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W y d a r z e n i a
10-LECIE BSH KLIMA POLSKA
W tym roku BSH Klima Polska obchodzi jubileusz 10-lecia dzia³alnoœci. Z tej okazji 8 czerwca w siedzibie firmy w Starej Iwicznej odby³a
siê plenerowa impreza okolicznoœciowa.
Wœród ok. 200 goœci znaleŸli siê przedstawiciele Samorz¹du Gminy, przedstawiciele placówek naukowych, rzeczoznawcy z dziedziny
po¿arnictwa i ochrony ppo¿., przedstawiciele producentów urz¹dzeñ.
Goœci powita³ Prezes BSH Klima Polska – pan Franz Kainz. Po nim
zabra³ g³os Prokurent – Piotr Urasiñski i przedstawi³ w skrócie historiê firmy. Opowieœæ ta, której nie brakowa³o humoru, ilustrowana by³a
krótkimi, zabawnymi etiudami w wykonaniu aktorów-mimów. Jako
ostatni w czêœci oficjalnej zabra³ g³os wiêkszoœciowy udzia³owiec BSH
– pan Hans Metz.
Wœród zaproszonych goœci znalaz³a siê dyrektor pobliskiego
Domu Dziecka w Pyrach – pani Ewa Makowska wraz z dwójk¹ podopiecznych. Firma BSH Klima ju¿ w zaproszeniach zaznaczy³a, ¿e
przy okazji Jubileuszu chcia³aby umiliæ los dzieciom z Domu Dziecka i organizuje dla nich zbiórkê drobnych upominków. Nikt z goœci
nie przyszed³ z pusta rêk¹. Prezentów by³o tyle, ¿e dzieci nie mog³y
ich unieœæ.
G³ówn¹ artystyczn¹ atrakcj¹ wieczoru by³a etiuda mimów z wentylatorem jako motywem przewodnim. Okazuje siê, ¿e z tak prozaicznej rzeczy jak techniczny wentylator mo¿na stworzyæ frapuj¹ce,
daj¹ce do myœlenia, poetyckie przedstawienie.
By³y te¿ tañce, dobra zabawa, ubarwiana pokazami szczudlarzy,
konkursy z nagrodami wodzireja. Na fina³ przed tortem aktorzy przygotowali imponuj¹cy pokaz tañca z ogniem.
Marta Sekulska
BSH Klima Polska

Balony tu¿ przed wypuszczeniem

Firma BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o. dzia³a w Polsce
od 1996 roku jako jedna z grupy firm BSH obecnych
w Austrii, Czechach oraz na Wêgrzech. Zajmuje siê
doradztwem, doborem i dostaw¹ urz¹dzeñ z zakresu wentylacji, klimatyzacji dla wyposa¿enia wszelkiego rodzaju obiektów pocz¹wszy od obiektów
u¿ytecznoœci publicznej po przez handlowe, przemys³owe i mieszkaniowe.

Gospodarze i goœcie
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20-LECIE
FIRMY
POLCAR
POLCAR, to najwiêkszy w Polsce
dystrybutor czêœci samochodowych
nale¿¹cych do grupy czêœci powypadkowych.
Firma istnieje od 1986 roku
i od pocz¹tku do dnia dzisiejszego
jest oparta tylko i wy³¹cznie
na polskim kapitale. Od kilku lat
Polcar jest równie¿ producentem
czêœci samochodowych. Jest jednym z najwiêkszych dostaw ców czêœci powypadkowych w Europie.
W 2005 roku liczba zatrudnionych w firmie wynios³a 150 osób.
Firma POLCAR ma swoj¹ siedzibê w Wólce Kosowskiej przy ul. Polnej 6

NOWA FIRMA W LESZNOWOLI
Dnia 4 lipca b.r. mia³o miejsce otwarcie nowej siedziby Spó³ki i Centrum Logistyczno-Szkoleniowego Vet-Trade Polska Sp. z o.o. w miejscowoœci Lesznowola przy ul. S³onecznej 223a.
Firma Vet-Trade Polska zawi¹zana zosta³a 16 marca 2004 roku.
Rozwój i re-inwestycje od pocz¹tku
dzia³ania Vet-Trade prowadziæ maj¹ Spó³kê do uzyskania pozycji preferowanego
przez Klientów dostawcy na polskim rynku weterynaryjnym. Dziêki
bliskiej wspó³pracy z Merial
we Francji, Wielkiej Brytanii,
W³oszech i Stanach Zjednoczonych Spó³ka zapewnia
swoim Klientom szerokie
wsparcie techniczne. Dziêki
rosn¹cemu zainteresowaniu
œwiadczonym serwisem, VetTrade rozwija równie¿ swoj¹
bazê osobow¹, logistyczn¹,
badawcz¹ i szkoleniow¹, by
byæ jeszcze bli¿ej Klientów.
Vet-Trade

Ci¹g³e zmiany i rozumienie koniecznoœci ich nieustannego œledzenia skutkuj¹ kontynuacj¹ cz³onkostwa przez VetTrade w Polskim Stowarzyszeniu Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych. Cz³onkostwo to umacnia pozycjê Spó³ki nie tylko na rynku weterynaryjnych firm farmaceutycznych, ale
umo¿liwia tak¿e jej kontakt z firmami
wiod¹cymi z innych krajów.

Lesznowola w ho³dzie Ojcu wiêtemu
2 kwietnia 2005 roku o godz.
21:37 odszed³ Jan Pawe³ II, jeden z
najwiêkszych Polaków, g³owa Koœcio³a katolickiego, autorytet moralny
dla ludzi ró¿nych wyznañ i kultur. Tak
jak rok temu w Magdalence, tak 2
kwietnia 2006 r. o godz.20-ej w koœciele p.w. Zes³ania Ducha Œwiêtego
w Starej Iwicznej setki ludzi przysz³o,
aby oddaæ ho³d Papie¿owi. Podczas
uroczystej Mszy Œw. Jan Pawe³ II,
choæ nieobecny, znów zgromadzi³
nas wokó³ siebie.
W tej gminnej uroczystoœci uczestniczyli: przedstawiciele Samorz¹du
Gminy Lesznowola z Wójtem Gminy
– Mari¹ Jolant¹ Batyck¹-W¹sik i Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy – Hann¹ Kosik, Radni Gminy, Pose³ na Sejm RP –
Artur Zawisza, jednostki OSP z terenu ca³ej Gminy, Policja, Dyrektorzy
Szkó³ oraz bardzo licznie zgromadze-
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ni Parafianie z parafii Stara Iwiczna,
oraz Mieszkañcy Gminy i Przyjaciele.
W pierwszej czêœci uroczystoœci
odby³a siê Msza Œw. celebrowana
przez Ks. Kanonika Miros³awa Cholewê – Proboszcza Parafii Magdalenka,
wspó³celebransem by³ Ks. Kanonik
Andrzej Kwaœnik – Proboszcz Parafii
Stara Iwiczna. Kazanie wyg³osi³ Ks.
Marek Przybylski z Warszawy.
Podczas czuwania modlitewnego,
w drugiej czêœci uroczystoœci g³os zabra³a Maria Jolanta Batycka-W¹sik –
Wójt Gminy Lesznowola. Przybli¿y³a
zebranym wiernym postaæ Ojca Œwiêtego stwierdzaj¹c m.in. „Choæ œmieræ
Jana Paw³a II by³a dla wszystkich
ogromnym prze¿yciem, to nawet
dziœ czujemy Jego obecnoœæ, s³yszymy Jego katechezê. Najwa¿niejsze
jest jednak to, co z tej katechezy ¿ycia i œmierci zosta³o w nas. W pierw-

sz¹ rocznicê œmierci Ojca Œwiêtego
chcemy razem z Pañstwem wspominaæ te niezwyk³e wydarzenia i zastanawiaæ siê, jak wype³niaæ testament
Jana Paw³a II.”
Wyst¹pi³ równie¿ Tomasz Budyta
– aktor, parafianin ze Starej Iwicznej, prezentuj¹c poezjê oraz fragmenty nauki Jana Paw³a II. Oprawê
muzyczn¹ uroczystoœci stanowi³y
wystêpy zespo³u œpiewaczego „Têcza” oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Sto³ecznej Policji w
Warszawie.
W godzinê œmierci Papie¿a z wie¿y koœcio³a rozleg³ siê dŸwiêk dzwonu oraz wycie syren stra¿ackich, a
wszyscy zebrani ze œwiecami w d³oniach uczcili ten moment cisz¹.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO
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Piêkna szko³a w £azach 18 maja b.r.
– w dniu urodzin Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II – zyska³a duszê. Sta³o siê to
za spraw¹ uroczystoœci nadania jej
imienia naszego wielkiego rodaka.
Najpierw zosta³ poœwiêcony sztandar. Biskup Tadeusz Pikus w koœciele
Marii Magdaleny w Magdalence o
godz.10.00 celebrowa³ uroczyst¹ Mszê
œwiêt¹. Zwróci³ uwagê na wymowê
has³a, zapisanego na sztandarze: „Prowadziæ ku wartoœciom” – tym, którymi ¿y³ i które wskazywa³ Jan Pawe³ II.
¯yczy³ wszystkim nauczycielom, rodzicom, uczniom, by coraz lepiej je poznawali i nimi ¿yli. Pob³ogos³awi³ na wybran¹ drogê, wskazuj¹c na to, ¿e
wszystko, co wartoœciowe wykuwa siê w trudzie,
bo przecie¿ tylko ¿ycie, w
którym potrafimy nieœæ
nasz krzy¿ wraz z Chrystusem, przynosi obfite
owoce.
Nastêpnie, ju¿ na dziedziñcu szkolnym, zosta³a
uroczyœcie ods³oniêta
przez Wójt Gminy Lesznowola, p. M. J. Batyck¹ –
W¹sik, w obecnoœci autorki, p. Zofii Wolskiej – s³ynnej rzeŸbiarki, uczennicy
mistrza Xawerego Dunikowskiego – wyj¹tkowo
piêkna rzeŸba Jana Paw³a II.
To niezrównane dzie³o portretowe –
jedno z trzech istniej¹cych na œwiecie
(pozosta³e znajduj¹ siê w Watykanie i
w Wadowicach) – dziêki inicjatywie p.
dyrektor Z. Doktorskiej mo¿na odt¹d
podziwiaæ w £azach. Sam Ojciec Œwiêty, obejrzawszy rzeŸbê, powiedzia³, ¿e
artystce uda³o siê uwieczniæ uœmiech,
który przeznaczy³ tylko dla niej.
Przedstawiciele Spo³ecznego Komitetu Budowy Szko³y w £azach, który
jest fundatorem rzeŸby, z³o¿yli kwiaty
przed postumentem. Ca³oœci asystowa³y poczty sztandarowe: ze szko³y w
£azach i ze szko³y im. Jana Paw³a II w
Paprotni. Czêœæ uroczystoœci, która
mia³a miejsce przed pomnikiem Jana
Paw³a II zakoñczy³ koncert w wykonaniu orkiestry stra¿ackiej „Kaski”.
Nastêpnie na sali gimnastycznej –
po odtañczeniu poloneza przez zespó³
„£adne Kwiatki” – wszyscy zebrani wys³uchali przemówieñ: p. dyrektor,

p. wójt, starosty, wizytatora z Mazowieckiego Kuratorium Oœwiaty, przedstawiciela Spo³ecznego Komitetu Budowy Szko³y w £azach oraz przedstawiciela rodziców ze szko³y w £azach.
Szczególnie wa¿nym momentem
uroczystoœci by³o odebranie przez
p. dyrektor sztandaru od rodziców i
przekazanie go uczniom. Na tê symboliczn¹ chwilê czekali oni od pocz¹tku
roku. Przygotowywali siê do niej poprzez aktywny udzia³ w comiesiêcznych
spotkaniach, w turnieju wiedzy o ¿yciu i pontyfikacie Jana Paw³a II, w konkursach: literackim, recytatorskim,

Z potrzeby serca

plastycznym, multimedialnym, na tekst
piosenki, na mapê pielgrzymek Ojca
œwiêtego. Pani dyrektor przypomnia³a
w swoim przemówieniu, ¿e w³o¿yliœmy
wiele trudu w przygotowania, w tym:
nawi¹zaliœmy wspó³pracê z Rodzin¹
Szkó³ nosz¹cych imiê Jana Paw³a II, pod¹¿aliœmy œladami Papie¿a podczas
wycieczek do Wadowic, Krakowa. Delegacja ze szko³y mia³a zaszczyt spotkaæ
siê z Kardyna³em Stanis³awem Dziwiszem, uzyskaæ jego b³ogos³awieñstwo
i wpis do Kroniki Szko³y. Byliœmy równie¿ w Rzymie, gdzie modliliœmy siê
przy grobie Jana Paw³a II, spotkaliœmy
siê z arcybiskupem Szczepanem Weso³ym, odwiedziliœmy Dom Polski, gdzie
goœci³ nas dyrektor, Mieczys³aw Niepsuj.
Z Rzymu przywieŸliœmy te¿ b³ogos³awieñstwo Ojca Œwiêtego, Benedykta
XVI, które zosta³o po raz pierwszy odczytane podczas uroczystoœci.
Uwieñczeniem tej czêœci obchodów
by³o niezwyk³e przedstawienie pt.

„W drodze do Domu Ojca”. Na scenê,
udekorowan¹ prawdziw¹ traw¹ i ¿ywymi kwiatami, wbieg³y anio³y, by przystroiæ szarf¹ z napisem „Totus Tuus”
tron papieski (specjalnie na tê okazjê
wypo¿yczony z Pa³acu Prymasowskiego – na nim zasiada³ Jan Pawe³ II podczas jednej ze swych pielgrzymek do
Polski). Nastêpnie, przy wtórze Dzwonu Zygmunta wszed³ na scenê pielgrzym, aby proroctwem Juliusza S³owackiego zapowiedzieæ pontyfikat s³owiañskiego papie¿a.
Po Prologu pojawiaj¹ siê na ekranie
sceny historyczne, gdy Jan Pawe³ II,
przemawiaj¹c do zgromadzonego na Placu Œwiêtego Piotra t³umu, wyjaœnia,
i¿ „wezwali go z dalekiego kraju”, a nastêpnie,
gdy podczas Mszy inauguruj¹cej jego pontyfikat
wzywa, by „otworzyæ na
oœcie¿ drzwi Chrystusowi”. Po odœpiewaniu
przez szkolny chór „Barki”, „ukochanej pieœni oazowej” Ojca œwiêtego, na
to wezwanie odpowiadaj¹ pielgrzymi – stukaj¹
jakby do drzwi, po czym
wchodz¹ na scenê w pelerynach, z kijami, gotowi do drogi. Rozbrzmiewaj¹ powtórzone z moc¹
s³owa: „Nie lêkajcie siê”, by wraz z
prezentacj¹ multimedialn¹ wybrzmia³y
s³owa C. K. Norwida z wiersza „Pielgrzym” bêd¹ce wy³o¿eniem credo nas
wszystkich – pielgrzymów zmierzaj¹cych po drogach Ziemi do „domu Ojca”.
W dalszej kolejnoœci pojawiaj¹ siê
fragmenty utworu Jana Paw³a II pt.
„Podró¿ do Ziemi Œwiêtej”, w którym
papie¿ – poeta wyjaœnia sens swojej
pos³ugi misyjnej pielgrzyma. Po zaprezentowaniu przez solistkê utworu pt.
„Strumieñ” pielgrzymi – zapalaj¹c
œwiece – wyg³aszaj¹ papieskie s³owa –
drogowskazy, pozwalaj¹ce wybieraæ
dobre drogi w ¿yciu. S³owa te s¹ cytatami ze spotkañ papie¿a z m³odzie¿¹
podczas Œwiatowych Dni M³odzie¿y.
Pielgrzymi schodz¹ ze sceny, pozostawiaj¹c j¹ oœwietlon¹ œwiecami, podczas gdy chór wykonuje pieœñ „Pokój
zostawiam wam”.
Teraz na scenê wbiegaj¹ dzieci, w
ró¿nokolorowych strojach z ró¿nych
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krajów, z chor¹giewkami z ró¿nych
czêœci œwiata, aby zwróciæ siê w pe³nych mi³oœci s³owach do „orêdownika
pokoju na Ziemi, pasterza bia³ych,
czarnych i ¿ó³tych”, odœpiewaæ wspólnie z chórem pieœñ „Dzieciêcy œwiat”
i odtañczyæ „taniec radoœci”.
Wreszcie – symboliczne sceny, ukazuj¹ce kres ¿ycia i wielkie dzie³o papie¿a – pielgrzyma, cz³owieka zawierzenia – Totus Tuus. Po „Ave Maryja”
w wykonaniu solistki anio³y przenosz¹
œwiecê pod papieskie okno, symbolizuj¹ce te¿ „Okno w domu Ojca Niebieskiego”, sk¹d Jan Pawe³ II b³ogos³awi
tym, którzy pragn¹ pod¹¿aæ drogami
Chrystusa. Pielgrzymi, którzy nastêpnie wchodz¹ na scenê z latarenkami,
oddaj¹ – s³owami „Ody” Cz. Mi³osza –
ho³d Janowi Paw³owi Wielkiemu. Przychodz¹ dzisiaj „pod papieskie okno”
do Niego tak, jak On niegdyœ przychodzi³ do nich, niestrudzony i pe³en mi³oœci. Przy dŸwiêkach tytu³owego fragmentu oratorium „Tu es Petrus” wchodz¹ kolejni pielgrzymi, by zapaliæ swoje
latarenki, a nastêpnie przekazaæ œwiat³o dzieciom, które roznosz¹ je do wychowawców poszczególnych klas.
Na zakoñczenie anio³ wprowadza
na scenê dzieci, które wykonuj¹ piosenkê pt. „Dziura w chmurach”, napisan¹ przez jednego z rodziców na

szkolny konkurs piosenki poœwiêconej
Janowi Paw³owi II. Zwracaj¹ siê te¿ do
papie¿a s³owami wiersza, napisanego
na szkolny konkurs poezji:
O, Ojcze Œwiêty spraw, proszê,
niech nasza piêkna szko³a,
nosz¹ca Twoje imiê –
jaœnieje wiedz¹ doko³a.
Uproœ Ducha Œwiêtego,
niech nam nie szczêdzi m¹droœci!
Da rosn¹æ na chwa³ê Bogu,
ludziom i potomnoœci.”
Uroczystoœæ koñczy siê wykonaniem przez chór i wszystkich aktorów
hymnu szkolnego „Patronie nasz”, napisanego przez ksiêdza dyrektora wydawnictwa „Hejna³” w P³ocku, Hieronima Chamskiego.
W czêœci wieczornej, od godz.
20.00, mimo zmiennej, deszczowej
pogody na dziedziñcu przed szko³¹
odby³ siê koncert „W ho³dzie Janowi
Paw³owi II”. Wszystkim zgromadzonym w wyra¿aniu spontanicznej radoœci dopomaga³a m.in. skocznie przygrywaj¹ca kapela góralska. Górale byli
zdania, ¿e „to zapewne nasz papie¿
ukochany kropi na nas z góry wod¹
œwiêcon¹” O godzinie 21.37 zapad³a
minuta ciszy, zosta³y zapalone œwiece.
Obchody dobieg³y koñca.

Jak wa¿ne to by³y wydarzenia dla
spo³ecznoœci £az, ca³ej gminy, ale
przede wszystkim dzieci i m³odzie¿y
szko³y, œwiadczy np. wypowiedŸ uczennicy Magdy Gajcy: „Przygotowuj¹c siê
do (uroczystoœci), czu³am w pewnym
sensie takie uniesienie, którego nijak
nie da siê wyt³umaczyæ. Po prostu moje
serce bardzo cieszy³o siê na myœl o takim wznios³ym wydarzeniu. Bardzo
cieszy³am siê z tego, ¿e moja szko³a
bêdzie mia³a TAKIE IMIÊ !!!” Uczniowie
s¹ dumni: „Wydaje siê, ¿e po tym dniu
nasza szko³a sta³a siê jeszcze piêkniejsza ni¿ dotychczas by³a. Jestem dumny, ¿e uczêszczam do tak wspania³ej
szko³y, która nosi imiê wielkiego i dobrego cz³owieka, jakim by³ Jan Pawe³
II. Dziêki temu, ¿e nosi Jego imiê,
uczniowie bêd¹ starali siê swoim zachowaniem naœladowaæ papie¿a i iœæ
drog¹ przez niego wyznaczon¹.” (Karol Podskarbi)
Zapewne dobrze byæ widzem, który daje œwiadectwo prawdzie, ale nieporównanie lepiej byæ twórc¹, który w
prawdzie tworzy, nadaje oblicze „Tej
Ziemi”. W tym sensie dziêkujemy
Wszystkim organizatorom i uczestnikom, którzy wspólnie dokonali tego
wspania³ego dzie³a.
Anna £upiñska
Zespó³ Szkó³ w £azach

Obchody 3 maja
w Lesznowoli
Uroczystoœci upamiêtniaj¹ce
uchwalenie Konstytucji 3 Maja rozpoczê³y siê Msz¹ œwiêt¹ odprawion¹
w koœciele p.w. œw. Marii Magdaleny w
Magdalence. O godz. 19.00 w przykoœcielnej Sali Mi³osierdzia odby³ siê koncert. Rys historyczny epoki przedstawili Aleksandra Liwiñska i Dominik
Ziêtara, a pieœni patriotyczne i Maryjne wykonywa³ Zespó³ Œpiewaczy „Têcza” i „£adne Kwiatki”. W tej gminnej
uroczystoœci uczestniczyli przedstawiciele samorz¹du Gminy Lesznowola z
Mari¹ Jolant¹ Batyck¹-W¹sik – Wójtem
Gminy Lesznowola, Radni Gminy oraz
licznie zgromadzeni goœcie.
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Dzieñ 3
maja
jest
dniem, który
niesie wiele
bogatych treœci. W tym
dniu jednocz¹
siê polskie
serca, aby
wspominaæ
rocznicê ustanowienia tak wa¿nej
w naszych dziejach Konstytucji Majowej. Ten dzieñ przypomina ¿e Konstytucja ta by³a wyrazem zdrowego i szlachetnego ducha polskiego narodu.
3 Maja sta³ siê symbolem wszystkich

zmagañ jakie dokona³y siê w naszym
narodzie aby zwyciê¿yæ z³o i aby nie
utraciæ nadziei.
pr.
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Duma Obwodu Moskiewskiego
w Lesznowoli
W dniach 10-12 kwietnia przebywa³a
w Polsce oficjalna delegacja Dumy Obwodu Moskiewskiego Federacji Rosyjskiej.
W jej sk³ad weszli:
– Walentyn Kulikow – Zastêpca Przewodnicz¹cego Dumy Obwodu Moskiewskiego,
– Wiaczes³aw G³azkow – Cz³onek Komitetu Pracy i Spraw Spo³ecznych,
– W³adminir Bukin – Przewodnicz¹cy Komitetu Polityki Gospodarczej,
– Aleksej Gorowoj – Zastêpca Przewodnicz¹cego Komitetu ds. Bud¿etu, Polityki Finansowej i Podatkowej,
– Wiktor Soko³ow – Kierownik S³u¿by
Prasowej.
Podczas pierwszych dwóch dni przedstawiciele Dumy spotkali siê z cz³onkami
Sejmiku Województwa Mazowieckiego na
czele z Przewodnicz¹cym Piotrem Foglerem oraz Zarz¹dem Województwa Mazowieckiego z Marsza³kiem Województwa
Adamem Struzikiem. W rozmowach
uczestniczyli przedstawiciele Ambasady
Federacji Rosyjskiej w Polsce.
W programie wizyty znalaz³o siê tak¿e zwiedzanie Starego Miasta i Zamku
Królewskiego oraz wys³uchanie Koncertu
Vivaldiego w Filharmonii Narodowej.
Trzeci, ostatni dzieñ pobytu, goœcie
spêdzili w Gminie Lesznowola. Celem wizyty by³a prezentacja jednej z najlepszych
polskich gmin i pokazanie uwarunkowañ

jej dynamicznego rozwoju. Rosjanom
towarzyszyli: Witold Chrzanowski –
Wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Halina Olczak-Wierzbicka z Kancelarii Marsza³ka Województwa.
Wójt Gminy Maria Jolanta Batycka-W¹sik zaprezentowa³a w formie
multimedialnej gminê, opowiedzia³a
o dochodach i wydatkach bud¿etu
gminy, o infrastrukturze technicznej i
spo³ecznej, o przekszta³ceniach s³u¿by zdrowia, o planach przestrzennego zagospodarowania, dzia³alnoœci
gospodarczej, skali bezrobocia, pomocy socjalnej itp.
Nastêpnie dostojni goœcie obejrzeli
ze wzglêdu na napiêty harmonogram
niestety tylko z okien samochodów tereny gminy i z³o¿yli wizytê w Zespole Szkó³
w £azach.
Podczas ca³ej wizyty, przedstawiciele
Dumy przekazali wyrazy uznania dla Samorz¹du Gminy Lesznowola, a na koniec
podziêkowali za serdeczne przyjêcie.
W spotkaniu ze strony Samorz¹du
udzia³ wziêli:
– Maria Jolanta batycka-W¹sik – Wójt
Gminy
– Hanna Kosik – Przewodnicz¹ca Rady
Gminy
– Bo¿ena Korlak – Przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej

– Anna Karniej – Przewodnicz¹ca Komisji Polityki Spo³ecznej
– Ryszard Dusza – Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy
– Bogdan Kaliszewski – Przewodnicz¹cy Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki
– Jerzy Wiœniewski – Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Polityki Gospodarczej
– Mariola Uczkiewicz-Kampczyk – Sekretarz Gminy
– El¿bieta Ob³uska – Skarbnik Gminy
– Grzegorz Lewandowski – Zastêpca
Wójta Gminy.
pr.

Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt
Gminy w swoim wyst¹pieniu przybli¿y³a
dokonania Samorz¹du Gminy Lesznowola i cele wieloletniej strategii gminy. W
dalszej czêœci spotkania delegacja niemiecka obejrza³a tereny gminy i odwiedzi³a, dziêki uprzejmoœci w³aœcicielki
Pani Zofii Œwierczewskiej – fermê strusi
w £azach.
W spotkaniu uczestniczyli ze strony
polskiej: Maria Jolanta Batycka-W¹sik –
Wójt Gminy Lesznowola, Hanna Kosik-

Przewodnicz¹ca Rady Gminy, Mariola
Uczkiewicz-Kampczyk – Sekretarz Gminy, El¿bieta Ob³uska – Skarbnik Gminy, a
tak¿e Alicja Kruszewicz – Zastêpca Redaktora Naczelnego miesiêcznika „Woliera”.
Podczas pobytu w Lesznowoli, Samorz¹dowcy z Niemiec zadali wiele szczegó³owych pytañ, porównuj¹c polskie
i niemieckie rozwi¹zania. Wyjechali pod
du¿ym wra¿eniem tego, co zobaczyli
i us³yszeli.
pr.

