostały zebrane pierwsze pieniądze. Tu odbywała się
głodówka w obronie Mirka Chojeckiego. Tutaj również działały
liczne drukarnie, tu kwitło życie opozycyjne. Tu, pod skrzydłami
ks. Leona. […] W atmosferze tolerancji, mądrej tolerancji, tworzył
się ludzki zespół, który był w stanie skutecznie działać na rzecz
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wolności, na rzecz demokracji, na rzecz Polski”, mówił wicemarszałek Senatu Zbigniew Romaszewski.
„Nie tylko umacniał nas w naszej wierze i nadziei wynikającej
z tej wiary. Również dawał nam nadzieję i wiarę w to, że kiedyś
obudzimy się w lepszej, wolnej Polsce” – przypominał burmistrz
Podkowy Leśnej Andrzej Kościelny.
„Był zawsze prawdziwy. Nie było nic w nim z fałszywej postawy
[…] A poza tym miał ten wspaniały stosunek do każdego człowieka.
W każdym człowieku widział brata, przyjaciela. I tak sobie przyjął
założenie, że trzeba realizować to piękne przykazanie, przykazanie miłości” – to słowa Władysława Gołąba, wieloletniego mieszkańca podkowy Leśnej i przewodniczącego Rady Parafialnej.
„Podkowa nie byłaby tym miastem, jakim jest, gdyby nie ksiądz Leon
Kantorski” – dyrektor szkoły społecznej Grzegorz Dąbrowski wyraził to,
co czuli wszyscy, którzy przyszli pożegnać księdza Leona.
Fot. Mieczysław Klajnowski
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boczne ulice, biorąc pod uwagę ich stan (w tym podtopienia), nasilenie ruchu, ale także – nie ukrywam – zaangażowanie samych
mieszkańców, którzy nierzadko w obronie swojej ulicy potrafią się
świetnie organizować (vide ul. Wiewiórek).
Proszę także zwrócić uwagę, że Podkowa jest zbudowana podobnie, jak modne obecnie osiedla strzeżone i jest „chroniona”
zewnętrznymi ulicami: Wiewiórek, Gołębią, Kwiatową czy Młochowską, ale ma zaledwie kilka wjazdów. W razie zamknięcia
którejkolwiek z głównych ulic wjazdowych z powodu remontu czy
wypadku mogą powstać ogromne problemy komunikacyjne i na
taką okoliczność musimy być także przygotowani, umożliwiając
płynny ruch w momencie rozpoczęcia inwestycji na głównych ulicach wjazdowych, jak miasto obronne, z kilkoma „bramami” wjazdowymi, co ma dobre i złe strony.
Mieszkańców Podkowy niepokoją także informacje o ewentualnej budowie obwodnicy Milanówka, która mogłaby przebiegać między Stawiskiem i Turczynkiem.
Prowadzone są obecnie prace studialne i rzeczywiście według
jednej z koncepcji obwodnica mogłaby przebiegać częściowo
wzdłuż granicy Podkowy Leśnej. Wiem jednak, że zarówno władze samorządowe, jak i mieszkańcy Milanówka opowiadają się za
usytuowaniem objazdu równolegle do trasy dużej kolei. Dla nas
obwodnica Milanówka i połączenie jej z trasą katowicką byłaby
korzystnym rozwiązaniem, ponieważ nie tylko odciążyłaby nasze
ulice z przejazdów tranzytowych, ale także i naszym mieszkańcom
ułatwiłaby szybki dojazd do tej trasy, ale oczywiście wykluczamy
lokalizację między Stawiskiem i Turczynkiem.
A dlaczego nie buduje się ścieżek rowerowych? Czy przewidziano je gdziekolwiek?
Podkowa Leśna uczestniczy w projekcie turystycznej trasy rowerowej wzdłuż kolejki WKD od Michałowic do Grodziska i Milanówka z rozgałęzieniami do Nadarzyna (szosy katowickiej i
krakowskiej) i przez Brwinów do Błonia i Puszczy Kampinoskiej.
Gospodarzem projektu „Budowa systemu ścieżek rowerowych na
terenie Zachodniego Mazowsza” jest Pruszków, który intensywnie
stara się pozyskać środki pomocowe, na razie bez efektu. Wspólnie z władzami pozostałych miejscowości podjęliśmy decyzję o
rozpoczęciu programu ze środków własnych, w miarę naszych
możliwości, i planujemy wykonanie na naszym terenie ścieżki o
długości ok. 2,7 km, której koszt wstępnie oceniamy na 1 mln zł.
Innym problemem są ścieżki rowerowe w samej Podkowie, i tu z
przykrością muszę powiedzieć, że wykonanie sieci ścieżek rowerowych na większości podkowiańskich ulic nie jest możliwe. Po prostu
85 lat temu, kiedy Antoni Jawornicki projektował układ urbanistyczny, nikt nie mógł przewidzieć takiego rozwoju motoryzacji – i nasze
drogi są zbyt wąskie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ulica dwukierunkowa powinna mieć co najmniej 5 m, a ścieżka
rowerowa musiałaby być na tyle szeroka, aby bezpiecznie mijali się
rowerzyści (1,5 – 2 m); należałoby jeszcze wydzielić miejsce przejścia dla pieszych, a więc niewiele podkowiańskich ulic mieści się
w takich standardach. Trudno też wyobrazić sobie Miasto Ogród
Podkowę Leśną całkowicie utwardzoną, bez zieleni, a nie widzę
realnych szans na wykupienie pasów działek prywatnych na poszerzenie ulic. Dlatego na bocznych ulicach, o mniejszym nasileniu
ruchu, robimy tzw. ciągi pieszo-jezdne, na których bezapelacyjnie
prawo pierwszeństwa mają piesi i które wymagają pewnej kultury
wspólnego użytkowania. Apeluję zwłaszcza do zmotoryzowanych
uczestników ruchu drogowego o szanowanie bezpieczeństwa przechodniów i rowerzystów, a przede wszystkim dzieci.
Kolejnym problemem, który zaczyna budzić emocje, jest
sprawa przyłączenia tzw. Borek do Podkowy. Czy zapadły już
jakieś decyzje w tej sprawie?
Nie, decyzje z naszej strony nie mogły jeszcze zapaść, bo dopiero 9 września wpłynął wniosek formalny, podpisany przez mieszkańców tej części Brwinowa. Wcześniej z przedstawicielami Komitetu przyłączenia Willi Borki do Podkowy Leśnej spotkaliśmy się na
posiedzeniu komisji ładu przestrzennego, rozważając wspólnie plusy i minusy takiego kroku. Wniosek zostanie skierowany do Rady

