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W y d a r z e n i a
Wójt Gminy w Sejmie RP
19 wrzeœnia Sala K
olumnowa Sejmu wype³niona by³a
Kolumnowa
k obietami z ca³ej PPolski.
olski. Organizatorem K
onferencji
Konferencji
„Nie ma Samorz¹dnoœci bez K
obiecoœci” by³a PParlamenarlamenKobiecoœci”
tarna grupa kkobiet.
obiet.

Podczas licznych wyst¹pieñ uczestnicy starali siê odpowiedzieæ na pytanie
dlaczego tak ma³o polskich kobiet
uczestniczy w ¿yciu publicznym.
Za sto³em prezydialnym zasiadali: Marek Jurek – marsza³ek Sejmu RP, pos³anki: Alicja Olechowska – przewodnicz¹ca
Parlamentarnej Grupy Kobiet oraz Halina Molka, El¿bieta Ratajnak i Anna Paku³a – Sacharczuk, podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej – Joanna Kluzik-Rostkowska, pose³
Adam Szenfeld, radca Ambasady Szwecji

Mika Lavsson oraz
Eryk Misiewicz.
W d³ugiej i niezwykle interesuj¹cej dyskusji podkreœlano wyj¹tkowo ma³y udzia³
polskich kobiet zarówno w Samorz¹dzie,
jak i polityce.
G³os zebra³y Panie z ró¿nych instytucji oraz partii politycznych. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê wypowiedzi
Julii Pitery, Bali Marzec i Nelly Rokity.
Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt
Gminy Lesznowola zosta³a zaproszona
do wyg³oszenia referatu na temat porównania udzia³u kobiet w ¿yciu publicznym
w Lesznowoli, w Polsce i Unii Europejskiej. W 25-minutowym wyst¹pieniu Pani
Wójt przybli¿y³a zgromadzonym specy-

Z³ota Kielnia z Ró¿¹
dla Lesznowoli
25 wrzeœnia b.r
b.r.. ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany PROFILE przyzna³ Gminie LLesznowola
esznowola Z³ot¹ Kielniê
zR
ó¿¹ za harmonijny rozwój, nieustann¹ trosk
ê o po
Ró¿¹
troskê
po-prawê warunk
ów ¿ycia mieszk
añców oraz wspieranie
warunków
mieszkañców
przedsiêbiorczoœci.
W imieniu Wójta Gminy wyró¿nienie to odebra³ Pan Jacek
Bulak – Dyrektor Zespo³u Obs³ugi Placówek Oœwiatowych.
Podczas uroczystoœci zauwa¿ono, ¿e du¿y wk³ad Samorz¹du Gminy Lesznowola w polepszenie warunków ¿ycia
mieszkañców, a tak¿e warunków inwestycyjnych oraz dynamiczny rozwój, bogata infrastruktura drogowa i spo³eczna, zosta³y ju¿ niejednokrotnie docenione i nagrodzone
przez ekspertów zewnêtrznych.
Pan Wies³aw Wójcik – Prezes Zarz¹du Profile-Biznes Sp.
z o.o. gratuluj¹c osi¹gniêtych sukcesów ¿yczy³, aby w dalszym ci¹gu Lesznowola by³a przyk³adem dynamicznego rozwoju dla innych polskich gmin.
p.r

fikê Gminy Lesznowola, opowiadaj¹c
zarówno o dynamicznym rozwoju gminy , dokonaniach Samorz¹du Lesznowoli
a tak¿e paniach zasiadaj¹cych w Radzie
Gminy, bêd¹cych so³tysami, pracownicach urzêdu i gminnych jednostek organizacyjnych, oraz aktywnych mieszkankach – liderkach spo³ecznoœci lokalnej.
Wyst¹pienie to by³o po wielokroæ
przerywane oklaskami, a na koniec Pani
Wójt otrzyma³a gratulacje zarówno od
pañ pos³anek, jak i uczestniczek konferencji.
Na koniec minister Pani Joanna Kluzik – Rostkowska stwierdzi³a, ¿e kobiety w Polsce powinny stan¹æ do zmagañ
wyborczych, bo to w³aœnie one potrafi¹
porozumiewaæ siê ponad podzia³ami.
p.r.

Certyfikat Fair Pley 2006
i tytu³ Z³ota Lokalizacja
Biznesu dla Lesznowoli
29 wrzeœnia br
onkursu „„Gmina
Gmina
br.. podczas Gali V edycji kkonkursu
Fair Play
owana LLok
ok
alizacja Inwestycji, uho
Play”” – Certyfik
Certyfikowana
okalizacja
uho-norowano gminy wyró¿nione za rozwój dzia³alnoœci
gospodarczej i sprzyjanie inwestowaniu. W
ielki sukWielki
ces odnios³a gmina LLesznowola,
esznowola, która po raz czwarty
otrzyma³a certyfik
at i po raz drugi tytu³ – Z³ota LLok
ok
alicertyfikat
okalizacja Biznesu.
Certyfikat, tytu³ oraz god³o promocyjne „Gmina Fair Play”
– Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji – przyznawane s¹ gminom, które zapewniaj¹ coraz lepsze warunki obs³ugi inwestorów i mieszkañców miasta, promuj¹ etykê w dzia³aniach
urzêdu i pracowników gminy.
Z³ota Lokalizacja Biznesu – prawo do u¿ywania tego tytu³u
maj¹ gminy, które przez trzy lata spe³nia³y wymagania konkursu i programu certyfikacyjnego, rozwija³y siê, realizowa³y
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l zwiêkszanie zainteresowania inwestorów i mediów gminami bior¹cymi
udzia³ w konkursie.
Gmina Fair Play to gmina, która:
l podejmuje aktywne dzia³ania w celu
przyci¹gniêcia inwestorów,
l dotrzymuje podjêtych zobowi¹zañ,
l polepsza swoj¹ infrastrukturê,
l charakteryzuje siê praworz¹dnoœci¹ i
wysokim poziomem etycznym pracowników gminy,
l promuje pro-ekologiczne inwestycje
i obiekty dostosowane do potrzeb
osób niepe³nosprawnych.

Wójt Gminy Lesznowola wœród uhonorowanych gmin

zamierzone cele i przedsiêwziêcia inwestycyjne, a Kapitu³a Konkursu przyzna³a
im certyfikat „Gmina Fair Play” w trzech
kolejnych edycjach.
Celem konkursu „Gmina Fair Play” jest
przede wszystkim:
l identyfikacja i promocja gmin przyjaznych dla inwestorów,
l kreowanie wzorców skutecznej promocji inwestycji przez gminy,

l wsparcie skutecznych w³adz samorz¹dowych w ich wysi³kach na rzecz przyci¹gniêcia nowych inwestycji,
l promocja wspó³pracy pomiêdzy biznesem a gminami,
l pomoc gminom w wymianie informacji na temat efektywnych metod promocji inwestycji,
l wdra¿anie wysokich standardów
etycznych wœród pracowników gmin,

Regulamin certyfikacji wyznacza 10
obszarów, w których badana jest przyjaznoœæ inwestycyjna gminy. W obrêbie
ka¿dego z badanych obszarów jest od
kilku do kilkunastu podzakresów. Gmina uzyskuje niezale¿n¹ i uczciw¹ informacjê o tym jak oceniana jest realizacja
procesów inwestycyjnych. Opracowane
wyniki badañ danej gminy zostaj¹ ujête
w raporcie marketingowym dostarczanym ka¿dej gminie.
pr.

Lesznowola Przyjazna Przedsiêbiorczoci
30 wrzeœnia b.r. Maria Jolanta Batycka-W¹sik odebra³a kolejne wyró¿nienie potwierdzaj¹ce profesjonalizm w zarz¹dzaniu regionem oraz otwartoœæ na potrzeby
lokalnej przedsiêbiorczoœci..
„Samorz¹d Przyjazny Przedsiêbiorczoœci” to pierwsza edycja konkursu zorganizowanego przez Zwi¹zek Pracodawców
Warszawy i Mazowsza, Polsk¹ Konfederacjê Pracodawców Prywatnych, Europê
2000 Consulting Sp. z o.o. pod honorowym
patronatem Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji oraz Ministra Gospodarki.
Gmina Lesznowola zajê³a pierwsze
miejsce otrzymuj¹c dyplom i z³ot¹ statuetkê „Samorz¹d Przyjazny Przedsiêbiorczoœci”. Nagroda ta, to najwiêksze
wyró¿nienie, jakie mog¹ otrzymaæ samorz¹dowcy z r¹k przedsiêbiorców.
Celem konkursu by³o wy³onienie i
promocja tych gmin, które stwarzaj¹ dla
inwestorów dogodne warunki funkcjonowania i rozwoju; tych gmin, które poprzez wspó³pracê z firmami podejmuj¹
kroki w celu stwarzania nowych miejsc
pracy, a przede wszystkim potrafi¹ zadbaæ o istniej¹ce podmioty gospodarcze.
Ocenie podlega³a dynamika rozwoju
gminy w latach 2004-2005, a tak¿e dzia-
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Zauwa¿ono, ¿e pozyskiwanie inwestorów
na rynkach lokalnych jest szans¹ na
zmniejszenie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy.
p.r

³ania przygotowuj¹ce gminê do warunków obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej (m.in. wdro¿enie systemów jakoœci, przygotowanie kadry
zarz¹dzaj¹cej)
Podczas sobotniej Wielkiej Gali
Konkursu na „Mazowieck¹ Firmê
Roku 2005” i „Samorz¹du Przyjaznego Przedsiêbiorczoœci” g³os zabrali m.in. Henryka Bochniarz –
Prezydent Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Jacek Ca³us – Prezes Zwi¹zku
Pracodawców Warszawy i Mazowsza, a tak¿e przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. Prowadz¹cy podkreœlali
koniecznoœæ poprawy warunków
sprzyjaj¹cych rozwojowi przedsiêbiorczoœci w Polsce, w tym tak¿e wspó³dzia³anie pomiêdzy Maria Jolanta Batycka-W¹sik ze z³ot¹ statuetk¹ oraz
przedsiêbiorcami i samorz¹dami. pami¹tkowym dyplomem
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W dniu 2 paŸdziernika br. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji zorganizowa³o konferencjê zamykaj¹c¹ konkurs „Przyjazny urz¹d administracji samorz¹dowej”, w ramach programu Phare 2003 „ Wzmacnianie wdra¿ania Strategii Antykorupcyjnej”.
Konkurs Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji „Przyjazny urz¹d administracji samorz¹dowej” organizowany jest wspólnie z trzema ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorz¹du terytorialnego: Zwi¹zkiem Miast Polskich, Zwi¹zkiem Gmin Wiejskich RP i
Zwi¹zkiem Powiatów Polskich.
Do udzia³u w konferencji zosta³a zaproszona Pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt Gminy Lesznowola oraz Mariola Uczkiewicz-Kampczyk – Sekretarz
Gminy oraz Hanna Kosik – Przewodnicz¹ca Rady Gminy
W trakcie konferencji wrêczone zosta³y nagrody dla laureatów konkursu w
4 kategoriach:
1) miasta na prawach powiatu i gminy
o statusie miasta powy¿ej 50 000
mieszkañców,
2) gminy o statusie miasta poni¿ej
50 000 mieszkañców i gminy miejsko-wiejskie,
3) gminy wiejskie,
4) powiaty,
Gmina Lesznowola uzyska³a I miejsce
w kategorii gmin wiejskich otrzymuj¹c
pami¹tkowy dyplom i laptop. Nagrodê
wrêczy³ Pe³nomocnik Rz¹du ds. Samorz¹du Terytorialnego, Sekretarz Stanu w
MSWiA – Jaros³aw Zieliñski.
Zwyciêskie samorz¹dy zaprezentowa³y nagrodzone rozwi¹zania s³u¿¹ce bardziej przyjaznej obs³udze klientów administracji publicznej.