Delegacja
z Niemiec
W dniu 11 kwietnia
br. Gmina Lesznowola
goœci³a oœmioosobow¹
delegacjê Samorz¹du
niemieckiego z miasta
Bielefeld.
Miasto to po³o¿one jest miêdzy Hanowerem a Dortmundem i liczy 230 tys.
mieszkañców.
Burmistrz Miasta Pan Horst Grube
opowiedzia³ o zasadach tworzenia bud¿etu miasta w jego kraju, o sukcesach
i problemach, a tak¿e o walorach turystycznych i gospodarczych Bielefeld. Do
g³ównych problemów zaliczy³: sprawy
zwi¹zane ze starzeniem siê niemieckiego spo³eczeñstwa oraz wci¹¿ nap³ywaj¹c¹ fal¹ emigrantów z ca³ego œwiata.
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WMUROWANIE
KAMIENIA WÊGIELNEGO
POD BUDOWÊ PRZEDSIÊBIORSTWA
SPO£ECZNEGO W WILCZEJ GÓRZE
 GMINIE LESZNOWOLA
W dniu 21 kwietnia 2006r. w Wilczej Górze, Gminie Lesznowola odby³a siê niezwyk³a uroczystoœæ wmurowania Kamienia Wêgielnego i Aktu Erekcyjnego pod budowê pierwszego
w Polsce przedsiêbiorstwa spo³ecznego Dom & Praca, dla doros³ych osób
z dysfunkcj¹ autyzmu. Powstaje ono w
ramach Projektu Equal „Partnerstwo
Rain Mana Rain Man dla Partnerstwa”
realizowanego przy udziale œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Wypracowane rozwi¹zania prawne, instytucjonalne oraz techniki
aktywizacji zawodowej pos³u¿¹ za
wzór przy tworzeniu kolejnych
oœrodków w Polsce i Europie. Stanowiæ bêd¹ równie¿ kompleksowe
rozwi¹zanie trudnej sytuacji doros³ych osób z autyzmem, dadz¹ im
szansê aktywnoœci zawodowej i
uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym.
Tê unikaln¹ inicjatywê tworz¹ ³¹cz¹c swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie
instytucje trzech sektorów: samorz¹dowego, prywatnego i organizacji
pozarz¹dowych oraz partnerzy miêdzynarodowi.
Na uroczystoœæ wmurowania Kamienia Wêgielnego przybyli m.in.:
– Pan Andrzej Smirnow – Pose³ na
Sejm RP,
– Pani Olga Johann – Wiceprzewodnicz¹ca Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
– Pani Erwina Ryœ-Ferenc – Przewodnicz¹ca Komisji Zdrowia i Kultury
Fizycznej Urzêdu Marsza³kowskiego, Radna Województwa Mazowieckiego,
– Pan Piotr Stronkowski – Dyrektor Departamentu Zarz¹dzania Europejskim Funduszem Spo³ecznym w
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
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– Pani Barbara Kucharska – Wicedyrektor Wydzia³u Polityki Spo³ecznej
Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego,
– Wicestarosta Powiatu Piaseczyñskiego – Pan Jan D¹bek.
Partnerzy Realizuj¹cy Projekt:
l FUNDACJA SYNAPSIS – Partner wiod¹cy
– z Panem Prezesem Micha³em Wroniszewskim wraz z ma³¿onk¹ Pani¹ Mari¹ Wroniszewsk¹ Specjalist¹ ds. w³¹czenia spo³ecznego
Fundacji,
– Pani Bo¿ena Ulatowska – Wiceprezes Fundacji Synapsis,
– Pani Karolina Cyran – Juraszek –
Kierownik Projektu EQUAL,
– Pani Maria Jankowska – Rzecznik
praw osób z autyzmem,
– Pani Anna Rajner – Cz³onek Zarz¹du Fundacji Synapsis
oraz liczna reprezentacja Fundacji Synapsis
l UNDP POLSKA – Organizacja Narodów Zjednoczonych
– z panem Wojciechem Paciorkiewiczem – Koordynatorem Programowym ze wspó³pracownikami,
l DGA Doradztwo Gospodarcze S.A.
– z Pani¹ Ann¹ ¯ubk¹ – Dyrektorem
Departamentu Projektów Europejskich DGA,
l FRSO – Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
– z Pani¹ Prezes Katarzyn¹ Sad³o
oraz pracownicy i wspó³pracownicy Fundacji,
l Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna
– z Pani¹ El¿biet¹ P³atkowsk¹ Spe-

cjalist¹ ds. promocji i wspó³pracy zagranicznej,
l Fundacja „Wspólnota Nadziei ”
– z Pani¹ Alin¹ Perzanowsk¹ Prezesem Fundacji oraz reprezentacja
Fundacji
l DD STUDIO – Agencja Reklamowa
– z Pani¹ Dorot¹ i Dariuszem Piekut w³aœcicielami Agencji.
W uroczystoœci wziêli udzia³ tak¿e W³aœciciele dzia³ek s¹siaduj¹cych
z Przedsiêbiorstwem Spo³ecznym
oraz rodzice dzieci z dysfunkcj¹ autyzmu. Rada Gminy Lesznowola
z Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy Hann¹
Kosik, Wójt Gminy Mari¹ Jolant¹ Batyck¹-W¹sik, Sekretarz Gminy Mariol¹ Uczkiewicz-Kampczyk, Skarbnik
Gminy El¿biet¹ Ob³uska, Zarz¹d Mazowieckiego Zwi¹zku Pracodawców
Gminy Lesznowola z Prezesem Panem
Jackiem Arendarskim oraz Pracownicy Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Lesznowoli z Pani¹ Kierownik Lucyn¹ O³ów i Koordynator Projektu Pani Ma³gorzata Wiœniakowsk¹.
PRZEBIEG SPOTK
ANIA
SPOTKANIA
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godzinie 13.00 Msz¹ Œwiêt¹ w Koœciele Parafialnym pod wezwaniem Œw. Marii
Magdaleny w Magdalence, któr¹ celebrowali Ks. Andrzej Grefkowicz – Dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Magdalence oraz Ks. Stanis³aw Jurczuk –
Duszpasterz osób niepe³nosprawnych.
O godzinie 14.00 w Wilczej Górze
w miejscu budowy Oœrodka dla Autystów przyby³ych Goœci serdecznie powita³a Wójt Gminy Lesznowola – Pani
Maria Jolanta Batycka-W¹sik, Gospo-
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darz uroczystoœci. Pani Wójt wprowadzi³a zaproszonych goœci w temat budowy Przedsiêbiorstwa Spo³ecznego,
Projektu Equal oraz samego Partnerstwa.
Nastêpnie g³os zabra³ Prezes Fundaci SYNAPSIS pan Micha³ Wroniszewski, który opowiedzia³ jak zrodzi³ siê
pomys³ szczytnego przedsiêwziêcia.
O Projekcie „Partnerstwo dla Rain
Mana opowiedzia³a Kierownik Projektu Equal Przedstawicielka Fundacji Synapsis – Pani Karolina Cyran-Juraszek.
Akt Erekcyjny podpisali:
l Inicjatorzy Przedsiêwziêcia
– Micha³ Wroniszewski Prezes Fundacji SYNAPSIS
– Anna Rajner Cz³onek Zarz¹du
Fundacji SYNAPSIS
– Teresa i Józef Wac³awscy
l Przedstawiciele rodziców
– Maria Wroniszewska
– Maria Jankowska
l Patroni instytucjonalni
– Wiceprzewodnicz¹ca Sejmiku
Mazowieckiego Olga Johann

l Patron finansowy
– Piotr Stronkowski Dyrektor Departamentu Zarz¹dzania Europejskim Funduszem Spo³ecznym
l Partnerzy Projektu „Partnerstwo dla
Rain Mana”
– Karolina Cyran Juraszek Kierownik Projektu „Partnerstwo dla
Rain Mana”
– Maria Jolanta Batycka-W¹sik Wójt
Gminy Lesznowola
– Katarzyna Sad³o – Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
– Wojciech Paciorkiewicz – Koordynator Programowy UNDP
– Anna Szymañska – Wiceprezes
Zarz¹du Doradztwo Gospodarcze
DGA S.A
– Alina Perzanowska – Prezes Fundacji Wspólnota Nadziei
– Dariusz Piekut – W³aœciciel Agencji Reklamowej „DD Studio”
– Ewa Niezgoda – Prezes Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna
l Wykonawca Generalny
– Marek Holc AGH Express

Stan realizacji
zadañ inwestycyjnych
Realizacja zadañ inwestycyjnych zaplanowanych w
bud¿ecie gminy Lesznowola na rok 2006, odbywa siê
bez przeszkód.
Zakoñczona zosta³a budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrê¿nej w Lesznowoli – etap II.
Dobieg³a ju¿ koñca budowa wodoci¹gu i kanalizacji
w ulicy Plonowej w Nowej Woli.
Z nowego wodoci¹gu mog¹ korzystaæ mieszkañcy
Osiedla £azy.
Ukoñczony jest projekt wodoci¹gu i kanalizacji dla
tzw. dzia³u VI miejscowoœci Magdalenka.
Obecnie oczekujemy na decyzjê Nadleœnictwa Chojnów dotycz¹c¹ wyra¿enia zgody na u³o¿enie odcinka
wodoci¹gu w drodze leœnej, przed³u¿eniu ul. Jarzêbinowej.
W pe³nym toku s¹ prace przy budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowoœciach £azy II etap, Magdalenka
II etap, Wola Mrokowska, Warszawianka I etap. Roboty

Uroczystego wmurowania Kamienia
Wêgielnego oraz Aktu Erekcyjnego dokonali:
– Prezes Fundacji Synapsis Pan Micha³
Wreoniszewski
– Wiceprzewodnicz¹ca Sejmiku Mazowieckiego – Pani Olga Johann
– Dyrektor Departamentu Zarz¹dzania Europejskim Funduszem Spo³ecznym – Pan Piotr Stronkowski
– Wójt Gminy Lesznowola – Pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik
W zagadnienie Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Projektu budowy Przedsiêbiorstwa „Dom & Praca „ wprowadzi³ Goœci Pan Piotr
Stronkowski – Dyrektor Departamentu Zarz¹dzania Europejskim Funduszem Spo³ecznym w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego oraz Pose³ na
Sejm RP Andrzej Smirnow.
Ma³gorzata Wiœniakowska
G³ówny Specjalista Koordynator
Projektu Equal
Gminy Lesznowola
„Partnerstwo dla Rain Mana,
Rain Man dla Partnerstwa”

budowlane we wszystkich trzech miejscowoœciach powinny byæ zakoñczone do 30.09.2006.
Rozpoczêto modernizacjê, spinki wodoci¹gowej w
Mysiadle w rejonie ul. Kwiatowej i Przebiœniegów. Po
zakoñczeniu prac znaczenie polepszy siê ciœnienie w
sieci wodoci¹gowej zaopatruj¹cej w wodê osiedla po³o¿one pomiêdzy ul. Graniczn¹ a Krasickiego w Nowej
Iwicznej.
W chwili obecnej trwaj¹ równie¿ przygotowania do
og³oszenia przetargu, który wy³oni wykonawcê projektu
kanalizacji sanitarnej w Stefanowie.
Dobieg³y koñca prace przy budowie areny lekkoatletycznej przy ZSP w Lesznowoli. Rozpoczête zosta³y procedury odbioru inwestycji. Uczniowie szko³y w Lesznowoli zajêcia wychowania fizycznego nowym roku
szkolnym odbywaæ bêd¹ na obiekcie o prawdziwe europejskim standardzie.
Równie¿ dla uczniów Zespo³u Szkó³ w Nowej Iwicznej
rok szkolny 2006/2007 przyniesie zmiany. Obecnie trwa
procedura wyboru wykonawcy budowy zespo³u nowych,
wielofunkcyjnych boisk ze sztuczn¹ nawierzchni¹.
Joanna ¯urkowska-Beta
Inspektor w Referacie Przygotowania i Realizacji Inwestycji
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INFORMACJA
O INWESTYCJACH
DROGOWYCH
W ostatnich latach w Gminie Lesznowola zosta³o wybudowanych wiele dróg
i w roku bie¿¹cym przybêd¹ kolejne.
Aktualnie prowadzone prace drogowe:
budowa ul. Rolnej i Ks.S³ojewskiego
w £azach, Wiœniowej i Syna Pu³ku w Starej
Iwicznej, Zachodniej i I-etap ul. B³êdnej w Zamieniu.
Ponadto trwaj¹ procedury przetargowe na wybór Wykonawców do realizacji
chodnika przy ul. Geodetów i budowy ul.
Ogrodowej w Mysiadle, budowy chodnika
przy ul. Szkolnej w Mrokowie, modernizacji
ul. £¹cznoœci w £azach i ul. Kieleckiej w Nowej Iwicznej.
W trakcie przygotowania s¹ projekty budowy nastêpuj¹cych ulic: Tarniny,
Torowej, Piêknej, Czereœniowej, Cichej, Kwiatowej i Klonowej w Nowej Iwicznej, Wiejskiej, Polnej, Jasnej,Rolnej, Lipowej, Masztowej, Sosnowej, Ró¿anej i Familijnej w £azach, a tak¿e ul. Podleœnej, Sosnowej, Brzozowej, Parkowej i Leœnej wraz z ci¹gami
pieszo-rowerowymi w Magdalence.
Jak zwykle w parze z budow¹ dróg
realizowane s¹ oœwietlenia uliczne. Ju¿
przyst¹piliœmy do budowy oœwietlenia na
ul. Granicznej i Leœnej w Stefanowie, a tak¿e ul. Brzozowej w Nowej Iwicznej, a w
najbli¿szym czasie przyst¹pimy do budowy oœwietlenia ulicznego na ul. U³anów w Stefanowie, ul. Wojska Polskiego i
¯wirowej oraz ulic w rejonie ul. Przyleœnej
w Wilczej Górze, ul. ¯ytniej i Nadrzecznej
w Kosowie. Przygotowywane s¹ równie¿
projekty oœwietlenia ulicy Kiliñskiego, Têczowej, Projektowanej, Marzeñ i Familijnej
w £azach oraz ul. Cisowej i Wiosennej w
Nowej Iwicznej.
Wspólnie z Zarz¹dem Dróg Powiatowych przyst¹piliœmy do budowy chodników przy nastêpuj¹cych drogach powiatowych: ul. Rejonowej i Œwi¹tkiewicz
w Mrokowie, ul. Jednoœci w Janczewicach,
ul. Krasickiego i Postêpu w Nowej Woli, ul.
Leœnej w JazgarzewszczyŸnie. Trwa procedura przetargowa na wybór Wykonawcy do realizacji „modernizacji ul. Krasickiego w Nowej Iwicznej” i ul. £¹cznoœci
w £azach.
Maria Przygodzka
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa
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PRZEDSIÊWZIÊCIA ZNACZ¥CO
ODDZIA£UJ¥CE NA RODOWISKO
Decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest w przypadku realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko.
S¹ one wymienione w rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004r. w sprawie okreœlenia rodzajów
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).
Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony œrodowiska (p.o.œ.) realizacja przedsiêwziêcia mog¹cego znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko jest dopuszczalna wy³¹cznie po uzyskaniu decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjê przedsiêwziêcia. Jej
wydanie powinno nast¹piæ przed uzyskaniem jednej z decyzji wskazanych
w art.. 46 ust. 4 p.o.œ., jak równie¿
przed dokonaniem zg³oszenia budowy
lub wykonywania robót budowlanych
oraz zg³oszenia zmiany sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego (art. 46
ust. 4a p.o.œ.).
Decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia wydawana jest po przeprowadzeniu postêpowania w sprawie
oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia
na œrodowisko, które dla tego samego przedsiêwziêcia jest dokonywane
jednokrotnie. Postêpowanie dotycz¹ce wydania omawianej decyzji – co do
zasady – wszczyna siê na wniosek podmiotu podejmuj¹cego realizacjê
przedsiêwziêcia mog¹cego znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko.
Do wniosku o wydanie decyzji œrodowiskowej nale¿y do³¹czyæ:
– poœwiadczon¹ przez w³aœciwy organ
kopiê mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu,
którego dotyczy wniosek, oraz obejmuj¹cej obszar, na który bêdzie oddzia³ywaæ przedsiêwziêcie
– wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
je¿eli plan ten zosta³ uchwalony.
W przypadku przedsiêwziêæ wskazanych w § 2 wy¿ej wymienionego roz-

porz¹dzenia, wnioskodawca powinien
do³¹czyæ tak¿e raport o oddzia³ywaniu
przedsiêwziêcia na œrodowisko, o którym mowa w art. 50 ust. 1 p.o.œ.
Natomiast, je¿eli inwestor wystêpuje z wnioskiem o wydanie decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjê pozosta³ych
przedsiêwziêæ (tj. wymienionych w
§ 3 ww. rozporz¹dzenia) powinien
do³¹czyæ informacje o planowanym
przedsiêwziêciu, zawieraj¹ce w
szczególnoœci dane o:
– rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiêwziêcia,
– powierzchni zajmowanej nieruchomoœci, a tak¿e obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie
ich wykorzystywania i pokryciu szat¹ roœlinn¹,
– rodzaju technologii,
– ewentualnych wariantach przedsiêwziêcia,
– przewidywanej iloœci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materia³ów, paliw
oraz energii,
– rozwi¹zaniach chroni¹cych œrodowisko,
– rodzajach i przewidywanej iloœci
wprowadzanych do œrodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwi¹zañ chroni¹cych œrodowisko,
– mo¿liwym transgranicznym oddzia³ywaniu na œrodowisko,
– obszarach podlegaj¹cych ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2001r. o ochronie przyrody znajduj¹cych siê w zasiêgu znacz¹cego
oddzia³ywania przedsiêwziêcia.
W postêpowaniu w sprawie oceny
oddzia³ywania na œrodowisko planowanych przedsiêwziêæ – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowi¹zuje jednakowa procedura oceniaj¹ca. Nie ma znaczenia, czy dotyczy
ona budowy oczyszczalni œcieków,
hali magazynowej czy krótkiego odcinka sieci kanalizacyjnej b¹dŸ wodoci¹gowej.
W przypadku przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu mo¿e byæ wymagane, wójt zwraca
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siê do starosty i powiatowego inspektora sanitarnego o opiniê co do koniecznoœci sporz¹dzenia raportu i jego ewentualnego zakresu. Opinie te s¹ wydawane w formie postanowienia. Nastêpnie
Wójt Gminy wydaje w³asne postanowienie dotycz¹ce tej kwestii i czeka 7 dni
na jego uprawomocnienie.
W dalszej kolejnoœci ponownie wystêpuje do wy¿ej wymienionych orga-

nów o uzgodnienie œrodowiskowych
uwarunkowañ zgody na realizacjê
przedmiotowej inwestycji. Konsultacje
te koñcz¹ siê kolejnymi postanowieniami, na które przys³uguje 7-dniowy termin na wniesienie za¿alenia. Dopiero z
kompletem prawomocnych postanowieñ, po rozpatrzeniu wniosku inwestora oraz ewentualnych uwag i wniosków,
Wójt Gminy wydaje decyzjê o œrodowi-

skowych uwarunkowaniach zgody na
realizacjê planowanego przedsiêwziêcia.
Informacjê o wydaniu decyzji podaje
siê do publicznej wiadomoœci.
Weronika Kobza
Referat Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW
Z dniem 1 kwietnia 2006 rr.. wesz³a w ¿ycie Ustawa okreœlaj¹ca zasady
oraz zwrot podatku ak
cyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego
akcyzowego
wyk
orzystywanego do produk
cji rolnej.
wykorzystywanego
produkcji
Zwrot podatku przys³uguje producentowi rolnemu. Producent rolny to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoœci prawnej, bêd¹ca posiadaczem gospodarstwa
rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego
stanowi¹ przedmiot wspó³posiadania, zwrot podatku przys³uguje temu wspó³posiadaczowi, w stosunku do którego pozostali wspó³posiadacze wyrazili pisemna zgodê. Pisemna zgoda nie dotyczy wspó³ma³¿onków.
Wójt, burmistrz, w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce
po³o¿enia gruntów bêd¹cych w posiadaniu lub
wspó³posiadaniu producenta rolnego przyznaje, na
wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot
podatku. Zwrot podatku przyznaje siê za okres 6
miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c z³o¿enia wniosku.
Decyzjê wydaje siê w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku o zwrot podatku. Wniosek o zwrot podatku sk³ada siê w dwóch terminach – pierwszy od
dnia 1 marca do dnia 31 marca i drugi od dnia 1
wrzeœnia do dnia 30 wrzeœnia danego roku. W 2006
roku wniosek o zwrot podatku sk³ada siê raz w terminie od dnia 1 wrzeœnia do dnia 30 wrzeœnia wraz z
fakturami VAT albo potwierdzonymi za zgodnoœæ z
orygina³em ich kopiami, wystawionymi od dnia 1
stycznia 2006 roku.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zosta³
ujednolicony i jest dostêpny do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
www.minrol.gov.pl /, a tak¿e w urzêdach gmin, urzêdach
wojewódzkich i oœrodkach doradztwa rolniczego.

Kwotê zwrotu podatku akcyzowego ustala siê jako
iloczyn iloœci oleju napêdowego zakupionego do produkcji rolnej – wynikaj¹cej z faktur VAT oraz stawki
zwrotu do 1 litra oleju – w 2006 roku jest to kwota
0,45 z³/litr. Ustala siê jednak limit zwrotu podatku
akcyzowego jako kwotê stanowi¹c¹ iloczyn stawki
zwrotu podatku na 1 litr oleju, liczby 86 oraz powierzchni u¿ytków rolnych, bêd¹cych w posiadaniu
lub wspó³posiadaniu producenta rolnego, okreœlonej w ewidencji gruntów i budynków, wed³ug stanu
na dzieñ 1 kwietnia danego roku. Tak wiêc w 2006
roku limit zwrotu podatku akcyzowego wynosiæ bêdzie:

0,45 z³ x 86 x iloœæ ha u¿ytków rolnych
Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzglêdnia siê gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej oraz gruntów zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoœæ rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Pieni¹dze wyp³acane bêd¹ w terminie:
1. od dnia 1 maja do dnia 31 maja, je¿eli wnioski
z³o¿one zosta³y w marcu danego roku
2. od dnia 1 do 30 listopada, je¿eli wnioski z³o¿one
zosta³y we wrzeœniu danego roku gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy albo przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku.

W 2006 roku obowi¹zuje tylko drugi termin p³atnoœci.
Joanna Piwowarska
Referat Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa
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Spo³eczna akcja
sprz¹tania lasu
Sukces zesz³orocznej akcji sprz¹tania pobliskiego lasu zachêci³ mieszkañców do zorganizowania akcji równie¿ w bie¿¹cym roku.
Tegoroczna akcja przeprowadzona zosta³a na znacznie wiêkszym obszarze.
Pierwszym jej etapem by³o mechaniczne usuniecie œmieci
wzd³u¿ linii energetycznej z do³ów pozosta³ych po wydobyciu
piasku.To zadanie zrealizowa³o Nadleœnictwo Chojnów.
Drugim etapem zrealizowanym przez ochotników z okolicznych wsi by³o zbieranie œmieci wzd³u¿ oœmiu dróg przecinaj¹cych las oraz wzd³u¿ ulicy Granicznej w Warszawiance i
pod lini¹ wysokiego napiêcia WN.
Do udzia³u w akcji zostali zaproszeni mieszkañcy wsi Warszawianka, Wola Mrokowska oraz wsi Mieszkowo. Rozdano
oko³o 50 zaproszeñ. Z zaproszenia skorzysta³o - podobnie jak
w roku ubieg³ym - 20 osób.
Dziêki akcji „Sprz¹tanie lasu” uprz¹tniêto œmieci na terenie
o powierzchni oko³o 8 km².
Z lasu wywiezionych zosta³o 12 kontenerów o pojemnoœci
7 m3 œmieci.
Na zakoñczenie akcji leœniczy, Pan Tomasz Szymañski zaprosi³ wszystkich uczestników na ognisko z kie³baskami.
Hanna Tokarzewska
Pomys³odawca i organizator akcji spo³ecznej

Uchwa³y Rady Gminy Lesznowola
podjête w okresie od marca 2006r. do czerwca 2006r.
29 marca 2006 r.
Uchwa³a Nr 323/XL/2006
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2006 r.

Uchwa³a Nr 324/XL/2006
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorz¹dowi Województwa Mazowieckiego (na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej odprowadzania
wód ze zlewni Kana³u Piaseczyñskiego i
odprowadzania wód ze zlewni Kana³u Jeziorki)

Uchwa³a Nr 325/XL/2006
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego.
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Uchwa³a Nr 326/XL/2006

Uchwa³a Nr 328/XL/2006

w sprawie wyra¿enia zgody na u¿yczenie dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Nowej Woli nieruchomoœci, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków
jako dzia³ki nr 351/1 o powierzchni 2,22
ha i nr 351/2 o powierzchni 0,05 ha, po³o¿onych w obrêbie Nowa Wola, gmina
Lesznowola.

w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz gminy Lesznowola prawa u¿ytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomoœci
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 21
o pow. 0,1070 ha, po³o¿onej w obrêbie Zak³ady Zamienie, gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 327/XL/2006

Uchwa³a Nr 329/XL/2006

w sprawie wyra¿enia zgody na u¿yczenie dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Mrokowie gruntu o powierzchni 700 m2,
stanowi¹cego czêœæ dzia³ki oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 60/3,
po³o¿onej w obrêbie Mroków, gmina
Lesznowola.

w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie na rzecz gminy Lesznowola prawa
w³asnoœci niezabudowanej nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3/13 o pow. 0,31ha, po³o¿onej
w obrêbie Wilcza Góra, gmina Lesznowola.

Biuletyn Informacyjny nr 25 – 2006
Uchwa³a Nr 330/XL/2006
w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie w drodze bezprzetargowej
miejsc gara¿owych, po³o¿onych w obrêbie KPGO Mysiad³o.

projektu „Jêzyk obcy szans¹ na zwiêkszenie kwalifikacji pracowników instytucji samorz¹dowych w Gminie Lesznowola” wspó³finansowanego z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego (EFS)

Uchwa³a Nr 331/XL/2006

Uchwa³a Nr 341/ XLI/ 2006 rr..

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych dróg po³o¿onych w obrêbie
Wola Mrokowska.

w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿
w przetargu ustnym nieograniczonym
niezabudowanej nieruchomoœci, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Lesznowola,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 23
o pow.1,10 ha, po³o¿onej w obrêbie Zak³ady Zamienie, gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 332/ XL/2006
w sprawie nadania nazwy ulicy /ul. Rajska – Wilcza Góra/.

Uchwa³a Nr 333/ XL/2006
w sprawie nadania nazwy ulicy /ul. Cichy
Zak¹tek – Stara Iwiczna/.

Uchwa³a Nr 334/ XL/ 2006
w sprawie nadania nazwy ulicy /ul. Dmuchawców – Kosów/

31 maja 2006 r.
Uchwa³a Nr 342/XLII/2006
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czêœci wsi Stara Iwiczna /cz. po³udniwa/

Uchwa³a Nr 343/XLII/2006
Uchwa³a Nr 335/XL/2006
w sprawie nadania nazw ulicom /ul. Kwitn¹cej Wiœni, ul. Zaœciankowa – £oziska/.

w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego czêœci wsi Stara Iwiczna /cz. pó³nocna/.

Uchwa³a Nr 336/XL/ 2006
w sprawie uchwalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owych warunków obliczania i wp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw
oraz innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze
stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach prowadzonych przez Gminê Lesznowola w roku
2006.

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Lesznowola.
(Pani Cecyli Piaseckiej)

Uchwa³a Nr 338/XL/2006
w sprawie nadania imienia Jana Paw³a II
Zespo³owi Szkó³ w £azach

27 kwietnia 2006 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy /ul. Malownicza-Wola Mrokowska/.

Uchwala 350/ XLII/ 2006
w sprawie nadania nazwy ulicy /ul. Lawendowa- Lesznowola/.

Uchwa³a Nr 351/ XLII/ 2006
w sprawie nadania nazw ulicom /ul. Jesionowa, ul. Czeremchowa, ul. Dereniowa, ul. Jaworowa, ul. Wi¹zowa, ul. Grabowa, ul. Jod³owa, ul. G³ogowa, ul.
Leszczynowa, ul. Bukowa, ul. KalinowaMagdalenka/.

Uchwa³a Nr 352/ XLII/ 2006
w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w przetargu ustnym nieograniczonym niezabudowanej nieruchomoœci,
stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 25, nr 26, nr 28, nr 29, nr 30, nr 31,
nr 32, nr 33 i nr 38, po³o¿onej w obrêbie Zak³ady Zamienie, gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 353/ XLII/ 2006
Uchwa³a Nr 344/XLII/2006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu £azy.

Uchwa³a Nr 345/ XLII/2006
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu Zamienie.

w sprawie wyra¿enie zgody na sprzeda¿ w przetargu ustnym nieograniczonym prawa u¿ytkowania wieczystego
niezabudowanej nieruchomoœci, stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, bêd¹cej w u¿ytkowaniu wieczystym Gminy
Lesznowola, oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 23 o pow. 1.10 ha, po³o¿onej w obrêbie Zak³ady Zamienie, gmina
Lesznowola.

Uchwa³a Nr 354/ XLII/ 2006
Uchwa³a Nr 346/XLII/2006

Uchwa³a Nr 337/XL/2006

Uchwa³a Nr 349/ XLII/ 2006

w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2006 r.

w sprawie wysokoœci wynagrodzenia
Wójta Gminy.

Uchwala Nr 355/XLIII/2006
Uchwa³a nr 347/XLII/2006
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego.
(na modernizacjê i remont ulic w: Nowej Woli, Nowej Iwicznej, Mrokowie,
Zgorzale, Woli Mrokowskiej, Jazgarzewszczyxnie, Stefanowie, Jab³onowie,
Janczewicach, £azach)

w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2006 r.

8 czerwca 2006 r.
Uchwa³a Nr 356/ XLIII/ 2006
w sprawie nadania nazwy ulicy /ul. Miodowa- Warszawianka/.

Uchwala Nr 339/XLI/2006
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania i
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
z wykonania bud¿etu gminy za 2005 r.

Uchwa³a Nr 340/XLI/2006
w sprawie wyra¿enia zgody na realizacjê

Uchwa³a Nr 348/XLII/2006

Uchwa³a Nr 357/ XLIII/ 2006

w sprawie okreœlania zasad udzielania
dotacji na sfinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków.

w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla czêœci obrêbu Magdalenka.
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Zarz¹dzenia Wójta Gminy Lesznowola
podjête w okresie od 22 marca 2006 r. do 14 czerwca 2006r.
Zarz¹dzenie

L.p.

Data

1.

22 marca 2006r.

35/2006

2.

28 marca 2006r.

36/2006

3.

30 marca 2006r.

37/2006

4.

31 marca 2006r.

38/ 2006

5.
6.

31 marca 2006r.
31 marca 2006r.

39/2006
40/ 2006

7.

3 kwietnia
2006r.
3 kwietnia
2006r.

41/2006

10 kwietnia
2006r.
10 kwietnia
2006r.

43/2006

12 kwietnia
2006r.
14 kwietnia
2006r.

45/2006

8.

9.
10.

11.
12.

14

42/2006

44/2006

46/2006

w sprawie
og³oszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespo³u Szkó³
Publicznych w Nowej Iwicznej.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na: „Opracowania projektu
budowlano- wykonawczego budowy ulicy Podlenej w
miejscowociach £azy i Magdalenka.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na: Opracowanie
dokumentacji projektowej na budowê ci¹gu pieszorowerowego wzd³u¿ ul. S³onecznej na terenie Gminy
Lesznowola oraz na przebudowê skrzy¿owania ul.
S³onecznej z ul. Wojska Polskiego w miejscowoci
Lesznowola”.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na Budowê ul. Rolnej wraz z
chodnikami w miejscowoci £azy.
zmian w bud¿ecie gminy na 2006 r.
zawarcia aneksu nr 3 do umowy RZP- 342/2/14/36/2005 z
dnia 05 padziernika 2005r.  na budowê boiska i parkingu
przy szkole w Lesznowoli”.
zawarcia umowy na budowê wodoci¹gu i kanalizacji w ulicy
Okrê¿nej w miejscowoci Lesznowola-II etap.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postepowania przetargowego na: „Opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego budowy ulic: Torowej, Tarniny,
Piêknej oraz Czereniowej w miejscowoci Nowa Iwiczna.
zawarcia umowy na utrzymanie czystoci na terenie Gminy
Lesznowola w roku 2006.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na Opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego budowy ul. Wiejskiej, ul. Polnej i
ul. Jasnej w miejscowoci £azy.
zawarcia umowy na Remont cz¹stkowy nawierzchni
bitumicznych na drogach gminnych w roku 2006”.
w sprawie powo³ania Komisji przetargowej do
przeprowadzenia postêpowania przetargowego na:
sporz¹dzenie:
-zmiany studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola,
-zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu
Magdalenka,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu
W³adys³awów,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu
Lesznowola,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu: Nowa
Wola, Zgorza³a.
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Zarz¹dzenie

L.p.

Data

13.

18 kwietnia
2006r.

47/2006

14.

20 kwietnia
2006r.

48/2006

15.

21 kwietnia
2006r.
21 kwietnia
2006r.
21 kwietnia
2006r.
26kwietnia
2006r.

49/2006

26 kwietnia
2006r.

53/2006

16.
17.
18.

19.

w sprawie

50/2006

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na: Opracowania projektu
rozbudowy budynku wietlicy w £azach II.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na: Modernizacjê spinki
wodoci¹gowej w miejscowoci Mysiad³o przy ul. Kwiatowej i
ul. Przebiniegów.
powo³ania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej
niewykonywaniu prawa pierwokupu

51/2006

zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.