Miasta, a następnie podejmiemy przewidziane prawem procedury:
przeprowadzimy konsultacje wśród mieszkańców Podkowy, zwrócimy się do władz samorządowych gminy Brwinów, a także Grodziska
i Pruszkowa, bowiem ewentualne przyłączenie będzie skutkowało
zmianą granic administracyjnych obu powiatów, a w konsekwencji
map, adresów, przepływu podatków PIT i CIT.
Warto także wiedzieć, że ostateczną decyzję w sprawie zmian
granic terytorialnych podejmuje Rada Ministrów w trybie zarządzenia, a więc jest to jeszcze dość odległa perspektywa.
Panie Burmistrzu, wybory samorządowe tuż, tuż. Czy będzie Pan się ubiegał o reelekcję?
Ostatecznej decyzji jeszcze nie podjąłem, ale wkrótce zostanie
zapewne określony terminarz wyborczy i nie mam zbyt dużo czasu na jej podjęcie. Nie ukrywam, że przebieg ostatniej kampanii
wyborczej, brudne chwyty stosowane wówczas przez niektórych
kandydatów, mogą skutecznie wybić z głowy chęć pełnienia takiej
funkcji, którą ja traktuję bardziej jako misję niż pracę zawodową.
Ta kadencja też nie była łatwa i przyjemna, mimo że udało się wiele zrobić. Ale atmosfera współpracy z częścią Rady, niezrozumienie interesów miasta i działanie wręcz na niekorzyść – jest bardzo
stresującym przeżyciem.
To bardzo mocne słowa. Czy wydarzyło się coś, co daje
podstawy do takiego stwierdzenia?
Podam tylko jeden przykład, dotyczący stosunków z zarządem
spółki WKD: jak Państwo zapewne wiedzą, gminy przez które przebiega trasa WKD są udziałowcami tej spółki (pakiet większościowy
posiada obecnie Urząd Marszałkowski). Wstępując do spółki zakupiliśmy za niewiele ponad 120 tys. zł 4,04 proc. udziałów w majątku
kolejki. W roku 2008 Zarząd WKD zwrócił się do udziałowców o dokapitalizowanie udziałów i aby zachować tę wysokość udziałów powinniśmy dopłacić 254 tys. zł. Na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 18
grudnia 2008 r. radni stosunkiem głosów 8 do 5 nie wyrazili zgody na
taką zmianę budżetu miasta, przygotowaną na mój wniosek. W efekcie na koniec 2009 r. wartość udziału Podkowy spadła do 0,44 proc.
wartości WKD! Konsekwencją tego jest zarówno to, że musimy
współfinansować powstanie „park and ride”, ale także i to, że w wymiarze finansowym Podkowa traci co najmniej kilkanaście milionów
po stronie aktywów, bowiem w najbliższych latach wartość WKD S.A.
wzrośnie z tytułu wymiany taboru i modernizacji infrastruktury, a nasz
udział będzie jeszcze spadał. Wybierając więc powtórnie obecnych
radnych, zadawajcie Państwo pytania, jak i dlaczego głosowali w tej
sprawie. To bardzo ważne kryterium wiedzy o gospodarce i zarządzaniu miastem, a także rozumienia jego interesów.
Czy nie obawia się Pan, że zbliżająca się kampania wyborcza wpłynie negatywnie na pracę Urzędu Miasta?
Z mojej strony i podległych mi pracowników na pewno nie grozi
spowolnienie tempa pracy. W najbliższym czasie zostanie zakończony remont ul. Słowiczej (do ul. Wróblej) wraz z ważnym dla mieszkańców skrzyżowaniem z ul. Brwinowską, a także częściowo ul. Miejskiej
i Helenowskiej, gdzie planujemy wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Skończony został remont ul. Sienkiewicza i niektórych uliczek w
tym rejonie, trwa remont ul. Wiewiórek na odcinku prostopadłym do
torów kolejki, przygotowany zostały projekt „park and ride” w ramach
partnerstwa z WKD oraz projekt remontu ul. Jeleniej (wykonanie w
2011 r.). Zgodnie z harmonogramem przebiega budowa szkoły samorządowej (wykonany stan „0” pod cały budynek); w momencie gdy
otrzymają Państwo biuletyn do ręki, powinien zostać rozstrzygnięty
przetarg na budowę domu komunalnego przy ul. Jaskółczej. W bieżącym roku planujemy wykonanie tam stanu zerowego oraz wszystkich niezbędnych przyłączy, a całość powinna zostać zakończona
w październiku 2011. Przesunięcie terminów realizacji nastąpiło w
związku z wykonywaniem dodatkowych ekspertyz, których oczekiwali zarówno mieszkańcy pobliskich domów, jak i część radnych.
Jestem więc przekonany, że w przyszłym roku, uwzględniając
wszystkie tegoroczne inwestycje, Podkowa Leśna zajmie wysoką
lokatę w rankingu inwestycyjnym małych miast.
Dziękuję za bardzo ważną rozmowę
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W Stawisku

L

ipiec i sierpień to okres kolejnych prac remontowych w Stawisku. Od dawna oczekiwanej renowacji poddano unikatowy
drewniany taras, w hallu wejściowym wymieniono nieprzystającą
do charakteru wnętrza terakotową posadzkę na parkiet .
W najbliższym czasie Stawisko czeka m.in. wymiana instalacji
elektrycznej, doprowadzenie kanalizacji oraz instalacja centralnego ogrzewania i elektronicznych zabezpieczeń obrazów .
Rewitalizacja parku zostanie przeprowadzona w pierwszym półroczu przyszłego roku.
Tak intensywne prace możliwe są dzięki pozyskiwaniu od 2007
roku dotacji na te cele z programów operacyjnych Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dzięki środkom unijnym z
RPO (Regionalny Program Operacyjny), otrzymanym w 2009 roku
w wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku Starostwa Powiatu
Grodziskiego oraz Muzeum.
Mimo szeroko zakrojonych przedsięwzięć remontowych będziemy starali się nie przerywać po wakacjach regularnej działalności
kulturalnej, do uczestnictwa w której serdecznie zapraszamy .
XI Festiwal „Muzyczne Konfrontacje” odbędzie się w tym roku w
dniach od 7 listopada do 5 grudnia.
12 grudnia Włodek Pawlik przedstawi spektakl muzyczno-literacki Muzyka do wierszy Jarosława Iwaszkiewicza.
Wszelkie informacje na stronie www.stawisko.pl
Alicja Matracka-Kościelny, fot. Dorota Rychlik

23 podkowiańska pielgrzymka
piesza do Rokitna

W

niedzielę 12 września odbyła się 23 podkowiańska pielgrzymka piesza do Rokitna koło Błonia, organizowana rokrocznie od 1988 r. w drugą niedzielę września, u progu nowego
roku szkolnego. Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt osób, w tym
dzieci, młodzież, ministranci, harcerze i całe rodziny.
ks. proboszcz Wojciech Osial