Lesznowola
Aktywn¹ Gmin¹
Dnia 21 paŸdziernik
paŸdziernikaa br
br.. podczas
Aktywnego PPikniku
ikniku z Gwiazdami
Sportu i Estrady odby³o siê og³oszenie wynik
ów i wrêczenie nagród w
wyników
k onkursie na „„Aktywn¹
Aktywn¹ Gminê”. PPaatronat honorowy nad kkonkursem
onkursem
obj¹³ Marsza³ek W
ojewództwa MaWojewództwa
zowieckiego.
Celem konkursu – zorganizowanego
przez fundacjê Aktywni – by³o wy³onienie regionów, które najbardziej dbaj¹ o

MSWiA przyzna³o
Urzêdowi Gminy Lesznowola
I miejsce w Polsce
Prezentacji lesznowolskiego programu dokonali: Ma³gorzata Weidl – Kierownik Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz Tomasz Grochowski – Informatyk.
Gmina Lesznowola do konkursu zg³osi³a nowoczesne rozwi¹zanie jakim jest
Informatyczny System Obs³ugi Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wraz z Interaktywnym Systemem Prezentacji w Internecie (na stronie www.lesznowola.waw.pl).
Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola w formie cyfrowej to usprawnienie obs³ugi Mieszkañców i Inwestorów a tak¿e usprawnienie
pracy Urzêdu w zakresie planowania
przestrzennego.
Rozwi¹zanie pozwala na podniesienie
jakoœci obs³ugi Mieszkañców w zakresie:
– b³yskawicznej informacji o ustaleniach obowi¹zuj¹cych
planów miejscowych;
– szybkiego przygotowania wypisów i wyrysów z
planów;
– ³atwego wyszukiwania
terenów o zadanej funkcji;
– sprawnej aktualizacji podzia³ów nieruchomoœci.
Mieszkañcy i Inwestorzy
korzystaj¹c ze strony internetowej Urzêdu mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ planów

popularyzacjê sportu, rekreacji i aktywnego trybu ¿ycia na swoim terenie. Pod
uwagê brane by³y imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Gminê,
konkursy i zawody sportowe oraz wszelkiego rodzaju promowanie aktywnoœci
ruchowej. Konkurs dotyczy³ tak¿e zaplanowanych i realizowanych gminnych inwestycji sportowych, w tym budowa
obiektów sportowych, jak równie¿ wynajmowanie i u¿yczanie bazy sportowej
dla mieszkañców Gminy.
Gmina Lesznowola spoœród ponad
350 gmin, które wziê³y udzia³ w konkursie zosta³a wyró¿niona i otrzyma³a nagrodê specjaln¹ w postaci nieodp³atnych

zdjêcie z MSWiA – podobne jest na II ok³adce
mo¿emy wyrzuciæ – wówczas powiêksze zdjêcie dolne

miejscowych – tekstow¹ i graficzn¹, wyszukiwaæ tereny o oczekiwanym przeznaczeniu, co znacz¹co u³atwia lokalizowanie nowych inwestycji
Konferencja zamykaj¹ca niniejszy
konkurs by³a kolejnym elementem kampanii edukacyjno-informacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w zakresie promowania przejrzystej,
sprawnej i przyjaznej administracji publicznej.
Celem konkursu by³o nie tyle wyró¿nienie samorz¹dów lokalnych, lecz upowszechnianie funkcjonuj¹cych dobrych
praktyk oraz wspieranie procesu œwiadomego uczenia siê od jednostek samorz¹dowych uznanych za najlepsze w zakresie sprawnej i przyjaznej obs³ugi
klientów administracji publicznej.
p.r.

szkoleñ na instruktora Nornic Walking i
Gymnastick. Wyró¿nienie z r¹k prezes
fundacji Aktywni w imieniu Pani Wójt
Marii Jolanty Batyckiej-W¹sik odebra³ Pan
Rafa³ Skorek – G³ówny Specjalista ds.
Sportu i Rekreacji.
pr.
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Akt lokacji i certyfikowany d¹b
w MYSIADLE
W pogodn¹ niedzielê 1 paŸdziernika mia³a miejsce w Mysiadle przy ulicy Kwiatowej niecodzienna uroczystoœæ – nadanie aktu lokacji pod Centrum Edukacji
i Sportu..
W swoim wyst¹pieniu Maria Jolanta
Batycka-W¹sik powiedzia³a, ¿e jest to
chwila bardzo donios³a, gdy¿ w³aœciwie
od tego momentu rozpoczyna siê proces inwestycyjny nowego obiektu oœwiatowego na trzy hektarowej dzia³ce w Mysiadle.
W dalszej czêœci Pani Wójt
stwierdzi³a: „Gmina Lesznowola
prze¿ywa dynamiczny rozwój. W
innych gminach dzieci kolejnych
roczników ubywa, szko³y s¹ likwidowane – u nas budowane s¹
nowe obiekty, a obiekty starsze –
modernizowane. Nasze placówki
s¹ coraz lepiej wyposa¿one – wychodz¹c znacznie przed polskie
realia i krajowe standardy. Wysoki poziom edukacji jest dla nas
priorytetem. Wydatki zwi¹zane z
oœwiat¹, stanowi¹ w ostatnich latach oko³o 40% bud¿etu gminy.
Mieszkañców w naszej gminie przybywa; zwiêksza siê te¿
liczba dzieci i m³odzie¿y. W
roku 2000 zakoñczyliœmy budowê III etapu obiektu Zespo³u
Szkó³ w Nowej Iwicznej, w 2004
– zakoñczono budowê w £azach
za tydzieñ uroczyœcie otworzymy stadion sportowy z aren¹
lekkoatletyczn¹, kompleksem
boisk i torem ³uczniczym przy Zespole
Szkó³ w Lesznowoli, a w listopadzie podobnego stadionu w Nowej Iwicznej.
Trwa tak¿e wymiana pokrycia dachowego wraz z podwy¿szeniem ostatniej
kondygnacji szko³y w Lesznowoli, rozpocznie siê wkrótce kompleksowa modernizacja placów zabaw w Gminnym
Przedszkolu w Mysiadle.
W przysz³ym roku planujemy rozpoczêcie budowy nowego przedszkola w
Mysiadle i rozpoczêcie prac projektowych dla przedszkoli w Zamieniu i Wólce Kosowskiej oraz budowê nowoczesnych obiektów sportowych przy szko³ach w Mrokowie i £azach.
W naszych szko³ach i przedszkolach
pracuj¹ znakomite zespo³y nauczycieli,
o wysokich kwalifikacjach. S¹ oni wyj¹tkowo zaanga¿owani w pracê z uczniami
i wychowankami. Placówki realizuj¹ do-
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bre programy, a Samorz¹d finansuje szerok¹ gamê zajêæ pozalekcyjnych, aby
ka¿de dziecko mog³o poszerzaæ wiedzê
i zainteresowania, a tak¿e poprawiaæ

kondycjê fizyczn¹. W ka¿dej placówce nad rozwojem uczniów czuwa
psycholog, pedagog, logopeda i reedukator.
Reforma edukacji jest w toku; stale wprowadzane s¹ nowe uregulowania prawne. Zmiany oblicza polskiej oœwiaty nie daje siê dokonaæ
bez w³¹czenia w ten proces domu i
spo³ecznoœci lokalnej. Wszystkie
nasze placówki oœwiatowe w³¹czy³y rodziców we wspó³decydowanie
o szkolnej czy przedszkolnej edukacji. Samorz¹d wspiera starania na
rzecz integracji trzech naturalnych
œrodowisk ¿ycia i edukacji dzieci.
Rodzina, szko³a i gmina s¹ naturalnymi partnerami zainteresowanymi mo¿liwie najlepszym wykszta³ceniem oraz wychowaniem m³odych
ludzi.