52/2006

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na dostawê samochodu
pó³ciê¿arowego (dostawczego) dla Urzêdu Gminy
Lesznowola ”.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na: Modernizacjê szko³y w
miejscowoci Lesznowola”
zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlanowykonawczego budowy ul. Podlenej w miejscowociach
£azy i Magdalenka.
og³oszenia otwartego konkursu ofert na realizacjê zadania
publicznego w formie wyjazdowego wypoczynku letniego z
programem profilaktyczno -edukacyjnym z zakresu
uzale¿nieñ dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin dysfunkcyjnych.
zawarcia umowy na: „Opracowanie dokumentacji projektowej
na budowê ci¹gu pieszo-rowerowego wzd³u¿ ul. S³onecznej
na terenie Gminy Lesznowola oraz na przebudowê
skrzy¿owania ul. S³onecznej z ul. Wojska Polskiego w
miejscowoci Lesznowola.
zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlanowykonawczego budowy ulic: Torowej, Tarniny, Piêknej oraz
Czereniowej w miejscowoci Nowa Iwiczna.
zawarcia umowy na: „Opracowanie projektu budowlanowykonawczego budowy ul. Wiejskiej, ul. Polnej i ul. Jasnej w
miejscowoci £azy.
niewykonywaniu prawa pierwokupu
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na: Budowê ulicy Winiowej i
ul. Syna Pu³ku w miejscowoci Stara Iwiczna.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na: budowê napowietrznej linii
owietlenia w ulicy Granicznej oraz ulicy Lenej w
miejscowoci Stefanowo.
zawarcia umowy na: „Opracowanie projektu rozbudowy
budynku wietlicy w £azach.
og³oszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespo³u Szkó³
Publicznych w Nowej Iwicznej (poprzedni konkurs nie wy³oni³
kandydata).
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na: Budowê ul. Ogrodowej w
miejscowoci Mysiad³o.

20.

5 maja 2006r.

54/2006

21.

8 maja 2006r.

55/2006

22.

8 maja 2006r.

56/2006

23.

5 maja 2006r.

57/2006

24.

9 maja 2006r.

58/2006

25.
26.

9 maja 2006r.
10 maja 2006r.

59/2006
60/2006

27.

11 maja 2006r.

61/2006

28.
.
29.

12 maja 2006r.

62/2006

15 maja 2006r.

63/2006

30.

15 maja 2006r.

63a/2006
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L.p.

Data

Zarz¹dzenie

31.

17 maja 2006r.

64/ 2006

32.

24 maja 2006r.

65/2006

33.
34.

26 maja 2006r.
29 maja 2006r.

66/2006
67/2006

35.
36.

31 maja 2006r.
1 czerwca
2006r.

68/2006
69/2006

37.

5 czerwca
2006r.

70/2006

38.

6 czerwca
2006r.

71/2006

39.

7 czerwca
2006r.
7 czerwca
2006r.

72/2006

8 czerwca
2006r.
9 czerwca
2006r.

74/2006

43.

9 czerwca
2006r.

76/2006

44.

14 czerwca
2006r.

77/2006

45.

14 czerwca
2006r.

78/2006

46.

19 czerwca
2006r.
19 czerwca
2006r.

79/2006

40.

41.
42.

47.

73/2006

75/2006

80/2006

w sprawie
w sprawie zawarcia umowy na dostawê samochodu
pó³ciê¿arowego (dostawczego) dla Urzedu Gminy
Lesznowola”.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na: budowê napowietrznej linii
owietlenia ulic w rejonie ul. Przylenej w miejscowoci
Wilcza Góra”.
zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na: budowê owietlenia
ulicznego w ul. Brzozowej w miejscowoci Nowa Iwiczna.
zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.
zawarcia umowy dzier¿awy czêci nieruchomoci,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/1, po³o¿onej w obrêbie
Zak³ady Zamienie.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na: Budowê chodnika przy ul.
Szkolnej wraz ze wzmocnieniem odcinka ulicy w
miejscowoci Mroków.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na: Modernizacjê owietlenia
ulicznego na ulicach Gminy Lesznowola”.
powo³ania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej.
zawarcia aneksu nr 1 do umowy: nr RZP- 342/4/03/37/2005
z dnia 17.10.2005r. na: Budowê budynków socjalnego
wielorodzinnego w miejscowoci £azy.
zawarcia umowy na: Budowê ul. Rolnej wraz z chodnikami
w miejscowoci £azy.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na: Wykonanie zatok
autobusowych przy ul. S³onecznej w miejscowoci
Lesznowola”.
powo³ania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na
realizacjê zadania publicznego w formie wyjazdowego
wypoczynku letniego z programem profilaktycznoedukacyjnym z zakresu uzale¿nieñ dla dzieci i m³odzie¿y z
rodzin dysfunkcyjnych.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na: budowê napowietrznej linii
owietlenia w ulicy Wojska Polskiego i ulicy ¯wirowej w
miejscowoci Wilcza Góra”.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na: Budowê ulicy B³êdnej w
miejscowoci Zamienie- I etap ”.
zawarcia umowy na: Budowê ulicy Winiowej i ul. Syna
Pu³ku w miejscowoci Stara Iwiczna.
zawarcia umowy na budowê owietlenia ulicznego w ul.
Brzozowej w miejscowoci Nowa Iwiczna.
Sporz¹dzi³a: I. Góra
Inspektor Biura Rady Gminy
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Dorêczenie pism podatkowych
Nowelizacja art. 144 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.
z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm./ zmieni³a sposób dorêczenia pism podatkowych. W obecnym brzmieniu „ Organ podatkowy dorêcza pisma za pokwitowaniem, przez swoich pracowników lub
przez osoby uprawnione na podstawie
odrêbnych przepisów. W przypadku, gdy
organem podatkowym jest wójt, burmistrz / prezydent miasta/, pisma mo¿e
dorêczaæ so³tys za pokwitowaniem”.
Przepisy o dorêczeniach nie precyzuj¹
faktu, czy adresat zapozna³ siê z treœci¹
dorêczonego pisma i przyj¹³ j¹ do wiadomoœci, a jedynie reguluj¹ ró¿ne przypadki
dostarczania pism adresatowi, czy to bezpoœrednio, czy za poœrednictwem osób gotowych pe³niæ rolê pos³añca lub umo¿liwienia adresatowi odebrania pisma.
Podstawowy sposób dorêczania pism
nie uleg³ zmianie. Osobom fizycznym pisma podatkowe nadal dorêcza siê przede
wszystkim w ich mieszkaniu, w miejscu
pracy lub w razie niemo¿noœci lub koniecznej potrzeby w ka¿dym miejscu,
gdzie siê ich zastanie. Tak jak dotychczas,
mo¿na równie¿ w przypadku nieobecnoœci adresata w domu, dorêczyæ pismo za
pokwitowaniem doros³emu domownikowi, s¹siadowi lub dozorcy domu. O pozostawieniu przesy³ki s¹siadowi lub dozorcy zawiadamia siê adresata umieszczaj¹c
zawiadomienie w skrzynce pocztowej lub
na drzwiach mieszkania.
Osobom prawnym oraz jednostkom
organizacyjnym niemaj¹cym osobowoœci
prawnej pisma dorêcza siê w lokalu ich
siedziby lub w miejscu prowadzenia dzia³alnoœci – osobie upowa¿nionej do odbioru korespondencji.
W przypadku, gdy nie dorêczone pismo trafi na pocztê stosuje siê dorêczenie zastêpcze. Pismo to przechowuje
poczta przez 14 dni w swojej placówce
lub sk³ada na taki sam okres w urzêdzie.
W skrzynce nadawcy pojawia siê wówczas 2-krotnie awizo. Nieodebranie przesy³ki w ci¹gu 14 dni z miejsca jego pozostawienia, czyli placówki poczty lub
urzêdu powoduje, ¿e dorêczenie, którego de facto nie by³o uwa¿a siê za dokonane, a pismo pozostawia siê, jako dorêczone w aktach sprawy.
Podatnik oraz jego przedstawiciel lub
pe³nomocnik ma obowi¹zek zawiadomiæ
organ podatkowy o ka¿dej zmianie swego adresu. W razie niedope³nienia tego
obowi¹zku pismo zostanie uznane za
dorêczone pod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pi-

smo w aktach sprawy. Pojêcie „adresu”
wymienionych podmiotów nie oznacza,
¿e musi to byæ miejsce sta³ego zamieszkania lub pobytu, ale mo¿e to byæ np.
miejsce wykonywania pracy zawodowej
lub adres do dorêczeñ. Istotne jest to,
aby by³ to adres aktualny pozwalaj¹cy na
dokonanie czynnoœci dorêczenia pism,
zgodny z obowi¹zuj¹cym prawem.
W razie wyjazdu za granicê na co najmniej 2 miesi¹ce, strona ma obowi¹zek
ustanowiæ pe³nomocnika do spraw dorêczeñ. Ustanowienie pe³nomocnika do
spraw dorêczeñ musi byæ zg³oszone organowi podatkowemu w³aœciwemu w
sprawie. Gdy ten obowi¹zek nie bêdzie
dope³niony, pismo zostanie uznane za
dorêczone.
Nieodebrane pismo z poczty lub urzêdu we w³aœciwym terminie rodzi bardzo
powa¿ne konsekwencje prawne. Zapominalstwo albo niechêæ mo¿e nas du¿o kosztowaæ. Wielu z podatników b³êdnie uwa¿a, ¿e nieodebranie przesy³ki z poczty
oznacza, ¿e adresat nic o niej nie wie. Tak
jakby w ogóle jej nie by³o. Zgodnie z przepisami tak nie jest. Bo mimo, ¿e pismo do
nas nie trafi³o, dorêczenie uwa¿a siê za skutecznie dokonane. Po up³ywie 14 dniowego terminu trafi ono do akt sprawy. Organ
podatkowy, który skierowa³ do strony pismo traktuje je tak, jakby adresat go przeczyta³. Konsekwencj¹ takiego zachowania
mo¿e byæ np. utrata prawa do wniesienia
odwo³ania od decyzji. Nie znaj¹c treœci pisma, nie bêdziemy mogli jej zaskar¿yæ.
Czêsto te¿ podatnicy próbuj¹ unikaæ z³ych
wieœci, odmawiaj¹c odbioru listu. To te¿
nie jest najlepsze rozwi¹zanie. Bo jeœli adresat odmówi przyjêcia pisma przes³anego mu przez pocztê lub w inny sposób,
pismo zwraca siê do nadawcy z adnotacj¹
o odmowie jego przyjêcia. Tutaj pismo
uznaje siê za dorêczone w dniu odmowy
jej przyjêcia przez adresata.
Dla wielu podatników zastosowanie
tzw. fikcji dorêczenia mo¿e wydawaæ siê
niesprawiedliwe, a nawet bezprawne.
Tak jednak nie jest. Jeœli bli¿ej przyjrzymy siê zasadom dzia³ania organów administracji, to szybko dojdziemy do
wniosku, ¿e brak takiego instrumentu jak
domniemanie dorêczeñ dezorganizowa³oby dzia³anie aparatu podatkowego. Instytucja domniemania dorêczenia stoi na
stra¿y interesu i porz¹dku publicznego,
a jej celem jest zapewnienie normalnego, prawid³owego toku dzia³ania organów administracji publicznej.
Regina B¹k
Kierownik RRP

OD WRZENIA ZMIANY
W WIADCZENIACH RODZINNYCH
Nowy okres zasi³kowy œwiadczeñ rodzinnych rozpocznie siê 1 wrzeœnia 2006
r. i trwaæ bêdzie do 31 sierpnia 2007 r.
Od wrzeœnia wy¿sze bêd¹ œwiadczenia
rodzinne. Nie zmieni siê kryterium dochodowe uprawniaj¹ce do zasi³ku rodzinnego, nadal bêd¹ mog³y z niego skorzystaæ
rodziny, w których dochód na osobê nie
przekroczy³ w 2005 r. 504 z³ netto lub 583
z³ netto jeœli rodzina wychowuje dziecko
niepe³nosprawne. Taka sama zostaje na
razie wartoœæ dla 1 ha przeliczeniowego
– 135,50 z³.
Nowoœci¹ bêdzie to, ¿e wysokoœæ zasi³ku rodzinnego – podstawowego œwiadczenia od którego zale¿y mo¿liwoœæ uzyskania 7 dodatków do niego - uzale¿niona bêdzie od wieku dziecka. I tak wynosiæ on bêdzie 48 z³ na dziecko w wieku
do 5 lat, 64 z³ na dziecko w wieku 6-18
lat oraz 68 z³ na pe³noletnie dziecko w
wieku do 24 lat.
Zwiêksz¹ siê te¿ wysokoœci czterech z
siedmiu dodatków. Dodatek z tytu³u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wyp³acany na trzecie i kolejne
dziecko wyniesie 80 z³ (dotychczas 50 z³).
Wy¿sze bêd¹ trzy dodatki zwi¹zane z
kszta³ceniem dziecka. Dodatek przeznaczony na rozpoczêcie roku szkolnego
wynosiæ bêdzie 100 z³ a nie 90 z³. Ponadto wzroœnie o 10 z³ dodatek z tytu³u
kszta³cenia i rehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego. Od nowego okresu zasi³kowego wyp³acany on bêdzie w wysokoœci 60 z³ na dziecko do 5 roku ¿ycia i 80
z³ na starsze dziecko. Na dojazdy do szko³y rodzice otrzymaj¹ przez 10 miesiêcy
trwania roku szkolnego po 50 z³ (dotychczas 40 z³) zaœ rodzice dzieci, które w
zwi¹zku z nauk¹ mieszkaj¹ poza domem
po 90 z³ miesiêcznie a nie 80 z³.
Ze 144 z³ do 153 z³ wzroœnie zasi³ek
pielêgnacyjny wyp³acany nie tylko osobom niepe³nosprawnym ale równie¿ osobom, które ukoñczy³y 75 lat i nie maj¹
uprawnieñ do œwiadczeñ z systemu ubezpieczeñ spo³ecznych.
Równoczeœnie przypominamy Pañstwu,
¿e wnioski na nowy okres zasi³kowy mo¿na sk³adaæ od 1 lipca 2006 r. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Pañstwo w
Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w
Lesznowoli Dzia³ Œwiadczeñ Rodzinnych,
który mieœci siê w budynku Urzêdu w pokoju nr 7 lub pod numerem telefonu 022
757- 93- 40 do 42 wew. 204.
Aleksandra Wiœniewska
Podinspektor GOPS
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JAKIE WARUNKI TRZEBA SPE£NIÆ
ABY OTRZYMAÆ DODATEK MIESZKANIOWY
Dodatek mieszkaniowy to dop³ata do kosztów utrzymania mieszkania lub domu.
Dla rodziny, która z trudem wi¹¿e koniec z koñcem, mo¿e byæ wsparciem finansowym. Otrzymaæ mo¿e go ka¿dy, kto ma tytu³ prawny do lokalu i spe³nia
warunki okreœlone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

Od czego zale¿¹ dodatki
Prawo do dodatku maj¹: najemcy
mieszkañ, i to nie tylko komunalnych lub
dawnych zak³adowych, ale tak¿e wynajmowanych w budynkach prywatnych, jak
równie¿ od w³aœciciela, który ma jedno
lub kilka mieszkañ na wynajem. Ubiegaæ
siê o niego mog¹ tak¿e cz³onkowie spó³dzielni zajmuj¹cy mieszkania lokatorskie
lub w³asnoœciowe, w³aœciciele mieszkañ
lub domów jednorodzinnych oraz osoby, jeœli przys³uguje im prawo do lokalu
zamiennego lub socjalnego.
Dodatek zale¿y od: dochodu, powierzchni oraz poniesionych wydatków.

P o pier
wsze: jak du¿y jest dochód
pierwsze:
Przed przyznaniem dodatku mieszkaniowego sprawdza siê dochód przypadaj¹cy na jedn¹ osobê w gospodarstwie domowym. Tworz¹ je osoby stale
mieszkaj¹ce pod jednym dachem, i to
nie tylko rodzina, ale tak¿e osoby nie
spokrewnione ze sob¹, tj. konkubenci.
Gospodarstwo to tak¿e samotni. Dochód nie mo¿e przekroczyæ 125 proc.
najni¿szej emerytury na g³owê mieszkañca w co najmniej dwuosobowym
gospodarstwie lub 175 proc., gdy chodzi o osobê samotn¹.
Od 1 marca br. najni¿sza emerytura
wynosi 597,46z³. Najwy¿szy dochód na
osobê w gospodarstwie co najmniej dwuosobowym uprawniaj¹cy do starania siê
o dodatek mieszkaniowy to kwota
746,83z³, a w przypadku osób samotnych
–1045,55z³.
Nie oznacza to, ¿e gdy rodzina ma
wiêksze dochody, nie dostanie dodatku.
Bêdzie on ni¿szy. Jeœli np. dochód przypadaj¹cy na jedn¹ osobê wynosi 780z³,
dodatek zostanie pomniejszony o ró¿nicê miêdzy 780z³ a 746,83z³, czyli o
33,17z³.
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Uwaga. Dochód to wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania
oraz po odliczeniu sk³adek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Do dochodu nie wlicza siê dodatku
dla sierot zupe³nych, zasi³ków pielêgnacyjnych, zasi³ków okresowych pomocy
spo³ecznej, jednorazowych œwiadczeñ
pieniê¿nych oraz w naturze z pomocy
spo³ecznej, jak równie¿ dodatków
mieszkaniowych.

P o drugie: wielk
oœæ mieszk
ania
wielkoœæ
mieszkania
Du¿e znaczenie ma powierzchnia
mieszkania. Przepisy pos³uguj¹ siê pojêciem „powierzchni normatywnej.”
Oznacza to, ¿e dodatek przys³uguje tylko na œciœle okreœlon¹ liczbê metrów
mieszkania. Dla jednej osoby wynosi
35mkw., dla dwóch – 40mkw., trzech –
45mkw., czterech – 55mkw., piêciu –
65mkw., szeœciu – 70mkw. Limit zwiêksza siê o dalsze 5mkw. dla ka¿dej kolejnej osoby, a je¿eli przebywa w nim osoba niepe³nosprawna, poruszaj¹ca siê na
wózku lub taka, której ze wzglêdu na
stan zdrowia potrzebny jest osobny
pokój – o 15mkw.
Dodatek otrzyma równie¿ rodzina,
której mieszkanie lub dom przekroczy
normê powierzchni maksymalnie o 30
proc. W przypadku osoby samotnej jest
to 45,50mkw, dwóch – 52mkw., trzech
– 58,50mkw., czterech – 71,50mkw., piêciu – 84,50mkw., szeœciu – 91mkw.

zajmuj¹cych lokal bez tytu³u prawnego,
czekaj¹cych na mieszkanie socjalne lub
zamienne – odszkodowanie za zajmowanie mieszkania. Przepisy nie zezwalaj¹ na uwzglêdnienie wydatków: na
ubezpieczenie, podatku od nieruchomoœci op³at: za wieczyste u¿ytkowanie
gruntów, za gaz, energiê elektryczn¹
wykorzystywane na cele bytowe. Poza
tym, je¿eli ubiegaj¹cy siê o dodatek
zajmuje lokal nie bêd¹cy w³asnoœci¹
gminy, jego wydatki (bêd¹ce odpowiednikiem czynszu) zrównuje siê z czynszem, jaki p³aci³by za mieszkanie gdyby nale¿a³o do gminy, w której stara siê
o dodatek.
Podczas ustalania dodatku uwzglêdnia siê brak w mieszkaniu centralnego
ogrzewania, ciep³ej wody lub gazu.
Otrzymuje siê wtedy dodatkowo rycza³t na zakup opa³u. W razie braku
ciep³ej wody otrzymuje siê na ka¿d¹
osobê równowartoœæ 20 kilowatogodzin, gazu – równowartoœæ 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym oraz dwóch kilowatogodzin na
ka¿d¹ dodatkow¹ osobê, a c.o. – 5 kilowatogodzin za ka¿dy metr kwadratowy powierzchni.
Uwaga. Dodatek nie pokryje wszystkich
wydatków na mieszkanie (dom), lecz
tylko ich czêœæ. Najni¿szy nie mo¿e jednak przekroczyæ 2 proc. najni¿szej emerytury (obecnie wyniesie on 11,95z³),
najwy¿szy – 70 proc. wydatków na
mieszkanie. Bierze siê pod uwagê
100proc. wydatków, które przepisy pozwalaj¹ uwzglêdniæ.
Od niedawna wprowadzono nowe
rodzaje wsparcia pañstwa dla rodzin. S¹
to: becikowe, dodatek z tytu³u urodzenia dziecka oraz zasi³ek na do¿ywianie
dzieci. Na razie nie uwzglêdnia siê ich
podczas ustalania prawa do dodatku
mieszkaniowego.

P o trzecie: jakie s¹ wydatki

Jakie formalnoœci s¹ do za³atwienia

Przepisy nie pozwalaj¹ uwzglêdniaæ
wszystkich wydatków zwi¹zanych z zamieszkaniem. Zawsze bierze siê pod
uwagê: op³aty za ciep³o, wodê i odbiór
nieczystoœci. Poza tym w przypadku najemców – czynsz; cz³onków spó³dzielni oraz najemców mieszkañ spó³dzielczych – koszty eksploatacji i remonty;
w³aœcicieli mieszkañ – zaliczki na koszty zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹;

Formalnoœci za³atwia siê w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej, w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania zainteresowanego. Tam
otrzymuje siê formularz wniosku o
przyznanie dodatku mieszkaniowego,
z którym nale¿y siê zg³osiæ do zarz¹dcy domu. Ten musi potwierdziæ dane o
miejscu zamieszkania, liczbie osób, nazwie i siedzibie zarz¹dcy domu, tytule
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prawnym do zajmowanego lokalu, sposobie ogrzewania pomieszczeñ i wody,
wydatkach na mieszkanie gospodarstw
domowych ubiegaj¹cych siê o œwiadczenie.
Osoba wystêpuj¹ca o pomoc wype³nia równie¿ deklaracjê o dochodach w
ostatnich trzech miesi¹cach (druki równie¿ otrzymuje siê w oœrodku pomocy). W³aœciciele domów jednorodzinnych do³¹czaj¹ do wniosku zaœwiadczenie wystawione przez starostwo
Filia Starostwa w Lesznowoli, potwierdzaj¹ce powierzchniê u¿ytkow¹ i wyposa¿enie techniczne domu, oraz rachunki dotycz¹ce wydatków na utrzymanie domu. Niepe³nosprawny, je¿eli
chce skorzystaæ z dodatkowej powierzchni normatywnej, dostarcza decyzjê powiatowego zespo³u ds. orzekania o niepe³nosprawnoœci, ¿e w przypadku jego u³omnoœci potrzebny jest
oddzielny pokój.
Uwaga. W kilkuosobowym gospodarstwie domowym dostarcza siê zaœwiadczenia o dochodach wszystkich osób.
Po z³o¿eniu wniosku i dokumentów
czeka siê na odpowiedŸ do miesi¹ca.
Pracownicy oœrodka mog¹ sprawdziæ,
czy informacje w dokumentach odpowiadaj¹ prawdzie. W przypadku
stwierdzenia ra¿¹cej dysproporcji miêdzy dochodami wykazanymi w dokumentach, a faktycznym stanem maj¹tkowym, pozwalaj¹cym na regulowanie
op³at za mieszkanie, dodatku siê nie
otrzyma.
Dodatek przyznaje siê na szeœæ miesiêcy, licz¹c od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po dniu z³o¿enia
wniosku. Wp³ywa on na konto administracji domu i pomniejsza nale¿noœæ za
mieszkanie osoby, która go dosta³a W³aœcicielom domów jednorodzinnych pieni¹dze wyp³aca siê do rêki. Gdy osoba,
której przyznano dodatek nie p³aci
czynszu na bie¿¹co, tj. przez ponad dwa
miesi¹ce, wyp³atê wstrzymuje siê do
czasu pokrycia zaleg³oœci. Œwiadczenie
wygasa, gdy zaleg³oœci nie zostan¹ uregulowane w ci¹gu trzech miesiêcy od
daty wydania decyzji wstrzymuj¹cej
wyp³atê dodatku.
Maria W³odarczyk
St. Inspektor
ds. dodatków mieszkaniowych

K O M U N I K A T
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Lesznowoli informuje, ¿e
znowelizowana ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzeniu œcieków wymaga dostosowania umów do wprowadzonych t¹ ustaw¹ zmian.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê z proœb¹ do tych mieszkañcy,
którzy nie posiadaj¹ jeszcze umowy na dostawê wody i odbiór œcieków,
wystawionej po sierpniu 2005r, o zg³aszanie siê do naszej siedziby (Urz¹d
Gminy pok. Nr 2) w celu jej podpisania.
Ponadto informujemy, ¿e zgodnie z § 14 nowej umowy na œwiadczenie
us³ug bêd¹ naliczane kary za nieposiadanie plomby na wodomierzu czy
te¿ jej uszkodzenie. Prosimy, wiêc o sprawdzenie stanu plomb i powiadomienie nas o wszelkich brakach. Do dnia 1 wrzeœnia 2006r bêdziemy podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu uzupe³nienie wystêpuj¹cych braków,
po tym terminie bêd¹ naliczane stosowne kary.
Pragniemy powiadomiæ odbiorców, których nieruchomoœci pod³¹czone s¹ do wodoci¹gu zasilanego ze stacji uzdatniania wody w Woli Krakowiañskiej- Gmina Nadarzyn (miejscowoœci: Garbatka, Jastrzêbiec, Wola
Mrokowska, Warszawianka), ¿e do paŸdziernika br. potrwaj¹ prace modernizacyjne tej stacji.
W zwi¹zku z powy¿szym mog¹ wystêpowaæ zak³ócenia i problemy z
zachowaniem odpowiednich parametrów dostarczanej wody, za które z
góry przepraszamy.
W zwi¹zku z powtarzaj¹cymi siê kradzie¿ami pokryw ¿eliwnych przykrywaj¹cych studzienki kanalizacyjne apelujemy do wszystkich mieszkañców, którzy byliby œwiadkami takiego zdarzenia o powiadomienie nas o
tym. Zwracamy siê do Pañstwa z tym apelem, aby zapobiec nieszczêœliwym zdarzeniom czy nawet tragediom, które mog¹ siê wydarzyæ w miejscu, w którym zabraknie takiej pokrywy.
Leszek Zaborowski
Dyrektor GZGK