Fot. Oskar Koszutski
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NASZE LICEUM
MA JUŻ DWADZIEŚCIA LAT

e wrześniu dwadzieścia lat temu powstało nasze liceum przy ulicy Wiewiórek. Dwudziestolecie świętowaliśmy 19
czerwca – to jedyny spokojniejszy czas w
życiu szkoły, tuż po maturze, którą w tym
roku, jak w latach poprzednich, wszyscy
nasi uczniowie szczęśliwie zdali.
Rano, już po raz szesnasty, urządziliśmy
Wystawę Psów Kochanych, po południu
wysłuchaliśmy koncertu fortepianowego naszej uczennicy Oli Kolasińskiej, a wieczorem z naszymi absolwentami bawiliśmy się w
świątecznie odmienionej szkole. Ściany zdobiły fotografie i dekoracje przypominające tradycje szkoły – tematyczne studniówki,
uroczyste wigilie, szkolne przedstawienia, a my wspominaliśmy,
wspominaliśmy, wspominaliśmy…
Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące organizuje kursy
przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.
Wszystkie informacje na stronie szkoły: www.wiewiory.edu.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy
Wycieczka do Sandomierza
1 czerwca 2010 r. uczestnicy, opiekunowie i pracownicy ŚDS pojechali na wycieczkę do Sandomierza. Zwiedzali jego zabytki, rynek,
bazylikę katedralną Narodzenia Najświętszej Marii Panny i Bramę
Opatowską, z której podziwiali malowniczą panoramę miasta. Przeszli też 470-metrową podziemną trasą, z którą wiąże się wiele legend. Dużą atrakcją dla zwiedzających była Zbrojownia, gdzie można było nie tylko obejrzeć, ale i przymierzyć zbroje rycerskie.
Festiwal Otwarte Ogrody
Jak co roku, uczestniczyliśmy w Festiwalu Otwarte Ogrody. Tym razem w ogrodzie naszego podopiecznego Michała Jachimskiego pokazaliśmy prace wykonane przez osoby niepełnosprawne na zajęciach w
naszym ośrodku. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Szkolenie z aktywizacji społecznej
W dniach 16-18 i 23-25 czerwca 2010 r. uczestnicy ŚDS wzięli
udział w szkoleniu pn. „Droga ku niezależności”, zorganizowanym
przez warszawskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym. Szkolenie odbyło się w Miejskim
Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej i obejmowało trening umiejętności społecznych. Uczestnicy uczyli się poprawnej komunikacji, współpracy w grupie, autoprezentacji, samooceny. Warsztaty okazały się
bardzo ciekawe, bo umożliwiły uczestnikom bliższe poznanie siebie
i swoich potrzeb.
W planach na najbliższą przyszłość mamy udział w VI Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Grodzisku Mazowieckim, gdzie zaprezentujemy przedstawienie W sieci,
wystawę prac wykonanych podczas zajęć w ŚDS, udział w szkoleniu w ramach projektu „Poszerzyć Krąg” w Popowie, zawody lekkoatletyczne dla osób niepełnosprawnych, a później IV Przegląd
Kolęd i Pastorałek organizowany przez nasze Stowarzyszenie
oraz świąteczne spotkanie i kiermasze naszych prac.
Karola Gąsiorowska

Fot. Iwona Gąsiorowska
Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Podkowiańska Wystawa w „domu spotkań z historią”

W

ystawa „O wolność i Solidarność. Podkowa Leśna 19761992”, którą pokazywaliśmy w Podkowie Leśnej w listopadzie 2009 r., jest obecnie prezentowana w Domu Spotkań z Historią w Warszawie przy ul. Karowej 20.

ny, kilkoro naszych radnych, kilkudziesięciu warszawiaków oraz
liczni członkowie naszego stowarzyszenia.
Na 40 planszach umieszczone zostały dokumenty i fotografie ze
zbiorów ks. Leona Kantorskiego, przekazane do Obywatelskiego

Fot. Oskar Koszutski

2 września, w uroczystości otwarcia wystawy, dedykowanej
zmarłemu niedawno ks. Leonowi Kantorskiemu, wziął udział dyrektor DSH Piotr Jakubowski, przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna Janusz Radziejowski oraz burmistrz Andrzej Kościel-

KONcert

W

niedzielę, 5-go września 2010 r. odbył się w kościele św.
Krzysztofa w Podkowie Leśnej ostatni koncert IX Festiwalu „Letnie wieczory muzyczne w kościele-ogrodzie”, poświęcony pamięci zmarłego pod koniec lipca ś. p. księdza kanonika
Leona Kantorskiego, który przez 27 lat był proboszczem parafii
św. Krzysztofa. Wspominali księdza Leona długoletni parafianie –
Halina Czubaszek, profesor Kazimierz Gierżod i Oskar Koszutski
– podkreślając w ciepłych słowach niezwykłe zasługi tego charyzmatycznego kapłana dla społeczności podkowiańskiej.
Ksiądz Leon Kantorski bardzo lubił muzykę i podczas poprzednich festiwali wysłuchał, siedząc na wózku, wielu koncertów. Będzie nam Go bardzo brakowało.
Program muzyczny tego wieczoru obejmował muzykę polską.
Drugi kwartet smyczkowy Karola Szymanowskiego wykonał Kwartet Prima Vista. Ten sam zespół towarzyszył pianistce Joannie Domańskiej, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, podczas
wykonania kameralnej wersji koncertu fortepianowego e-moll Fryderyka Chopina. Publiczność nagrodziła to wykonanie gromkimi
oklaskami, zmuszając w ten sposób pianistkę do zagrania bisu.
Modlitwa za spokój duszy księdza Leona zakończyła ten niezwykły wieczór.
Józef Kolinek, kierownik artystyczny Festiwalu

Archiwum Podkowy Leśnej, a także ze zbiorów autora wystawy i
uczestników wydarzeń. Bogata dokumentacja fotograficzna działalności opozycyjnej w naszym mieście wykonana została głównie
przez podkowiańskich fotografików – Henryka Bazydłę i Mieczysława Klajnowskiego.
Podczas uroczystości pokazano dokumentalny film Antoniego
Krauzego ” Ksiądz Leon” oraz relację filmową z zamknięcia wystawy w podkowiańskim kościele 13 grudnia 2009 r. przygotowaną
przez Michała Bogusławskiego z Zespołem Podkowiańskiej Wideokroniki.
Autorem i realizatorem wystawy jest Oskar Koszutski, historyk –
regionalista, uczestnik tamtych wydarzeń, społecznie prowadzący
Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej, założone przed rokiem
przy naszym Towarzystwie.
Wystawa będzie trwała do 26 września, serdecznie zachęcamy
do jej zwiedzania i informowania znajomych. Wstęp wolny.
Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
Uniwersytet Otwarty „Pokolenia” w Podkowie Leśnej
zaprasza wszystkich słuchaczy i osoby zainteresowane
naszą działalnością na inaugurujący X semestr wykład

dr hab. MARTY ZAHORSKIEJ-BUGAJ
„WYZWANIA XXI WIEKU
STOJĄCE PRZED EDUKACJĄ”
środa 29 września 2010 r., godz. 11.00, Pałacyk Kasyno
zapisy w dniach 27-28 września (poniedziałek i wtorek)
w godzinach 10.00-12.00 oraz w dniu wykładu