Te wspólne wysi³ki znalaz³y swój wymiar i odzwierciedlenie w wynikach nauczania naszych szkó³. Œrednie testów
czy egzaminów po VI klasie szko³y podstawowej i III gimnazjum s¹ znacznie
wy¿sze ni¿ œrednia krajowa, wojewódzka, czy powiatowa”.
Wmurowanie aktu nadania dokonali
zarówno Samorz¹dowcy Gminy Lesznowola, jak i przyszli uczniowie tego
obiektu.
Dzieñ ten by³ wyj¹tkowy jeszcze z innego powodu. Zosta³ zasadzony na miejscu przysz³ej inwestycji d¹b szypu³kowy oznaczony numerem 1,
którego sadzonka zosta³a poœwiêcona przez Ojca Œwiêtego Benedykta XVI podczas wizyty w Polsce. D¹b bêdzie rós³ z inwestycj¹,
a potem wraz z m³odzie¿¹ jako
symbol potêgi i trwa³oœci.
Certyfikat zosta³ ods³oniêty
przez Pana Konrada Tomaszewskiego – G³ównego Analityka Lasów Pañstwowych, który przyczyni³ siê do otrzymania tego
wspania³ego daru przez Gminê
Lesznowola. Drzewo zosta³o posadzone wspólnie przez przedstawicieli Parlamentu (Pose³ Artur Zawisza), Lasów Pañstwowych (Konrad Tomaszewski –
G³ówny Analityk, Andrzej Borowski – Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych RDPL), Samorz¹d Gminy
(Maria Jolanta Batycka-W¹sik,
Radni Gminy Lesznowola z Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy Hann¹
Kosik na czele) oraz spo³ecznoœci Mysiad³a.
pr.
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WSPANIA£Y OBIEKT SPORTOWY JU¯ OTWARTY!
Otwarciu towarzyszy³y plejada gwiazd i fajerwerki.
Stadion przy ZSP w LLesznowoli
esznowoli sk³ada siê z: bie¿ni czterotoro
czterotoro-wej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej d³ugoœci 300 m,
boisk
ê no¿n¹ o nawierzchni z trawy syntetyczboiskaa do gr
gryy w pi³k
pi³kê
nej, kkortu
ortu tenisowego, zespo³u boisk wielofunk
cyjnych (k
oszy
wielofunkcyjnych
(koszy
oszy-k ówk
a, siatk
ówk
a) o nawierzchni syntetycznej oraz toru ³ucznisiatkówk
ówka)
ówka,
czego wraz z systemem strza³ochwytów
strza³ochwytów..
W dniu 8 paŸdziernika odby³o siê uroczyste otwarcie stadionu lekkoatletycznego z kompleksem boisk. Imprezê zaszczyci³o szereg znakomitych goœci, m³odzie¿
szkolna i mieszkañcy. Dzieñ by³ pogodny,
ale jak to w paŸdzierniku, niezbyt ciep³y.
O godzinie 14.00 rozpoczê³a siê czêœæ
oficjalna. Pani Maria Jolanta BatyckaW¹sik – Wójt Gminy Lesznowola w swoim przemówieniu powita³a wszystkich
goœci oraz podkreœli³a wagê jak¹ Samorz¹d Gminy przywi¹zuje do jakoœci gminnej oœwiaty. Podziêkowa³a i pogratulowa³a wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do budowy stadionu. W imieniu
mieszkañców, Wójtowi i Radzie Gminy
oraz pracownikom urzêdu podziêkowa³
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Pan
Ryszard Dusza. W imieniu nauczycieli i
spo³ecznoœci uczniowskiej podziêkowanie za ten wspania³y obiekt z³o¿y³ Pan
dyr. Bogumi³ Palczak.
Pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik, Pan
Ryszard Dusza oraz Aneta Krawczyk –
najlepsza sportsmenka ZSP Lesznowola
oficjalnie otworzyli stadion symbolicznym przeciêciem wstêgi. Obiekt zosta³
poœwiêcony przez ks. Miros³awa Cholewê proboszcza parafii œw. Marii Magdaleny w Magdalence.
Po czêœci oficjalnej rozpocz¹³ siê pokaz tresury psów, który przeprowadzi³a

Komenda Powiatowa Policji w
Piasecznie. Publicznoœæ mog³a podziwiaæ kunszt treserów oraz pos³uszeñstwo
czworonogów. Nastêpnie
konferansjer zaprosi³ zgromadzonych na stadionie goœci do uczestniczenia w grach i zabawach
dla wszystkich. Chêtnych do zmagañ
sportowych nie brakowa³o. Wœród najm³odszych najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê dmuchana zje¿d¿alnia
oraz atrakcje placu zabaw. Równoczeœnie
na torze ³uczniczym odbywa³ siê pokaz
strzelania z ³uku. Trener Drukarza Warszawa opowiedzia³ o tym ma³o popularnym sporcie w Polsce, a zawodniczki klubu, w tym mistrzyni Europy Beata Marcinkiewicz, zaprezentowa³y profesjonalny sprzêt strzelecki. Po pokazie mo¿na
by³o spróbowaæ swoich si³ oko w oko z
tarcz¹ w asyœcie profesjonalistów.
Kolejn¹ atrakcj¹ by³ mini miting lekkoatletyczny. Bra³y w nim udzia³ reprezentacje szkó³ gimnazjalnych z gminy
Lesznowola. Zawodnicy zmagali siê w
trzech konkurencjach biegowych (100,
200 oraz 600 m) oraz w skoku w dal. Oto
medaliœci ww. konkurencji:
BIEG NA 100 M DZIEWCZ¥T
1. Mizieliñska Anna – Nowa Iwiczna
2. Dudek Aleksandra –£azy
3. Woldan Kamila – Lesznowola
BIEG NA 100 M CH£OPCÓW
1. Dybcio Tomasz – Mroków
2. Kondracki Micha³ – Lesznowola
3. Fija³kowski Filip – Nowa Iwiczna
BIEG NA 200 M DZIEWCZ¥T
1. Rajkowska Sylwia – Lesznowola
2. Kaczmarczyk Ewa –Lesznowoala
3. Paku³a Paulina – Mroków
BIEG NA 200 M CH£ÓPCÓW
1. Gurtowski Marcin – Lesznowola
2. Przybylak Wojciech – Lesznowola
3. Maruszewski Hubert –£azy

BIEG NA 600 M DZIEWCZ¥T
1. Podskarbi Katarzyna – £azy
2. Brzozowska Natalia – Nowa Iwiczna
3. Perzyna Patrycja – Mroków
BIEG NA 600 M CH£ÓPCÓW
1. Tarkowski Hubert – Lesznowola
2. Kruszewski £ukasz – Mroków
3. Tarkowski Piotr – Lesznowola
SKOK W DAL DZIEWCZ¥T
1. Krawczyk Aneta – Lesznowola (znakomity wynik 5,20m)
2. Szlachciuk Sylwia – Nowa Iwiczna
3. Granat Joanna Mroków
SKOK W DAL CH£OPCÓW
1. Zdybel Piotr – Lesznowola
2. Jarosz Krzysztof – Mroków
3. Lipiec Mateusz – £azy
Z godziny na godzinê stadion zape³nia³ siê coraz wiêksz¹ iloœci¹ widzów. W
szczytowym momencie w imprezie
uczestniczy³o ponad tysi¹c osób.
G³ówn¹ atrakcj¹ uroczystoœci by³
mecz pi³ki no¿nej „Or³y Górskiego” kontra reprezentacja Gminy Lesznowola.
Dziewczêta ze szko³y stanowi¹ce zespó³
wokalny przeistoczy³y siê w zagrzewaj¹ce do gry chilliderki g³oœno zagrzewaj¹ce do walki. W dru¿ynie or³ów nie zabrak³o takich nazwisk jak Æmikiewicz
(kapitan zespo³u), Majewski, Furtok, Kalinowski (bramkarz), Czachowski, Cio³ek.
Goœcinie udzia³ w meczu wzi¹³ by³y premier RP Jan Krzysztof Bielecki. Lesznowolê reprezentowali panowie: Micha³
Wiœniewski, Janusz Piechociñski, Jaros³aw Perzyna, Tomasz Seliga, Pawe³ Janus, Zbigniew Marczak, Marcin Chuchliñski, Wojciech Lewicki, Miros³aw Karaœkiewicz, Marek Soko³owski, Rafa³ Suwa³a,
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Grzegorz Kwiatkowski, Rafa³ Skorek, S³awomir Komendarczyk. Licznie zgromadzona publicznoœæ ¿ywo dopingowa³a
swojej dru¿ynie a szczególnie Micha³owi Wiœniewskiemu, który wyst¹pi³ w
dosyæ nietypowej dla siebie roli – nie jako
gwiazda, ale jako mieszkaniec gminy.
Mi³y, otwarty, „swój” – takie komentarze mo¿na by³o us³yszeæ od tych mieszkañców, którzy mieli okazjê porozmawiaæ z piosenkarzem. Spo³eczne zaanga¿owanie w ¿ycie œrodowiska lokalnego na pewno zosta³o bardzo pozytywnie odebrane przez licznie zgromadzon¹ publicznoœæ. Dru¿yna Lesznowoli zo-

sta³a dodatkowo zmobilizowana do walki przez pani¹ wójt, która w stroju sportowym rozgrzewa³a siê wspólnie z zawodnikami, a nastêpnie rozpoczê³a mecz
pierwszym kopniêciem pi³ki. Spektakl
odby³ siê przy sztucznym oœwietleniu i
gor¹cej atmosferze kibiców. Niestety,
dru¿yna z Lesznowoli zosta³a pokonana
przez „Or³y Górskiego” 3 : 9. Po meczu
symboliczny puchar zwyciêzcom wrêczy³a Pani Maria Jolanta Batycka W¹sik –
wójt gminy.
Uwieñczeniem uroczystoœci otwarcia
stadionu by³ pokaz sztucznych ogni, który rozœwietli³ niebo oraz zabawa tanecz-

na przy muzyce kapeli Yellow Mellow.
Tak wspania³a impreza odby³a siê
dziêki zaanga¿owaniu szeregu osób.
Wœród nich nale¿y wymieniæ p. Rafa³a
Skorka – G³ównego specjalistê ds. sportu i rekreacji, p. Jacka Bulaka – dyrektora ZOPO, p. Bogumi³a Palczaka – dyrektora ZSP Lesznowola oraz nauczycieli
wychowania fizycznego z tej placówki.
Serdecznie dziêkujemy zaproszonym goœciom oraz mieszkañcom
gminy za wspólne uczestnictwo w tym
niecodziennym wydarzeniu.
Beata Pa³czak

Dzielimy siê dowiadczeniami z Ukrain¹
W dniu 3 paŸdziernik
esznowola goœci³a
paŸdziernikaa b.r
b.r.. Gmina LLesznowola
siedmioosobow¹ delegacjê samorz¹du oraz biznesu z
Ukrainy
Ukrainy..
Maria Jolanta Batycka – W¹sik-Wójt Gminy w swoim wyst¹pieniu przybli¿y³a dokonania Samorz¹du Gminy Lesznowola .
W dalszej czêœci spotkania delegacja ukraiñska obejrza³a tereny gminy i odwiedzi³a Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w £azach.
W spotkaniu uczestniczyli ze strony ukraiñskiej: Miko³aj
Iwaniuk – Starosta Nowogradu Wo³yñskiego, Ludmi³a Wolska
– Prezes Komisji Biznesu Polsko-Ukraiñskich Przedsiêbiorców,
Ivan Onyshchuk – Wójt Nowogradu Wo³yñskiego, Sergij Usenko, Sergij Rogatiuk, Wiktor Granieckij – przedstawiciele biznesu.
Ze strony polskiej: Jerzy Kongiel – Starosta Piaseczyñski,
Beata W¹do³owska – Naczelnik Wydzia³u Promocji w Starostwie Powiatowym, Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt Gminy
Lesznowola, Grzegorz Lewandowski – Zastêpca Wójta Gminy, El¿bieta Ob³uska – Skarbnik Gminy oraz Pañstwo Radni.

Wspolne zdjêcie Goœci i gospodarzy

Podczas ca³ej wizyty, przedstawiciele delegacji ukraiñskiej
przekazali wyrazy uznania dla Samorz¹du Gminy Lesznowola, a na koniec podziêkowali za serdeczne przyjêcie.
pr.