DO

APEL

MIESZKAÑCÓW

GMINY

LESZNOWOLA

W zwi¹zku z deficytem wody wystêpuj¹cym na terenie naszej gminy prosimy mieszkañców o racjonalne i oszczêdne
korzystanie z wody do celów innych ni¿ socjalnobytowe.
Informujemy Pañstwa, ¿e woda na terenie naszej gminy pozyskiwana jest z ujêæ wód podziemnych czwartorzêdowych
i niestety s¹ to ród³a o ograniczonych zasobach eksploatacyjnych.
Grzegorz Lewandowski
Zastêpca Wójta Gminy Lesznowola
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INFORMACJA DLA MIESZKAÑCÓW
WODA NASZYM WSPÓLNYM DOBREM
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Lesznowoli pragnie zwróciæ
uwagê Mieszkañców a zarazem odbiorców naszych us³ug na wystêpuj¹cy deficyt zaopatrzenia w wodê, jaki
odczuwa ca³y nasz kraj – w tym tak¿e
i nasza gmina. Deficyt ten dotyczy w
szczególnoœci aglomeracji wielkomiejskich oraz ich obrze¿y. Intensywna zabudowa mieszkaniowa i jednoczeœnie towarzysz¹ca jej infrastruktura powoduj¹, ¿e zu¿ycie wody ci¹gle
roœnie. Zasoby znajduj¹ce siê w naszej
ziemi s¹ ograniczone. Ju¿ teraz zaczynamy odczuwaæ niedobory wody,
szczególnie w okresie letnim. Woda
staje siê towarem deficytowym. Dlatego te¿ w interesie nas wszystkich
jest racjonalne gospodarowanie tymi
zasobami, aby nie powodowaæ degradacji œrodowiska naturalnego. Mówi¹c o racjonalnym gospodarowaniu
winniœmy mieæ na uwadze oszczêdnoœæ wody, aby nie zu¿ywaæ jej niepotrzebnie i nie powodowaæ niepotrzebnych jej strat.
Równolegle z wystêpuj¹cymi problemami dotycz¹cymi pozyskiwania
nowych Ÿróde³ wydobycia wody, mamy
do czynienia ze wzrastaj¹cymi kosztami jej wydobycia i takiego uzdatnienia, aby nadawa³a siê do spo¿ycia.
Wszyscy odczuwamy wzrost kosztów
utrzymania, który powodowany jest
przez wzrost cen np.: energii elektrycznej, gazu, materia³ów, paliw, robocizny
itp. Wzrost niektórych z nich ma bezpoœredni wp³yw na koszty powstaj¹ce
w naszym Zak³adzie, tj. koszty wydobycia i uzdatnienia wody oraz koszty,
zwi¹zane z przesy³em i oczyszczeniem
œcieków bytowych odprowadzanych
do kanalizacji.
Gminny Zak³ad d¹¿¹c do racjonalizacji tych kosztów zwraca siê do naszych odbiorców z apelem, aby zwracaæ uwagê na wadliwie funkcjonuj¹ce
instalacje, likwidowanie wystêpuj¹cych
nieszczelnoœæ i zg³aszanie Ÿle funkcjonuj¹cych urz¹dzeñ pomiarowych. Dotyczy to zarówno instalacji bêd¹cych
w³asnoœci¹ Gminy, jak równie¿ instalacji (przy³¹czy), doprowadzaj¹cych
media do budynku i rozprowadzaj¹-
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cych je w budynku. Wniosek jest jeden: wodê nale¿y oszczêdzaæ. Wszyscy odpowiedzialni jesteœmy za likwidowanie nieszczelnoœci na instalacjach, eliminowanie przypadków kradzie¿y wody. Likwidujmy nielegalne
pod³¹czenia, nie dawajmy przyzwolenia na korzystanie z hydrantów przez
osoby nieupowa¿nione, np. do podlewania pól i ogródków. W interesie
wszystkich mieszkañców jest zwracanie uwagi na takie przypadki i eliminowanie ich. Brak naszej reakcji na takie zachowania spowoduje w konsekwencji, ¿e wzrosn¹ ceny – które dotkn¹ nas wszystkich. Innymi s³owy
mówi¹c, my wszyscy zap³acimy za nieuczciwoœæ jednostek.
Podobnie rzecz ma siê z kanalizacj¹. Du¿ym wysi³kiem nasza gmina realizuje inwestycje polegaj¹ce na rozbudowie istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, wraz z ca³¹ infrastruktur¹ temu towarzysz¹c¹. Wymusza to tak¿e koniecznoœæ rozbudowy istniej¹cych
oczyszczalni œcieków a tak¿e budowê
nowych oczyszczalni. S¹ to inwestycje
bardzo drogie, na realizacjê których
pozyskiwane s¹ dotacje i dofinansowania z zewn¹trz, np. z funduszy unijnych, wojewódzkich funduszy ochrony œrodowiska. Aby mo¿na by³o skorzystaæ z dotacji, niezbêdne jest zaanga¿owanie przez gminê œrodków w³asnych. Nasz Zak³ad Gminny jako eksploatator tych sieci i obiektów jest ¿ywotnie zainteresowany tym, aby obiekty i instalacje by³y wykonane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
i urz¹dzeñ oraz aby funkcjonowa³y niezawodnie. Tam, gdzie jest to uzasadnione i konieczne – prowadzone bêd¹
roboty modernizacyjne, które bêd¹
mia³y na celu poprawê funkcjonalnoœci i likwidacjê uci¹¿liwoœci dla mieszkañców. Œrodki na te dzia³ania Gminny Zak³ad zamierza wygospodarowaæ
poprzez po³o¿enie nacisku na poprawê œci¹galnoœæ nale¿nych op³at za korzystanie z wody i odprowadzanie œcieków, likwidacjê nielegalnych pod³¹czeñ do instalacji, a tak¿e likwidowanie nielegalnego odprowadzania wód
opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Musimy mieæ œwiadomoœæ tego, ¿e takie wody opadowe odprowadzone do
kanalizacji bêd¹ przes³ane do oczyszczalni, która niepotrzebnie bêdzie je
oczyszczaæ – a to kosztuje bardzo drogo. Zadbajmy o to, aby te wody odprowadzaæ do rowów melioracyjnych,
a tam gdzie to mo¿liwe do instalacji
kanalizacji burzowej. Na posesjach, na
których pozosta³y szamba spowodowaæ, aby mo¿na by³o wykorzystaæ je
do gromadzenia nadmiaru wód opadowych. Takie dzia³ania z pewnoœci¹ bêd¹
przyczyniaæ siê do zmniejszania kosztów.
Chcemy uœwiadomiæ wszystkim, ¿e
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu
œcieków precyzuje, jakie czyny s¹ zabronione, œcigane karnie. Nale¿¹ do
nich:
– bezumowne pobieranie wody z
urz¹dzeñ wodoci¹gowych;
– uszkadzanie wodomierza, plomb na
wodomierzu i zaworze odcinaj¹cym;
– wp³ywanie na zmianê lub zatrzymanie funkcji metrologicznych wodomierza;
– niedopuszczenie przedstawiciela
zak³adu do odczytu wskazañ wodomierza, jego kontroli lub demonta¿u, ewentualnie odciêcia przy³¹cza;
– wprowadzanie œcieków do kanalizacji bez uprzednio zawartej umowy;
– niedopuszczenie przedstawiciela
zak³adu do sprawdzenia iloœci i jakoœci odprowadzanych œcieków, odciêcia przy³¹cza kanalizacyjnego,
za³o¿enia plomb;
– naruszenie bezwzglêdnego zakazu
wprowadzania œcieków opadowych
i wód drena¿owych do kanalizacji
sanitarnej – œciganie tego czynu
podlega pod Kodeks postêpowania
karnego, gdy¿ jest to przestêpstwo.
Dlatego apelujemy do wszystkich
naszych odbiorców o uczciwoœæ w tym
wzglêdzie i nie dopuszczanie do dzia³añ niezgodnych z prawem. W konsekwencji doprowadzi to do obopólnych
korzyœci, eliminuj¹c zachowania naganne.
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Przedstawiciele zak³adu bêd¹ sukcesywnie przeprowadzaæ kontrolê,
zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na prawid³owoœæ pod³¹czeñ, nielegalny pobór
wody oraz nielegalne odprowadzanie
œcieków i wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Przypominamy, ¿e kanalizacja nie jest œmietnikiem. Nie
mo¿na do niej wyrzucaæ odpadów sta³ych, które mog¹ powodowaæ zmniej-

szenie przepustowoœci przewodów
kanalizacyjnych. Zabronione jest w
szczególnoœci wrzucanie piasku, szk³a,
œcinków tekstyliów i skór nawet wtedy, gdy s¹ one rozdrobnione. Nie wolno te¿ wylewaæ do kanalizacji substancji palnych, wybuchowych, ¿r¹cych,
toksycznych, ¿ywic, farb, lakierów, odpadów i œcieków z hodowli zwierz¹t
oraz œcieków zawieraj¹cych chorobo-

twórcze drobnoustroje. Zapchania kanalizacji, przykanalików i urz¹dzeñ
pompowych zawinione przez u¿ytkownika, bêd¹ usuwane na jego koszt.
Oczekujemy w naszych dzia³aniach
na zrozumienie z Pañstwa strony i zastosowanie siê do obowi¹zuj¹cych
przepisów.
Leszek Zaborowski
Dyrektor GZGK

Co trzeba za³atwiæ
w urzêdzie skarbowym
rozpoczynaj¹c dzia³alnoæ
Rozpoczynaj¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹, trzeba za³atwiæ wszelkie
sprawy urzêdowe. Wa¿nym etapem
jest rejestracja dzia³alnoœci w urzêdzie skarbowym. Przede wszystkim
nale¿y dokonaæ zg³oszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego
oraz wybraæ formê opodatkowania.
Podstawow¹ spraw¹, jak¹ trzeba
za³atwiæ w urzêdzie skarbowym, bêdzie aktualizacja lub z³o¿enie wniosku o nadanie NIP. W przypadku
osób fizycznych o sprawach zwi¹zanych z NIP decyduje naczelnik
urzêdu skarbowego w³aœciwego dla
miejsca zamieszkania podatnika. Z
przepisów jasno wynika zasada jednokrotnego sk³adania zg³oszenia
identyfikacyjnego. Oznacza to, ¿e
mo¿na mieæ tylko jeden NIP. Je¿eli
NIP zosta³ ju¿ raz nadany podatnikowi np. w zwi¹zku z zatrudnieniem, zak³adaj¹c swoj¹ firmê, podatnik bêdzie sk³ada³ formularz
zg³oszenia aktualizacyjnego.
Je¿eli jednak podatnik nigdy nie
musia³ wystêpowaæ o NIP i nie zosta³ on wczeœniej podatnikowi nadany, rozpoczynaj¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nale¿y wyst¹piæ z wnioskiem o nadanie NIP. W tej sytuacji
bêdzie to zg³oszenie identyfikacyjne.
Zg³oszenie identyfikacyjne podatników wykonuj¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ powinno zawieraæ
obok danych personalnych i adre-

sowych równie¿ dodatkowe informacje dotycz¹ce tej dzia³alnoœci. Podatnicy prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ do³¹czaj¹ do zg³oszenia
identyfikacyjnego uwierzytelnione
lub urzêdowo poœwiadczone kopie
dokumentów potwierdzaj¹cych informacje objête zg³oszeniem. W
szczególnoœci nale¿y do³¹czyæ:
– zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej,
– umowê spó³ki,
– dokument potwierdzaj¹cy
uprawnienie do korzystania z
nieruchomoœci lub lokalu, w którym znajduje siê siedziba,
– zaœwiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
Od pewnego czasu przedsiêbiorcy mog¹ skorzystaæ z innej drogi.
Wystarczy, ¿e wraz z wnioskiem o
wpis do rejestru przedsiêbiorców
albo do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej przysz³y przedsiêbiorca
z³o¿y wniosek zawieraj¹cy ¿¹danie:
– wpisu do krajowego rejestru
urzêdowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
– zg³oszenia identyfikacyjnego
albo aktualizacyjnego,
– zg³oszenia p³atnika sk³adek lub
zg³oszenia do ubezpieczenia
spo³ecznego lub ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych.
Taki wniosek organ prowadz¹cy
przedsiêbiorców albo organ ewidencyjny przesy³a do w³aœciwych or-

ganów urzêdowych wraz z odpisem
postanowienia o dokonaniu wpisu
do rejestru przedsiêbiorców albo
decyzj¹ o wpisie do ewidencji.
Oprócz zg³oszenia rejestracyjnego zak³adaj¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹ trzeba w urzêdzie skarbowym
zdecydowaæ, jak bêdzie ona opodatkowana. Osoba fizyczna mo¿e
wybraæ opodatkowanie:
– na zasadach ogólnych (wówczas
podatek p³aci siê wed³ug skali
podatkowej w zale¿noœci od wysokoœci dochodu, stosuj¹c stawki 19, 30 i 40 proc.),
– w formie 19-proc. podatku liniowego,
– w formie karty podatkowej,
– w formie rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych.
Rozpoczynaj¹c dzia³alnoœæ warto zastanowiæ siê te¿, co z VAT. Osoby rozpoczynaj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, co do zasady, s¹ zwolnione z VAT. Je¿eli jednak obrót podatnika przekroczy w roku podatkowym ustalony próg (w 2006 roku
próg wynosi 39 200 z³) to istnieje
obowi¹zek p³acenia VAT. Zg³oszenie
rejestracyjne VAT trzeba z³o¿yæ najpóŸniej w dniu poprzedzaj¹cym
dzieñ rozpoczêcia sprzeda¿y towarów lub œwiadczenia us³ug objêtych
VAT, w urzêdzie skarbowym na druku VAT-R.
£ucja Jaworska
Inspektor ds. ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej
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KRONIKA SZKÓ£ MARZEÑ

„P
rojekt wspó³finansowany ze œrodk
ów Unii Europejskiej
„Projekt
œrodków
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego”

Gminna Olimpiada Szybkiego Czytania
Prezentacja lokalna programu Szko³a Marzeñ
 Festiwal Lesznowolskich Szkó³ Marzeñ

Jednym z zaplanowanych dzia³añ programu unijnego „Szko³a Marzeñ” realizowanego od kilku miesiêcy przez
wszystkie publiczne gimnazja w Gminie
Lesznowola by³o przeprowadzenie w
dniu 30 maja b.r. Gminnej Olimpiady
Szybkiego Czytania, której celem jest
podsumowanie kilkumiesiêcznego kursu - Treningu efektywnych technik uczenia siê, jaki jest realizowany we wszystkich gimnazjach przez ca³y rok szkolny i
wy³onienie laureatów – Mistrzów Szybkiego Czytania. Przez kilka miesiêcy
wszyscy uczniowie gimnazjów pod
okiem swoich nauczycieli - trenerów
ucz¹ siê … szybciej czytaæ, skuteczniej
koncentrowaæ siê, lepiej rozumieæ i zapamiêtywaæ – czyli…. ucz¹ siê efektywniej uczyæ. Pierwszy etap konkursu odby³ siê równolegle we wszystkich szko³ach w dniu 23 maja. Wziêli w nim udzia³
uczniowie klas I-III gimnazjum. Z ka¿dej

szko³y do etapu gminnego – miêdzyszkolnego zakwalifikowa³o siê 5 uczniów i
w finale gminnym wystartowa³o 20 finalistów, którzy w obecnoœci mediów i
du¿ego audytorium widzów musieli skupiæ siê, przeczytaæ d³ugi trudny tekst i
rozwi¹zaæ test.
Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród odby³o siê w ramach prezentacji lokalnej programu „Szko³a Marzeñ” - Festiwal Lesznowolskich Szkó³ Marzeñ w
dniu 3 czerwca b.r. podczas VIII Pikniku
„Gmina Lesznowola – Dzieciom”.
Wszystkie szko³y prezentowa³y swoje
dzia³ania na scenie oraz w specjalnie
aran¿owanych namiotach – stoiskach.
Ka¿dy chêtny mieszkaniec naszej gminy
móg³ sprawdziæ swoj¹ szybkoœæ czytania
i zrozumienia czytanego tekstu i porównaæ swoje wyniki z wynikami najlepszych
finalistów.
A wyniki s¹ imponuj¹ce. Miesi¹c
przed zakoñczeniem zajêæ rekordzista
czyta ponad trzydzieœci razy szybciej ni¿
na pocz¹tku kursu osi¹gaj¹c szybkoœæ
przekraczaj¹c¹ 6 tysiêcy s³ów na minutê
(przeciêtna szybkoœæ czytania uczniów
gimnazjum przed rozpoczêciem treningu to ok. 150 s³ów na minutê). W Gminnej Olimpiadzie Szybkiego Czytania –
œrednie wyniki 20 finalistów to: 1810
s³ów na minutê, przy zrozumieniu 70% i
efektywnoœci 1267 s³ów na minutê. Przeciêtnie uczniowie czterech szkó³ bior¹cych udzia³ w programie zwiêkszyli swoj¹ efektywnoœæ czytania integralnego ponad czterokrotnie.
Wyniki Gminnej Olimpiady Szybkiego Czytania
l I miejsce w Olimpiadzie zdoby³ Filip
Fija³kowski (Gimnazjum w ZSP w No-
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wej Iwicznej) – nagrodê (cyfrowy aparat fotograficzny) ufundowa³ Urz¹d
Gminy Lesznowola
II miejsce zdoby³ Micha³ Hansen (Gimnazjum w ZSP w Lesznowoli) – nagrodê (discman) ufundowa³o Centrum
Edukacji SENSUS – partner merytoryczny projektu
III miejsce zdoby³ Maciej Opyd (Gimnazjum w ZSP w Mrokowie) – nagrodê (dyktafon cyfrowy) ufundowa³ Kurier Po³udniowy - patron medialny
Olimpiady
Specjalne wyró¿nienie odebra³ z r¹k
Centrum Edukacyjnego SENSUS rekordzista (czytaj¹cy 6 tysiêcy s³ów na
minutê) Karol Matusiewicz (Gimnazjum w ZSP w Nowej Iwicznej)
Wszyscy pozostali finaliœci zostali nagrodzeni aparatami MP3, które ufundowali: Urz¹d Gminy Lesznowola oraz
Centrum Edukacji SENSUS.

Podczas II etapu Olimpiady s³odkie upominki dla wszystkich uczestników ufundowa³a firma Cadbery-Wedel Sp. z o.o.
Piêkne s³owa podziêkowañ za wielkie
zaanga¿owanie skierowa³a do ca³ej koalicji bior¹cej udzia³ w projekcie Pani Wójt
Maria Jolanta Batycka – W¹sik. Pani Wójt
podkreœli³a, i¿ zdobyte nowe umiejêtnoœci i nowa wiedza przez uczniów podczas
ca³ego projektu – to kapita³ na dalsze lata,
a piêkne i odwa¿ne has³o projektu „M¹dry cz³owiek nie boi siê swoich marzeñ”
ju¿ sta³o siê inspiracj¹ dla wszystkich dzia³añ w ¿yciu ka¿dego ucznia.
Podczas festiwalu obecna by³a równie¿ Pani Agata Anna Gierach – Koordynator Regionalny z ramienia Organizatora Programu – Centrum Edukacji Obywatelskiej, która wyrazi³a wielkie s³owa
uznania dla naszej koalicji – jedynej tak
licznej – wœród wszystkich projektów
„Szko³y Marzeñ” realizowanych w Polsce!
Izabela Szymczak
– G³. Specjalista ds. Informacji Europejskiej
w Urzêdzie Gminy Lesznowola
Koordynator Lokalny Programu
„Szko³a Marzeñ”
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Prezentacja
Lokalna
3 czerwca, w sobotê, odby³ siê VIII
Piknik Gmina Lesznowola – Dzieciom,
podczas którego odby³a siê prezentacja
lokalna lesznowolskich SZKÓ£ MARZEÑ.
Program imprezy przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
– 15.15 – rozpoczêcie VIII Pikniku Gmina Lesznowola – Dzieciom
– ok. godz. 17.40 – 18.40
l Prezentacja programu „Szko³a Marzeñ” realizowanego przez: Gimnazjum przy ZSP w Lesznowoli,
Gimnazjum przy ZS w £azach, Gimnazjum przy ZSP w Mrokowie,
Gimnazjum przy ZSP w Nowej
Iwicznej.
l Og³oszenie wyników i wrêczenie
nagród dla finalistów Gminnej
Olimpiady Szybkiego Czytania pod
patronatem medialnym Kuriera Po³udniowego

3 czerwca, dla Szko³y Marzeñ w Mrokowie by³ dniem przebiegaj¹cym pod
has³em Festiwalu „Lesznowolskie Szko³y Marzeñ”. Na Festynie Gmina Lesznowola Dzieciom, 34-rech gimnazjalistów
i 9-ciu nauczycieli realizuj¹cych program
Szko³y Marzeñ, ubranych w niebieskie
koszulki z logo Gimnazjum, mog³o zaprezentowaæ efekty ca³orocznej pracy
w ramach unijnego programu. Przez ca³y
czas wspiera³a nas pani Ma³gorzata
Perzyna – dyrektor szko³y. Nasze stoisko
udekorowaliœmy specjalnym banerem
identyfikuj¹cym Mrokowskie Gimnazjum, kolorowymi plakatami, na których
przedstawiliœmy osi¹gniêcia z efektywnych technik uczenia siê, wyniki konkursów, œcie¿ki edukacyjne i zawodowe
opracowane przez uczniów na postawie
wycieczek do lokalnych instytucji:
– Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierz¹t
w Jastrzêbcu,
– Szkó³karstwa Ozdobnego KORDUS w
Woli Mrokowskiej,
– Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej SALUS w Mrokowie;
spotkañ z ludŸmi, którzy odnieœli sukces zawodowy:
– z Wójtem Gminy Lesznowola – pani¹
Mari¹ Jolant¹ Ba³tyck¹-W¹sik
– z Prezes Banku Spó³dzielczego Lesznowola – pani¹ Zofi¹ Korczak
– z wyk³adowc¹ Wy¿szej Szko³y Handlu i Prawa im. Ryszarda £azarskiego

l Indywidualne prezentacje realizacji Programu „Szko³a Marzeñ”
przez ka¿d¹ ze szkó³ na stoiskach
wystawienniczych.
Organizatorzy: Urz¹d Gminy Lesznowola, Gimnazjum przy ZS w £azach, Gimnazjum przy ZSP w Lesznowoli, Gimnazjum przy ZSP w Mrokowie, Gimnazjum
przy ZSP w Nowej Iwicznej, Centrum
Edukacji SENSUS.
Uczniowie, nauczyciele oraz niektórzy rodzice w³¹czyli siê w przygotowania do prezentacji oraz aktywnie w niej
uczestniczyli.
Podczas Pikniku nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w £azach wyst¹pili w
bia³ych koszulkach z nazw¹ szko³y.
W krótkiej prezentacji na scenie,
uczennice naszego Gimnazjum Magda
Gajcy i Marta Kowalska, przedstawi³y realizowane zadania w ramach programu.
Na naszym stoisku mo¿na by³o otrzymaæ materia³y promocyjne (naklejki i chor¹giewki) oraz informator z wa¿nymi wia-

domoœciami na temat dzia³añ szko³y. Plakaty, przygotowane przez uczniów, w ciekawy sposób pokaza³y, jak wygl¹da³y spotkania z ludŸmi sukcesu oraz w jaki sposób uczestnicy warsztatów pracowali poznaj¹c efektywne techniki uczenia siê i
planuj¹c w³asn¹ œcie¿kê edukacyjn¹.
Je¿eli ktoœ nie mia³ okazji czytaæ artyku³ów w prasie lokalnej na temat
SZKO£Y MARZEÑ, móg³ zrobiæ to podczas prezentacji, gdzie zaprezentowaliœmy wszystkie publikacje dotycz¹ce realizacji programu w gminie Lesznowola.
Ka¿dy chêtny móg³ wzi¹æ udzia³ w
mini – warsztatach prowadzonych przez
trenera Annê Bielsk¹. Nawet najm³odsi
znaleŸli coœ dla siebie, rysowali swoje
marzenia. Konkurs plastyczny cieszy³ siê
powodzeniem nie tylko u najm³odszych,
ich rodzice równie¿ zamieniali swoje
marzenia w kolorowe obrazy.
Ma³gorzata Gajcy
Szkolny koordynator programu
w Zespole Szkó³ w £azach

Mrokowska Szko³a Marzeñ
na Festynie Gmina Lesznowola Dzieciom
w Warszawie – pani¹ Jolant¹ Sobolewsk¹-Horak.
Uczniowie poznali umiejêtnoœci i predyspozycje potrzebne do wykonywania
ró¿nych zawodów.
W naszym stoisku gimnazjaliœci, pod
nadzorem nauczycieli – trenerów, dokonywali pomiarów szybkoœci czytania,
czytania z metronomem, pola widzenia.
Gdy wreszcie nadszed³ moment prezentacji Mrokowskiej Szko³y Marzeñ na
scenie, wyst¹piliœmy w pe³nej gali.
Uczestnicy Festynu poznali nauczycieli zaanga¿owanych w realizacjê
zadañ programowych: Jolantê Januszewicz koordynatora szkolnego,
Anetê Michalczyk,
Dorotê Mieszkowsk¹, Katarzynê
Waszczyk, Barbarê
Piechal, Andrzeja
Lewandowskiego,
Ma³gorzatê Janiszewsk¹, Renatê
Zugaj-Janyst, Wie-

s³awê Wyr¹bkiewicz, Joannê Matulka.
Gimnazjalistki ubrane w okazjonalne koszulki zaœpiewa³y i zatañczy³y specjalnie
napisan¹ na tê okazjê przez uczniów klasy 3c piosenkê „Szko³a Marzeñ”. Dwóch
gimnazjalistów uatrakcyjnia³o swoimi
umiejêtnoœciami aktorskimi ten wystêp,
a nauczyciele, poruszaj¹c nogami, biodrami, machaj¹c rêkami w takt muzyki,
stanowili doskona³e t³o ca³ego przedstawienia.
Œpiewaliœmy –
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1. Serce moje skacze
Kiedy rankiem budzê siê
Mam zajêcia szko³y marzeñ
Segregator zgubi³ siê
Z Serca spad³ mi kamieñ
Do Jastrzêbca jadê dziœ
Patrzeæ jak pracuj¹ inni
To pomo¿e kiedyœ mi
Ref.: To szko³a marzeñ
Tu spêdzamy mi³o czas
Szko³a marzeñ pe³na wra¿eñ
Wielu rzeczy uczy nas
To szko³a marzeñ
Tu ciekawie zawsze jest
Szko³a marzeñ pe³na wra¿eñ
Zapraszamy ciebie te¿

Z chêci¹ idzie ka¿dy z nas
By odwiedziæ s³u¿bê zdrowia
To jest to co krêci nas
Dziêki naszej szkole marzeñ
Logo szko³y mamy ju¿
Teraz Mroków bêdzie znany
Bez Mrokowa ani rusz
Ref….
3. Odlotowe s¹ zajêcia
Raz na tydzieñ mamy je
A co drugi tydzieñ testy
Gdzie mo¿emy sprawdziæ siê
Super fajni s¹ trenerzy
Z nimi szybko mija czas
Chocia¿ du¿o wymagaj¹
Doskonale szkol¹ nas
Ref …
Wszyscy, zarówno wystêpuj¹cy jak i

widzowie, bawili siê œwietnie. My, tym
samym, pokazaliœmy jak dobrze zintegrowany i zgrany zespó³ stworzyliœmy
podczas realizacji programu Szko³a Marzeñ.
W doskona³ych humorach, wyœpiewuj¹c refren piosenki „Szko³a Marzeñ pe³na wra¿eñ ...”, przed zmierzchem, powróci³ weso³y autobus Mrokowskich Marzycieli do szko³y. W szkolnym pisemku
gimnazjalisty „Echo Szko³y”, pisz¹c o Festiwalu, uczniowie napisali „festiwal bardzo siê uda³, wyszliœmy zadowoleni, najedzeni, nabawieni i radoœni.”
Jolanta Januszewicz
Koordynator Szkolny Programu
ZSP w Mrokowie

2. Potem do Salusa

Jakie kompetencje powinien posiadaæ absolwent
gimnazjum w naszej gminie, aby mieæ udane ¿ycie?
to temat debaty œrodowisk
owej z uczniami gimnazjum, która odby³a siê
œrodowiskowej
w Zespole Szk
ó³ PPublicznych
ublicznych w Nowej Iwicznej dnia 18 maja 2006 roku.
Szkó³
W obecnych czasach szybkich przemian spo³eczno – gospodarczych, stawia
siê coraz to wiêksze wymagania wobec
m³odego pokolenia. M³ody cz³owiek
chc¹c zaistnieæ na trudnym rynku pracy
musi wykazaæ siê nie tylko wiedz¹ i umiejêtnoœciami, ale równie¿ swoj¹ kreatywnoœci¹ i skutecznoœci¹ w dzia³aniu.
Takie w³aœnie atuty mogli posi¹œæ
uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli
w programie Szko³a Marzeñ. Zajêcia
efektywnych technik uczenia siê wp³ynê³y zdecydowanie na wzrost tempa czytania, zrozumienia tekstu, redukcjê stresu szkolnego, budowanie pozytywnej samooceny oraz podniesienie poziomu
koncentracji uwagi.
Uczniowie wykorzystuj¹c zdobyte
umiejêtnoœci planowania w³asnej przysz³oœci, dyskutowali w grupach nad py-
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taniem kluczowym „ Jakie kompetencje
(wiedzê, umiejêtnoœci, postawy) powinien posiadaæ absolwent gimnazjum w
naszej gminie, aby mieæ udane ¿ycie?”.
W trakcie debaty wszyscy w formie
pisemnej mogli wyraziæ w³asne zdanie
wskazuj¹c najistotniejsze, ich zdaniem
czynniki wp³ywaj¹ce na rozwój osobowoœci absolwenta.
Po zebraniu informacji dokonano
ich iloœciowej i jakoœciowej analizy
oraz prezentacji wyników na specjalnie przygotowanej planszy. Kolejnym
wa¿nym zadaniem by³a symulacja nak³adów pieniê¿nych na poszczególne
kompetencje.
Oto wyniki burzliwych dyskusji, czyli
g³ówne priorytety wybrane przez gimnazjalistów za najwa¿niejsze dla osi¹gniêcia sukcesu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tolerancja
Znajomoœæ jêzyków obcych
Kultura osobista
Otwartoœæ
Rozwijanie zdolnoœci i umiejêtnoœci
Obs³uga komputera
Kreatywnoœæ
Asertywnoœæ
Rozumienie ideologii œwiata
Umiejêtnoœæ czytania, liczenia, pisania
Wyrozumia³oœæ
Patriotyzm
Wytrwa³oœæ
Szybkie czytanie
Efektywnoœæ

Dyskusja sprawi³a, i¿ uczniowie uœwiadomili sobie mo¿liwoœæ kreowania w³asnej przysz³oœci. Myœlê, ¿e warto wzi¹æ
pod uwagê zdanie m³odego pokolenia i
zacz¹æ wspólnie planowaæ przysz³oœæ.
Bo¿ena Bogucka
Szkolny Koordynator programu „Szko³a
Marzeñ” w Gimnazjum przy Zespole Szkó³
Publicznych w Nowej Iwicznej
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GMINA
LESZNOWOLA
DZIECIOM
Samorz¹d Gminy Lesznowola znany
jest z tego, ¿e dba o nasze pociechy i
nie zapomina o nich w tak wa¿nym dniu
jak Dzieñ Dziecka. W tym roku festyn z
tej okazji zorganizowano 3 czerwca na
terenie strzelnicy w Lesznowoli. Konkursy, zabawy, wystêpy, stragany – wszystko po to by umiliæ czas uczestnikom. Tegoroczna impreza wzbogacona zosta³a
o prezentacjê szkó³ w ramach programu
„Szko³a Marzeñ”, realizowanego we
wszystkich publicznych placówkach
oœwiatowych na terenie naszej gminy.

GMINA LESZNOWOL
A
LESZNOWOLA
NA SZT
ALUGACH
SZTALUGACH
Ka¿da szko³a mia³a do dyspozycji
du¿e namioty, w których przygotowa³a
specjaln¹ wystawê wed³ug w³asnego pomys³u.

W przygotowaniu naszego stoiska
w³¹czy³y siê wszystkie klasy gimnazjum.
Tematem przewodnim, który nas zainspirowa³ to perspektywy rozwoju gminy
Lesznowola. Klasy podzieli³y siê prac¹.
Ia ROLNICTWO I LEŒNICTWO
Ib HANDEL I US£UGI
IIa TRANSPORT I BUDOWNICTWO
IIb KULTURA I OŒWIATA
IIIa PRZEMYS£
IIIb EKOLOGIA I S£U¯BA
ZDROWIA
Pierwszym etapem pracy
by³o zbieranie informacji. Jak
wygl¹da dany dzia³ obecnie? Jakie s¹ perspektywy jego rozwoju? Na jakie zawody jest teraz zapotrzebowanie i jak to bêdzie
wygl¹da³o z czasem? Omal¿e
ka¿da klasa wys³a³a swoich zwiadowców do Urzêdu Gminy. By³o
to dobre posuniêcie taktyczne

bo uprzejmi pracownicy gminy
nie odsy³ali uczniów z powrotem
z pustymi rêkami.
Zdobyte t¹ i innymi drogami materia³y podlega³y nastêpnie obróbce. Powsta³y nowe
teksty, wykresy, diagramy, tabele. Wybrano odpowiednie zdjêcia. Tutaj pomocne okaza³o siê
szkolne ko³o fotograficzne,
które udostêpni³o chêtnym
wiele interesuj¹cych zdjêæ z naszej gminy.
Ostatnim etapem prac by³o przygotowanie gazetek: styropian, kolorowy
podk³ad (w wiêkszoœci w gminnych kolorach: ¿ó³tym, zielonym i czerwonym)
a na nim ³adny napis i przygotowane
uprzednio materia³y.
Powsta³e metod¹ projektu gazetki
umieszczone zosta³y na sztalugach i stanê³y w naszym namiocie podczas festynu.

K ALEND
ARZ EDUK
AC
YJNY
ALENDARZ
EDUKAC
ACYJNY
Po raz pierwszy szko³a nasza zaprezentowa³a projekt kalendarza
edukacyjnego na rok 2007, na
razie w wersji uproszczonej. Docelowo kalendarz bêdzie zawiera³ 12 zdjêæ wa¿nych obiektów
w gminie i opisy tych miejsc.
Zdjêcia wykonane zosta³y przez
uczniów nale¿¹cych do ko³a fotograficznego a teksty napisane
przez szkolnych „dziennikarzy”.
Z powodu choroby opiekuna
ko³a dziennikarskiego i braku
jego autoryzacji pod tekstami,
wersja zaprezentowana na festynie, zamiast tekstów, zawiera³a miejsce
na notatki. „Kompletny” kalendarz bêdzie dostêpny we wrzeœniu.