Fot. Oskar Koszutski

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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Podkowy Leœnej

W

Szkoła św. Teresy
i Gimnazjum św. Hieronima

dniu inauguracji roku szkolnego, 1 września można było obejrzeć
nową salę gimnastyczną. Na ten dzień czekaliśmy bardzo długo,
od powstania w Podkowie Leśnej szkoły Klubu Inteligencji Katolickiej
w 1989 r. Prace budowlane i wykończeniowe zostały zakończone w
sierpniu, a obecnie realizowane są jeszcze drobne roboty wykończeniowe przy ogrodzeniu i zagospodarowaniu terenu. Jednocześnie trwa
budowa drugiego etapu inwestycji - budynku dydaktycznego; stan surowy otwarty zostanie zrealizowany do końca października br.

Tak było na festiwalu „Otwarte ogrody”
12 i 13 czerwca 2010 r. w Podkowie Leśnej
– fot. Oskar Koszutski

Uroczyste poświęcenie nowej sali gimnastycznej odbędzie się w
piątek, 1 października w dniu imienin naszej patronki św. Teresy od
Dzieciątka Jezus. O godzinie 14.00 planowana jest msza święta, a
potem poświęcenie nowego budynku przez ks. kardynała, prymasa
seniora Józefa Glempa. W niedzielę, 3 października zapraszamy
mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic do obejrzenia naszej sali w
ramach dnia otwartego (przez pół godziny po każdej mszy świętej).
Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za przekazanie
1% podatku na budowę Szkoły św. Teresy. Zebraliśmy 99 229,80 zł.
tekst i zdjęcia Grzegorz Dąbrowski

Szkoła samorządowa

D

o końca roku, w zależności od warunków atmosferycznych, powinien
zostać zakończony stan surowy sali
sportowej i pawilonu dydaktycznego.
Trwają też prace remontowe - termomodernizacja starego budynku, remont
kominów i systemu wentylacji.
W nowym roku szkolnym uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum będą mogli uczestniczyć w atrakcyjnych lekcjach dodatkowych. Planowane są zajęcia z języka angielskiego, informatyki,
matematyki, astronomii, chemii, przyrody, zajęcia humanistyczne i
historyczno-filozoficzne – wszystkie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc bezpłatne dla uczniów.
Szkoła kupi też pomoce dydaktyczne - edukacyjne programy komputerowe, słowniki, czasopisma i niezbędne materiały. Dzieci będą
uczestniczyły w wyjazdach edukacyjnych, spotkaniach z wybitnymi
osobami, a na zajęciach z astronomii zbudują prawdziwy teleskop.
Rodzice zainteresowani udziałem ich dzieci w projekcie proszeni są o złożenie deklaracji w sekretariacie szkoły, gdzie też można
uzyskać więcej informacji.
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Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

CENTRUM KULTURY I INICJATYW OBYWATELSKICH

P

ółkolonie „Artystyczne wakacje” odbyły się w lipcu, a wzięło w nich udział blisko 70 dzieci z Podkowy Leśnej i okolic.
Uczestnicy półkolonii odwiedzali ciekawe miejsca: podkowiański
kościół-ogród, muzeum A.J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, ogród
rzeźb Juana Soriano w Owczarni. W Bibliotece Miejskiej dzieci
słuchały bajek w interpretacji Danuty Szewczyk, a pod opieką Ewy
Domaradzkiej tworzyły na makiecie Podkowę marzeń.
W Pałacyku wspólnie z Beatą Wróblewską zwiedziły wystawę
poświęconą archeologowi, prof. Kazimierzowi Michałowskiemu,
a na zajęciach, które prowadziła p. Katarzyna Bohdanowicz poznawały zasady zdrowego stylu życia i kształtowania umiejętności
psychospołecznych. Pod opieką instruktorów: Luizy Juśkiewicz,
Moniki Sadkowskiej, Joanny Sarneckiej, Anny Abramowicz i Marcina Pańków mogły też rozwijać swoje talenty artystyczne.
W kinie można było oglądać filmy i przedstawienia teatralne, a
na zewnątrz piec podpłomyki, budować piramidy z tekturowych
pudeł, bawić się w tipi i „kawiarenkę”. Wszystkie wycieczki i zabawy odbywały się pod opieką wychowawców: Ani Zych, Oli Drzewickiej, Magdy Sadkowskiej i Marcina Życzkowskiego, z udziałem
wolontariuszy: Maćka Wojcierowskiego i Jaśka Lewandowskiego.
Pozostały dobre wspomnienia oraz zdjęcia, które można obejrzeć na stronie internetowej CKiIO www.ckiopodkowa.pl .
tekst i zdjęcie Barbara Potkańska