Mo³dawianie z wizyt¹ w Lesznowoli
Zwi¹zek Gmin W
iejskich RP w PPoznaniu
oznaniu realizowa³ w
Wiejskich
dniach 3-7 paŸdziernik
paŸdziernikaa 2006 roku drugi etap projektu – wizyty studyjne delegacji samorz¹dowców mo³dawskich w PPolsce.
olsce. W sk³adzie 12osobowej delegacji
12-osobowej
uczestniczyli przedstawiciele trzech gmin mo³dawskich,
radca ministerstwa ds. samorz¹dów lok
alnych, ek
sperlokalnych,
eksperci Instytutu IDIS „„V
V iitoroul” zajmuj¹cych siê dzia³aniami na rzecz reform samorz¹dowych w Mo³dawii, deputowany do parlamentu Mo³dawii bêd¹cy jednoczeœnie
przewodnicz¹cym Ligi PPrimarów
rimarów (wójtów
(wójtów,, burmistrzów)
oraz dziennik
ark
dziennikark
arkaa niezale¿nej gazety
gazety..
W izyta w Gminie LLesznowola
esznowola mia³a miejsce 5 paŸdziernik
a.
nika.
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Strona samorz¹du Gminy Lesznowola

Strona Goœci

Celem wizyty by³o zapoznanie siê z obecnym systemem
funkcjonowania wiod¹cych samorz¹dów w Polsce ze szczególnym uwzglêdnieniem ich roli w realizacji zadañ publicznych oraz rol¹ organizacji samorz¹dowych w tworzeniu polityk pañstwa dotycz¹cych samorz¹dnoœci lokalnej. Organizatorzy zaprosili goœci do Lesznowoli, gdy¿ Gmina Lesznowola
jest przyk³adem prorozwojowego nastawienia i skutecznych
dzia³añ samorz¹du.
Harmonogram przewidywa³ wizytê w Zespole Szkó³ im. Jana
Paw³a II w £azach oraz w Urzêdzie Gminy Lesznowola.
Podczas wizyty w urzêdzie Wójt Gminy zaprezentowa³a w
formie multimedialnej gminê, opowiadaj¹c szczegó³owo o dy-

namice wzrostu bud¿etu, zadaniach inwestycyjnych, rozwoju
przedsiêbiorczoœci i oœwiaty oraz zaprezentowa³a walory krajobrazowe gminy. Goœcie z Mo³dawii zadawali wiele szczegó³owych pytañ, porównuj¹c polskie i mo³dawskie rozwi¹zania.
W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli: Pawe³ Tomczak – Dyrektor Biura Zwi¹zku Gmin Wiejskich RP, Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt Gminy Lesznowola, Mariola Uczkiewicz-Kampczyk – Sekretarz Gminy, El¿bieta Ob³uska – Skarbnik Gminy, Pañstwo Radni Gminy Lesznowola oraz wójtowie z
województwa mazowieckiego – cz³onkowie Zwi¹zku Gmin
Wiejskich.
pr.

Honorowy obywatel Gminy Lesznowola
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I n w e s t y c j e
Inwestycje w gminie Lesznowola 2006
W ggminie
minie LLesznowola
esznowola realizacja zaplanowanych na rok 2006 zadañ inwestycyjnych o
dbywa siê zgodnie z za³o¿onym harmonogramem.
od
Zakoñczono budowê sieci kanalizacji
sanitarnej i wodoci¹gowej w ul. Plonowej w Nowej Woli. Zadanie obejmowa³o
budowê 463 mb sieci wodoci¹gowej oraz
1870 mb sieci kanalizacji sanitarnej.
W nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej uzbrojona zosta³a kolejna czêœæ ul Okrê¿nej w Lesznowoli. Wybudowano 335 mb wodoci¹gu oraz 381 mb kanalizacji.
W £azach oddano do u¿ytkowania
463 mb nowej sieci wodoci¹gowej, która zasila osiedle £azy.
W miejscowoœci Mysiad³o zmodernizowano spinkê wodoci¹gow¹ o d³ugoœci 658 mb w ul. Kwiatowej i Przebiœniegów. Dziêki przeprowadzonym dzia³aniom znaczenie polepszy³o siê ciœnienie w sieci wodoci¹gowej zaopatruj¹cej w wodê osiedla po³o¿one pomiêdzy
ul. Graniczn¹ a Krasickiego w Nowej
Iwicznej.
Koñca dobiegaj¹ prace przy budowie
trzech du¿ych inwestycji z zakresu kanalizacji; a mianowicie budowa kanalizacji w £azach – etap II d³ugoœæ sieci 12
700, budowa sieci kanalizacyjnej o d³ugoœci 8700 mb, w miejscowoœci Magdalenka etap II, oraz budowa kanalizacji w
Woli Mrokowskiej i Warszawiance etap
I. – d³ugoœæ sieci 9000 mb.
Ukoñczony jest projekt wodoci¹gu i
kanalizacji dla tzw. dzia³u VI miejscowoœci Magdalenka.
Obecnie oczekujemy na decyzjê dotycz¹c¹ lokalizacji fragmentu wodoci¹gu.
Trwaj¹ przygotowania do rozpoczêcia prac przy projekcie technicznym kanalizacji w ul. Kolejowej w Starej Iwicznej.
W toku s¹ prace nad projektami pó³nocnego odcinka wodoci¹gu w miejscowoœci Janczewice ul. Jednoœci oraz kanalizacji i wodoci¹gu w ul. Piêknej w
Nowej Iwicznej.
Trwaj¹ przygotowania do modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Starej
Iwicznej. Obecnie wykonywany jest projekt techniczny.
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Gmina Lesznowola szczególn¹ uwagê przyk³ada do zapewnienia mo¿liwoœci podejmowania szybkich i skutecznych dzia³añ przez jednostki Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej z terenu gminy Lesznowola. W roku bie¿¹cym przeprowadzona zostanie modernizacja zbiorników
przeciw po¿arowych w Nowej Woli;
obecnie przygotowywane jest postêpowanie przetargowe na wy³onienie wykonawcy zadania. Przygotowywana jest
dokumentacja techniczna do projektu
budynku stra¿nicy w Zamieniu.
Rok 2006 szczególnie obfituje w inwestycje s³u¿¹ce uprawianiu sportu i zabawie na œwie¿ym powietrzu, realizowane z myœl¹ o naszych najm³odszych
mieszkañcach.
Ukoñczono budowê zaplecza sportowego wraz z parkingiem przy Zespole
Szkó³ w Lesznowoli. Do dyspozycji
uczniów ZSP w Lesznowoli s¹: bie¿nia
czterotorowa o nawierzchni syntetycznej, boisko do gry w pi³kê no¿n¹ oraz
kort tenisowy o nawierzchni z trawy syntetycznej, zespó³ boisk wielofunkcyjnych
i tor ³uczniczy. Obecnie trwaj¹ prace przy
modernizacji budynku szko³y .
Na terenie boisk przy Szkole w Nowej Iwicznej trwaj¹ intensywne prace budowlane.
Wkrótce Szko³a bêdzie mog³a zaoferowaæ swoim
uczniom zajêcia
z wychowania
fizycznego na
nowoczesnym,
wielofunkcyjnym boisku ze
sztuczn¹ nawierzchni¹.
T a k ¿ e
mieszkañcy Mysiad³a bêd¹ mogli w nied³ugim
czasie uprawiaæ
sport na zmodernizowanym
boisku. Zapla-

nowane jest wykonanie nawierzchni tartanowej, obecnie prowadzone s¹ negocjacje z firmami wykonawczymi.
Trwa niwelowanie terenu pod budowê przysz³ego Centrum Edukacji w Mysiadle przy ul. Kwiatowej oraz przygotowywane jest ziemne boisko do pi³ki
no¿nej.
Przedszkole w Mysiadle zosta³o wyposa¿one w nowe ogrodzenie, modernizowany jest tak¿e plac zabaw przy
przedszkolu.
W Magdalence na terenie Górek Piaskowych ogrodzono i wyposa¿ono plac
zabaw. Wkrótce postanie tak¿e boisko
do gry w pi³kê no¿n¹ w zbiegu ulic Topolowej i Koñcowej.
Ogrodzony zosta³ tak¿e plac zabaw
w Zamieniu oraz plac zabaw w Lesznowoli przy dawnym parku dworskim.
Obecnie prowadzone s¹ przygotowania do rozpoczêcia prac przy ogradzaniu placu zabaw w Podolszynie oraz do
budowy ogrodzenia placu zabaw Nowej
Iwicznej na rogu ulic Zimowej i Wiosennej. Na listopad zaplanowane s¹ prace
przy wymianie ogrodzenia boiska w Nowej Woli na typ wysoki.
Synoptycy zapowiadaj¹ ciep³¹ i s³oneczn¹ jesieñ, bêdzie to sprzyja³o ukoñczeniu wszystkich prac w zaplanowanych
terminach.
Joanna ¯urkowska – Beta
Inspektor w Referacie Przygotowani
i Realizacji Inwestycji Gminy Lesznowola
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Budowa, modernizacja i owietlenie
dróg gminnych w 2006r.
W 2006 roku analogicznie do lat ubieg³ych zosta³y wybudowane i oœwietlone
kolejne drogi w Gminie Lesznowola. Realizacja inwestycji drogowych jest priorytetowym zadaniem w Naszej Gminie,
gdy¿ bezpieczeñstwo Mieszkañców stawiamy na pierwszym miejscu. W roku
bie¿¹cym zosta³y ju¿ wybudowane i
zmodernizowane nastêpuj¹ce drogi
gminne: ul. Rolna i Ks. S³ojewskiego w £azach, ul. Wiœniowa i Syna Pu³ku w Starej
Iwicznej, ul. G³ówna i Zachodnia w Zamieniu. Aktualnie trwaj¹ prace na ul. £¹cznoœci w £azach, ul. Geodetów w Mysiadle, ul.
Szkolnej w Mrokowie, ul. Ogrodowej w Mysiadle ul. Polnej w Podolszynie, ul. Kieleckiej w Nowej Iwicznej, a ju¿ w najbli¿szych
dniach zostan¹ rozpoczête prace drogowe na ul. Przyleœnej w Wilczej Górze. Ponadto trwaj¹ procedury przetargowe na
wybór Wykonawców do budowy ulic:
Ró¿anej, Okr¹g i Osiedlowej w Mysiadle,
Czereœniowej, Owocowej, Kwiatowej i Klonowej w Nowej Iwicznej, Malinowej w Stefanowie, Karasia w Kosowie, Legionów w
Mrokowie, GRN w Lesznowoli, Rolnej,
Masztowej,Ró¿anej i Sosnowej w £azach
oraz Dobrej, Bliskiej i Dalekiej w £azach,
Fabrycznej w £oziskach. Zosta³y równie¿
wykonane lub s¹ w trakcie opracowania
projekty techniczne nastêpuj¹cych ulic:

B³êdnej w Zamieniu, Szkolnej i Karasia w Mrokowie, Torowej, Tarniny, Piêknej i Cichej w Nowej Iwicznej, Wiejskiej, Jasnej, Polnej, Familijnej i Irysowej w £azach, Sosnowej,
Podleœnej, Parkowej, Brzozowej i
Leœnej w Magdalence, a w najbli¿szym czasie zostan¹ zlecone do
wykonania projekty dla ulic: Borówki i
Kwiatowej w Mysiadle, Cisowej w Nowej
Iwicznej, W¹skiej, Projektowanej, Ma³ej,
Œrodkowej i Skrajnej w £azach. Dla czêœci
z tych dróg zostan¹ wszczête postêpowania przetargowe.
Przy udziale finansowym Gminy zosta³y wybudowane chodniki i u³o¿one nowe
nawierzchnie asfaltowe na drogach powiatowych ( ul. Jednoœci w Janczewicach, ul.
Krasickiego w Nowej Woli i Nowej Iwicznej,
ul. Rejonowa i M. Œwi¹tkiewicz w Mrokowie,
ul. Leœna w JazgarzewszczyŸnie, ul. £¹cznoœci w £azach). Trwaj¹ przygotowania do
budowy chodnika w Zgorzale – ul. Postêpu
i w Stefanowie – ul. U³anów Zosta³y równie¿ zakoñczone dwie zatoki przystankowe na ul. S³onecznej w Lesznowoli.
Bezpieczeñstwo mieszkañców, a
szczególnie pieszych u¿ytkowników
dróg zosta³o poprawione poprzez wybudowanie oœwietlenia ulicznego na nastêpuj¹cych ulicach: Granicznej, Leœnej i U³a-

Du¿a sala zebrañ i koncertów z zapleczem, pomieszczenia pracowni i warsztatów tematycznych, piêkna biblioteka
z kawiarenk¹ internetow¹ a wszystko to
do dyspozycji mieszkañców Mysiad³a.
To nie marzenia a fakt – dobiega bowiem koñca budowa budynku mieszkalno-us³ugowego w Mysiadle u zbiegu ulic
Topolowej, Granicznej i Okr¹g. Obiekt
jest przyk³adem inwestycji realizowanej
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Zgodnie z przeznaczeniem terenu budynek o funkcji mieszkalnej zawieraæ
bêdzie czêœæ us³ugow¹ – us³ugi nieuci¹¿liwe, s³u¿¹ce potrzebom lokalnej spo³ecznoœci.
W centralnej czêœci parteru, przylegaj¹cej z jednej strony do ci¹gu pieszego wzd³u¿ ulicy Topolowej, z drugiej zaœ
s¹siaduj¹cej z pieszym przejœciem przecinaj¹cym parter budynku wzd³u¿ osi
pó³noc-po³udnie, zlokalizowane zosta³y
lokale (stanowi¹ce zwart¹ przestrzennie

Nowe Centrum Kultury w Mysiadle
ca³oœæ) o ³¹cznej powierzchni 830 m2
przeznaczone w ca³oœci na zaspokajanie
potrzeb mieszkañców w zakresie rozwijania zainteresowañ twórczych i artystycznych.
Program funkcjonalny opracowany
zosta³ po szczegó³owej analizie wniosków zg³aszanych przez mieszkañców
oraz Radnych Gminy.
Centrum zawieraæ bêdzie 3 zasadnicze zespo³y pomieszczeñ:
1. sala zebrañ (koncertów) z zapleczem
o pow. 450 m2 z mo¿liwoœci¹ podzia³u na dwie mniejsze z wykorzystaniem systemu œcian przesuwnych,
2. zespó³ pracowni (tematycznych
warsztatów twórczych) o pow. ok.
200 m2,
3. biblioteka z kawiarenk¹ internetow¹
o pow. ponad 90 m2

BRAKUJ¥CE FOTO
ZATOKA W £AZACH
potrzebna na „gwa³t”

nów w Stefanowie, Wojska Polskiego, ¯wirowej i ulic bocznych od Przyleœnej w Wilczej Górze, ¯ytniej i Nadrzecznej w Kosowie, Brzozowej w Nowej Iwicznej. W trakcie realizacji budowy s¹ oœwietlenia ulic:
Kiliñskiego, Têczowa, Projektowana i Lipowa w £azach oraz droga bez nazwy do
przedszkola w Kolonii Mrokowskiej. Do koñca roku zostan¹ równie¿ przygotowane
projekty techniczne budowy oœwietlenia
ulicznego dla ulic: Familijnej, Marzeñ,
Masztowej, Ró¿anej, Sosnowej i Irysowej w
£azach, Wiosennej i Cisowej w Nowej Iwicznej, Uroczej, Ogrodowej i Przyleœnej w Warszawiance, Kurpiñskiego w Stefanowie oraz
Borówki w Mysiadle.
Inwestycje wykonane w roku bie¿¹cym poprawi¹ bezpieczeñstwo ruchu na
drogach, a tak¿e komfort ¿ycia Mieszkañców Gminy Lesznowola.
Maria Przygodzka
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa

oraz wspólne dla w/w pomieszczeñ holl
wejœciowy, wêze³ higieniczno-sanitarny
i komunikacjê o powierzchni ok. 90 m2.
Po planowanym w listopadzie przekazaniu przez Inwestora, firmê MultiHEKK Nieruchomoœci Sp. z o.o., budynku do u¿ytkowania mo¿liwe bêdzie docelowe zagospodarowanie pomieszczeñ
gminnych tak aby s³u¿y³y wszystkim zainteresowanym.
Od wielu lat mieszkañcy czekali na
swoje miejsce do spotkañ, koncertów,
uprawiania hobby. Cieszymy siê, ¿e mo¿na by³o zaspokoiæ tê potrzebê dla dobra
spo³ecznoœci lokalnej a w szczególnoœci
m³odzie¿y wsi Mysiad³o.
Ma³gorzata Weidl
Kierownik Referatu Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego
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Wkrótce szybszy
Gmina Lesznowola wydzier¿awia
wyjazd z ul. £abêdziej od syndyka 5 hektarów
Atrakcyjne po³o¿enie olbrzymiej nie- noœæ stanu prawnego tej nieruchomow Mysiadle
ruchomoœci po by³ym Kombinacie Pañ- œci dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu
Wielokrotne spotkania Wójta Gminy
Lesznowola – Marii Jolanty BatyckiejW¹sik z Przedstawicielami Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
sprawie poprawy p³ynnoœci ruchu na
skrzy¿owaniu ul. Pu³awskiej z ul. £abêdzi¹ i ul. Geodetów w Mysiadle przynios¹ wkrótce oczekiwany fina³. Aktualnie
w przygotowaniu jest dokumentacja dotycz¹ca wprowadzenia tzw. podfazy sygnalizacji œwietlnej dla wyje¿d¿aj¹cych
z ul. £abêdziej w kierunku Warszawy.
Wprowadzenie bezkolizyjnego lewoskrêtu z ul. £abêdziej pozwoli na wyjazd
wiêkszej liczby samochodów podczas
jednorazowej zmiany œwiate³ na przedmiotowym skrzy¿owaniu. W celu szybkiego wdro¿enia wy¿ej okreœlonego zamierzenia Gmina Lesznowola zobowi¹za³a siê do pokrycia kosztów zwi¹zanych
ze zmian¹ organizacji ruchu i dobudow¹ sygnalizatorów. Dyrektorzy GDDKiA
Wojciech D¹browski i Aleksander Kurczych
to osoby, które czêsto z du¿ym zaanga¿owaniem wspieraj¹ nas, a przede
wszystkim d¹¿¹ do poprawy bezpieczeñstwa ruchu, za to im bardzo serdecznie
dziêkujemy.
Maria Przygodzka
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa

stwowego Gospodarstwa Ogrodniczego
w Mysiadle, gmina Lesznowola budzi³o i
nadal budzi wiele emocji. Jest to niezwyk³y przys³owiowy „k¹sek” nie tylko dla
przysz³ych inwestorów, ale przede wszystkim dla mieszkañców tego rejonu.
Bardzo dynamiczny proces urbanizacji Gminy Lesznowola w wysokim stopniu generuje nie tylko potrzeby z zakresu infrastruktury technicznej , ale przede
wszystkim z zakresu infrastruktury spo³ecznej. Z tych w³aœnie powodów Samorz¹d Gminy Lesznowola od d³u¿szego
czasu zabiega³ o pozyskanie czêœci tej
nieruchomoœci do realizacji obligatoryjnych zadañ w³asnych, w niniejszym przypadku do zaspokojenia potrzeb mieszkañców tego rejonu w zakresie oœwiaty,
kultury, rekreacji i sportu.
Cel ten przyœwieca³ Gminie ju¿ na
etapie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrêbu KPGO Mysiad³o, która mia³a miejsce
21 wrzeœnia 2001r. Wtedy to powy¿sza
nieruchomoœæ zosta³a przeznaczona
m.in. pod us³ugi oœwiaty, sportu i rekreacji oraz nowe uk³ady komunikacyjne,
w tym drogi lokalne i dojazdowe.
Pomimo tocz¹cych siê od d³u¿szego
czasu procesów s¹dowych na okolicz-

Samorz¹du Gminy Lesznowola i przychylnoœci Syndyka masy upad³oœci „ Tomasz Maj Gospodarstwo Ogrodnicze
EKO Mysiad³o„ w upad³oœci uda³o siê doprowadziæ do szczêœliwego zakoñczenia tej sprawy.
Na tê okolicznoœæ Rada Gminy Lesznowola w dniu 25 paŸdziernika 2006r.
podjê³a uchwa³ê Nr 419 / XLVII/06 w
sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie gruntu o powierzchni 5 ha, obejmuj¹cego teren stawu oraz budynek
biurowy i budynek Willi na okres 10 lat.
Jest to wielki sukces negocjacyjny Samorz¹du Gminy Lesznowola, który
wreszcie pozwoli na podjêcie niezbêdnych dzia³añ inwestycyjnych, w tym prac
projektowo-remontowych, umo¿liwiaj¹cych w znacznym stopniu rozwi¹zaæ
pal¹ce problemy spo³eczne w tej czêœci
gminy Lesznowola.
Dzier¿awiony teren zostanie w³aœciwie zagospodarowany oraz przystosowany na potrzeby sportu i rekreacji dla
lokalnej spo³ecznoœci.
Z powa¿aniem
Gra¿yna Brzozowska
Kierownik Referatu Geodezji
i Gospodarki Gruntami

Uchwa³y Rady Gminy Lesznowola
podjête w okresie od lipca 2006r. do padziernika 2006r.
25 lipca 2006r.

cyjnych towarzysz¹cych projektowi bud¿etu
gminy.