POETYCKIE SPOJRZENIE
NA SZKO£Ê MARZEÑ
Jedna z naszych uczennic, której upodobanie do poezji jest powszechnie znane,

Justyna Kantorowicz u³o¿y³a wiersz o Szkole Marzeñ, który ze znan¹ sobie pasj¹ wyrecytowa³a podczas festynu.
Oto on:
Czy znasz techniki szybkiego czytania
i ró¿ne sposoby zapamiêtywania?
Te¿ mi pytania. Oczywiœcie – znamy,
bo na Szko³ê Marzeñ zawsze uczêszczamy.
Na naszych zajêciach przeró¿ne æwiczenia
bardzo poszerzy³y nam pole widzenia.
Obrazy, historie i wyobra¿enia,
doda³y efektu szybszego uczenia.
Jeœli od swojego mózgu wymagasz bardzo
wiele,
to wczeœniej lub póŸniej osi¹gniesz swe cele.
Szko³a Marzeñ nowe daje nam zadania
i ma wobec ludzi pewne wymagania.
Ale co to dla nas? My inteligenci,
chocia¿ fakt, ¿e i praca siê liczy i chêci.
A! na ma³ej sali, dziêki Szkole Marzeñ,
byli na spotkaniu s³ynni dziennikarze.
A! i pisarka te¿ nas odwiedzi³a.
By o Szkole Marzeñ tutaj pamiêæ by³a.
Porobiono w czasie zajêæ ró¿ne fotografie,
co do koñca zostan¹ w naszej szkolnej szafie.
Chcemy podziêkowaæ tym, co w³o¿yli wk³ad,
w rozwój naszej m¹droœci i w pamiêci œlad.
Justyna Kantorowicz

FINA£ GMINNEGO KONKURSU
SZYBKIEGO CZYT
ANIA
CZYTANIA
W finale nasz¹ szko³ê reprezentowali
nastêpuj¹cy uczniowie: Micha³ Hansen z
klasy IIIa oraz Patryk Karasek, Rados³aw
Buczkowski, Marcin Bonder i Aleksandra
Pa³czak z klasy III b. Najlepszym okaza³
siê w tym zadaniu Micha³ Hansen, który
w klasyfikacji koñcowej uplasowa³ siê na
II miejscu.
Beata Pa³czak
ZSP w Lesznowoli
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P O D R Ó ¯ E K S Z TA £ C ¥
czyli
TURYSTYKA W ZESPOLE SZKÓ£ PUBLICZNYCH W LESZNOWOLI

Nie trzeba nikogo przekonywaæ o
ogromnym znaczeniu podró¿y w ¿yciu
cz³owieka..
Zadania szko³y w zakresie krzewienia
turystyki jest ogromne. Ma bowiem w
swoim rêku wiele atutów: zna œrodowisko, posiada wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹ i mo¿e zaoferowaæ bardzo
szerok¹ gamê imprez turystycznych.
Oferta szko³y powinna byæ bardzo
zró¿nicowana: imprezy jedno i wielodniowe, bli¿sze i dalsze, tañsze i dro¿sze, wycieczki, warsztaty, zielone szko³y, obozy m³odzie¿owe, sportowe, imprezy turystyki kwalifikowanej. Uczniowie powinni poznawaæ najbli¿sz¹ okolicê i odlegle kraje.
Czy nasza placówka w pe³ni spe³nia
swoj¹ rolê w tym zakresie? Staramy siê.
Czy skutecznie? Nie wiem. Na ten temat
powinni wypowiedzieæ siê uczniowie i
ich rodzice. Poni¿ej jedynie trochê faktów.

GDZIE BYLIMY? CO WIDZIELIY ?
czyli turystyka w pigu³ce
rok szkolny 2005/06
WYJAZDY TEMATYCZNE
l „Od ziarenka do bochenka” wizyta w
gospodarstwie agroturystycznym w
Kawêczynie –klasy I-III szko³y podstawowej;
l „Wierzenia w dawnej Polsce” – skansen w Sierpcu, klasy V szko³y podstawowej;
l „Szlakami baœni i legend” czyli szczególne spojrzenie na Warszawê w wykonaniu klas I-III szko³y podstawowej;
l „Szlakiem Powstania Listopadowego” – wêdrówki historyczne drugoklasistów z gimnazjum;

Ceremonia kluczy, kruki strzeg¹ce monarchi,
klejnoty królweskie i œciête g³owy ... to tworzy
atmosferê w zamku
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l „Malujemy witra¿e” – warsztaty w
pracowni ceramicznej w Radzyminie
podczas których klasa I a i I b gimnazjum uczy³a siê malowania na szkle i
lepienia z gliny;
l Lekcje otwarte z chemii i geografii z
udzia³em klasy III a w Oœrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowania
Komputerów w Warszawie;
l Lekcja przyrody „Pory roku” dla klas
VI, Planetarium;
l Sejm bez tajemnic dla klas II i III gimnazjum;
l Wydawnictwo „Agora” – drukarnia –
ko³o dziennikarskie i fotograficzne w
ramach „Szko³y Marzeñ”;
l Targi Edukacyjne – jak co roku klasy
trzecie gimnazjum.

popularnych produkcji znajduje siê miêdzy innymi „Oliwier Twist” czy „Harry
Potter i czara ognia”

MUZEA
Wœród zwiedzanych w tym roku
szkolnym obiektów wa¿n¹ pozycjê zajmuj¹:
l Muzeum Narodowe w Warszawie;
l Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie;
l Muzeum Techniki w Warszawie;
l Muzeum Miasta Sto³ecznego Warszawy;
l Muzeum Powstania Warszawskiego;
l Pawiak i Aleja Szucha;
l Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu;
l Muzeum Historii Naturalnej w Londynie;
l Galeria Narodowa w Londynie;
l British Museum w Londynie;
l Muzeum figur woskowych Madame
Tussauds w Londynie;
l Muzeum Leœne w Rogowie.

TEA
TR
Y/SALE K
ONCER
TOWE
TEATR
TRY/SALE
KONCER
ONCERTOWE
Najczêœciej odwiedzanymi teatrami w
tym roku by³y: Rampa i Baj. Uczniowie
nauczania pocz¹tkowego obejrzeli
przedstawienie „Bajka o szczêœciu” oraz
„Wielka Wyprawa” Klasy starsze podziwia³y „ W pu³apce cywilizacji” „Ma³y Ksi¹¿e”, „Labirynt w³adzy” czy „Samotni w
t³umie”. Uczniowie klas szóstych uczestniczyli w Miko³ajkowym koncercie „Ten
sam œwiat” który mia³ miejsce w Sali
Kongresowej.

WYCIECZKI
KRAJOZNA
WCZO
YSTY
CZNE
STYCZNE
KRAJOZNAWCZO
WCZO--TUR
TURY
Wycieczki te najczêœciej organizowane by³y w zespo³ach miêdzyklasowych.
l ¯elazowa Wola, Puszcza Kampinoska
–klasy I i II szko³y podstawowej;
l Sudety (Szklarska Porêba z jednodniow¹ wycieczk¹ do Pragi) – klasy
V-VI szko³y podstawowej;
l Londyn – klasy IV-VI i I-III gimnazjum;
l Rogowo – klasy III i IV szko³y podstawowej.

KINA
Wyjazdy do kina s¹ tak czêsto, ¿e
trudno wymieniaæ wszystkie filmy obejrzane przez naszych wychowanków.
Wœród nich warto wspomnieæ o piêknym
przyrodniczym obrazie „Marsz Pingwinów” obejrzanym przez klasy I a i II a
gimnazjum i dwóch filmach, które obejrzeli omal¿e wszyscy w szkole: „Opowieœci z Narni’ i „ Jan Pawe³ II” Wœród innych

Co ugotowaæ dzisiaj na obiad
– codziennoœæ w Klagenfurcie

Nauczanie zintegrowanie na wycieczce

Siusianie w Belgi nie jest tematem tabu, a
ch³opczyk, któy to robi jest najczêœciej fotografowany
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TUR
YSTYK
AK
WALIFIK
OW
ANA
TURY
STYKA
KW
ALIFIKOW
OWANA
l Rajd rowerowy: „MIEJSCAMI PAMIÊCI NARODOWEJ NA ZIEMI PIASECZYÑSKIEJ”;
l Rajd pieszy „OGÓLNOPOLSKI ZLOT
M£ODZIE¯Y PALMIRY”;
l Marsze na orientacje w ramach „ JESIENNYCH PIASECZYÑSKICH MARSZY
NA ORIENTACJE”;
l Rajd rowerowy „SZLAKIEM NASZEJ
HISTORII”;
l Rajd pieszy i rowerowy „II OGÓLNOGIMNNY RAJD NA PROGU LATA” re-

alizowany w ramach „Szko³y Marzeñ”.

WYJAZD
Y SPOR
TOWE
WYJAZDY
SPORTOWE
Najwiêksza liczba zawodów sportowych odbywa siê w okolicy. Imprezy
wy¿szej rangi zazwyczaj odbywaj¹ siê z
dala od domu. W tym roku nasi uczniowie brali udzia³ w Mistrzostwach Polski
w Szachach Juniorów, które mia³y miejsce w £ebie. Siatkarki starsze przez kilka dni walczy³y dzielnie podczas Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w

NIECH ¯YJE BAL



CZYLI

KOÑCZYMY GIMNAZJUM W LESZNOWOLI
Co roku, w czerwcu trzecioklasiœci
Gimnazjum w Lesznowoli a w³aœciwie ich
rodzice organizuj¹ bal. Tradycja ta zapocz¹tkowana zosta³a wiele lat temu, przez
ówczesnych uczniów klas ósmych.

POLONEZ
Ka¿dy bal rozpoczyna siê na du¿ej sali
gimnastycznej polonezem. Jest to moment bardzo wzruszaj¹cy: uczennice w
stroju galowym lub piêknych czarnych
sukniach, uczniowie w czarnych
spodniach, bia³ych koszulach i krawatach, wszyscy tacy odœwiêtni, jakby doroœlejsi. Pierwsze takty i ruszaj¹. Panowie wrêczaj¹ ró¿e swym partnerkom.
Ka¿dego roku taniec ten wygl¹da trochê
inaczej. Ka¿dy rocznik chce by, to w³aœnie ich uk³ad by³ zapamiêtany. Nowy
podk³ad muzyczny, inny zestaw figur, coœ

Gimnazjaliœci prezentowali siê piêknie

co by ich odró¿nia³o. Takie starania klas
s¹ bardzo mi³e. Zdarza siê, na szczêœcie
rzadko, ¿e niektórzy zostaj¹ zapamiêtani w z³ego tego s³owa znaczeniu – w³aœciciele czerwonych sukien czy kolorowych koszul do dzisiaj s¹ w naszej pamiêci jako ci którzy popsuli szyk i je¿eli
mieli tañczyæ w pierwszych czy ostatnich
parach, trzeba by³o ich chowaæ do œrodka.

P³ocku, a kilka dni potem m³odsze kole¿anki uczestniczy³y w podobnych zawodach w Siedlcach. W czerwcu dziewczêta nale¿¹ce do szkolnego klubu sportowego LUKS „SET” Lesznowola wziê³y
udzia³ w Ogólnoeuropejskiej Olimpiadzie M³odzie¿y, która mia³a miejsce w
Klagenfurcie w Austrii. W wakacje planowany jest obóz sportowy w Ciechanowcu.
Beata Pa³czak
ZSP w Lesznowoli

chowawcy) badaj¹ grunt i kiedy ju¿ wiadomo, ¿e propozycja zostanie pozytywnie zaakceptowana, delikwent wyjawia
swoje zamiary wybrance. I jak to w ¿yciu
czasami bywa tak¿e s¹ „ma³¿eñstwa” ca³kowicie zaaran¿owane. Oczywiœcie w ka¿dym roczniku jest grupa ch³opców, która
od pocz¹tku chce tañczyæ, namawia swoich kolegów i pilnie chodzi na próby jak i
grupa dziewcz¹t, która jest bardzo niechêtna. Bez wzglêdu na to wszystko, gdy
zaczyna siê bal ka¿dy bardzo siê stara i
pragnie wypaœæ jak najlepiej.

PODCHODY
Za nim jednak mo¿emy obetrzeæ ³ezkê z oka, gdy widzimy dumnie krocz¹cych
trzecioklasistów jest d³ugi okres, który
œmia³o mo¿emy nazwaæ – podchody.
Dziewczêta zazwyczaj chc¹ tañczyæ,
ch³opcy uwa¿aj¹, ¿e jest to g³upota i ich
noga na parkiecie nie stanie. Potem dochodz¹ do wniosku, ¿e ostatecznie mog¹
zatañczyæ. Ale trzeba
mieæ partnerkê... Tu
mo¿emy zaobserwowaæ ró¿ne strategie –
zaradni prosz¹ kole¿anki na d³ugo wczeœniej ni¿ w szkole zaczynaj¹ siê w³aœciwe
przymiarki do tañca,
niektórzy prosz¹ kilka na wypadek, gdyby odmówi³y. Czasami proszenie wygl¹da jak kiedyœ zmówiny. Najpierw „pos³owie” (koledzy, kole¿anki czasami wy-

Od prawej: W³adys³aw Wodarczyk,
Maria Jolanta Batycka-W¹sik, Ryszard Dusza,
Jacek Bulak

ZABA
WA
ZABAW
M³odzi opuszczaj¹ du¿¹ salê gimnastyczn¹ krokiem poloneza i udaj¹ siê na
ma³¹ salê. Przewa¿nie do tego momentu nie wiedz¹ jak jest ona udekorowana.
Szkoln¹ tradycj¹ jest, ¿e wystrojem zajmuj¹ siê klasy drugie i bardzo siê staraj¹
by niepo¿¹dane osoby (czyli trzecioklasiœci) nie podgl¹dali ich pracy. Czy przyjdzie siê im bawiæ na „farmie” czy w „podmorskiej krainie” dowiedz¹ siê dopiero
po polonezie.
Sto³ówka szkolna znajduj¹ca siê obok
jest królestwem rodziców, którzy dbaj¹
nie tylko o to aby na sto³ach nie zabrak³o niczego do jedzenia i picia, ale by
wszystko by³o gustownie i elegancko
podane.
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ROCZNIK 1990
W tym roku by³o wyj¹tkowo du¿o par,
ze wzglêdu na wyraŸn¹ dominacjê p³ci
mêskiej w klasach trzecich. Niezbêdne
by³o wiêc zaproszenie kole¿anek z klas
drugich. Niektóre elementy uk³adu, które tak dobrze wypad³y w poprzednim
roku musia³y wiêc byæ zast¹pione innymi, równie ciekawymi. D³ugie brawa rodziców i zaproszonych goœci najlepiej
œwiadczy³y o tym, ¿e wszystko wypad³o
wspaniale.
Pl¹sy ju¿ w bardziej dowolnym stylu
odbywa³y siê w tym roku w d¿ungli.
Wielkie palmy kokosowe (zrobione miêdzy innymi z rolek po wyk³adzinie pod³ogowej), ma³py i inna zwierzyna, kolo-

rowe ptaki, i ró¿ne œmieszne motta przyczepione w rozmaitych zak¹tkach sali
robi³y naprawdê wra¿enie.
Jedzenie by³o wyborne, piêknie podane i dla ka¿dego. Smakowite paluszki
z kurczaki w sosie, sa³atki, itd ale tak¿e
i pizza tak lubiana przez nasz¹ m³odzie¿
a tak¿e s³odkoœci, owoce, napoje…
Jak co roku nasi absolwenci wraz z
rodzicami zaprosili na bal wiele osób, z
którymi zwi¹zane by³o ich szkolne ¿ycie: nauczycieli, pracowników szko³y i nasze w³adze samorz¹dowe. Swoj¹ obecnoœci¹ bal zaszczycili: pani Maria Jolanta Batycka- W¹sik, wójt gminy -Lesznowola, pani Mariola Uczkiewicz-Kampczyk, sekretarz gminy, pan Ryszard Du-

sza, radny i pan Jacek Bulak, dyrektor
Zespo³u Obs³ugi Placówek Oœwiatowych.
Do której godziny trwa³a zabawa?
W zesz³ym roku po raz pierwszy rodzice zgodzili siê by zabawa trwa³a zgodnie z zaproszeniem u³o¿onym przez ich
pociechy, w którym napisali, ¿e „bêd¹
tañcowaæ tak d³ugo, a¿ im si³ starczy”.
¯a³owali swojej decyzji, bo si³y m³odego cz³owieka s¹ nieograniczone. W tym
roku potrzebna by³a równie¿ interwencja doros³ych. By³ ostatni taniec a potem
jeszcze raz ostatni … A¿ w koñcu trzeba by³o zmierzyæ siê z prawd¹, ¿e bal
rocznika 1990 to ju¿ historia.
Beata Pa³czak
ZSP w Lesznowoli

MISTRZOSTWA WIATA W SZACHACH
Z UDZIA£EM LUKS SET LESZNOWOLA
TURCJA 2006
K ATARZYNA RADZIEWICZ – aktualna mistrzyni PPolski
olski w szachach
w kkategorii
ategorii dziewczêta do lat 16 bêdzie reprezentowa³a PPolsk
olsk
ê
olskê
na tegorocznych Mistrzostwach Œwiata Juniorów
Uczennica, klasy III b Gimnazjum w
Lesznowoli wielokrotnie rozs³awi³a imiê
gminy, osi¹gaj¹c sukcesy w zawodach
szachowych.
Do najwiêkszych jej osi¹gniêæ mo¿na
zaliczyæ:
l Mistrzostwa Polski
(normalne tempo gry)
– br¹zowy medal w kategorii dziewczêta do lat 12 (Ko³obrzeg, 2001r.),
– srebrny medal w kategorii dziewczêta do lat 14 (Turek, 2004r.) –
awans do mistrzostw Europy, które odby³y siê w Turcji.
– z³oty medal w kategorii dziewczêta do lat 16 (£eba, 2006r.) –awans
do mistrzostw œwiata.
l Mistrzostwa Polski
szachy aktywne (0,5 h na zawodnika)
– srebrny medal – Czêstochowa –
2000;
– srebrny medal – Polanica 2003
– srebrny medal – 2004,
l Mistrzostwa Polski
szachy szybkie (15min na zawodnika)
– z³oty medal – Ko³obrzeg 2003,
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– br¹zowy medal – Koszalin 2005,
l Mistrzostwa Polski
szachy b³yskawiczne (5min na zawodnika)
– br¹zowy medal – Olkusz, 2002,
– br¹zowy medal – Olkusz, 2003,
l Warszawska Olimpiada M³odzie¿y
– srebrny medal – Warszawa, 2000,

kole¿anek Kasi, ¿e nic nie czyni¹ aby
dzieci siê rozwija³y. „Dziecko musi mieæ
jakieœ zainteresowania, czymœ ¿yæ poza
zajêciami obowi¹zkami”. Zróbcie coœ dla
dzieciaków, zorganizujcie im jakieœ zajêcia,
wszystko jedno jakie. Ale gdybyœcie zdecydowali siê na szachy to pomogê”. To siê
zdecydowali.

A JAK SIÊ TO WSZYSTKO ZACZÊ£O?

SEKCJA SZACHOWA  POCZ¥TKI

Pocz¹tek kariery sportowej Kasi jak
i w ogóle sekcji szachowej w Ludowym
Uczniowskim Klubie Sportowym „Lesznowola” to w³aœciwie „wina” jej babci.
Owa szacowna starsza pani przez lata
zajmowa³a siê rozwojem szachowym
Iwety, starszej siostry Kasi – wielokrotnej medalistki mistrzostw œwiata i Europy juniorów, kilkakrotnej medalistce
mistrzostw Polski seniorów. Babcia szachowa (jak jest zwana przez ca³¹ czo³ówkê polskich szachistów) nie mog³a
zaakceptowaæ beztroskiego dorastania
wnuczki w zaciszu Lesznowoli i ci¹gle
strofowa³a swoj¹ córkê jak i inne mamy

Sekcja szachowa ruszy³a w 1998 roku.
Pierwsi zawodnicy nie byli zbyt roœli, bo
g³ównie reprezentowali nauczanie pocz¹tkowe. Pierwsze zawody…. No có¿
trudno by³o liczyæ wówczas na ogromne
sukcesy, skoro dla wielu postawienie
mata przy swojej ewidentnej przewadze
nastrêcza³o wiele problemów. Reagowali
ró¿nie, mina w podkówkê, za³zawione
oczy a czasami reakcja bardziej bezpoœrednia jak rzucenie szachownicy na pod³ogê i godzinny ryk.
Kilka godzin treningu w ka¿dym tygodniu pod cierpliwym okiem trenera
p. Ryszarda Królikowskiego zaczê³o w
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koñcu przynosiæ efekty. Szczególnie
mi³o by³o patrzeæ na wygrane partie
zawodników podczas turniejów otwartych – czyli takich, gdzie ka¿dy, bez
wzglêdu na wiek, móg³ zagraæ. Masz
lepszy plan gry, potrafisz rozszyfrowaæ
zamierzenia przeciwnika – wygrywasz,
nawet jeœli twój przeciwnik ma siwe
w³osy, a ty ¿eby sprawnie przestawiaæ
figury na szachownicy siedzisz na poduszce, bo inaczej nie dosiêgasz do szachownicy.

SUKCESY DRU¯YNOWE
l br¹zowy medal w Dru¿ynowych Mistrzostwach Juniorów – 2000.
Dru¿yna w sk³adzie: Przemys³aw Mora,
Piotr Górski, Marcin Wolszczak, Wojciech
Mamak, Katarzyna Radziewicz, Aleksandra Pa³czak, Zaneta Szymañska.
l br¹zowy medal dru¿ynowo w Warszawskiej Olimpiadzie M³odzie¿y
2000/2001.
Dru¿yna w sk³adzie: Aleksandra Pa³czak, Marcin Bajkowski, Katarzyna Radziewicz, Marcin Wolszczak.
l srebrny medal w Miêdzynarodowym
Turnieju Talentów Szachowych, Wêgry Ballatonlele 2001.
Dru¿yna w sk³adzie: Aleksandra Pa³czak, Katarzyna Radziewicz, Wojciech
Mamak, Przemys³aw Mora.
l z³oty medal w Dru¿ynowych Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego Szkó³ Podstawowych – Micha³owice 2002.
Dru¿yna w sk³adzie: Aleksandra Pa³czak, Marcin Wolszczak, Mateusz Serwinek, Katarzyna Radziewicz.
l z³oty medal w Dru¿ynowych Mistrzostwach Juniorów – Grzymek 2003 r.
(awans do II ligi).
Dru¿yna w sk³adzie: Pawe³ Czarnota, Mateusz Kuzio³a, Piotr Górski,
Marcin Wolszczak, Wojciech Mamak,
Katarzyna Radziewicz, Aleksandra Pa³czak.
l I miejsce w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y – Turek 2004.
Dru¿yna w sk³adzie: Katarzyna Radziewicz, Aleksandra Palczak
l srebrny medal w Dru¿ynowych Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego Gimnazjów – Micha³owice
2005.
Dru¿yna w sk³adzie: Marcin Wolszczak, Katarzyna Radziewicz Marcin
Mycko, Marcin Janicki, Aleksandra
Pa³czak.

POZOST
A£E SUK
CESY
POZOSTA£E
SUKCESY
INDYWIDUALNE
l Mistrzostwa Polski w szachach szybkich
– br¹zowy medal – Ko³obrzeg 2002
– Aleksandra Pa³czak.
l Mistrzostwa Polski w szachach b³yskawicznych
– z³oty medal, Olkusz 2003, Mateusz Kuzio³a.
l Puchar Polski
– Zdobywca Pucharu Polski w kategorii ch³opcy do lat 9 -Wis³a,2001,
Wojciech Mamak.

Miêdzynarodowe T
urnieje T
alentów
Turnieje
Talentów
Szachowych
l br¹zowy medal – Kielce,2000; Aleksandra Palczak.
l br¹zowy medal – Balatonlelle 2001,
Aleksandra Pa³czak.

Warszawsk
arszawskaa Olimpiada M³odzie¿y
l srebrny medal – Warszawa, 2001,
Wojciech Mamak
l z³oty medal Warszawa – 2001, Aleksandra Palczak
l br¹zowy medal – Warszawa – 2002,
Aleksandra Pa³czak,
l z³oty medal – Warszawa –2004 –Wojciech Mamak
l br¹zowy medal – Warszawa 2004 –
Marcin Wolszczak;

Otwarte Mistrzostwa W
arszawy
Warszawy
l z³oty medal – Ursus 2001; Wojciech
Mamak

Mistrzostwa PPolski
olski w rozwi¹zywaniu zadañ szachowych
l srebrny medal w kategorii do lat 18. Piotr Górski

PERSPEKTYWY
Niestety sekcja szachowa przy
LUKS „SET” Lesznowola powoli zaprzestaje swej dzia³alnoœci. Dlaczego?
Szachy to uci¹¿liwy sport zarówno dla
zawodników jak i ich rodziców. Zawody potrafi¹ trwaæ wiele dni. Je¿eli s¹
niedaleko (Warszawa, Micha³owice) to
zazwyczaj rozgrywana jest jedna kilkugodzinna partia dziennie w ci¹gu
tygodnia i dwie w dniach weekendowych przez okres oko³o 9 dni. Rano
dziecko idzie do szko³y, obiad i prosto na turniej. Powrót czêsto po 22.00
i kolejnego dnia tak samo. Trudno jest
znaleŸæ czas na odrobienie prac do-

mowych. Codziennie ktoœ musi zawieŸæ uczniów na zawody, opiekowaæ
siê nimi i bezpiecznie rozwieœæ do
domu. Bez pomocy rodziców nie by³oby to mo¿liwe. Wiele wa¿nych turniejów zwi¹zane jest z wyjazdami.
Je¿eli dziecko ma sukcesy to ³atwiej
jest znaleŸæ œrodki na dofinansowanie
takich zawodów (klub, w³adze samorz¹dowe, kadra Mazowsza), ale zanim
siê dojdzie do sukcesów nale¿y zagraæ
w du¿ej iloœci zawodów i niestety pokryæ we w³asnym zakresie zwi¹zane z
tym wydatki.
Pierwsza grupa szachistów, ta która osi¹gnê³a najwiêksze sukcesy, opiera³a siê na kilku bardzo zaanga¿owanych rodzinach. Do nich, oprócz grupki nauczycieli z ZSP Lesznowola, nale¿a³a miêdzy innymi rodzina pañstwa
Wolszczaków z W³adys³awowa, Mamaków z Magdalenki, Szymañskich z W³adys³awowa. Kolejne grupy po pewnym
czasie rozpada³y siê mimo du¿ego zaanga¿owania trenerów, najpierw p.
Ryszarda Królikowskiego a potem p.
Magdaleny Gu¿kowskiej. Dzieci nie
startowa³y w odpowiedniej iloœci turniejów i te w których bra³y udzia³ by³y
g³ównie na krótszym tempie gry, czyli
mniej kszta³c¹ce jak te na d³ugim. Sukcesy ich by³y kolej¹ rzeczy mniej znacz¹ce, co zniechêca³o zarówno
uczniów jaki ich rodziców. Nie nale¿y
równie¿ zapominaæ, ¿e placówka nasza jest niedu¿a a szachy to nie pi³ka
no¿na adresowana do masowego odbiorcy i znaczna czêœæ dzieci nie jest
w ogóle zainteresowana jej uprawianiem czasami przy ogromnym ¿alu ich
rodziców.
Nauczyciele wychowania fizycznego
w ZSP Lesznowola, jakkolwiek ¿a³uj¹, ¿e
szachy przestan¹ byæ jedn¹ ze sztandarowych dyscyplin szko³y, myœl¹ o czymœ
nowym – o ³ucznictwie. Wielki, piêkny
obiekt sportowy, który zosta³ wybudowany przez w³adze samorz¹dowe przy
szkole posiada piêkny, nowoczesny tor
³uczniczy. W nastêpnym roku cz³onkowie nowej sekcji bêd¹ siê wiêc uczyæ jak
napinaæ ciêciwê, odczuwaæ zadowolenie
jak strza³a w ogóle doleci do tarczy a sukcesy…. Tak jak z szachami bêdzie trzeba na nie poczekaæ.
Pawe³ Janus
Nauczyciel WF
ZSP Lesznowola
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HISTORYCZNE OSI¥GNIÊCIE
DZIEWCZ¥T Z GIMNAZJUM W LESZNOWOLI
W dniach 1-4.06.2006 odbywa³y siê w P³ocku fina³y VIII
Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w siatkówce
dziewcz¹t szkó³ gimnazjalnych. Aby siê w nich znaleŸæ dru¿yna siatkarek z Gimnazjum w Lesznowoli pokona³a w eliminacjach kilkanaœcie zespo³ów (9 spotkañ bez strat seta)
przechodz¹c kolejne szczeble od mistrzostw gminy, powiatu i miêdzypowiatu do fina³ów igrzysk, w których uczestniczy³o 12 najlepszych zespo³ów z ca³ego województwa
mazowieckiego. Nasze zawodniczki, aby znaleŸæ siê w czo³owej ósemce musia³y stoczyæ dwa pojedynki w swojej grupie eliminacyjnej. Kiedy po zaciêtym meczu pokona³y jednego z faworytów (Gimnazjum nr 8 w Radomiu), nasze nadzieje wzros³y. Drugim grupowym rywalem by³a dru¿yna z
Leszna. Dziewczyny bez problemów zwyciê¿y³y 2:0, trafiaj¹c w kolejnym etapie rozgrywek (1/8 fina³ów) na gospodarza igrzysk, zespó³ z Gimnazjum nr 8 w P³ocku. Po pokonaniu tej dru¿yny byliœmy ju¿ w czwórce walcz¹cej o medale.
Na tym etapie walka by³a zaciêta i wyrównana. W pó³finale
trafiliœmy na dru¿ynê z Wêgrowa. Nasza dru¿yna po emocjonuj¹cej koñcówce uleg³a w tie breaku 13:15 i tym samym 1:2 w ca³ym meczu. O medalu zadecydowa³y zaledwie dwa punkty. Do meczu o br¹zowy medal dziewczêta z
Lesznowoli przyst¹pi³y w bojowych nastrojach, ale po doœæ
wyrównanej walce w pierwszym secie 20:25 uleg³y póŸniej
zespo³owi z Gimnazjum nr 39 z Warszawy 18:25.