W

e wrześniu rozpoczął się kolejny sezon kulturalno-edukacyjny, w tym zajęcia stałe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Młodych mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic zapraszamy na
zajęcia teatralne. Do wyboru ”Teatr Altanka” (instruktor Joanna Cichoń-Dąbrowska), „Hodowla Szczeżuchy” (instruktor Marta Uszyńska) lub warsztaty „Ciało Głos” (instruktor Monika Sadkowska).
Umiejętności plastyczne można rozwijać
w dwu sekcjach, prowadzonych przez Luizę
Juśkiewicz i Maję Piotrowską. Majsterkowiczom (nie tylko chłopcom) proponujemy
zajęcia modelarskie z Wiesławem Sierocińskim. Na tych, co lubią myśleć czekają szachy z Jarosławem Kowalewskim. Taniec współczesny dla dzieci i
młodzieży prowadzi Marta Janowska, a rytmikę dla najmłodszych
w stylu folk – Grzegorz Ajdacki. Edukacją muzyczną zajmują się
Lidia Rolek (gitara i keyboard) i Jarosław Marszałek (perkusja).
Zainteresowanych sztuką filmową zapraszamy na warsztaty filmowe pod opieką artystyczną Michała Bogusławskiego, podczas
których można będzie nauczyć się pisania scenariusza, operatorstwa,
montażu i udźwiękowienia, a także zrobić własną etiudę filmową.
Anna Kawa i Tomasz Wójcicki zapraszają na IV już warsztaty
fotograficzne, adresowane zarówno do amatorów, jak i do osób
planujących karierę zawodową w tej dziedzinie.
Miłośnikom ruchu i zdrowego stylu życia proponujemy sekcje
sportowe: karate dla dzieci (instruktor Aleksander Ściubisz), a
dla dorosłych - jogę (instruktor Anna Kalicy) i tai-chi (instruktorzy:
Kinga Klaś–Pupar i Zbyszek Pupar).
Starszą młodzież i dorosłych zapraszamy na taniec towarzyski
prowadzony przez Tomasza Jasińskiego (różne poziomy).
Zapraszamy również na lektoraty: angielski dla dzieci i dorosłych
oraz francuski dla dorosłych. Pełen wykaz, a także grafik zajęć kulturalnych, edukacyjnych i sportowych w roku szkolnym 2010/2011
znajduje się na stronie www.ckiopodkowa.pl, udzielamy też informacji telefonicznie (22 758 94 41). Filharmonia dziecięca rozpoczyna
kolejny sezon. 10 października o 12.30 koncert „Znów dla Was gramy” w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z KASK.
Barbara Potkańska

Miejska Biblioteka Publiczna

4

września 2010 r. odbyło się spotkanie autorskie z Beatą Wróblewską, autorką „Podróży z motylem”, połączone z otwarciem
wystawy fotografii z podróży rodzin państwa Bełdowskich, Iwanowskich, Jarco, Łusakowskich, Motrenków i Ghia oraz pokazem
dziecięcych skarbów z wakacji. Spotkaniu towarzyszył skrzypcowy „przystanek muzyczny” w wykonaniu Dorotki Kolinek.
Współpraca z Fundacją Nowoczesna Polska:
1. Zapraszamy młodzież zainteresowaną udziałem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu edukacji medialnej dotyczących:
• wyszukiwania i krytycznego wykorzystywania zasobów internetowych,
• korzystania z oprogramowania do remiksów,
• korzystania z komputera w zakresie tworzenia własnych twórczych
wypowiedzi, zdobycia wiedzy o przewodniku po stronach internetowych udostępniających legalne e-booki, pliki audio i wideo do
wykorzystania w tworzeniu remiksów słowno-muzycznych.

UWAGA! Liczba uczestników warsztatów ograniczona do
20 osób. Zgłoszenia osobiste i elektroniczne (formularz kontaktowy na www.mbp-podkowalesna.pl).
2. We wrześniu ogłosimy konkurs na komiks z wykorzystaniem cytatu z lektur (www.mbp-podkowalesna.pl i www.wolnelektury.pl).
Akcja ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do tworzenia
autorskich prac promujących lektury szkolne, a komiksy posłużą
do promocji Wolnych Lektur na portalach społecznościowych i
młodzieżowych serwisach edukacyjnych.
Bookcrossing - Księżycowe Dary. Serdecznie zachęcamy do korzystania z podkowiańskiej wersji bookcrossing’u – akcji „uwolnienia”
książek, których sami już nie czytamy, ale może czekają na nie z utęsknieniem inni czytelnicy. W naszej bibliotece znajduje się regał, na który
można odkładać takie książki, płyty, kasety etc i które można zabierać,
jak mawiają przedszkolaki, na zawsze lub tylko wypożyczyć do przeczytania.
Dorota Skotnicka, dyrektor Miejskiej Biblioteki

Godziny otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej
Dni tygodnia

Wypożyczalnia
dla dorosłych,
dzieci i młodzieży

Dyskusyjny Klub
Książki

poniedziałek

10.30 – 18.20
dzień pracy wewn.

wtorek

Indywidualne konsultacje
komputerowe
„Nie tylko dla młodych”

Klub Pod Mądrym
Smokiem

Czytelnia
internetowa

—

—

10.30 – 18.20

—

11.00 – 12.00

dzień pracy wewn.

środa

10.30 – 18.20

—

czwartek

10.30 – 18.20

18.30 - ...

—

10.30 – 18.20

—

10.30 – 18.20

piątek

10.30 – 19.20

sobota

11.00 – 14.00

—

—

10.30 – 19.20

—

11.00 – 12.00

11.00 – 14.00

po wcześniejszym
uzgodnieniu terminów

www.mbp-podkowalesna.pl • e-mail: wypozyczalnia@mbp-podkowalesna.pl • tel. 22 758 96 48
Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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Europejskie Dni Dziedzictwa
„Od pomysłu do przemysłu” (18-19 września 2010)
EDD w Podkowie Leśnej

T

egoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się pod hasłem „Od pomysłu do przemysłu” i stanowią jeden z elementów programu obchodów 85 rocznicy powstania Podkowy Leśnej.
Miasto-Ogród Podkowa Leśna zostało założone przez Stanisława
Lilpopa, Bank Spółek Zarobkowych i pierwszą polską spółkę „Siła
i Światło”, działającą w nowej wówczas dziedzinie – elektrotechnice. I choć nasze miasto nie ma tradycji przemysłowych, to właśnie
tu zamieszkało wielu działaczy gospodarczych, przede wszystkim
związanych z „Siłą i Światłem”. Tak więc Podkowa przedwojenna
korzystała z ówczesnych zdobyczy technicznych: Elektrycznych
Kolei Dojazdowych, energii elektrycznej, telefonów i samochodów,
co znalazło wyraz w poświęceniu kościoła św. Krzysztofowi, patronowi podróżnych, a także automobilistów i awionautów. Ta tematyka będzie dominowała w wydarzeniach artystycznych i edukacyjnych, składających się na tegoroczny program EDD.
W sobotę 18 września zapraszamy o godz.19.00 nad staw w
Parku Miejskim, gdzie odbędzie się premiera spektaklu Dżentelmen i Spółka, poświęconego Stanisławowi Lilpopowi - ojcu
i Stanisławowi Wilhelmowi Lilpopowi – synowi. Pierwszy z nich
był wybitnym przemysłowcem i konstruktorem maszyn rolniczych,
współwłaścicielem fabryki maszyn w Warszawie, a drugi – przemysłowcem, fotografikiem i myśliwym. Widowisko przypomni również innych wybitnych mieszkańców, m.in. Tadeusza Baniewicza i
Janusza Regulskiego oraz klimat przedwojennej Podkowy Leśnej.
Autorką spektaklu jest Joanna Sarnecka, muzykę skomponował
Jan Duszyński, a wystąpią sami podkowianie i Andrzej Precigs.
Na zakończenie sobotniego wieczoru, również nad stawem,
odbędzie się koncert laureatki tegorocznego Przeglądu Piosenki
Aktorskiej we Wrocławiu Mai Kleszcz i Wojtka Krzaka z zespołem