Uchwa³a Nr 358/XLIV/2006
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.

Uchwa³a Nr 359/XLIV/2006
w sprawie zaci¹gniêcia kredytu ze œrodkó w
Fundacji „ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej” w 2006r.

Uchwa³a Nr 361/XLIV/2006
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud¿etu gminy za pierwsze
pó³rocze roku bud¿etowego oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego
gminnej biblioteki i Gminnego Oœrodka Kultury.

Uchwa³a Nr 360/XLIV/2006
w sprawie procedury uchwalania bud¿etu, rodzaju i szczegó³owoœci materia³ów informa-
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ny miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci
obrêbu Wilcza Góra.

Uchwa³a Nr 363/XLIV/2006
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci
obrêbu Wilcza Góra i W³adys³awów.

Uchwa³a nr 364/XLIV/2006
Uchwa³a Nr 362/XLIV/2006
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmia-

w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
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strzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu
£azy.

Uchwa³a Nr 374/XLIV/2006

w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci
obrêbu Mroków i Wola Mrokowska.

w sprawie sprostowania b³êdu pisarskiego w
uchwale Nr 295/XXX/2000 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 maja 2000r. w sprawie II etapu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi £azy, Kolonia
Warszawska, Stefanowo Stefanowi Wólka Kosowska w gminie Lesznowola.

Uchwa³a Nr 366/XLIV/2006

Uchwa³a Nr 375/XLIV/2006

w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci
obrêbu W³adys³awów.

w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie na rzecz
gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów gruntów budynków nr 178/4 i nr 178/6, po³o¿onej
w obrebie Zgorza³a, gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 365/XLIV/2006

Uchwa³a Nr 367/XLIV/2006
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznoowla dla czêœci
obrêbu Lesznowola, Kolonia Lesznowola.

Uchwa³a Nr 376/XLIV/2006
w sprawie przed³u¿enia czasu obowi¹zywania
dotychczasowych taryf op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê oraz zbiorowe odprowadzanie œciekó w.

Uchwa³a Nr 368/XLIV/2006
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci
Lesznowola, Kolonia Lesznowola.

Uchwa³a Nr 369/XLIV/2006
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci
obrêbu Nowa Wola i zgorza³a etap I.

Uchwa³a Nr 377/XLIV/2006

dynków nr 68/10, po³o¿onej w obrêbie Mysiad³o, gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 385/XL
V/2006
385/XLV/2006
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 20/8, po³o¿onej w
obrêbie Stachowo, gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 386/XL
V/2006
386/XLV/2006
w sprawie wyra¿enia zgody na u¿yczenie Pani
Ma³gorzacie Cygler czêœci nieruchomoœci o
pow. 70m2, stanowi¹cej czêœæ dzia³ki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 193,
po³o¿onej w obrêbie Lesznowola, gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 387/XL
V/2006
387/XLV/2006
w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie na rzecz
Gminy Lesznowola zabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 31/40, po³o¿onej w obrêbie Nowa
Iwiczna, gmina Lesznowola.

uchylaj¹ca uchwa³ê Nr 285/XXVIII/2000 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2000r. w
sprawie ustalenia wysokoœci op³at z tytu³u korzystania z sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej na terenie gminy.

Uchwa³a Nr 388/XL
VI/2006
388/XLVI/2006

Uchwa³a Nr 378/XLIV/2006

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego.

27 wrzesieñ 2006r.

w sprawie uchwalenia za³o¿eñ do planu zaopatrzenia gminy Lesznowola w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe.

Uchwa³a Nr 389/XL
VI/ 2006
389/XLVI/

Uchwa³a Nr 379/XLIV/2006

Uchwa³a Nr 390/2006

w sprawie odwo³ania ³awnika S¹du Okrêgowego w Warszawie.

w sprawie uchylenia uchwa³y Nr 293/XXXVII/
2005 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w 2006r.

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

Uchwa³a Nr 370/XLIV/2006
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci
obrêbu Nowa Wola, Zgorza³a etap III.

Uchwa³a Nr 380/XLIV/2006
Uchwa³a Nr 371/XLIV/2006
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci
obrêbu Zamienie.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Gminy Lesznowola
w sprawie utworzenia okrêgów wyborczych.

Uchwa³a Nr 391/2006

22 sierpnia 2006r.
Uchwa³a Nr 381/XL
V/2006
381/XLV/2006

Uchwa³a Nr 372/XLIV/2006
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowla dla czêœci
obrêbu Wilcza Góra.

Uchwa³a Nr 373/XLIV/2006
w sprawie odst¹pienia od sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru
okreœlonego w uchwale Nr 243/XXXII/2005
Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2005r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu
Lesznowola.

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

Uchwa³a Nr 382/XL
V/2006
382/XLV/2006
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 359/XLIV/2006 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 25 lipca 2006r. w
sprawie zaci¹gniêcia kredytu ze œrodków Fundacji „ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w 2006r.

Uchwa³a Nr 383/XL
V/2006
383/XLV/2006
w sprawie zmiany sta³ych obwodów g³osowania w Gminie Lesznowola.

Uchwa³a Nr 384/XL
V/2006
384/XLV/2006
w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie na rzecz
Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i bu-

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 302/XXXIX/2006
Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 lutego
2006r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr 292/
XXXVII/2005 Rady Gminy Lesznowola z dnia
15 grudnia 2005r. w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczek z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w 2006r.

Uchwa³a Nr 392/XL
VI/2006
392/XLVI/2006
w sprawie uchylenia uchwa³y Nr 359/XLIV/2006
Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lipca 2006r.
w sprawie zaci¹gniêcia kredytu ze œrodkó w
Fundacji „ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej” w 2006roku oraz uchwa³y Nr 382/XLV/
2006 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 sierpnia 2006r. zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 359/XLIV/
2006 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lipca
2006r. w sprawie zaci¹gniêcia kredytu ze œrodków Fundacji „ Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej”
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Uchwa³a Nr 393/XL
VI/2006
393/XLVI/2006
w sprawie odst¹pienia od sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu £oziska etap XII b-2.

Uchwa³a Nr 394/XL
VI/2006
394/XLVI/2006
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci
obrêbu £ozika.

Uchwa³a Nr 395/XL
VI/2006
395/XLVI/2006
w sprawie odst¹pienia od sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci
obrêbu Nowa Iwiczna.

Uchwa³a Nr 396/XL
VI/2006
396/XLVI/2006
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci
obrêbu Nowa Iwiczna.

Uchwa³a Nr 397/2006
w sprawie odst¹pienia od sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci
obrêbu Stefanowo.

Uchwa³a Nr 398/XL
VI/2006
398/XLVI/2006
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci
obrêbu £azy.

Uchwa³a Nr 399/XL
VI/2006
399/XLVI/2006
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci
obrêbu Lesznowola.

Uchwa³a Nr 400/XL
VI/2006
400/XLVI/2006
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 107/17, nr 104/18,
nr 105/12 i nr 105/13. po³o¿onych w obrêbie
Zgorza³a, gmina Lesznowola.

25 padziernik 2006r.

moœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 70/4 i nr 70/6, po³o¿onej w obrêbie Mysiadlo, gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 403/XL
VII/2006
403/XLVII/2006
w sprawie nadania honorowego Obywatela
Gminy Lesznowola (tytu³ nadany poœmiertnie
Panu Bogdanowi Lewackiemu).

Uchwa³a Nr 414/XL
VII/2006
414/XLVII/2006

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

w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie na rzecz
Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 72/1, po³o¿onej w obrêbie Mysiad³o, gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 405/XL
VII/2006
405/XLVII/2006

Uchwa³a Nr 415/XL
VII/2006
415/XLVII/2006

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego.

w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie na rzecz
Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 56, po³o¿onej w obrêbie Mroków ,
gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 404/XL
VII/2006
404/XLVII/2006

Uchwa³a Nr 406/XL
VII/2006
406/XLVII/2006
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
czêœci obrêbu Lesznowola ( ul. Poprzeczna i
ul. Polna).

Uchwa³a Nr 407/XL
VII/2006
407/XLVII/2006
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci
obrêbu Lesznowola (ul. ¯ytnia).

Uchwa³a Nr 416/XL
VII/2006
416/XLVII/2006
w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie na rzecz
Gminy Lesznowola zabudowanej nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 57/3, po³o¿onej w obrêbie Mrokó w,
gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 417/XL
VII/2006
417/XLVII/2006

w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy dla czêœci obrêbu £azy.

w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola czêœci niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 4/2, po³o¿onej w obrêbie Wilcza Góra, gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 409/XL
VII/2006
409/XLVII/2006

Uchwa³a Nr 418/XL
VII/2006
418/XLVII/2006

w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci
obrêbu KPGO Mysiad³o.

w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 134/1,
po³o¿onej w obrêbie W³adys³awów, gmina
Lesznowola.

Uchwa³a Nr 408/XL
VII/2006
408/XLVII/2006

Uchwa³a Nr 410/XL
VII/2006
410/XLVII/2006
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci
obrêbu Janczewice.

Uchwa³a Nr 411/XL
VII/2006
411/XLVII/2006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
czêœci obrêbu Wilcza Góra.

Uchwa³a Nr 401/XL
VI/2006
401/XLVI/2006

Uchwa³a Nr 412/XL
VII/2006
412/XLVII/2006

w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 25/32 i nr 25/37, po³o¿onej w obrêbie Nowa Iwiczna, gmina Lesznowola.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 370/XLIV/2006
Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lipca
2006r.w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
czêœci obrêbu Nowa Wola, Zgorza³a etap III.

Uchwa³a Nr 402/XL
VI/2006
402/XLVI/2006

Uchwa³a Nr 413/XL
VII/2006
413/XLVII/2006

w sprawie zmian w Statucie Zespo³u Obs³ugi
Placówek Oœwiatowych.

w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie na rzecz
Gminy Lesznowola niezabudowanej nierucho-

Uchwa³a Nr 419/XL
VII/2006
419/XLVII/2006
w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie przez Gminê Lesznowola czêœci zabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/229, po³o¿onej
w obrêbie KPGO Mysiad³o.

Uchwa³a Nr 420/XL
VII/2006
420/XLVII/2006
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 .

Uchwa³a Nr 421/XL
VII/2006
421/XLVII/2006
w sprawie uchwalenia Gminnego programu
Przeciwdzia³ania Narkomanii na 2007 rok.