W drodze na rozpoczêcie igrzysk

Ostatecznie zajêliœmy IV miejsce w województwie. To
niew¹tpliwie najwiêkszy sukces w dotychczasowej historii
szko³y. Szkoda, ¿e dziewczêta koñcz¹ ju¿ gimnazjum. Mamy
nadziejê, ¿e nie rozstan¹ siê z siatkówk¹ i bêd¹ graæ nadal
reprezentuj¹c swoje nowe szko³y.
Andrzej Radziewicz, Pawe³ Janus
nauczyciele WF w ZSP Lesznowola

SREBERKA Z LESZNOWOLI
W œlad za starszymi kole¿ankami w bój o medale wyruszy³y ich m³odsze kole¿anki z klas szóstych szko³y podstawowej. Tym razem droga wiod³a do Siedlec, miasta o
bogatych tradycjach siatkarskich. „Ma³e” – jak mówi¹ o
nich trenerzy i starsze kole¿anki, jecha³y w bojowym nastroju, nastawione na walkê o zwyciêstwo, zw³aszcza, ¿e
przed rozgrywkami bez stratny seta pokona³y w eliminacjach wszystkie dru¿yny. W igrzyskach zespo³y podzielo-

no na dwie grupy – ka¿da po 5 dru¿yn. Nasz zespó³ trafi³
do grupy silniejszej, o czym œwiadcz¹ koñcowe wyniki –
a¿ trzy zespo³y znalaz³y siê w pierwszej pi¹tce igrzysk.
Dziewczêta bez respektu podesz³y do rywalek, wygrywaj¹c wszystkie mecze i zajmuj¹c I miejsce w grupie. W pó³fina³ach zmierzyliœmy siê z jednym
z faworytów, zespo³em SP9 z Radomia, pokonuj¹c przeciwniczki 2:1. Tym razem rywalki wziê³y rewan¿, ale nasze „sreberka” uleg³y im dopiero w trzecim, bardzo wyrównanym, secie (15:13). Po meczu dziewczêta by³y nieco zawiedzione, ¿e nie zagraj¹ w Mistrzostwach Polski.
Dopiero podczas dekoracji uœwiadomi³y sobie, jaki odnios³y sukces – II miejsce
w województwie – najlepsze w historii startów w mini
siatkówce. Na ten znakomity wynik z³o¿y³a siê przede
wszystkim praca samych dziewcz¹t. Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ nauczycielom wf: Krystynie Ustasz, Iwonie
Radziewicz, Paw³owi Janusowi oraz dyrektorowi ZSP Lesznowola Bogumi³owi Palczakowi, który zawsze wspiera
wszelkie prosportowe dzia³ania.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista Sportu i Rekreacji
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Fina³ projektu
 Zdrowo siê od¿ywiam, jestem pe³en si³
ZSP Nowa Iwiczna 19.05 2006
Od lutego 2006 roku Szko³y Podstawowe w Nowej Iwicznej, Mrokowie i
Lesznowoli realizowa³y wspólny projekt
dotycz¹cy promocji zdrowego od¿ywiania i zdrowego stylu ¿ycia pt.. „ Zdrowo
siê od¿ywiam, jestem pe³en si³”. Koordynatorem by³a Krystyna Balcerzak –
pedagog szkolny w Nowej Iwicznej.
Fina³ projektu odby³ siê 19.05.2006 w
ZSP w Nowej Iwicznej. Zaprosiliœmy na tê
uroczystoœæ uczniów z ZSP w Lesznowoli
wraz z opiekunami pedagogiem p. E. Jodko – Kula i p. D. Tabaka nauczycielem przyrody oraz uczniów ZSP w Mrokowie z
pedagogiem p. M. Janiszewsk¹ i p. A. Michalczyk – nauczycielem przyrody.
Naszym goœciem by³a równie¿ p. Danuta Klocek – Pe³nomocnik Wójta do
Spraw Profilaktyki w Gminie Lesznowola, która wrêczy³a nagrody laureatom
Miêdzyszkolnego Konkursu Plastycznego za najlepszy plakat na temat: „Szkodliwoœæ stosowania u¿ywek” zorganizowanym przez ZSP w Nowej Iwicznej w
ramach projektu. Uczniowie ZSP w Nowej Iwicznej przygotowywali swoje prace na konkurs pod kierunkiem nauczyciela plastyki p. A. Koz³owskiej.
Wybór tematu projektu by³ podyktowany nasz¹ trosk¹ o dietê naszych
uczniów, którzy
z upodobaniem „zajadaj¹ siê” produktami o niskich wartoœciach od¿ywczych (kupowanych zazwyczaj w sklepikach szkolnych), czasami wrêcz szkodliwymi dla zdrowia. Celem projektu
by³o pokazanie zdrowego sposobu
od¿ywiania, zapoznanie uczniów z chorobami wynikaj¹cymi z niew³aœciwej

diety, przedstawienie alternatywnego
sposobu od¿ywiania siê. Codzienna w³aœciwa dieta ma wp³yw na zdrowie, samopoczucie i prawid³owy siê rozwój
dzieci i m³odzie¿y.
Uczniowie ze Szko³y Podstawowej w
Mrokowie przygotowali ankietê, któr¹
pedagodzy i nauczycielki przyrody przeprowadzi³y wœród uczniów. W ankiecie
pytaliœmy o sposób od¿ywiania, ulubione produkty i sprawdziliœmy ich wiedzê
na temat zdrowej ¿ywnoœci.
Wyniki ankiety przedstawione zosta³y w formie zestawienia wszystkich szkó³
na planszach.
Okaza³o siê, ¿e nasi uczniowie du¿o
wiedz¹ na temat jak prawid³owo siê
od¿ywiaæ, ale niestety, najczêœciej i najchêtniej zjadaj¹ produkty z fast – food’ów i sklepików szkolnych czyli frytki, chipsy i batony, a popijaj¹ to kolorowymi napojami gazowanymi.
Uczniowie i nauczyciele z ZSP w Nowej Iwicznej przygotowali wzorcowy
sklepik szkolny, w którym mo¿na by³o
skosztowaæ zdrowych i nietucz¹cych
produktów. By³y tam soki owocowe, warzywne, kanapki z ciemnego pieczywa,
owoce œwie¿e i suszone, orzechy, ziarna, jogurty, kefiry, woda, batoniki z ziaren i miodu i wiele innych zdrowych
smacznych produktów. Uczniowie kl. IV
c ZSP w Nowej Iwicznej przygotowali z
prawdziwych produktów drugie œniadania zgodnie z optymaln¹ diet¹ dla ucznia.
Aby pokazaæ dzieciom, jak mo¿na
urozmaiciæ codzienn¹ dietê zaprezentowano potrawy charakterystyczne dla ró¿nych krajów i kontynentów (28 potraw

przygotowa³a klasa IV b ZSP Nowej Iwicznej). Mogliœmy te¿ obejrzeæ zaprezentowany przez kó³ko historyczne (kl. VI d
ZSP w Nowej Iwicznej) piêkny stó³ staropolski, z potrawami jadanymi w dawnej Polsce, tak ró¿nymi od potraw z naszych wspó³czesnych sto³ów. Uczniowie
z ZSP w Lesznowoli przygotowali plansze i materia³y na temat trucizn w naszym po¿ywieniu, a uczniowie z Mrokowa przygotowali materia³y na temat chorób wynikaj¹cych z niew³aœciwej diety.
Mo¿na te¿ by³o obejrzeæ ciekawe prezentacje multimedialne.
Na naszej uroczystoœci poruszyliœmy
równie¿ temat kultury spo¿ywania posi³ków: uczniowie wszystkich szkó³ przygotowali scenki: jak nakryæ stó³ dla goœci, jak zaprosiæ i rozmieœciæ goœci i jak
nale¿y zachowaæ siê przy stole podczas
posi³ków. Scenki by³y przedstawione w
sposób humorystyczny a zarazem pouczaj¹cy.
Mamy nadziejê, ¿e uczniowie uczestnicz¹cy w projekcie oraz ci, którzy przyszli obejrzeæ przygotowane prezentacje,
zapamiêtaj¹ najwa¿niejsze treœci, które
chcia³yœmy przekazaæ: jak wa¿ny jest
w³aœciwy sposób od¿ywiania (szczególnie dla m³odych ludzi), jak prawid³owo
siê od¿ywiaæ i jakich produktów unikaæ
w diecie. Impreza by³a bardzo udana i
przygotowana z wielk¹ starannoœci¹, za
co nale¿¹ siê podziêkowania wszystkim
zaanga¿owanym w przygotowanie projektu.
K. Balcerzak, E. Misztal
ZSP w Nowej Iwicznej
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MROKÓW DZIECIOM  FESTYN RODZINNY W MROKOWIE
28 maja b.r. przy Zespole Szkó³ Publicznych odby³ siê Pierwszy Festyn Rodzinny po³¹czony z obchodami Œwiêta Szko³y, Dnia
Matki oraz Dnia Dziecka. Organizatorami Festynu by³a Rada Rodziców i ZSP w Mrokowie oraz Wy¿sza Szko³a Handlu i Prawa
im. £azarskiego w Warszawie. Spore obawy wszystkich budzi³a
zmieniaj¹ca siê co chwila aura strasz¹c deszczem i silnym wiatrem. Na szczêœcie niesprzyjaj¹ca pogoda nie popsu³a dobrych
nastrojów i wspania³ej zabawy uczestników Festynu. Wœród
bawi¹cych siê goœci nie zabrak³o Pani Marii Jolanty Batyckiej –
W¹sik, Wójta gminy Lesznowola, Pani Marioli Uczkiewicz –
Kampczyk – sekretarza gminy i Pana Jacka Bulaka dyrektora
ZOPO. Na wszystkich, zarówno dzieci, m³odzie¿ jak i doros³ych,
czeka³o wiele atrakcji. Z myœl¹ o najm³odszych przygotowano
Weso³e Miasteczko, a nim dmuchan¹ zje¿d¿alniê z torem przeszkód, rodeo – Szalej¹cy Byk i Bungee – Run. Na starszych czeka³a profesjonalna œcianka wspinaczkowa i tor kartingowy. Równolegle odbywa³o siê malowanie buzi i szereg konkursów prowadzonych przez studentów Uczelni im. £azarskiego w Warszawie, a ka¿dy ich uczestnik zosta³ obdarowany drobnym upominkiem. Dziêki uprzejmoœci OSP w Mrokowie i dzieci, i doroœli mogli choæ przez chwilê obejrzeæ od œrodka nowoczesny
wóz bojowy Reno Miglum. Na scenie, a nastêpnie w sali gimnastycznej swoje umiejêtnoœci muzyczne i teatralne prezentowali uczniowie naszej szko³y. Mogliœmy podziwiaæ wystêpy solistów i chóru szkolnego, uczniów klasy 3a w przestawieniu „O
krasnoludkach i sierotce Marysi” i zespó³ muzyczny naszych
uczniów Steam Hammers. Gimnazjaliœci zagrali jazz i funky. Tego
dnia po raz pierwszy publicznie pokaza³y siê równie¿ nasze zuchy (dru¿yna dzia³a dopiero od lutego b.r.) w pl¹sie i piosence
zuchowej. Pod koniec festynu bawi³ nas kabaret studencki „Oddajcie za bilet”. Mogliœmy równie¿ wys³uchaæ recitalu Pani Moniki Marczak.
Jak zwykle przy tego rodzaju imprezach nie mog³o zabrakn¹æ loterii fantowej, która jej uczestnikom dostarczy³a wiele
emocji. Odby³a siê tak¿e aukcja prac naszych uczniów. Podczas festynu zadbano równie¿ o stronê gastronomiczn¹ imprezy. Rodzice przygotowali grilla i kawiarenkê, w której ka¿dy móg³ skosztowaæ przepysznych wypieków naszych mam.
Doroœli mieli równie¿ mo¿liwoœæ degustacji kawy Mac Coffee.
Zorganizowanie I Festynu Rodzinnego przy Zespole Szkó³
w Mrokowie by³o ogromnym przedsiêwziêciem wymagaj¹cym
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du¿ego zaanga¿owania ze strony wielu osób. Dyrekcja Szko³y
sk³ada na rêce Pañ: Doroty Kruszewskiej, Renaty Skiby i Jolanty Sobolewskiej – Horak serdeczne podziêkowania wszystkim
Rodzicom zaanga¿owanym w organizacjê festynu. Pragniemy
wyraziæ s³owa wdziêcznoœci dla studentów Uczelni im. £azarskiego w Warszawie, którzy pomimo trwaj¹cej ju¿ sesji znaleŸli czas, aby bawiæ siê wspólnie z naszymi uczniami. Dziêkujemy równie¿ nauczycielom zaanga¿owanym w organizacjê pikniku rodzinnego oraz wszystkim firmom i osobom prywatnym, które wspar³y finansowo nasz festyn, dziêki czemu
mo¿liwe by³o zorganizowanie tak wielu bezp³atnych atrakcji
dla dzieci i m³odzie¿y. Najlepszymi podziêkowaniami s¹ jednak uœmiechniête buzie naszych uczniów i s³owa „By³o super!”
Ma³gorzata Perzyna
Dyrektor ZSP w Mrokowie

Samorz¹d Uczniowski ZSP w Mrokowie
sk³ada wszystkim Rodzicom,
a tak¿e studentom Wy¿szej Szko³y Handlu
i Prawa im. £azarskiego w Warszawie
podziêkowania za trud, jaki w³o¿yli
w organizacjê Festynu z okazji Dnia Dziecka.
Jestemy szczególnie wdziêczni
za wiele niecodziennych atrakcji.
Ka¿dy z nas wyszed³ z pikniku
z mi³ymi upominkami.
Pierwszy Festyn Rodzinny w Mrokowie
na pewno pozostanie na d³ugo
w naszej pamiêci.
Serdecznie dziêkujemy!!!
W imieniu uczniów:
E. Ostrowska, M. Prusak,
P. Wisniewski
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10 maja b.r. w Zespole Szkó³ Publicznych w Mrokowie mia³o
miejsce niecodzienne spotkanie. Dosz³o do niego z inicjatywy
Pani Marii Jolanty Batyckiej-W¹sik, wójta gminy Lesznowola i Pani
Marioli Uczkiewicz-Kampczyk, sekretarza gminy. Goœciem specjalnym by³ Pan Piotr Zboch, prezes zarz¹du firmy Apollo Electronics, której g³ównymi sektorami dzia³alnoœci jest elektronika
u¿ytkowa, sprzêt oœwietleniowy, komputerowy, telekomunikacyjny, fotograficzny oraz biurowy. Uczniowie klas III gimnazjum
i VI szko³y podstawowej zostali obdarowani wysokiej klasy kalkulatorami naukowymi. Placówka otrzyma³a pianino elektroniczne i œrodki finansowe, które zgodnie z wol¹ darczyñcy zostan¹
przeznaczone na pomoc materialn¹ dla uczniów.
M³odzie¿ wiosennymi bukietami kwiatów i krótkim programem muzycznym podziêkowa³a za wszystkie otrzymane upominki.
Mariola Jolanta Boruciñska
Wicedyrektor ZSP w Mrokowie

APOLLO ELECTRONICK
SPONSOREM

Zakoñczenie konkursów matematycznych
14 czerwca 2006 r. w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy Lesznowola goœcili
najlepsi m³odzi matematycy – uczniowie
szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu piaseczyñskiego oraz ich
nauczyciele matematyki. Powodem spotkania by³o uroczyste zakoñczenie konkursów matematycznych, które odbywaj¹ siê ju¿ od kilku lat. W tym roku szkolnym ich organizacj¹ zajêli siê nauczyciele ZSP w Mrokowie: Maria Jol. Boruciñska, Beata Stygiñska, Anna Miecznik i Andrzej Lewandowski. Konkurs jak zwykle
przebiega³ w trzech etapach: I – szkolny
odbywa³ siê w szko³ach, oraz II i III –
pozaszkolne, odby³y siê w Zespole Szkó³
Publicznych w Mrokowie.
Uczestnictwo w matematycznych
zmaganiach zg³osi³y nastêpuj¹ce szko³y:
Zespó³ Szkó³ w Mrokowie
Zespó³ Szkó³ w Lesznowoli
Zespó³ Szkó³ w £azach
Zespó³ Szkó³ w Nowej Iwicznej
Zespó³ Szkó³ w Chylicach
Gimnazjum w Górze Kalwarii
Gimnazjum w Konstancinie
Szko³a Podstawowa w K¹tach
Szko³a Podstawowa w Dobieszy
£¹cznie do II etapu konkursu zg³oszono 111 uczestników ze szkó³ podstawowych i 80 z gimnazjum. W pracach komisji uczestniczy³o ³¹cznie 18 nauczycieli
matematyki.
Na uroczyste zakoñczenie konkursu
zostali zaproszeni laureaci – 26 uczniów
oraz nauczyciele pracuj¹cy w Komisji
Konkursowej. Fundatorem nagród by³

Urz¹d Gminy Lesznowola. Goœci podejmowali: pani Maria Jolanta Batycka W¹sik – wójt gminy, pani Mariola Uczkiewicz Kampczyk – sekretarz gminy oraz
pan Jacek Bulak – dyrektor ZOPO, którzy dokonali uroczystego wrêczenia nagród laureatom i podziêkowali nauczycielom. Pani wójt z³o¿y³a gor¹ce gratulacje zwyciêzcom. Wyrazi³a uznanie dla
nauczycieli za wysokie osi¹gniêcia ich
uczniów, dziêkuj¹c jednoczeœnie za podejmowanie inicjatyw pozwalaj¹cych
rozwijaæ zainteresowania matematyczne
m³odzie¿y i promowaæ ich sukcesy.

L aureatami TRAPEZU zostali:
l W kategorii klas pierwszych:
Mateusz Dobrzyñski – Nowa Iwiczna
– I miejsce
Piotr Wiœniewski – Mroków
– I miejsce
Bartek Kielak – Nowa Iwiczna
– II miejsce
Marta Brzostowska – Nowa Iwiczna
– III miejsce
Monika Wolañska – Nowa Iwiczna
– wyró¿nienie
l W kategorii klas drugich:
£ukasz Rajkowski – Lesznowola
– I miejsce
Piotr Suwara – Konstancin
– II miejsce
Krzysztof Kachniarz – Nowa Iwiczna
– III miejsce
l W kategorii klas trzecich:
Przemek Wróblewski – Góra Kalwaria
– wyró¿nienie
Marta Kowalska – £azy
– wyró¿nienie

A oto laureaci ASIK
A:
ASIKA:
l Klasy czwarte:
Ignacy Ryder – Nowa Iwiczna
– I miejsce
Antoniak Krzysztof £azy
– II miejsce
Anna Abramuk – Chylice
– III miejsce
Adam Popis – Nowa Iwiczna
– III miejsce
Szymon Piotrowicz – Lesznowola
– wyró¿nienie
l Klasy pi¹te:
Tomasz Firynowicz – Nowa Iwiczna
– I miejsce
Maja Majcherkiewicz – Nowa Iwiczna
– II miejsce
Bart³omiej Ró¿ycki – Chylice
– II miejsce
Patryk Maciejewski – K¹ty
– III miejsce
Mateusz Dubaniowski – Nowa Iwiczna
– III miejsce
Micha³ Maœny – Nowa Iwiczna
– wyró¿nienie
l Klasy szóste:
Maciej Lotz – £azy
– I miejsce
Krzysztof Kobyliñski – Nowa Iwiczna
– II miejsce
Adam Maœny – Nowa Iwiczna
– II miejsce
Anna Kuciñska – K¹ty
– III miejsce
Patrycja Skarzyñska – £azy
– III miejsce
Mariola Jolanta Boruciñska
Wicedyrektor ZSP w Mrokowie
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EGZAMIN NA STOPIEÑ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

z zakresu oœwiaty, pomocy spo³ecznej lub postêpowania w sprawach
nieletnich, w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadañ;
5) umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê przepisami dotycz¹cymi systemu oœwiaty, pomocy spo³ecznej lub postêpowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szko³y,
w której nauczyciel odbywa³ sta¿.

29 czerwca br. 16 nauczycieli lesznowolskich szkó³ przyst¹pi³o do egzaminu na stopieñ nauczyciela mianowanego.
Warunkiem nadania nauczycielowi
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest odbycie sta¿u, trwaj¹cego 2 lata i 9 miesiêcy oraz
zdanie egzaminu przed komisj¹ egzaminacyjn¹ powo³an¹ przez Wójta
Gminy. W sk³ad komisji egzaminacyjnej wchodz¹: przedstawiciel organu
prowadz¹cego, dyrektor szko³y,
dwóch ekspertów z listy Ministra Edukacji oraz przedstawiciel Kuratorium
Oœwiaty. W trakcie egzaminu nauczyciele przedstawiali swój dorobek zwodowy za okres sta¿u oraz odpowiadali na pytania cz³onków komisji.

Wymagania niezbêdne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
obejmuj¹:
1) umiejêtnoœæ organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania
ewaluacji w³asnych dzia³añ, a tak¿e
oceniania ich skutecznoœci i dokonywania zmian w tych dzia³aniach;
2) umiejêtnoœæ uwzglêdniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki œrodowiska lokalnego
oraz wspó³czesnych problemów
spo³ecznych i cywilizacyjnych;
3) umiejêtnoœæ wykorzystywania
w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej;
4) umiejêtnoœæ zastosowania wiedzy z
zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnieñ

4 kwietnia br. uczniowie VI klas lesznowolskich szkó³ podstawowych przyst¹pili do sprawdzianu, a w 26 i 27
kwietnia gimnazjaliœci zdawali egzamin gimnazjalny.
Powszechny sprawdzian i egzamin
dla uczniów koñcz¹cych szóst¹ klasê
szko³y podstawowej i trzeci¹ klasê
gimnazjum przeprowadzany jest od
2002 r. Jego celem jest sprawdzenie
opanowania umiejêtnoœci niezbêdnych na wy¿szym etapie kszta³cenia
(w gimnazjum i liceum) i przydatnych
w ¿yciu.
Na sprawdzianie badany i oceniany
jest poziom osi¹gniêæ uczniów w zakresie piêciu obszarów umiejêtnoœci: czytania, pisania, rozumowania,
korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. Umiejêtnoœci
te okreœlono w standardach wymagañ
egzaminacyjnych bêd¹cych podstaw¹
przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szko³y podstawowej. Maj¹
one charakter ponadprzedmiotowy, co
oznacza, ¿e np. czytanie obejmuje nie
tylko umiejêtnoœci odczytywania tekstów literackich, ale tak¿e wykresów,
map itp., a zadania tak s¹ skonstruowane, ¿e sprawdzaj¹ umiejêtnoœci kszta³cone w obrêbie ró¿nych przedmiotów.

BARDZO DOBRE WYNIKI
LESZNOWOLSKICH UCZNIÓW
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Wyniki sprawdzianu, analizowane
z uwzglêdnieniem ocen szkolnych oraz
kontekstów kszta³cenia, pozwalaj¹ na
pe³niejsze diagnozowanie osi¹gniêæ
uczniów i, tym samym, u³atwiaj¹ opracowanie indywidualnych zaleceñ dotycz¹cych ich dalszej edukacji. Nauczycielom i szko³om takie analizy mog¹
pomóc w doskonaleniu pracy, a samorz¹dom – w prowadzeniu efektywnej
polityki oœwiatowej. Wszystko to
sprzyja podnoszeniu jakoœci pracy polskiej szko³y.
Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum i sk³ada siê z czêœci humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Egzamin jest powszechny i obowi¹zkowy, co oznacza, ¿e musi przyst¹piæ do niego ka¿dy uczeñ koñcz¹cy szko³ê. Przyst¹pienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków
jej ukoñczenia.
Wyniki sprawdzianu po VI klasie
szko³y podstawowej i sprawdzianu po
III klasie gimnazjum napawaj¹ nas

Wszyscy przystêpuj¹cy do egzaminu
nauczyciele zdali egzamin, otrzymuj¹c
niejednokrotnie maksymaln¹ iloœæ
punktów, czym udowodnili, ¿e w pe³ni
zas³uguj¹ na miano nauczyciela mianowanego. Zdobyta podczas sta¿u wiedza
i umiejêtnoœci w znacz¹cy sposób wp³yn¹ na podniesienie ju¿ i tak wysokiej
jakoœci oœwiaty w Gminie Lesznowola.
Gratulujemy
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

radoœci¹ i dum¹. Nasi uczniowie osi¹gnêli wyniki wykraczaj¹ce ponad œredni¹ w powiecie i województwie:
1) szko³a podstawowa:
– œrednia dla gminy – 29,80 pkt.
– œrednia dla powiatu – 26,82 pkt.
– œrednia dla województwa – 26,35
pkt.
2) gimnazjum:
– œrednia dla gminy – czêœæ humanistyczna – 34,22 pkt., czêœæ
matematyczno-przyrodnicza –
29,90 pkt.
– œrednia dla powiatu – czêœæ humanistyczna – 32,19 pkt., czêœæ
matematyczno-przyrodnicza –
25,03 pkt.
– œrednia dla województwa – czêœæ
humanistyczna – 32,41 pkt, czêœæ
matematyczno-przyrodnicza –
25,24 pkt.
Serdecznie gratulujemy uczniom i
nauczyciemom.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO
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GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY
MISTRZ RACHUNKÓW
Od kilku lat na terenie gminy organizowany jest konkurs matematyczny dla
uczniów klas trzecich szkó³ podstawowych. Dzieci przez ca³y rok pilnie przygotowuj¹ siê do niego.
Celem konkursu jest:
– dostrzeganie i rozwi¹zywanie problemów matematycznych,
– kszta³cenie umiejêtnoœci opisywania
œwiata za pomoc¹ znaków i symboli
matematycznych,
– rozwijanie logicznego myœlenia: analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania, wnioskowania, uogólniania,
szeregowania,
– wdra¿anie do systematycznej i planowej pracy,
– wspó³dzia³anie w zespole,
– kszta³cenie umiejêtnoœci precyzji.
W konkursie wziê³o udzia³ 8 trzyosobowych dru¿yn, reprezentuj¹cych
uczniów klas trzecich szkó³ podstawowych z terenu gminy Lesznowola. Turniej dru¿yn odby³ siê

6.04.2006 r. w
Zespole Szkó³ Publicznych w Lesznowoli. W tym
roku szkolnym zadania konkursowe
uk³ada³a p. Izabela
Mucha z ZSP w
Lesznowoli i p. Miros³awa Jankiewicz Pami¹tkowe zdjêcie Laureatów z wychowacami i orgaizatorami
ze Szko³y Podstawowej w Sêkocinie.
Wrêczenie nagród odby³o siê w UrzêWyniki kkonkursu:
onkursu:
dzie Gminy w Lesznowoli 19.06.2006 r.
I miejsce – klasa III b z ZS w £azach (Mi- Nagrody wrêcza³a Mariola Uczkiewicz –
cha³ Urbala, Aleksander Gajcy, Marek Kamczyk Sekretarz Gminy Lesznowola.
Wszystkim nauczycielom gratulujê
Œciegienny, wychowawca Mariola Piebardzo dobrego przygotowania uczniów
trasiak)
II miejsce – klasa III b z ZSP w Nowej do matematycznych zmagañ, a nauczyIwicznej (Sebastian Bieniek, Hubert cielkom z ZSP w Lesznowoli dziêkujê za
pomoc w przygotowaniu i organizacji
Piêtowski, Grzegorz So³datowski)
III miejsce – klasa III z ZSP w Lesznowoli konkursu.
Hanna Serwinek
(Magdalena Skalska, Witold BarankieWicedyrektor ZSP w Lesznowoli
wicz, Bart³omiej Sadowski, wychoorganizator konkursu
wawca Danuta Piecz¹tka)

Przedszkole w Mysiadle
ma ju¿ 25 lat!!!
P rzedszk
ole jest placówk
szta³tuj¹c¹ pier
wsze zachowania spo
rzedszkole
placówk¹¹ kkszta³tuj¹c¹
pierwsze
spo-³eczne i obywatelskie. T
o w³aœnie w przedszk
olu nawi¹zuj¹ siê pier
wTo
przedszkolu
pierw
sze przyjaŸnie i zdobywa siê pier
wsze doœwiadczenia ¿yciowe.
pierwsze
W niedzielê, 14 maja b.r
rzedszk
ole w Mysiadle obb.r.. Gminne PPrzedszk
rzedszkole
chodzi³o rocznicê 25 lat swojego istnienia.
Na Festyn rodzinny zorganizowany z
okazji jubileuszu licznie przybyli zaproszeni goœcie. Byli wœród nich przedstawiciele
Samorz¹du Gminy Lesznowola: Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt Gminy, Mariola Uczkiewicz-Kampczyk – Sekretarz Gmi-

ny, El¿bieta Ob³uska – Skarbnik Gminy,
Radni Gminy: Wies³aw Klimkowski i Jerzy
Wiœniewski, przedstawiciele Rady So³eckiej
Mysiad³a, Jacek Bulak – Dyrektor Zespo³u
Obs³ugi Placówek Oœwiatowych, Panie Dyrektor Gminnych Przedszkoli oraz Proboszcz Parafii Zes³ania Ducha
Œwiêtego w Starej Iwicznej
Ksi¹dz Kanonik Andrzej Kwaœnik.
Mi³o by³o patrzeæ na tañce
przedszkolaków, ale równie
sympatyczna by³a atmosfera
spotkania pokoleñ. W tym dniu
spotka³o siê bowiem wiele osób
zwi¹zanych z przedszkolem od
samego pocz¹tku, a tak¿e jego
doroœli wychowankowie. Jubileusz sta³ siê okazj¹ do wspominania dawnych czasów.