muzyków ze znanej „Kapeli ze Wsi Warszawa”, w ramach projektu
incarNations – „Radio Retro”. Projekt ten to hołd złożony czasom,
gdy muzycy grali na żywo, literaci pisali piękne teksty, a publiczność
słuchała ich w zatłoczonych kawiarenkach, na balach i „fajfach”.
W niedzielę 19 września zapraszamy na kilkugodzinny plenerowy piknik edukacyjny „Powróćmy jak za dawnych lat…”. W programie wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zechcą
przenieść się w lata 1925-1939 i zmierzyć się z wyzwaniami życia w
przedwojennej Podkowie Leśnej. Niewątpliwą atrakcją będzie pokaz mało znanych „gier świata” w oryginalnych strojach sportowych
np. krykietu, hokeja kanadyjskiego (lacrosse), bilardu na trawie, a
także okazja do spróbowania sił w dawnych grach sportowych, jak
np. minigolfie, krokiecie angielskim, bulach, czy kręglach na trawie.
Zapraszamy także do udziału w grze terenowej „Tajemnice Podkowy Leśnej” oraz na multimedialne pokazy filmów o II RP, fabularnych i dokumentalnych, m.in. na film o EKD. Dla miłośników
tańca przewidujemy warsztaty tanga, a dla dzieci „Zabawy z prądem” przygotowane we współpracy z Muzeum Inżynierii Miejskiej
w Krakowie. Podczas pikniku można będzie obejrzeć w Pałacyku
Kasyno wystawy poświęcone spółce „Siła i Światło”, autorowi planu urbanistycznego Podkowy Leśnej - Antoniemu Jawornickiemu
oraz wybitnemu egiptologowi - Kazimierzowi Michałowskiemu, a
także skorzystać z przysmaków dawnej polskiej kuchni.
Na zakończenie EDD odbędzie się o godz. 19.00 w kościele
p.w św. Krzysztofa koncert „Psalmy z Psałterza Dawidów” w wykonaniu słuchaczy Uniwersytetu Otwartego Pokolenia oraz zespołu
wokalnego MIRABILIA MUSICA.
Szczegółowy program można znaleźć w specjalnym folderze
oraz na stronach: www.podkowalesna.pl oraz www.ckiopodkowa.pl
Alina Witkowska - dyrektor CKiIO

PROGRAM EUROPEJSKIEGO TYGODNIA DEMOKRACJI LOKALNEJ
11-17 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

O

bchody Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej odbywają
się pod patronatem Rady Europy w większości z 47 państw do
niej należących. Mają na celu informowanie o działalności władz lokalnych i ich kompetencjach, budowanie społeczeństwa obywatelskiego
od najmłodszych lat, zachęcanie mieszkańców do aktywności i angażowania się w życie gminy oraz wzmacnianie poczucia, że demokracja
lokalna stanowi wartość wspólną dla wszystkich Europejczyków.
Do tej pory obchody ETDL odbyły się trzy razy. W 2009 r. Podkowa Leśna i Katowice jako pierwsze w Polsce uczestniczyły w
tym przedsięwzięciu, przy czym Podkowa była jednym z 10 miast
pilotażowych projektu w całej Europie. Tegoroczny program Tygodnia przygotowało, jak i poprzednio, Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej:

KONKURS NA PODKOWIAŃSKI
PRODUKT REGIONALNY
Neapol słynie z pizzy, Wadowice z kremówki,
a Podkowa Leśna?
W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia
Demokracji Lokalnej organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa
Leśna odbędzie się konkurs na produkt regionalny, którego zwycięzca zdobędzie nagrodę Burmistrza Podkowy Leśnej i wieczną chwałę ojca/
matki podkowiańskiego produktu regionalnego.
Do udziału w konkursie obejmującym dwie kategorie (potrawa i napój) zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Finał połączony z degustacją odbędzie się 16 października 2010 r. po rodzinnym
rajdzie rowerowym. Zwycięski produkt będzie promowany.
Drodzy mieszkańcy, peklujcie, nastawiajcie, mieszajcie,
pieczcie i do zobaczenia podczas degustacji!
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• 11-15 października 2010 r.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży podkowiańskich szkół podstawowych i gimnazjów
(debata oksfordzka, konkurs na pracę
pisemną lub plastyczną, wydanie gazetki
„Demokraciak”, kalambury)
• 13 października 2010 r.
wykład na Uniwersytecie Otwartym „Pokolenia”
• 13-15 października 2010 r.
wybory Młodzieżowej Rady Miasta w Zespole Szkół Samorządowych, Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka
Jezus oraz w Gimnazjum nr 2 im. św. Hieronima
• 16 października 2010 r.
rodzinny rajd rowerowy po Podkowie Leśnej – wycieczka z przewodnikiem zakończona quizem oraz konkurs o nagrodę burmistrza na najlepszy podkowiański
produkt regionalny.
Przez cały tydzień dostępna będzie ulotka
z informacją o sprawach budżetowych naszego miasta w okresie kryzysu gospodarczego. Zostanie wyłożona w pięciu miejscach: w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, w Zespole Szkół Samorządowych, w Szkole
Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Gimnazjum
nr 2 im. św. Hieronima, w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich i w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Podkowie Leśnej.

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl

Możliwość pozyskania dotacji NFOŚIGW
na instalację kolektorów słonecznych

K

olektory słoneczne zwane solarami to urządzenia, które zamieniają energię pochodzącą ze słońca na energię cieplną.
Energia ta jest wykorzystywana przede wszystkim do ogrzewania
wody użytkowej, trzeba jednak pamiętać, że same solary nie zapewnią nam ciepłej wody w dostatecznej ilości przez cały rok.
Przyjmuje się, że w naszym klimacie właściwie dobrana instalacja do ogrzewania wody użytkowej z wykorzystaniem kolektorów
słonecznych powinna pokrywać potrzeby w 60-70 proc. (przy wykorzystaniu kolektora o powierzchni 1-1,5 m kw. na 1 użytkownika). Na wykresie poniżej przedstawiono przybliżony procent
pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową z właściwie
dobranej instalacji słonecznej w ciągu całego roku.