Uchwa³a Nr 422/XL
VII/2006
422/XLVII/2006
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w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej.
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Zarz¹dzenia Wójta Gminy Lesznowola
podjête w okresie 19 czerwca 2006r. do 4 wrzenia 2006r.
L.p.

Data

1.

19 czerwca 2006r.

2.

21 czerwca 2006r.

3.

21 czerwca 2006r.

4.

21 czerwca 2006r.

5.

21 czerwca 2006r.

6.

21 czerwca 2006r.

7.

21 czerwca 2006r.

8.

23 czerwca 2006r.

9.

23 czerwca 2006r.

10.

23 czerwca 2006r.

11.

23 czerwca 2006r.

12.

23 czerwca 2006r.

13.

23 czerwca 2006r.

14.

23 czerwca 2006r.

15.

23 czerwca 2006r.

16.

23 czerwca 2006r.

17.

23 czerwca 2006r.

18.

23 czerwca 2006r.

19.

23 czerwca 2006r.

Nr
zarz¹dzeni
w sprawie
a
81/2006r.
zawarcia umowy na: modernizacjê spinki wodoci¹gowej
w miejscowoci Mysiad³o przy ul. Kwiatowej i ul. Przebiniegów,
82/2006r.
zawarcia umowy na budowê napowietrznej linii owietlenia w ulicy
Granicznej oraz ulicy Lenej w miejscowoci Stefanowo,
83/2006r.
zawarcia umowy na sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu: Nowa Wola, Zgorza³a,
84/2006r.
zawarcia umowy na sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu: Lesznowola,
85/2006r.
zawarcia umowy na sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu: W³adys³awów,
86/2006r.
zawarcia umowy na sporz¹dzenie zmiany studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola,
87/2006r.
zawarcia umowy na sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu: Magdalenka,
88/2006r.
powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: „roboty w zakresie
naprawy nawierzchni dróg”,
89/2006r.
powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê chodnika przy ul. Szkolnej wraz ze
wzmocnieniem odcinka ulicy w miejscowoci Mroków,
90/2006r.
powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Lesznowoli (dot. Pani El¿biety
Moczyd³owskiej),
91/2006r.
powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Lesznowoli (dot. Pani Anny Gilewskiej),
92/2006r.
powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego Zespo³u
Szkó³ Publicznych w Lesznowoli (dot. Pani El¿biety Rusinowskiej),
93/2006r.
powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Lesznowoli (dot. Pani Katarzyny Zañko),
94/2006r.
powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego Zespo³u
Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej (dot. Pani Judyty Janowicz),
95/2006r.
powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u Szkó³ w £azach, (dot. Pani Beaty Czeladko),
96/2006r.
powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej (dot. Pani Anny Soæko),
97/2006r.
powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego Zespo³u
Szkol Publicznych w Nowei Iwicznej (dot. Pani Agnieszki Huber),
98/2006r.
powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u Szkol Publicznych w Nowej Iwicznej (dot. Pani Agnieszki
Jêdrzejewskiej Florczyk),
99/2006r.
powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej (dot. Pani Agnieszki
Koz³owskiej),
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L.p.

Data

Nr
zarz¹dzenia

20.

23 czerwca 2006r.

100/2006r.

21.

23 czerwca 2006r.

101/2006r.

22.

23 czerwca 2006r.

102/2006r.

23.

23 czerwca 2006r.

103/2006r.

24.

23 czerwca 2006r.

104/2006r.

25.

23 czerwca 2006r.

105/2006r.

26.
27.

23 czerwca 2006r.
26 czerwca 2006r.

106/2006r.
107/2006r.

28.

26 czerwca 2006r.

108/2006r.

29.

29 czerwca 2006r.

109/2006r.

30.

29 czerwca 2006r.

110/2006r.

31.

30 czerwca 2006r.

111/2006r.

32.

3 lipca 2006r.

112/2006r.

33.

3 lipca 2006r.

113/2006r.

34.

5 lipca 2006r.

114/2006r.

35.

5 lipca 2006r.

115/2006r.

36.

6 lipca 2006r.

116/2006r.

37.

6 lipca 2006r.

117/2006r.

38.

6 lipca 2006r.

118/2006r.

39.

7 lipca 2006r.

119/2006r.

40.

7 lipca 2006r.

120/2006r.

16

w sprawie
powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej (dot. Pani Anity
Skalskiej),
powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego Zespo³u
Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej (dot. Pani Magdaleny Tekli),
powo³anie Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u Szkó³ w £azach (dot. Pani Joanny Kaczor),
powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej (dot. Pana Jaros³awa
Pogorzelskiego),
powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej (dot. Pana Artura
Brzeziñskiego),
powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego Zespo³u
Szkól Publicznych w Mrokowie (dot. Pani Anety Michalczyk),
zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: „modernizacjê szko³y w miejscowoci
Lesznowola”,
zawarcia umowy dzier¿awy czêci nieruchomoci, oznaczonej
w ewidencji gruntów nr 1/84, po³o¿onej w obrêbie KPGO Mysiad³o,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na modernizacjê zbiornika przeciwpo¿arowego
w miejscowoci Nowa Wola,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: lokaln¹ komunikacjê publiczn¹ na terenie Gminy
Lesznowola”,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: Budowê ulicy Ogrodowej w miejscowoci
Mysiad³o,
zawarcia umowy na budowê napowietrznej linii owietlenia ulic
w rejonie ulicy Przylenej w miejscowoci Wilcza Góra,
zawarcia umowy na modernizacjê owietlenia ulicznego na ulicach
Gminy Lesznowola”.
powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: modernizacjê ul. £¹cznoci w miejscowoci
£azy,
powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê napowietrznej linii owietlenia w ulicy
U³anów i ulicy Granicznej w miejscowoci Stefanowo,
powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: „wykonanie zatok autobusowych przy ul.
S³onecznej w miejscowoci Lesznowola (rejon skrzy¿owania z ulic¹
Szkoln¹ i Okrê¿n¹),
powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê napowietrznej linii owietlenia w ulicy
¯ytniej i ulicy Nadrzecznej w miejscowoci Kosów,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: „opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
budowy ul. Brzozowej, ul. Parkowej, ul. Lenej i ul. Sosnowej
w miejscowoci Magdalenka”,
zawarcia umowy na budowê ul. B³êdnej w miejscowoci Zamienie –
I etap,
zawarcia umowy na: budowê boisk szkolnych przy Zespole Szkól
Publicznych w miejscowoci Nowa Iwiczna,
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L.p.

Data

Nr
zarz¹dzenia

41.
42.

7 lipca 2006r.
14 lipca 2006r.

121/2006r.
122/2006

43.

17 lipca 2006r.

123/2006

44.

24 lipca 2006r.

124/2006r.

45.

24 lipca 2006r.

125/2006r.

46.

24 lipca 2006r.

126/2006r.

47.

24 lipca 2006r.

127/2006r.

48.
49.

25 lipca 2006r.
27 lipca 2006r.

128/2006r.
129/2006r.

50.

27 lipca 2006r.

130/2006r.

51.
52.
53.

31 lipca 2006r.
31 lipca 2006r.
1 sierpnia 2006r.

131/2006r.
132/2006r.
133/2006r.

54.

1 sierpnia 2006r.

134/2006r.

55.

7 sierpnia 2006r.

135/2006r.

56.
57.

8 sierpnia 2006r.
8 sierpnia 2006r.

136/2006r.
137/2006r.

58.
59.

10 sierpnia 2006r.
10 sierpnia 2006r.

138/2006r.
139/2006r.

60.

10 sierpnia 2006r.

140/2006r.

61.

10 sierpnia 2006r.

141/2006r.

62.

11 sierpnia 2006r.

142/2006r.

63.

11 sierpnia 2006r.

143/2006r.

64.

11 sierpnia 2006r.

144/2006r.

65.

11 sierpnia 2006r.

145/2006r.

66.

16 sierpnia 2006r.

146/2006r.

67.
68.
69.

16 sierpnia 2006r.
17 sierpnia 2006r.
18 sierpnia 2006r.

147/2006r.
148/2006r.
149/2006r.

w sprawie
zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.,
zawarcia umowy na budowê napowietrznej linii owietlenia w ulicy
Wojska Polskiego oraz ulicy ¯wirowej w miejscowoci Wilcza Góra,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: modernizacjê ul. Polnej w miejscowoci
Podolszyn wraz z odwodnieniem”.
zawarcia umowy u¿yczenia czêci niezabudowanej nieruchomoci,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/110, po³o¿onej w obrêbie KPGO
Mysiad³o,
zawarcia umowy u¿yczenia czêci niezabudowanej nieruchomoci,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/110, po³o¿onej w obrêbie KPGO
Mysiad³o,
zawarcia umowy u¿yczenia czêci niezabudowanej nieruchomoci,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/110, po³o¿onej w
obrêbie KPGO Mysiad³o,
zawarcia umowy u¿yczenia czêci niezabudowanej nieruchomoci,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/110, po³o¿onej w obrêbie KPGO
Mysiad³o,
zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.
zawarcia umowy na: lokaln¹ komunikacjê publiczn¹ na terenie Gminy
Lesznowola,
zawarcia umowy na: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Brzozowej, ulicy Parkowej, ulicy Lenej oraz ulicy
Sosnowej w miejscowoci Magdalenka,
zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.
powo³ania Komisji Przetargowej,
zawarcia umowy na budowê napowietrznej linii owietlenia w ulicy
U³anów oraz ulicy Granicznej w miejscowoci Stefanowo,
zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr ZP- 342/5/1235/2006 z dnia 27
lipca 2006r.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: opracowanie projektu modernizacji budynku
Urzêdu Gminy w Lesznowoli 
zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.
zawarcia umowy na modernizacjê szko³y w miejscowoci
Lesznowola,
o niewykonywaniu prawa pierwokupu
powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Publicznych
w Nowej Iwicznej,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: dostawê sprzêtu komputerowego dla Urzêdu
Gminy Lesznowola”,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na modernizacjê zbiornika przeciwpo¿arowego
w miejscowoci Nowa Wola,
zawarcia umowy na wykonanie 2 zatok autobusowych przy
ul. S³onecznej w miejscowoci Lesznowola (rejon skrzy¿owania
z ulicami Szkoln¹ i Okrê¿n¹),
zawarcia umowy na budowê napowietrznej linii owietlenia w ulicy
¯ytniej oraz ulicy Nadrzecznej w miejscowoci Kosów,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê chodnika przy ul. Geodetów w Mysiadle,
zawarcia umowy na: modernizacjê ul. £¹cznoci w miejscowoci £azy
na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Lipowej,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia na: budowê chodnika przy ul. Szkolnej wraz
ze wzmocnieniem odcinka ulicy w miejscowoci Mroków,
o niewykonywaniu prawa pierwokupu,
zawarcia umowy na budowê ulicy Ogrodowej w miejscowoci Mysiad³o,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: przebudowê ulicy Kieleckiej w miejscowoci
Nowa Iwiczna”,
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L.p.