„Mamy dziœ okazjê podziêkowaæ
wszystkim Pracownikom i osobom zwi¹zanym z Przedszkolem za wielki wk³ad
w wychowanie i edukacjê najm³odszych.
Dziêkujemy za uœmiech i przyjaŸñ okazywan¹ na co dzieñ wychowankom” –
powiedzia³a Wójt Gminy – Maria Jolanta
Batycka-W¹sik.
Na rêce Pani Dyrektor - Anny Seremak,
zosta³ wrêczony prezent dla dzieci, jakim by³ zestaw multimedialny sk³adaj¹cy siê z laptopa oraz rzutnika. Zestaw
ten Gmina Lesznowola otrzyma³a jako
nagrodê za zajêcie I miejsca w konkursie Gmina Przyjazna Oœwiacie i przekaza³a najliczniejszemu przedszkolu na terenie Gminy.
pr.
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DYREKTOR GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MYSIADLE
DZIÊKUJE SPONSOROM FESTYNU RODZINNEGO
ZORGANIZOWANEGO Z OKAZJI 25-LECIA PRZEDSZKOLA
1. Pani Wójt Gminy Lesznowola i Rada Gminy na czele z
Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy Lesznowola – pomoc w
zorganizowaniu œwiêta
2. Nestle z Warszawy – zestawy (puzzle + czekolady
Smartis)
3. Saak Andrzej Prusak z Warszawy dystrybutor chemii –
zabawki (samochody)
4. Pañstwo Bojanowicz ramki na zdjêcia
5. Pañstwo Jehn-Olszewscy – zak³ad garncarski – wyroby
z gliny (dzbanki)
6. Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna „Henryków” w Z³olok³osie – producent wyrobów cukierniczych ciastka,
krówki
7. Bisk S.A. z Piaseczna – producent akcesoriów ³azienkowych – zestawy ³azienkowe
8. Risprint Jacek Jêdrzejczak z P³ocka – zabawki
9. Bro-Posz. BIS z Warszawy – zabawki
10. Pañstwo Kraszewscy – s³odycze
11. Zak³ad Stolarski „Bajama” – Janusz Wojcieszkiewicz z
Dawid – biurko komputerowe

12. Lingwista – Agencja Turystyki Jêzykowej – gad¿ety reklamowe
13. GOK w Lesznowoli – dofinansowanie czêœci artystycznej
14. SOB – MEAT Monika i Jacek Soboñ z Nowej Iwicznej –
kie³baski i kaszanki na grill
15. Piekarnia Karol Szlenkier – pieczywo
16. Szko³a w Nowej Iwicznej – wypo¿yczenie sprzêtu
17. Firma Polmars z Warszawy – gad¿ety
18. Firma Handlowa „Partner” Bogdan Trzciñski, Jerzy Jobda ksi¹¿eczki
19. „Foto Korwin” – Wojciech Korwin – Wierzbicki z Warszawy – zdjêcia z festynu
20. Rodzice – ciasta, pomoc przy organizacji
21. Agencja Artystyczna „Elf ” – teatrzyk
22. Rada So³ecka Mysiad³a – dofinansowanie Imprezy
23. Firma „Witamina” – surówki
24. Firma „Eko-Leko” Inga Dyra z Warszawy – zabawki
25. „Auchan” z Piaseczna – dofinansowanie Imprezy
26. Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych w Lesznowoli – transport
27. Firma „Roberto Boro” z Piaseczna – kosmetyki
28. Firma „Eveline Cosmetics” z Lesznowoli – kosmetyki
29. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Zamienia – pomoc w organizacji Imprezy

IBM w Gminnym Przedszkolu w Lesznowoli
W dniu 13 kwietnia br
rzeszk
olu w LLeszeszbr.. w Gminnym PPrzeszk
rzeszkolu
nowoli mia³a miejsce niecodzienna prezentacja sprzêtu kkomputerowego,
omputerowego, któr
któryy przeznaczony jest do realizacji programu elementarnej eduk
acji dla dzieci w wieedukacji
ku przedszk
olnym – „KidSmart”. PPodczas
odczas krótkich zaprzedszkolnym
jêæ, dzieci z klasy „0” pok
azywa³y doros³ym, jak uczyæ
pokazywa³y
siê jêzyk
orzystaj¹c z kkomputerów
omputerów
omputerów..
jêzykaa angielskiego kkorzystaj¹c
Zestawy sk³adaj¹ce siê z dwóch zestawów, w sk³ad których wchodz¹ komputery i drukarki, przekaza³a dla dzieci
firma IBM Polska w formie darowizny.
Zajêcia obserwowali: Dyrektor Jolanta Jaworska - Przedstawiciel Dyrektora Generalnego IBM Polska, Artur Zawisza
- Pose³ na Sejm RP, oraz przedstawiciele samorz¹du Gminy
Lesznowola: Hanna Kosik - Przewodnicz¹ca Rady Gminy,
Marian Dusza - Wiceprzewodnicz¹cy Rady, Maria Jolanta
Batycka-W¹sik - Wójt Gminy, Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
- Sekretarz Gminy, Jacek Bulak - Dyrektor ZOPO, Dyrekcja
ZSP w Lesznowoli wraz z Nauczycielami.
Mimo, ¿e od oficjalnego przekazania sprzêtu minê³o dopiero dwa tygodnie, „zerówkowicze” udowodnili, ¿e potrafi¹ ju¿ biegle korzystaæ z komputerowych programów edukacyjnych.
Zestawy „KidSmart” pozwalaj¹ im na zabawê, a jednoczeœnie ucz¹. Dzieci poznaj¹ figury, kolory, rozwijaj¹ wyobraŸniê i zdolnoœci abstrakcyjnego myœlenia, rozbudzaj¹
swoje zainteresowanie œwiatem, ucz¹ siê koncentracji uwagi, poznaj¹ pierwsze s³owa w jêzyku angielskim.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO
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II MIÊDZYPRZEDSZKOLNY
KONKURS EKOLOGICZNY
Przedszkolaki podczas „egzaminu”

Dnia 9 maja b.r. w Przedszkolu w Lesznowoli odby³ siê II Miêdzyprzedszkolny
Konkurs Ekologiczny.
Celem spotkania by³o podsumowanie
wiadomoœci zdobytych w ci¹gu ca³ego
roku szkolnego na zajêciach w grupach
oraz pokazanie dzieciom, ¿e to od nas
samych zale¿y stan przyrody i ¿e to w³aœnie my ludzie-doroœli i dzieci kszta³tujemy œrodowisko.
Organizatorami konkursu by³y nauczycielki: p.Katarzyna Zañko, p.El¿bie-

ta Rusinowska i p.Milena Wodziñska. Panie przygotowa³y quiz, zagadki oraz ró¿nego rodzaju konkurencje sprawnoœciowe o tematyce ekologicznej.
W zabawie bra³y udzia³ dzieci oraz
nauczycielki z przedszkoli w Mysiadle,
Zamieniu, Kosowie i Jastrzêbcu.
Goœæmi imprezy byli: Wójt Gminy
Lesznowola – pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik, Sekretarz Gminy – pani Mariola Uczkiewicz-Kampczyk oraz wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Lesznowola – pan Ryszard Dusza.
Uwieñczeniem konkursu by³ wystêp
artystów „Duo-Espresso” oraz wspólny poczêstunek, przygotowany przez

pania z obs³ugi przedszkola w Lesznowoli.
Sk³adamy podziêkowania sponsorom:
– Gminny Oœrodek Kultury w Lesznowoli,
– Sklep Spo¿ywczy „Delikatesy” w Lesznowoli,
– Adam i Katarzyna Krupiñscy,
– Monika i Zbigniew Rajkowscy,
– Lilianna i Marek Pintara,
– Ma³gorzata i Wies³aw Mulik,
– W³odzimierz i Hanna Konkowscy,
– Firmie „AZALIA”
i rodzicom
Organizatorzy
Konkursu Ekologicznego

Spartakiada Przedszkolaków
Drodzy czytelnicy, to ju¿ po raz IV
przedszkolacy rywalizowali w ogólno
gminnej spartakiadzie sportowej.
W dniu 2.06.06r Przedszkole w Jastrzêbcu wspólnie z Zespo³em Obs³ugi
Placówek Oœwiatowych by³o organizatorem IV Miêdzyprzedszkolnej Spartakiady Sportowej, która odby³a siê w Gminnym Przedszkolu w Jastrzêbcu.
W imprezie uczestniczy³y wszystkie
publiczne przedszkola z terenu gminy
Lesznowola oraz z Warszawy Przedszkole nr.11. W sumie do rywalizacji sportowej przyst¹pi³o oko³o 250 dzieci.
Wœród zaproszonych goœci byli obecni Wójt Gminy pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik, Sekretarz Gminy Mariola
Uczkiewicz-Kampczyk oraz Radni: Piotr
G¹siorowski, Jerzy Wiœniewski i Wies³aw Michalski. Sportowy charakter
imprezy podkreœli³ swoj¹ obecnoœci¹
by³y reprezentant Polski w pi³kê siatkow¹ Artur Kusio, który wspólnie z Rafa³em Skorkiem zorganizowali pokaz
swoich umiejêtnoœci siatkarskich.
Oficjalnego otwarcia Spartakiady dokona³ pan Jacek Bulak dyr. ZOPO.
Dzieci bra³y udzia³ w piêciu konkurencjach, przygotowane transparenty i
okrzyki zagrzewa³y dru¿yny do sporto-

wej rywalizacji.
Jak co roku nie oby³o siê bez specjalnie przygotowanej konkurencji dla zaproszonych goœci.
Nad prawid³owym przebiegiem konkurencji czuwa³ g³ówny sêdzia zawodów
pan Rafa³ Skorek, a dziarski pirat wspólnie z harcerzami z 1 Raszyñskiej Wodnej Dru¿yny Harcerskiej zachêca³ wszystkich do weso³ej zabawy.
Po rozdaniu dla wszystkich przedszkoli pucharów i nagród, pani Wójt dokona³a zamkniêcia IV Spartakiady Sportowej. I jak to ju¿ jest w tradycji tej imprezy rozpoczê³o siê s³odkie przyjêcie,
lody, ciastka, cukierki, owoce, oraz napoje gasi³y z du¿ym
powodzeniem rozgrzane emocje u ma³ych sportowców.
Pani Joanna Kucewicz – dyr. Przedszkola w Jastrzêbcu
podziêkowa³a Sponsorom za pomoc w
organizacji Spartakiady oraz w ramach
drugiej edycji wrêczy³a dyplomy „Przy-

jaciel Przedszkola” dla:
– Marioli Uczkiewicz-Kampczyk,
– Piotra G¹siorowskiego,
– Jaros³awa Perzyny,
– Marcina Marschall,
– El¿biety Rosiek,
– Anny Al. Say Deh,
– Agnieszki Sypu³y.
Z Jastrzêbca dzieci, opiekunowie i
zaproszeni goœcie wyje¿d¿ali zadowoleni i uœmiechniêci obiecuj¹c wróciæ za rok.
Joanna Kucewicz
Dyrektor Przedszkola w Jastrzêbcu
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(NIE)BEZPIECZNY
PRZEDSZKOLAK

Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej – nazywanym tak¿e lekarzem
pierwszego kontaktu lub rodzinnym mo¿e byæ lekarz, który ma ukoñczon¹
specjalizacjê:
– medycyny rodzinnej,
– medycyny ogólnej,
– chorób wewnêtrznych (internista),
– pediatrii (dla dziecka).

Co musi lekarz POZ
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest pierwsz¹ osob¹, do której pacjent
zwraca siê w razie choroby. To on decyduje o sposobach leczenia chorego, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych oraz, je¿eli wymaga tego stan
zdrowia chorego, do szpitala. Lekarz POZ
wnioskuje tak¿e o wys³aniu pacjenta na
leczenie uzdrowiskowe, o ulgowe przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze.
Ponadto realizuje zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Lekarz rodzinny jest te¿ odpowiedzialny za wykonywanie szczepieñ ochronnych, w tym tak¿e u
dzieci i m³odzie¿y szkolnej.
Pacjent ma prawo oczekiwaæ, ¿e wybrany przez niego lekarz zapewni w³aœciw¹ jakoœæ œwiadczeñ, udzieli ich zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej i najnowsz¹ wiedz¹ medyczn¹ i bêdzie prowadzi³
dokumentacjê medyczn¹ pacjenta. Takie
s¹ zreszt¹ podstawowe obowi¹zki lekarza rodzinnego.
Lekarz rodzinny, je¿eli wymaga tego
stan zdrowia jego pacjenta, wystawia tak¿e skierowania do wybranych lekarzy
specjalistów.
Lekarz rodzinny decyduje tak¿e o tym,
czy choremu przys³uguje w okreœlonej
sytuacji bezp³atny przejazd œrodkami
transportu sanitarnego (np. karetk¹ pogotowia), w tym tak¿e lotniczego, do najbli¿szego zak³adu opieki zdrowotnej.
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W dniu 23.05.2006r. w Gminnym
Przedszkolu w Mysiadle, odby³ siê Miêdzyprzedszkolny Konkurs pod has³em
„Bezpieczny Przedszkolak”.
Goœciem i przewodnicz¹cym juri by³
Dyrektor Jacek Bulak.
W konkursie uczestniczy³y
dzieci szeœcioletnie z gminnych
przedszkoli z: Mysiad³a, Kosowa, Zamienia i z Lesznowoli,
które stawi³y siê na konkurs z
baga¿em wiedzy i umiejêtnoœci
a tak¿e z przygotowanymi
okrzykami a nawet transparentami.
Celem konkursu by³o umo¿liwienie dzieciom, wykazania
siê wiedz¹ i umiejêtnoœciami z

zakresu wychowania spo³eczno-etycznego, zdrowotnego i komunikacyjnego.
By³y zadania sprawnoœci umys³owych,
ruchowych, recytatorskich i muzycznych
-ze wszystkich zadañ uczestnicy konkursu wywi¹zali siê bardzo dobrze.
W nagrodê, ka¿de dziecko otrzyma³o ko³o ratunkowe, a ka¿dy zespó³
uczestników otrzyma³ puchar. Po konkursie wszyscy spotkali siê na s³odkim
poczêstunku.
Konkurs przygotowa³a i prowadzi³a
Barbara Nowak – nauczycielka Gminnego Przedszkola w Mysiadle.
Irena Jab³oñska
nauczycielka Gminnego Przedszkola w
Mysiadle

CO MUSI ZAPEWNIÆ LEKARZ RODZINNY
Ka¿da osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia ma prawo do
k orzystania ze œwiadczeñ lek
arza rodzinnego. Najpier
w musi go jednak wy
Najpierw
wy-lekarza
braæ, wype³niaj¹c w tym celu deklaracjê wyboru. Nie znaczy to jednak, ¿e gdy
zajdzie tak
arz.
takaa potrzeba, bezp³atnej opieki nie udzieli pacjentowi inny lek
lekarz.

Niepe³nosprawni bezp³atnie
Osoby niepe³nosprawne, u których
wystêpuje dysfunkcja narz¹du ruchu, co
uniemo¿liwia im korzystanie np. ze œrodków publicznego transportu, dla potrzeb
leczenia maj¹ zapewniony bezp³atny
przejazd transportem sanitarnym. Takie
prawo przys³uguje im na przyk³ad, gdy
podczas wizyty domowej lekarz uzna za
konieczne przewiezienie pacjenta do
szpitala, poradni specjalistycznej lub na
badanie diagnostyczne.

Opiek
ole
Opiekaa w szk
szkole
Tak¿e w szkole musi byæ zapewniona
odpowiednia opieka medyczna nad
uczniami. Nale¿y to do obowi¹zków higienistki szkolnej (pielêgniarka w œrodowisku nauczania i wychowania). To ona
organizuje profilaktyczn¹ opiekê zdrowotn¹ nad dzieæmi i m³odzie¿¹ w wieku
od 6 roku ¿ycia do 18-19 lat (wed³ug rocznika od klasy 0 do ostatniej klasy szko³y
ponadgimnazjalnej).
Higienistka, która odpowiada za opiekê medyczn¹ nad uczniami, ma te¿ prawo wezwaæ zespó³ ratownictwa medycznego, gdy na terenie szko³y dojdzie do:
– wypadku,
– urazu,
– nag³ego zachorowania,
– nag³ego pogorszenia stanu zdrowia
powoduj¹cego zagro¿enie ¿ycia
ucznia.
Pielêgniarka pracuje w gabinecie na terenie szko³y. Je¿eli go tam nie ma, swoich

œwiadczeñ udziela w zak³adzie opieki zdrowotnej – np. w gabinecie lekarza POZ, na
którego liœcie zapisany jest dany uczeñ.

PRA
WA PPACJENT
ACJENT
A
PRAW
ACJENTA
Pacjentowi, który dokona³ wyboru lekarza pierwszego kontaktu, przys³uguj¹
nie tylko badania i porady lekarskie czy
bezp³atne badania diagnostyczne niezbêdne do podjêcia leczenia, a tak¿e uzyskanie niezbêdnych skierowañ do specjalistów. Ma on bowiem prawo tak¿e do:
– informacji o innych zak³adach opieki
zdrowotnej maj¹cych podpisan¹ umowê z NFZ,
– bezp³atnych œwiadczeñ zdrowotnych u
innego lekarza POZ ni¿ wybrany w deklaracji wyboru, w przypadku nag³ego
pogorszenia siê stanu zdrowia lub innej niezbêdnej potrzeby zdrowotnej,
– otrzymywania orzeczeñ i zaœwiadczeñ
lekarskich wydawanych na ¿yczenie pacjenta, zwi¹zanych z dalszym leczeniem,
rehabilitacj¹, niezdolnoœci¹ do pracy,
kontynuowania nauki, z uczestnictwem
uczniów w zorganizowanym wypoczynku, a tak¿e do zaœwiadczeñ wydawanych dla celów pomocy spo³ecznej lub
uzyskania zasi³ku pielêgnacyjnego,
– informacji o zaprzestaniu udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych przez wybranego lekarza rodzinnego lub zmianie miejsca zatrudnienia przez tego lekarza.
Opracowane na podstawie
Gazety Prawnej
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Na zagraniczny urlop jeŸdzimy
od tego roku z Europejsk¹ Kart¹
Ubezpieczenia Zdrowotnego
(EKUZ), która zast¹pi³a papierowe
formularze E 110, E 111, E 119 i E
128. Karta uprawnia do leczenia w
nag³ych przypadkach w krajach Unii
Europejskiej, Islandii, w Lichtensteinie, Norwegii oraz Szwajcarii, ale
tak¿e na terytorium: Gwadelupy,
Martyniki, Majorce i Wyspach Kanaryjskich.
Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego gwarantuje opiekê
medyczn¹ tylko w nag³ych przypadkach. Karta nie zapewnia pokrycia
przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski oraz op³at za
œwiadczenia zdrowotne, obowi¹zuj¹cych w wiêkszoœci pañstw (m.in. za
leczenie szpitalne, leczenie stomatologiczne, za wizytê u lekarza rodzinnego). Wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia, aby unikn¹æ obci¹¿enia
tymi kosztami.
Karta przys³uguje osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dostaj¹ j¹ turyœci, osoby podró¿uj¹ce s³u¿bowo, oddelegowane do pracy za granicê przez
polskiego pracodawcê oraz studenci zagranicznych uczelni. Karta nie
przys³uguje osobom, które straci³y
prawo do ubezpieczenia w NFZ. Do
otrzymania Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego
uprawniony jest równie¿ ka¿dy z
cz³onków rodziny, którego zg³osi³a
do ubezpieczenia zdrowotnego w
Polsce (ma³¿onek, dziecko ma³¿onka, dziecko przysposobione, wnuk
albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekê, albo dziecko obce
w ramach rodziny zastêpczej, do
ukoñczenia przez nie 18 lat, rodzice lub dziadkowie, pozostaj¹cy we
wspólnym gospodarstwie domowym.
W celu uzyskania Europejskiej
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
nale¿y wype³niæ wniosek o wydanie
Karty. Mo¿na go uzyskaæ:
l osobiœcie w oddziale wojewódzkim NFZ
l zwracaj¹c siê z proœb¹ o jego wydanie telefonicznie, faksem lub emailem do oddzia³u NFZ w³aœci-

Zanim wyjedziemy na urlop...
P rzed wyjazdami wak
acyjnymi warto zapoznaæ siê z obowi¹zuj¹cymi
wakacyjnymi
wymogami dotycz¹cymi leczenia za granic¹. Je¿eli nagle zachorujemy
lub ulegniemy wypadk
owi w trak
cie pobytu w jednym z krajów UE,
wypadkowi
trakcie
Islandii, w Lichtensteinie, Nor
wegii lub Szwajcarii, mo¿emy uzysk
aæ
Norwegii
uzyskaæ
osztach.
pomoc lek
arsk
lekarsk
arsk¹¹ bezp³atnie lub po obni¿onych kkosztach.
Na razie system ten obejmuje tylk
o publiczn¹ opiek
ê zdrowotn¹, a
tylko
opiekê
k a¿de pañstwo posiada w³asne przepisy w odniesieniu do publicznej s³u¿by zdrowia. W niektór
ych krajach leczenie jest bezp³atne,
niektórych
w innych chor y musi ponieœæ czêœæ kkosztów
osztów
osztów,, a w jeszcze innych
trzeba uiœciæ pe³n¹ op³atê a potem ubiegaæ siê o jej zwrot. Dlatego
nale¿y zachowaæ wszystkie rachunki, recepty i pokwitowania, a tak¿e
wykupiæ ubezpieczenia podró¿nego, poniewa¿ tylk
o niektóre pañtylko
stwa UE pokr
ywaj¹ ca³oœæ kkosztów
osztów leczenia. Choroba lub wypadek
pokrywaj¹
za granic¹ mo¿e ³¹czyæ siê z dodatk
owymi kkosztami
osztami podró¿y
dodatkowymi
podró¿y,, zakwaterowania i powrotu do kraju, od któr
ych nale¿y siê dodatk
októrych
dodatko
wo ubezpieczyæ.
wego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania
l pobieraj¹c go ze strony internetowej Narodowego Funduszu
Zdrowia: www.nfz.gov.pl/ue
Wype³niony wniosek nale¿y z³o¿yæ (osobiœcie, drog¹ pocztow¹ lub
faksem) w oddziale wojewódzkim
NFZ w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1. dokument potwierdzaj¹cy ubezpieczenie zdrowotne w NFZ,
2. w przypadku osób zg³oszonych
do ubezpieczenia zdrowotnego
jako cz³onek rodziny – dokument
potwierdzaj¹cy zg³oszenie do
ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS
ZCZA lub ZUS ZCNA).
Karta jest bezp³atna i jest wa¿na
tylko w takim okresie, na jaki zosta³a wystawiona przez oddzia³ wojewódzki NFZ w³aœciwy ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania. Mo¿na j¹ odebraæ osobiœcie lub mo¿e ona byæ
przes³ana poczt¹ na wskazany adres.
Osoba, która wyjecha³a z Polski
do któregoœ z pañstw cz³onkowskich i której zdarzy³ siê w tym pañstwie wypadek lub nagle tam zachorowa³a, ma prawo do korzystania z
opieki medycznej w tym pañstwie
w placówkach s³u¿by zdrowia, które funkcjonuj¹ w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Oznacza to, ¿e wyje¿d¿aj¹ca osoba pod-

lega³a bêdzie przepisom dotycz¹cym finansowania œwiadczeñ zdrowotnych, które obowi¹zuj¹ ubezpieczonych mieszkañców pañstwa
cz³onkowskiego, w którym czasowo przebywa. W zwi¹zku z tym
bêdzie mog³a nieodp³atnie skorzystaæ tylko z tych œwiadczeñ zdrowotnych, które nale¿¹ siê nieodp³atnie ubezpieczonym w pañstwie jej
pobytu. W wiêkszoœci pañstw nale¿y op³aciæ czêœæ kosztów za uzyskane œwiadczenia zdrowotne b¹dŸ te¿
pokryæ pe³ne koszty uzyskanych
œwiadczeñ, a nastêpnie staraæ siê o
ich ca³kowity lub czêœciowy zwrot.
Podobne regu³y stosuj¹ siê do leków uzyskiwanych w ramach ubezpieczenia. UWAGA! W wielu miejscowoœciach wypoczynkowych lekarze
przyjmuj¹ tylko prywatnie, w zwi¹zku z tym nie honoruj¹ EKUZ. Za ich
us³ugi trzeba zap³aciæ pe³ne koszty,
których Fundusz nie zwróci.
Z wnioskiem o zwrot kosztów
mo¿e wyst¹piæ tylko osoba, która
skorzysta³a z opieki zdrowotnej w
innym pañstwie cz³onkowskim b¹dŸ,
w imieniu dziecka do lat 18-tu, jego
przedstawiciel ustawowy. Rachunki
do³¹czone do wniosku powinny byæ
wystawione na pacjenta.
Leczenie w innym pañstwie
cz³onkowskim UE odbywaæ siê bêdzie wed³ug tych samych regu³, które obowi¹zuj¹ osoby ubezpieczone
w tym pañstwie. Przed wyjazdem z
Polski do innego pañstwa cz³on-
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kowskiego warto zapoznaæ siê zobowi¹zuj¹cymi w tym pañstwie zasadami finansowania opieki zdrowotnej. Znajomoœæ tych zasad pozwoli osobie wyje¿d¿aj¹cej i jej rodzinie na korzystanie z takich samych praw, jakie przys³uguj¹ ubezpieczonym tego pañstwa. Szczegó³owe informacje na temat zasad finansowania opieki zdrowotnej obowi¹zuj¹cych w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich znajduj¹ siê
m.in. na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl oraz
na stronie Mazowieckiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ http://
www.nfz-warszawa.pl/
Wyje¿d¿aj¹c na urlop z psem
(lub innym czworonogiem) za granicê, oprócz podstawowych obowi¹zków wzglêdem psa, wi¹¿e siê
jeszcze z innymi sprawami o których musimy wiedzieæ. Przed wyjaz-

Dobra Wola
W dn. 13.03. br. na terenie
naszej gminy zosta³o powo³ane Stowarzyszenie „Dobra
Wola”, którego celem jest niesienie pomocy osobom upoœledzonym
umys³owo lub fizycznie.
Nazwa nie jest przypadkowa, poniewa¿ do powstania stowarzyszenia potrzebna by³a „dobra wola” wszystkich,
którzy siê do tego przyczynili, ale przede
wszystkim wspó³praca rodziców i opiekunów osób dotkniêtych przez los.
„Dobra wola” zaczyna swoj¹ dzia³alnoœæ
od planu zorganizowania pó³kolonii dla

INFORMACJA

dem trzeba zapoznaæ siê z przepisami obowi¹zuj¹cymi w pañstwie
do którego jedziemy oraz w pañstwach tranzytowych, poniewa¿
mog¹ tam obowi¹zywaæ odmienne
od polskich unormowania. Wszystkie niezbêdne informacje otrzymamy telefonicznie w ambasadzie danego pañstwa.
Przejazd zwierz¹t domowych pomiêdzy krajami Unii Europejskiej bêdzie wymaga³ posiadania specjalnego paszportu zwierzêcia oraz specjalnego tatua¿u albo chipa (tzw.
transpondera), które umo¿liwi¹ jego
identyfikacjê. Do roku 2012 wystarczy, ¿e zwierzêta bêd¹ posiada³y wyraŸnie czytelny tatua¿ lub chip, spe³niaj¹cy wymagane normy. Natomiast
od roku 2012 jedyn¹ dopuszczalna
form¹ identyfikacji bêd¹ transpondery i paszporty ze stosownymi zaœwiadczeniami. Jeœli kontrola ujaw-

dzieci niepe³nosprawnych w
£azach. Poniewa¿ zapewnienie pociechom bezpiecznego spêdzenia czasu w okresie wakacyjnym jest jednym
z najwiêkszych problemów,
zapraszamy wszystkich ludzi
dobrej woli do wspó³pracy.
Wolontariusze mog¹ uczestniczyæ w
pó³koloniach w dowolnie wybranym
przez siebie terminie, oraz dowolnym
wymiarze godzinowym.
Kontakt ze stowarzyszeniem i bli¿sze informacje pod nr tel. 602 748 816.
22 750 95 49
Jacek Zalewski
Prezes Stowarzyszenia

Nowa Iwiczna 29 VI 2006

Stowarzyszenie na rzecz osób upoœledzonych umys³owo lub fizycznie „Dobra Wola”, z siedzib¹ w Nowej Iwicznej przy ulicy Modrzewiowej 3, 05-500 Gmina Lesznowola informuje o wysokoœci przekazanych œrodków przez so³ectwa Gminy Lesznowola:
Stan na dzieñ 29 czerwca 2006
– Lesznowola – 2000,00 z³
– Janczewice – 4846,00 z³
– Nowa Iwiczna – 5000,00 z³
– Jazgarzewszczyzna – 7033,00 z³
Jednoczeœnie informujemy, ze w czasie festynów: Pikniku Rodzinnego na strzelnicy w Lesznowoli oraz Powitania
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ni, ¿e zwierzê nie spe³nia wymogów,
a wioz¹cy zwierzê nie jest w stanie
umo¿liwiæ odczytania danych podczas kontroli, to mo¿e byæ ono zawrócone do kraju pochodzenia lub/i
poddane kwarantannie na czas niezbêdny do spe³nienia wymogów
zdrowotnych. Najbardziej rygorystyczne pod wzglêdem przepisów
prawnych dotycz¹cych transportu i
przewozu zwierz¹t domowych s¹ Irlandia, Wielka Brytania i Szwecja dlatego planuj¹c zagraniczny wyjazd z
czworonogiem, trzeba naprawdê
bardzo pilnie przeœledziæ przepisy
obowi¹zuj¹ce w danym kraju, bo jak
widaæ wszelkie odstêpstwa od norm
mog¹ byæ bardzo surowo karane.
Izabela Szymczak
G³. Specjalista
ds. Informacji Europejskiej
w Urzêdzie Gminy Lesznowola

W zwi¹zku z wiêksz¹ liczb¹
uczestników poszukujemy wolontariuszy do pomocy pedagogom.
„Wakacje Dobrej Woli” rozpoczynaj¹ siê 17-VII i trwaj¹ do 26VIII br. zajêcia odbywaæ siê bêd¹
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800-1700.
Wolontariusze mog¹ uczestniczyæ w pó³koloniach w dowolnie
wybranym przez siebie terminie,
oraz dowolnym wymiarze godzinowym.

Lata 2006 w Magdalence ze zbiórek publicznych pozyskano œrodki w wysokoœci 845,53 z³.
£¹czna kwota 19724,53 z³
Wszystkie zgromadzone œrodki bêd¹ wykorzystane na
cele statutowe stowarzyszenia.
Informujemy o otwarciu konta Stowarzyszenia w Spó³dzielczym Banku w Lesznowoli:
19 8022 0000 000 33 444 2000 0001
Dodatkowych informacji na temat wykorzystywania pozyskanych œrodków udzielaj¹ cz³onkowie w³adz stowarzyszenia pod tel. 0602748816, 227509549, lub e-mail
szal@poczta.onet.pl
Zarz¹d Stowarzyszenia
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W dniu 10 czerwca 2006r. na terenie by³ej strzelnicy wojskowej w Górze Kalwarii odby³y siê III Powiatowe
Zawody Sportowo-Obronne o Puchar
Starosty Piaseczyñskiego.
Organizatorami zawodów byli:
– Starostwo Powiatowe;
– Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego;
– PSP Piaseczno;
– KPP Piaseczno;
– UKS,, OSIR” Góra Kalwaria;
– Dom Pomocy Spo³ecznej Góra Kalwaria.
W zawodach uczestniczy³y zespo³y reprezentuj¹ce poszczególne gminy oraz szko³y œrednie, których organem
prowadz¹cym jest Powiat. Zawody otwo rzy³ Pan Jerzy Kongiel
Starosta Piaseczyñski
wraz z Panem Jerzym
Murawskim Naczelnikiem Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego.
Celem imprezy by³a integracja m³odzie¿y z
poszczególnych Gmin
Powiatu P iaseczyñskiego oraz popularyzacja sportów obron-

Pierwsze miejsce zawodników
reprezentuj¹cych Gminê Lesznowola
w III Powiatowych Zawodach Sportowo-Obronnych
nych. Gmina Lesznowola reprezentowana by³a przez m³odzie¿ z jednostki OSP Mroków w sk³adzie:
1. Dybcio Wies³aw
2. Borkowski Artur
3. Tarkowski Dominik
4. Musia³owski Emil
5. Soko³owski
Bartosz
6. Szczerbaczewicz Adrian

Bieg na
orientacjê

Udzielanie
pierwszej
pomocy

Slalom
rowerowy

Konkurencja
stra¿acka

Lesznowola

4

6

7

3

7

6

6

6
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1

2.