Stopień pokrycia potrzeb (%)
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12 39 63 84 96 99 99 95 86 52 15
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Jak widać, najwyższą efektywność solary uzyskują w miesiącach
letnich, przy czym pamiętajmy, że warunkiem bezpieczeństwa użytkowania instalacji jest odpowiednie wykorzystanie nagrzanej wody,
ponieważ zbyt małe zużycie grozi przegrzaniem i uszkodzeniem instalacji. Dlatego też solarów nie stosuje się do ogrzewania domów
– latem, kiedy nie jest potrzebne, groziłaby im awaria.
Kolektory muszą być instalowane w miejscach, gdzie słońce
operuje najsilniej – najskuteczniej działają, jeśli ustawia się je
w kierunku południowym, pod odpowiednim kątem i jeśli nic nie
ogranicza dostępu do nich promieniom słonecznym. Najczęściej

instaluje się je więc na dachach budynków lub bezpośrednio na
gruncie, w miejscu o dużym nasłonecznieniu. Ze względu na zadrzewienie Podkowy Leśnej należy więc za każdym razem przeanalizować celowość instalacji kolektora słonecznego, bowiem
koszt instalacji może okazać się mało opłacalny w ogólnym rachunku ekonomicznym – szczególnie w przypadku małych gospodarstw domowych, w których zużycie ciepłej wody jest niewielkie.
Rodzaj urządzeń i warunki ich zainstalowania wymagają indywidualnego projektowania, a w naszej miejscowości umiejscowienie
kolektora na budynku powinno być dodatkowo konsultowane z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Średni koszt kolektora słonecznego dla czteroosobowej rodziny
wynosi ok.12 tys. zł. Inwestycja w instalację solarną jest kosztowna, ale im większe jest zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową,
tym szybciej nastąpi zwrot kosztów zakupu i instalacji. Koszt kolektorów zwraca się po kilku lub kilkunastu latach; najczęściej jest
to okres 5-7 lat. Jest to więc inwestycja opłacalna ekonomicznie w
perspektywie kilkuletniej, a dla ochrony środowiska korzystna od
momentu zainstalowania.
W lipcu br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji,
w ramach którego również właściciele domów prywatnych mogą
ubiegać się o dotacje (po zrealizowaniu inwestycji). Dotacja NFOŚIGW pokrywa 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych. Wnioski o dotację
NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt należy składać w bankach
mających zawarte z Funduszem umowy o współpracy. Są to: Bank
Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Krakowski Bank Spółdzielczy, Mazowiecki
Bank Regionalny i Warszawski Bank Spółdzielczy (łącznie ok. 4,5
tys. placówek).
Szczegółowe informacje dotyczące warunków dofinansowania
można znaleźć na stronie www.nfosigw.gov.pl. gdzie znajdują
się także pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
dotyczące dopłat do kredytów na kolektory słoneczne. Informacji
udziela także Zespół ds. banków (22) 45 90 964, e-mail: oze3@
nfosigw.gov.pl.
Adriana Skajewska

Podsumowanie działalności Społecznego Komitetu Pomocy
Powodzianom działającego przy burmistrzu Podkowy Leśnej
Komitet utworzyło troje mieszkańców Podkowy Leśnej: Ewa
Matyjek, Teresa Juarez-Turska i Jacek Turski.
Na spotkaniu w Urzędzie Miasta, z udziałem z udziałem burmistrza, przedstawicieli Urzędu Miasta, szkół podkowiańskich
oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Podkowy Leśnej uzgodniono dwa kierunki działań: zbiórkę żywności
oraz środków czystości prowadzoną w podkowiańskich sklepach
i w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Błońskiej - tutaj również
przyjmowano dary w postaci odzieży, zabawek dla dzieci itp. –
oraz zbiórkę pieniężną prowadzoną w ramach Festiwalu Otwarte
Ogrody 2010.
Zbiórka w sklepach
W akcji wzięło udział osiem sklepów: „Społem” PSS Pruszków,
ul. Jana Pawła II 13, „zieleniak” koło Cafe Weranda, spożywczy
przy Słowiczej 1C, rybno-spożywczy ( Słowicza 1DE), chemiczny
przy Brwinowskiej, spożywczy przy Jeleniej w Podkowie Wschodniej, spożywczy przy Bukowej 21 i kiosk z gazetami obok stacji
WKD Podkowa Główna.
Zebrane artykuły Komitet gromadził i nadal gromadzi w Ośrodku
Pomocy Społecznej przy ul. Błońskiej, skąd średnio co dwa tygodnie (do tej pory osiem razy), odbierał je warszawski oddział PCK.
Zebraliśmy do dziś:
• artykuły spożywcze – 30 kartonów,
• chemia gospodarcza – 25 kartonów,
• woda – 55 zgrzewek i 141 butelek 5-litrowych (jedna z firm dostarczyła 30 zgrzewek) i 140 butelek,
• karma dla zwierząt – 2 kartony,

• nowa odzież - 2 worki,
• zabawki – 2 worki.
Do OPS dostarczono również łóżeczko dziecięce, wózek dziecięcy i termowentylator.
Zbiórka pieniężna podczas Festiwalu Otwarte Ogrody 2010
w Podkowie Leśnej
Urząd Miasta zakupił puszki, a Komitet odpowiednio przystosował je do zbierania pieniędzy. Dziękujemy też podkowiańskim
harcerzom, którzy włączyli się do akcji. Zbiórkę pieniędzy prowadzono w 13 ogrodach. W ramach zbiórki zebrano 2682,74 PLN +
5 funtów brytyjskich, łącznie z dodatkowo przekazanymi środkami
uzyskano 4006,49 PLN.
Komitet, w uzgodnieniu z Urzędem Miasta, postanowił przeznaczyć te pieniądze na zakup pięciu lodówek dla mieszkańców gminy Wilków.
Społeczny Komitet Pomocy Powodzianom w Podkowie Leśnej
dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania przedsięwzięcia, zainspirowanego naszym przekonaniem, że nie branie, a dawanie daje największą satysfakcję w życiu.
Szczególne podziękowania dla sklepu Społem PSS Pruszków
oraz dla „zieleniaka”, gdzie zbiórka trwa nadal.
Dziękujemy wszystkim, którzy po awarii naszego samochodu
pomogli nam w przewożeniu darów ze sklepów do OPS.
Burmistrzowi Podkowy Leśnej dziękujemy za dofinansowanie
kosztów paliwa.
Pełna dokumentacja z powyższej działalności jest do wglądu u
Jacka Turskiego (kom: 603332872).

Zapraszamy na stronę: www.podkowalesna.pl
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Ptasia Wycieczka
W sobotę, 11 września amatorzy obserwowania ptaków wybrali
się na kolejną wycieczkę, tym razem nad rzekę Jeziorkę, w pobliżu jej ujścia do Wisły. Oglądaliśmy kormorany, czajki, mewy,
jaskółki dymówki, czaplę szarą, błotniaka stawowego, pustułkę,
stadka wróblowatych, łabędzie i dwie osobliwości – pięknie ubarwioną pleszkę (nie mylić z pliszką, choć i ta się trafiła) i czaplę białą, rodem z południa, ale coraz częściej pojawiającą się w naszych
stronach. Wycieczkę prowadził, jak zwykle, Gerard Sawicki. Na
następną zapraszamy zimą – do Puszczy Kampinoskiej. (ażm)
Za zdjęcia ptaków dziękujemy Ogólnopolskiemu Towarzystwu
Ochrony Ptaków.