Pra¿mów
Piaseczno
Z³otok³os
Piaseczno
ZS nr. 2
Piaseczno II
Piaseczno III
Bogatki

5

6

4

5

1

1,5

6

3

32,5

3

7

3,5

5

7

5

6

4

2

39,5

2

2

1,5

2

1

2

3,5

2

1

15

6

3

1,5

1

4

3

3,5

3

5

24

4

1

3,5

3

2

4

1,5

1

4

20

5

3.
4.
5.
6.

Nazwa
dru¿yny

Rzut granatem

Sztafeta
biatlonowa

1.

Lp.

Pi³owanie
drewnianych
klocków

Wynoszenie
rannego z
pomieszczenia

Punkty za konkurencjê

Dru¿yna od pocz¹tku podesz³a do
walki z wielkim sercem i wol¹ zwyciêstwa wk³adaj¹c w ka¿d¹ konkurencjê maksimum wysi³ku. Wœród startuj¹cych zawodników by³o czterech
stra¿aków m³odego pokolenia, którzy
startowali po raz pierwszy. Uzyskany
wynik pozwala s¹dziæ, ¿e postawienie
na najm³odsze pokolenie by³o trafnym
wyborem.Lesznowolska
dru¿yna na osiem rozegranych konkurencji w
szeœciu zdoby³a maksymaln¹ iloœæ punktów. W
klasyfikacji koñcowej
da³o to zdecydowane
zwyciêstwo z przewag¹
6,5 punktu nad drug¹
dru¿yn¹ reprezentuj¹c¹
Gminê Piaseczno.Ceremonii zamkniêcia dokona³ Pan Starosta, który
podziêkowa³ zawodnikom oraz organizatorom za uczestnictwo i
wzorow¹ postawê w zawodach wrêczaj¹c puchar pierwszej dru¿ynie
oraz nagrody rzeczowe
Suma
Miejsce
punktów
pierwszy trzem dru¿ynom.
Ryszard Swatek
Inspektor ds.
Obrony Cywilnej
w Urzêdzie Gminy
w Lesznowoli

Bibliotek
ubliczna w LLesznowoli
esznowoli
Bibliotekaa PPubliczna
Urz¹d Gminy – PPok
ok
ój Nr 1, tel. 736-19-34
okój
Czynna: PPoniedzia³ek
oniedzia³ek – PPi¹tek
i¹tek 1000-1700
Filia £azy – budynek szko³y, tel. 022 757-73-78
Czynna: Poniedzia³ek – Pi¹tek
900-1700
Filia w Mrokowie – budynek szko³y, tel. 022 497-88-81
Czynna: Poniedzia³ek – Pi¹tek
900-1700

Filia w Mysiadle ul. Okr¹g 13
Czynna: Poniedzia³ek
Œroda
1500-2000
Czwartek
Pi¹tek
10-15
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VIII Turniej Pi³ki Siatkowej M³odziczek
o Puchar Wójta Gminy Lesznowola
W dniu 20 maja br. w hali sportowej w £azach przy ulicy Ks. S³ojewskiego 1 odby³ siê VIII Turniej Pi³ki Siatkowej M³odziczek o Puchar Wójta Gminy Lesznowola. Turniej otworzy³a pani
Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt
Gminy Lesznowola. Wœród znakomitych goœci by³ Artur Kusio (by³y reprezentant Polski w siatkówce, tegoroczny vice mistrz Rumunii i zdobywca
Pucharu Rumunii).

Do turnieju zg³osi³o siê szeœæ zespo³ów, które w drodze losowania podzielono na dwie grupy. W grupie A rywalizowa³y dru¿yny: NOSiR Nowy Dwór
I, KS Pla¿a Piaseczno i Hubert Ochota.
W grupie B znalaz³y siê zespo³y UKS
Beta Pionki, NOSiR Nowy Dwór II i gospodarz zawodów LUKS SET Lesznowola. Rozgrywki toczy³y siê na dwóch
boiskach i w grupach rywalizowano
systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Mecze

Wyniki Turnieju
Grupa A
1. NOSiR Nowy Dwór I – KS Pla¿a Piaseczno
2. KS Pla¿a Piaseczno – Hubert Ochota
3. NOSiR Nowy Dwór I – Hubert Ochota

Miejsce w grupie
2:0
0:2
1:2

1. miejsce Hubert Ochota
2. miejsce NOSiR Nowy Dwór I
3. miejsce KS Pla¿a Piaseczno

0:2
0:2
1:2

1. miejsce Luks SET Lesznowola
2. miejsce UKS Beta Pionki
3. miejsce NOSiR Nowy Dwór II

Grupa B
1. NOSiR Nowy Dwór II – Luks SET Lesznowola
2. NOSiR Nowy Dwór II – UKS Beta Pionki
3. UKS Beta Pionki – Luks SET Lesznowola

Miejsce w grupie

Mecz o 5 miejsce
NOSiR Nowy Dwór II -KS Pla¿a Piaseczno

2:0

Wynik meczu o 3 miejsce
UKS Beta Pionki - NOSiR Nowy Dwór I

1:2

Wynik meczu o 1 miejsce
Luks SET Lesznowola - Hubert Ochota

1:2

Klasyfikacja koñcowa
1. Hubert Ochota
2. Luks SET Lesznowola
3. NOSiR Nowy Dwór I
4. UKS Beta Pionki
5. NOSiR Nowy Dwór II
6. KS Pla¿a Piaseczno

rozgrywane by³y do dwóch wygranych
setów do 25 punktów. W przypadku,
gdy stan pojedynku w setach wynosi³
1:1 rozgrywany by³ trzeci set – decyduj¹cy do 15 punktów. Po dwie najlepsze dru¿yny z ka¿dej grupy awansowa³y do pó³fina³ów. Z grupy A do fina³ów
przesz³y dru¿yny: Hubert Ochota i
NOSiR Nowy Dwór I, natomiast z grupy B: awansowa³y zespo³y UKS Beta
Pionki i LUKS SET Lesznowola. Zespo³u, które zajê³y trzecie miejsca w grupach toczy³y walkê o miejsca 5-6. Zdobywc¹ pi¹tego miejsca zadowoli³y siê
reprezentantki Nosiru Nowy Dwór II,
które g³adko pokona³y zawodniczki z
KS Pla¿a Piaseczno. W meczu o trzecie miejsce NOSiR Nowy Dwór I pokona³ po pasjonuj¹cym tie-breaku dzielnie walcz¹cy zespó³ z Pionek 2:1. Bardzo zaciête spotkanie odby³o siê w finale turnieju, w którym UKS Hubert
Ochota pokona³ gospodarzy zawodów
LUKS Set Lesznowola 2:1.
Ceremonii zamkniêcia dokona³ p.
Ryszard Dusza Vice Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lesznowola, który ¿yczy³
m³odzie¿y startuj¹cej w turnieju dalszych sukcesów na arenie sportowej.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu

IV Turniej Siatkówki Amatorów

KS RASZYN-BRILUX (fina³)

W dniu 21 maja br. odby³ siê IV Turniej Pi³ki Siatkowej Amatorów w hali
sportowej Zespo³u Szkó³
w £azach. Celem organizacji turnieju by³a popularyzacja pi³ki siatkowej oraz

Wyniki rozgrywek grupowych:
Grupa A
Brilux – KS Pla¿a Piaseczno 2:0
KS Raszyn – ZNP Konstancin Jez. 2:0
Brilux – ZNP Konstancin Jez. 2:0
KS Raszyn – KS Pla¿a Piaseczno 2:0
KS Pla¿a Piaseczno – ZNP Konstancin Jez. 1:2
Brilux – KS Raszyn 2:1
Awans do fina³ów: KS Raszyn i Brilux
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integracja œrodowiska sportu powszechnego. Do turnieju zg³osi³o siê
siedem zespo³ów, które w drodze losowania podzielono na dwie grupy. W
grupie A rywalizowa³y dru¿yny: Brilux
Konstancin Jez., KS Raszyn, KS Pla¿a
Piaseczno o raz ZNP Konstancin Jez.
Wynik meczu o 3 miejsce
Lesznowola – Nowicki Team 1:2

Grupa B
Nowicki Team – FOX 2:0
Lesznowola – FOX 2:0
Lesznowola – Nowicki Team2:0
Awans do fina³ów: Lesznowola i Nowicki Team
Wyniki meczy pó³fina³owych
KS Raszyn – Lesznowola 2:0
Brilux – Nowicki Team 2:0

Wynik meczu o 1 miejsce
KS Raszyn – Brilux 2:1
Klasyfik
acja kkoñcowa:
oñcowa:
Klasyfikacja
1. Miejsce KS Raszyn
2. Miejsce Brilux Konstancin Jez.
3. Miejsce Nowicki Team
4. Miejsce Lesznowola
Miejsca 5-7: ZNP Konstancin Jez., KS Pla¿a Piaseczno, FOX,
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W grupie B znalaz³y siê zespo³y: Nowicki Team, FOX Lesznowola. W grupach dru¿yny gra³y systemem „ka¿dy
z ka¿dym”. Po dwie najlepsze dru¿yny z ka¿dej grupy awansowa³y do pó³fina³ów. Z grupy A do fina³ów przesz³y dru¿yny: Brilux i KS Raszyn, natomiast z grupy B awansowa³y zespo³y
Nowicki Team i Lesznowola. W pierwszym meczu pó³fina³owym Brilux (I
miejsce w gr. A) doœæ ³atwo rozprawi³
siê z Nowicki Team (II miejsce w gr. B)
2:0 w setach. W drugim meczu pó³fina³owym: Lesznowola (I miejsce w gr.
B) nieznacznie uleg³a zespo³owi z Raszyna (II miejsce w gr. A) przegrywa-

j¹c obydwie partie 23:25 i w ca³ym
meczu 0:2. W meczu o trzecie miejsce spotka³y siê dru¿yny, które ze
sob¹ rywalizowa³y w grupie. Nowicki
Team zrewan¿owa³ siê za pora¿kê w
grupie pokonuj¹c Lesznowolê 2:1 i
tym samym sta³ siê br¹zowym medalist¹ turnieju. W meczu na szczycie o
zwyciêstwie w turnieju decydowa³ tiebreak, w którym wiêksz¹ determinacj¹ walki wykaza³a siê dru¿yna z KS
Raszyn.
W trakcie turnieju wy³oniono równie¿ najlepszego atakuj¹cego, najlepszego rozgrywaj¹cego i najlepszego
zawodnika turnieju. Puchar najlepiej

rozgrywaj¹cego przypad³ zawodnikowi z KS Raszyn – Wojtkowi Boñkowskiemu, zaœ najlepszym atakuj¹cym
turnieju zosta³ Marcin Brzeski równie¿
reprezentant KS Raszyn. Tytu³ najlepszego zawodnika turnieju przypad³ Dorianowi Kowasz (Brilux).
Serdeczne podziêkowania nale¿¹
siê sponsorom imprezy:
Browarom Jab³onowo, Firmie „Mist”
Trofea Sportowe, PHU Komfort – Ma³gorzata Kiljañczyk.

I Bieg Magdalenki

lina Ryczywolska. Wœród ch³opców
wygra³ Samuel Walczak przed Mateuszem Rautensztrauch-Gerc i Gaw³em Kot.

Na starcie biegu g³ównego na dystansie 10 km wystartowa³o 115 zawodników i zawodniczek. Wœród
Pañ I Bieg Magdalenki z czasem
39min. 15sek. wygra³a Agnieszka Sypek (Entre.pl Team). Niespe³na 2
min. póŸniej do mety dobieg³a Beata Andres (Entre.pl Team), za któr¹
uplasowa³a siê Dominika Stawczyk
(AZS £ódŸ). Zwyciêzc¹ I Biegu Magdalenki mê¿czyzn zosta³ Marcin Kufel z Entre.pl Team (33min. 23 sek.).
Drugie miejsce na przys³owiowym
pudle przypad³o Robertowi Celiñskiemu (UNTS Warszawa), a trzecie
Jaros³awowi Kostrzewskiemu (Entre.pl Team)

Po raz pierwszy w Magdalence 3
czerwca br. odby³ siê bieg uliczny na
dystansie 10 km. Ceremonii otwarcia dokonali Wójt Gminy Lesznowola Pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik
wraz z Prezesem Zarz¹du Entre.pl
Team Panem Andrzejem Chomczykiem.
Przed biegiem g³ównym do rywalizacji stanê³y dzieci i m³odzie¿,
które œciga³y siê na dystansach
700m i 1400m. Pierwszy bieg w
kategorii 7-9 lat (700m) wystartowa³a Pani Wójt Gminy Lesznowola wystrza³em z pistoletu, daj¹c tym samym sygna³ rozpoczêcia zmagañ
wœród najm³odszych uczestników
biegu. Pierwsza na mecie znalaz³a siê
Eliza Kolak, za któr¹ uplasowa³y siê
kolejno Weronika Rz¹dkowska i Pau-

W kategorii 10-12 lat wœród
dziewcz¹t pierwsze miejsce zajê³a
Amanda Kolak. Drugie i trzecie
miejsce zajê³y reprezentantki z ZS
w Nowej Iwicznej Katarzyna Kornatowska i Zuzanna Rosa. U ch³opców
na mecie pierwszy zameldowa³ siê
Piotr Marecki, za którym na metê
wpadli Bartosz Ignaczak z ZS im.
Jana Paw³a II w £azach i Pawe³ Stefañski.
W biegu na dystansie 1400m (kategoria 13-15 lat) podium zdominowali reprezentanci Gminy Lesznowola. Wœród dziewcz¹t Katarzyna
Podskarbi – I miejsce, Klaudia Zegarska – II miejsce (obydwie z ZS im.
Jana Paw³a II w £azach) i Natalia
Brzozowska (ZS w
Nowej Iwicznej) –
trzecie miejsce. W
biegu
ch³opców
pierwszy by³ Piotr Cichowlas (ZS w Nowej
Iwicznej). Drugi do
mety dobieg³ S³awomir Kulawik z ZSP w
Lesznowoli. Na najni¿szym stopniu podium stan¹³ Jakub Janiga (ZS w Nowej
Iwicznej).

Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista
ds. sportu i rekreacji

W biegach uczestniczy³o oko³o 200
zawodników i zawodniczek, którzy
otrzymali pami¹tkowe koszulki, a na
mecie czeka³ s³odki poczêstunek i napoje ch³odz¹ce. Zwyciêzcy w poszczególnych kategoriach zostali obdarowani nagrodami i pucharami, które
wrêczali pani Mariola UczkiewiczKampczyk – Sekretarz Gminy Lesznowola; radni Gminy Lesznowola: Wies³awa Komorowska, Wies³aw Michalski, Jerzy Wiœniewski; Dyrektor Zespo³u Obs³ugi Placówek Oœwiatowych
w Lesznowoli – p. Jacek Bulak i Prezes Zarz¹du Entre.pl Team – Andrzej
Chomczyk.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista
ds. sportu
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III MITYNG GMINY LESZNOWOLA W SKOKU WZWY¯
Dnia 20 czerwca br. w hali sportowej
w £azach odby³ siê III Mityng Gminy Lesznowola w Skoku Wzwy¿ – „Która Szko³a
Podskoczy Wy¿ej?”. Impreza ta by³a organizowana przy udziale œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQAL,
której partnerem jest Gmina Lesznowola. Projekt ten realizuje budowê przedsiêbiorstwa spo³ecznego dla osób z dysfunkcj¹ autyzmu w Wilczej Górze.
W zawodach wystartowa³y 4 reprezentacje Zespo³ów Szkó³ Publicznych z
Gminy Lesznowola: Mrokowa, Nowej
Iwicznej, Lesznowoli i £az. Ka¿da szko³a
reprezentowana by³a przez szeœæ zawodniczek i szeœciu zawodników. Zwyciêska
szko³a zosta³a wy³oniona na podstawie
sumy wyników uzyskanych przez jej reprezentantów. Zawody odbywa³y siê na
dwóch zeskokach, co sprawi³o, ¿e rywalizacja miêdzy ch³opcami i dziewczêtami by³a bardziej widowiskowa. Celem
zawodów by³o popularyzowanie skoku
wzwy¿ jako jednej z konkurencji „Królowej Sportu”, mo¿liwoœæ zetkniêcia siê
m³odzie¿y szkolnej z imprez¹ organizowan¹ na wzór wielkich mityngów oraz
propagowanie zdrowia przez sport.

W y n i k i
1
2
3
4

O godz. 9:15 Pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik - Wójt Gminy Lesznowola
oraz Pan Jacek Bulak – Dyrektor Zespo³u
Obs³ugi Placówek Oœwiatowych otworzyli oficjalnie mityng, po którym nast¹pi³a rozgrzewka z zaproszonym goœciem
– Sylwestrem Bednarkiem (rekordzista
Polski Juniorów w skoku wzwy¿ do lat
16 2.22m., uczestnik Mistrzostw Œwiata
w Marrakeszu 2005 – 4 miejsce). O godz.
9:45 rozpoczê³a siê czêœæ g³ówna imprezy, czyli konkurs skoków.
Pierwsza wysokoœæ, na której ustawiona by³a poprzeczka (80 cm) nie stanowi³a dla zawodników ¿adnego problemu. Z czasem poprzeczka wêdrowa³a do góry eliminuj¹c poszczególnych
reprezentantów szkó³. Wraz z wzrastaj¹c¹ wysokoœci¹ do pokonania przez zawodników imprezie towarzyszy³y wiêksze emocje. Wœród dziewcz¹t najlepszym wynikiem (140 cm) wylegitymowa³a siê Aneta Krawczyk z kl. 2 Gimnazjum z Lesznowoli. U ch³opców Arkadiusz Michrowski z 3 klasy Gimnazjum
w Mrokowie ustanowi³ nowy rekord
Gminy Lesznowola (165cm, poprzedni
rekord 162cm). W przerwach miêdzy
skokami odby³ siê pokaz brazylijskiej

M i t y n g u

KL ASYFIK ACJA SZKÓ£
Zespó³ Szkó³ Publicznych w £azach
Zespó³ Szkó³ Publicznych w Mrokowie
Zespó³ Szkó³ Publicznych w Lesznowoli
Zespó³ Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej

K L A S Y F I K A C J A D Z I E W C Z ¥T
KLASYFIKACJA KLAS 4
1 Aleksandra Szalwa (Nowa Iwiczna)
2 Paulina Perzyna
(Lesznowola)
115
3 Paulina Dybcio
(Mroków)
4 Marta Rudnik
(£azy)

1554 pkt
1550 pkt
1537 pkt
1180 pkt

115

110
95

1
2
3
4

KLASYFIKACJA KLAS 5
Zuzanna Rosa
(Nowa Iwiczna)
Marta Samoraj
(£azy)
Monika Olczak
(Mroków)
Zuzanna D¹browska (Lesznowola)

115
105
105
90

1
2
3
4

KLASYFIKACJA KLAS 6
Wioletta Podsibirska (Lesznowola)
Agata Sówka
(Mroków)
Katarzyna ¯ak
(£azy)
Paulina Nowowiejska (Nowa Iwiczna)

133
130
120
115
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sztuki walki z elementami tañca i akrobatyki – Capoeira.
W klasyfikacji koñcowej pierwsze
miejsce zaj¹³ Zespó³ Szkó³ w £azach uzyskuj¹c 1554cm, za którym uplasowa³a siê
dru¿yna z Zespo³u Szkó³ w Mrokowie1550cm. Kolejne miejsca zajmowali:
trzecie Zespó³ Szkó³ Publicznych w Lesznowoli (1537cm) i zaszczytne czwarte
Zespó³ Szkó³ w Nowej Iwicznej (1180cm).
Ka¿da szko³a w zale¿noœci od miejsca
zosta³a uhonorowana nagrod¹ pieniê¿n¹ z przeznaczeniem na zakup dla szko³y sprzêtu sportowego. Bardzo cieszy
fakt, ¿e poziom sportowy uczestników
podnosi siê z roku na rok, a skok wzwy¿
staje siê popularn¹ dyscyplin¹ wœród
dzieci i m³odzie¿y z Gminy Lesznowola.
Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê
fundatorom nagród finansowych z przeznaczeniem na sprzêt sportowy:
l Firmie JARPER – I nagrody,
l Realizatorom Projektu EQUAL – II nagrody,
l Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych – III nagrody,
l Zespo³owi Obs³ugi Placówek Oœwiatowych w Lesznowoli.

1
2
3
4

KLASYFIKACJA KLAS 1
Klaudia Zegarska
(£azy)
Ewelina Kozakiewicz
(Nowa Iwiczna)
Jagoda Czarnecka
(Mroków)
Natalia Kotomska
(Lesznowola)

136
120
120
120

1
2
3
4

KLASYFIKACJA KLAS 2
Aneta Krawczyk
(Lesznowola)
Joanna B³a¿ejewska
(£azy)
Natalia Brzozowska
(Nowa Iwiczna)
Karolina Marzec
(Mroków)

142
133
120
120

1
2
3
4

KLASYFIKACJA KLAS 3
Lucyna Kozie³
(£azy)
Marta Kamiñska
(Lesznowola)
Joanna Lenart
(Mroków)
Justyna Gr¹dzka
(Nowa Iwiczna)

125
125
120
—

KLASYFIKACJA GENERALNA
1 Aneta Krawczyk
(Lesznowola, 2)
2 Klaudia Zegarska
(£azy, 1)
3 Wioletta Podsibirska
(Lesznowola, 6)
4 Joanna B³a¿ejewska
(£azy, 2)
5 Agata Sówka
(Mroków, 6)
6 Lucyna Kozie³
(£azy, 3)
7 Marta Kamiñska
(Lesznowola, 3)

142
136
133
133
130
125
125
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8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Katarzyna ¯ak
Natalia Brzozowska
Ewelina Kozakiewicz
Joanna Lenart
Jagoda Czarnecka
Natalia Kotomska
Karolina Marzec
Zuzanna Rosa
Aleksandra Szalwa
Paulina Nowowiejska
Paulina Perzyna
Paulina Dybcio
Marta Samoraj
Monika Olczak
Marta Rudnik
Zuzanna D¹browska
Justyna Gr¹dzka

(£azy, 6)
(Nowa Iwiczna, 2)
(Nowa Iwiczna, 1)
(Mroków, 3)
(Mroków, 1)
(Lesznowola, 1)
(Mroków, 2)
(Nowa Iwiczna, 5)
(Nowa Iwiczna, 4)
(Nowa Iwiczna, 6)
(Lesznowola, 4)
(Mroków, 4)
(£azy, 5)
(Mroków, 5)
(£azy, 4)
(Lesznowola, 5)
(Nowa Iwiczna, 3)

120
120
120
120
120
120
120
115
115
115
115
110
105
105
95
90
—

1
2
3
4

KL ASYFIKACJA CH£OPCÓW
KLASYFIKACJA KLAS 4
Filip Targowski
(£azy)
Artur Sarnowski
(Mroków)
Jakub Iwan
(Lesznowola)
Adam Popis
(Nowa Iwiczna)

125
120
110
105

1
2
3
3

KLASYFIKACJA KLAS 5
Artur Kampczyk
(£azy)
Seweryn Strzyszewski (Nowa Iwiczna)
Tomasz Kulawik
(Lesznowola)
Kamil Dêbski
(Mroków)

130
130
125
125

1
2
3
4

KLASYFIKACJA KLAS 6
Rafa³ Król
(£azy)
Piotr Tomaski
(Mroków)
Mateusz Krzaczek
(Lesznowola)
Maciej Skronik
(Nowa Iwiczna)

135
130
130
120

1
2
3
4

KLASYFIKACJA KLAS 1
Tomasz Dybcio
(Mroków)
Mateusz Majos
(£azy)
Piotr Zdybel
(Lesznowola)
Konrad Kowalski
(Nowa Iwiczna)

150
140
135
110

Wspólne zdjêcie zawodników

1
2
3
4

KLASYFIKACJA KLAS 2
Damian Niewczas
(Lesznowola)
Krzysztof Jarosz
(Mroków)
Mateusz Lipiec
(£azy)
Alek Nadrowski
(Nowa Iwiczna)

155
155
150
130

1
2
3
4

KLASYFIKACJA KLAS 3
Arkadiusz Michrowski (Mroków)
Wiktor Wjatkowski
(£azy)
Arkadiusz ¯o³nierski
(Lesznowola)
Jakub Skalski
(Nowa Iwiczna)

165
160
157
—

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23

KL ASYFIKACJA GENERALNA
Arkadiusz Michrowski (Mroków, 3)
Wiktor Wjatkowski
(£azy, 3)
Arkadiusz ¯o³nierski
(Lesznowola, 3)
Damian Niewczas
(Lesznowola, 2)
Krzysztof Jarosz
(Mroków, 2)
Mateusz Lipiec
(£azy, 2)
Tomasz Dybcio
(Mroków, 1)
Mateusz Majos
(£azy, 1)
Piotr Zdybel
(Lesznowola, 1)
Rafa³ Król
(£azy, 6)
Artur Kampczyk
(£azy, 5)
Piotr Tomaski
(Mroków, 6)
Alek Nadrowski
(Nowa Iwiczna, 2)
Mateusz Krzaczek
(Lesznowola, 6)
Seweryn Strzyszewski (Nowa Iwiczna, 5)
Tomasz Kulawik
(Lesznowola, 5)
Kamil Dêbski
(Mroków, 5)
Filip Targowski
(£azy, 4)
Artur Sarnowski
(Mroków, 4)
Maciej Skronik
(Nowa Iwiczna, 6)
Konrad Kowalski
(Nowa Iwiczna, 1)
Jakub Iwan
(Lesznowola, 4)
Adam Popis
(Nowa Iwiczna, 4)
Jakub Skalski
(Nowa Iwiczna, 3)

165
160
157
155
155
150
150
140
135
135
130
130
130
130
130
125
125
125
120
120
110
110
105
—

Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu

Dyr. Bogumi³ Pa³czak wrêcza puchar
Arturowi Kampczykowi – zwyciêzcy klas V
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K A L E N D A R I U M
Gminnego Orodka Kultury w Lesznowoli
czer
wiec – wrzesieñ 2006
czerwiec
W iêcej szczegó³ów znajd¹ PPañstwo
añstwo na stronie internetowej GOK www
.gok-lesznowola.pl lub tel. 022 757 92 09
www.gok-lesznowola.pl
Termin

Tytu³

Miejsce

3 czerwca

VIII Piknik
Gmina Lesznowola
Dzieciom

Strzelnica
w Lesznowoli

4 czerwca

Udzia³ Zespo³u TÊCZA
w Koncercie Fina³owym
Mazowieckiego Festiwalu
Zespo³ów Obrzêdowych

8 czerwca

Fina³ Pieszo-rowerowego
Rajdu „Szlakiem naszej
pamiêci

Mazowieckie
Centrum Kultury
i Sztuki (MCKiS)
Warszawa, ul.
Elektoralna 12
Sala
konferencyjna
Urzêdu Gminy

24 czerwca

VII Festyn
Powitanie Lata

Magdalenka,
Górki Piaskowe
przy ul.
Brzozowej

1530-2400

25 czerwca

Dni Mazowsza – udzia³
zespo³u Têcza w
koncercie fina³owym

Warszawa –
£azienki
Królewskie –
Teatr na wodzie

1545

25 czerwca

3- 8 lipca

28 lipca
do
4 sierpnia

19-26
sierpnia

9-10
wrzenia
23
wrzenia
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Gminny Dzieñ Stra¿aka

Wycieczka: Szlakiem
kresowych fortec

Godzina

1500-2100

1500

1100

Zamienie
Boisko przy
ul. B³êdnej

1315-2200

Ukraina

Wyjazd z
parkingu
przy
Urzêdzie
Gminy
600

Wyjazd zespo³ów
Têcza i £adne Kwiatki
Wyjazd
na X Festiwalu
- Kamieñ
z £az
o godz. 600
Pomorski
Wspó³czesnej Kultury
- Strze¿ewko
z Nowej
Ludowej
Woli o 615
oraz udzia³ w warsztatach
taneczno-wokalnych
Stacjonarny pobyt nad
Wyjazd
morzem dla rodzin
z parkingu
z dzieæmi po³¹czony
przy
Jastrzêbia Góra
z wycieczkami
Urzêdzie
krajoznawczymi na Hel
Gminy
i do Gdañska
700

Uwagi
-

Wyst¹pili:
kwartet Rampa
dzieci z zespo³ów artystyczne GOK
Teatr Malutki
zespó³ Ex problem

Zespó³ Têcza zdoby³ g³ówn¹ nagrodê
Festiwalu za inscenizacjê muzycznowokaln¹ „Wesele wilanowskie”
G³ówny organizator – wiatowy
Zwi¹zek ¯o³nierzy AK – oddzia³
Helenów.
W programie:
- Konkursy i zawody sportowe dla
dzieci i m³odzie¿y,
- zespó³ cygañski Czerwone Korale
- zabawa taneczna
Zespó³ zaprezentuje
Wesele wilanowskie
W czêci artystycznej wyst¹pi¹:
- £adne Kwiatki z tañcami
narodowymi oraz wspó³czesnymi
w opracowaniu choreograficznym
Wioletty Milczuk
- Iza Piortak z mini recitalem
- dzieci z przedszkola w Zamieniu
Czekaj¹ na nas sentymentalne,
urokliwe miejsca i nasza wspania³a
historia

4-dniowe warsztaty taneczno-wokalne
poprowadz¹ profesjonalni instruktorzy:
Wioletta Milczuk, Tomasz Nowak
i Grzegorz Toporowski

Dni Lesznowoli

Nowe boisko
w Lesznowoli

do
uzgodnienia

XX-lecie zespo³u TÊCZA

wietlica w
Nowej Woli

Koncert Gwiazdy:
NORBI z zespo³em
Zawody sportowe i inne atrakcje
(szczegó³y po 15 VIII)

1700

Program w trakcie ustalania