APEL BURMISTRZA MIASTA
Błotniak stawowy – fot. Killian M.

Fot. Anna Maziarska.

Drodzy Mieszkańcy i Goście, w centrum naszego miasta znajduje
się Leśny Park Miejski, którego teren został ofiarowany wspólnocie
mieszkańców przez założycieli Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej w
1935 r. Jest to teren bardzo cenny przyrodniczo – znajdują się tu unikatowe na Mazowszu wydmy polodowcowe (do 120 m n.p.m.), bardzo
bogata szata roślinna (ok. 500 gatunków roślin, w tym liczne chronione) oraz wiele gatunków ptaków, drobnych zwierząt i owadów. Te walory spowodowały zakwalifikowanie parku jako zespołu przyrodniczokrajobrazowego podlegającego ochronie. Apeluję więc do wszystkich
mieszkańców i gości, aby szanowali ten teren i nie niszczyli tego, co
przetrwało tysiące lat. Szczególnie apeluję do młodzieży - jeżdżenie
po parku i wydmach konno, rowerami lub quadami oraz tworzenie torów do treningów jest całkowicie niedozwolone. Namawiam wszystkich Państwa do dbałości o nasze wspólne dobro oraz reagowanie na
przejawy niszczenia tych cennych terenów naszego miasta.
Wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych projektu rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego został wstępnie zaakceptowany
i obecnie znajduje się na czwartej pozycji listy rezerwowej – pozyskanie tych środków pozwoli nam na zagospodarowanie części
terenu wokół Pałacyku Kasyna oraz zabezpieczenie przed dewastacją pozostałego terenu 14-hektarowego parku, który powinien
służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców Podkowy Leśnej.

Komunikat Policji

Pleszka – fot. John Fox

W czerwcu 2010 policjanci Komisariatu Policji w Podkowie
Leśnej w rejonie przystanku WKD Zachodnia odnaleźli skuter. Właściciel pojazdu może zgłosić się do KP w Podkowie
Leśnej wraz z dokumentami pojazdu celem jego odebrania.

WAżne telefony i adresy
Godziny pracy Urzędu Miasta: poniedziałek: 10-18, wtorek - piątek: 8-16, środa: bez przyjęć interesantów Sekretariat: pokój nr 6, tel. 22 759 2101, fax 22 758 9003,
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl Burmistrz Miasta: Andrzej Kościelny, e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl Z-ca Burmistrza: Małgorzata Stępień-Przygoda
Sekretarz Miasta: Maria Górska, e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl Skarbnik Miasta: Maria Ostrowska Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste: pokój nr 7,
tel. 22 729 1062, 22 759 2115, e-mail: usc@podkowalesna.pl Ewidencja ludności i działalności gospodarczej: pokój nr 7, tel. 22 759 21 16,
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl Referat Finansowy: tel. 22 759 2107 Kasa: tel. 22 759 2108, godziny przyjęć interesantów (codziennie przerwa 13-13.30):
poniedziałek: 10-18, wtorek: 10-14, czwartek, piątek: 9-15, środa - kasa nieczynna Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji: pokój nr 11, 12, tel. 22 759 2121, 22 759 2125,
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl Referat Planowania i Rozwoju Miasta: pokój nr 16, 17, tel. 22 759 2117, 22 759 2119, e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej: ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 1082, czynny: poniedziałek - piątek 8-16 Rada Miasta Podkowy Leśnej: tel. 22 759 2106,
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl Adresy internetowe radnych: Mirosław Borkowski: miroslaw.borkowski@podkowalesna.pl • Małgorzata Choroś: malgorzata.choros@
podkowalesna.pl • Jarosław Chrzanowski: jaroslaw.chrzanowski@podkowalesna.pl • Kazimierz Głowacki: kazimierz.glowacki@podkowalesna.pl • Anna Łukasiewicz: anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl • Jolanta Mironiuk: jolanta.mironiuk@podkowalesna.pl • Dariusz Murawski: dariusz.murawski@podkowalesna.pl • Zbigniew Musiałek: zbigniew.
musialek@podkowalesna.pl • Dorota Obzejta-Żbikowska: dorota.obzejtazbikowska@podkowalesna.pl • Janusz Radziejowski: janusz.radziejowski@podkowalesna.pl • Joanna
Trzeciak-Walc: joanna.walc@podkowalesna.pl • Teresa Zabłocka: teresa.zablocka@podkowalesna.pl • Anna Żukowska-Maziarska - anna.maziarska@podkowalesna.pl • Radni
Małgorzata Janus i Zbigniew Bojanowicz nie mają adresów internetowych. Korespondencję e-mailową można kierować do nich na adres: radamiasta@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe: Grodzisk Mazowiecki: tel. 999; 22 755 3030 Policja: tel. 22 758 9110, 22 758 9105, 609 969 929, Komenda Powiatowa Policji: tel. 997, 22 755 6010
do 6014 NZOZ „Basis”: NZOZ „Basis” tel. 22 758 9265, NZOZ „Medicus” tel. 22 729 1065 Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki: informacja medyczna: tel. 22 755 9000
Apteki: Apteka Podkowiańska tel. 22 729 1916, Apteka „Pod Aniołem” tel. 22 758 9760, Apteka Główna tel. 22 729 1086 Biblioteka Publiczna: ul Błońska 50, tel. 22 758 9648
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej: ul. Lilpopa 18, tel. 22 729 1384, ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 9441 Straż Pożarna: Grodzisk Mazowiecki: tel. 998;
22 755 5237, Brwinów: tel. 22 729 5946 Zakład Energetyczny: Pruszków: tel. 991, 22 738 2320, 22 738 2451, Posterunek energetyczny Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 5136
Pogotowie gazowe: Warszawa: tel. 992, 22 628 4587 Rozdzielna gazu: Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 792 0360 Konserwacja oświetlenia ulicznego: Warszawa: tel. 22 886 4826;
692 469 767 Konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej: sieć wodna: tel. 661 955 201, sieć kanalizacyjna: tel. 502 291 630, 503 134 281 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 1570 Prokuratura Rejonowa: Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 5254 Sąd Rejonowy: Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 2061 Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 9222, czynna w dni powszednie w godz: 9-10.00 oraz 16.30-17.30 Urząd Pocztowy: tel. 22 758 9328
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