Data

Nr
zarz¹dzenia

70.

23 sierpnia 2006r.

150/2006

71.

24 sierpnia 2006r.

Nr 151/2006

72.

28 sierpnia 2006r.

Nr 152/2006

73.
74.

29 sierpnia 2006r.
29 sierpnia 2006r.

Nr 153/2006
Nr 154/2006

75.
76.

31 sierpnia 2006r.
31 sierpnia 2006r.

Nr 155/2006
Nr 156/2006

77.

04 wrzenia 2006r.

Nr 157/2006

78.

04 wrzenia 2006r.

Nr 158/2006

79.

04 wrzenia 2006r.

Nr 159/2006

80.

05 wrzenia 2006r.

Nr 160/2006

81.

05 wrzenia 2006r.

Nr 161/2006

82.

07 wrzenia 2006r.

Nr 162/2006

83.

07 wrzenia 2006r.

Nr 163/2006

84.

07 wrzenia 2006r.

Nr 164/2006

85.

07 wrzenia 2006r.

Nr 165/2006

86.
87.

08 wrzenia 2006r.
11 wrzenia 2006r.

Nr 166/2006
Nr 167/2006

88.

11 wrzenia 2006r.

Nr 168/2006

89.

12 wrzenia 2006r.

Nr 169/2006

90.

14 wrzenia 2006r

Nr 170/2006

91.

14 wrzenia 2006r.

Nr 171/2006

92.

18 wrzenia 2006r.

Nr 172/2006

93.
94.

18 wrzenia 2006r.
22 wrzenia 2006r.

Nr 173/2006
Nr 174/2006

18

w sprawie
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê ulicy Okr¹g i ulicy Osiedlowej
w miejscowoci Mysiad³o,
Zawarcia umowy na: budowê chodnika przy ul. Szkolnej wraz ze
wzmocnieniem odcinka ulicy w miejscowoci Mroków,
zawarcia umowy u¿yczenia niezabudowanej nieruchomoci,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 241, po³o¿onej w obrêbie
Lesznowola,
zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.,
informacji o przebiegu wykonania bud¿etu gminy za pierwsze
pó³rocze roku bud¿etowego oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnej Biblioteki i Gminnego Orodka Kultury,
o niewykonywaniu prawa pierwokupu,
zawarcia umowy na: modernizacjê ul. Polnej w miejscowoci
Podolszyn wraz z odwodnieniem,
zawarcia umowy na: „opracowanie projektu modernizacji budynku
Urzêdu Gminy w Lesznowoli,
powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: modernizacjê ul. Przylenej w miejscowoci
Wilcza Góra”,
zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr ZP-342/2/05/14/2006 z dnia
8 maja 2006r.,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: przebudowê ulicy Kieleckiej w miejscowoci
Nowa Iwiczna – II etap”
(pierwszy przetarg nie odby³ siê ze wzglêdu na brak ofert),
zawarcia umowy na: modernizacjê zbiornika przeciwpo¿arowego
w miejscowoci Nowa Wola,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê chodnika przy ulicy G³ównej w Zamieniu”,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê kablowej linii owietlenia ulicy
do przedszkola w Kolonii Mrokowskiej”,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: „opracowanie projektu rozbudowy budynku
Orodka Zdrowia w Magdalence,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê ulicy Ró¿anej w miejscowoci Mysiad³o,
zmiany w bud¿ecie gminy na 2006r.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê kablowej linii owietlenia w ulicy
Kiliñskiego w £azach,
zawarcia umowy na budowê chodnika przy ulicy Geodetów
w Mysiadle,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê kablowej linii owietlenia w ulicy
Kiliñskiego w £azach,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê napowietrznej linii owietleniowej w ulicy
Projektowanej oraz ulicy Lipowej w £azach,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê kablowej linii owietleniowej na ulicy
Têczowej w £azach,
zawarcia umowy na: przebudowê ulicy Kieleckiej w miejscowoci
Nowa Iwiczna,
Zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: pe³nienie funkcji Menad¿era Projektu Jêzyk obcy
szans¹ na zwiêkszenie kwalifikacji pracowników instytucji
samorz¹dowych w gminie Lesznowola,
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Data

Nr
zarz¹dzenia

95.

22 wrzenia 2006r.

Nr 175/2006

96.

25 wrzenia 2006r.

Nr 176/2006

97.

25 wrzenia 2006r.

Nr 177/2006

98.

27 wrzenia 2006r.

Nr 178/2006

99.

27 wrzenia 2006r.

Nr 179/2006

100.
101.

28 wrzenia 2006r.
02 padziernika
2006r.

Nr 180/2006
Nr 181/2006

102.

6 padziernika
2006r.
6 padziernika
2006r.
9 padziernika
2006r.
9 padziernika
2006r.

Nr 182/2006

106.

9 padziernika
2006r.

Nr 186/2006

107.

9 padziernika
2006r.
11 padziernika
2006r.
11 padziernika
2006r.

Nr 187/2006

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na pe³nienie funkcji Asystenta Projektu Jêzyk obcy
szans¹ na zwiêkszenie kwalifikacji pracowników instytucji
samorz¹dowych w gminie Lesznowola,
zawarcia umowy na: budowê chodnika przy ul. G³ównej
w miejscowoci Zamienie,
zawarcia aneksu nr 1 do umowy PZP – 342/1/07/48/2005 zawartej
w dniu 01.12.2005 w sprawie przed³u¿enia terminu realizacji
inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowociach:
Wola Mrokowska i Warszawianka
zawarcia aneksu nr 1 do umowy RZP – 342/1/01/08/2006 zawartej
w dniu 15 marca 2006r. w sprawie przed³u¿enia terminu realizacji
inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Magdalenka
zawarcia aneksu nr 1 do umowy RZP – 342/1/02/09/2006 zawartej
w dniu 15.03.06r. w sprawie przed³u¿enia terminu realizacji
inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowoci £azy,
Zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: modernizacjê ul. Przylenej w miejscowoci
Wilcza Góra,
przenoszenia wydatków w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
przenoszenia wydatków w Gminnym Programie przeciwdzia³ania
Narkomanii na rok 2006,
zawarcia umowy na budowê kablowej linii owietlenia ulicy
do przedszkola w Kolonii Mrokowskiej.
powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: modernizacjê ul. GRN (zakrêt) wraz
z zabezpieczeniem rowu na ul. Szkolnej w Lesznowoli,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: opracowanie projektu rozbudowy budynku
Orodka Zdrowia w Magdalence – II przetarg,
zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.

Nr 188/2006

o niewykonywaniu prawa pierwokupu

Nr 189/2006

110.

12 padziernika
2006r.

Nr 190/2006

111.

12 padziernika
2006r.

Nr 191/2006

112.

12 padziernika
2006r.
13 padziernika
2006r.

Nr 192/2006

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: pe³nienie funkcji Asystenta Projektu Jêzyk obcy
szans¹ na zwiêkszenie kwalifikacji pracowników instytucji
samorz¹dowych w Gminie Lesznowola”,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: pe³nienie funkcji Menad¿era Projektu Jêzyk obcy
szans¹ na zwiêkszenie kwalifikacji pracowników instytucji
samorz¹dowych w Gminie Lesznowola”,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê ulicy Malinowej w miejscowoci
Stefanowo,
zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.

114.

16 padziernika
2006r.

Nr 194/2006

115.

16 padziernika
2006r.
17 padziernika
2006r.

Nr 195/2006

17 padziernika
2006r.

Nr 197/2006

L.p.

103
104.
105.

108.
109.

113.

116.

117.

Nr 183
/2006
Nr 184/2006
Nr 185/2006

Nr 193/2006

Nr 196/2006

w sprawie

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: przebudowê chodnika i drogi ul. Karasia w
miejscowoci Kosów,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: modernizacjê ulicy Kwiatowej w miejscowoci
Nowa Iwiczna,
zawarcia umowy na budowê linii owietlenia w ulicy Kiliñskiego
w £azach.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: dostawê 2 zestawów stomatologicznej radiografii
cyfrowej,
zawarcia umowy na budowê napowietrznej linii owietleniowej
w ulicy Projektowanej oraz ulicy lipowej w £azach,
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L.p.

Data

Nr
zarz¹dzenia

118.

18 padziernika
2006r.

Nr 198/2006

119.

19 padziernika
2006r.
19 padziernika
2006r.

Nr 199/2006

23 padziernika
2006r.
23 padziernika
2006r.
24 padziernika
2006

Nr 201/2006

124.

26 padziernika
2006r.

Nr 204/2006

125.

27 padziernika
2006r.

Nr 205/2006

126.

27 padziernika
2006r.

Nr 206/2006

120.

121.
122.
123.

Nr 200/2006

Nr 202/2006
Nr 203/2006

w sprawie
powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: modernizacjê drogi do przedszkola w Kolonii
Mrokowskiej,
norm przydzia³u pracownikom rodków ochrony indywidualnej oraz
odzie¿y roboczej,
zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr RZP-342/4/04/41/2005 z dnia
25.10.05r. na: budowê budynku socjalnego wielorodzinnego
w miejscowoci Zamienie,
zawarcia umowy na: modernizacjê ul. Przylenej w miejscowoci
Wilcza Góra,
zawarcia umowy na budowê kablowej linii owietleniowej w ulicy
têczowej w £azach,
powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: modernizacjê ul. Owocowej w miejscowoci
Nowa Iwiczna,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: modernizacjê ul. GRN (zakrêt) wraz z
zabezpieczeniem rowu na ulicy Szkolnej w Lesznowoli,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie
Gminy Lesznowola w latach 2006/2007,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych na terenie
Gminy Lesznowola w roku 2006/2007.

Sporz¹dzi³a: I. Góra????????????
Inspektor Biura Rady Gminy ???????????
DODA£EM Z POPRZEDNIEJ WERSJI

Szanowni Pañstwo !
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Mieszkañców Gminy Lesznowola we wrzeœniu uruchomione zosta³y dwie linie autobusowe.
Obs³uga prowadzona jest 24-osobowymi mikrobusami firmy MOBILIS Sp.z o.o., która wygra³a przetarg nieograniczony na œwiadczenie us³ug w zakresie przewozów pasa¿erskich na terenie Gminy Lesznowola.
Aktualnie prowadzona jest obs³uga mieszkañców na trasach:
1. Urz¹d Gminy Lesznowola – W³adys³awów (ul. GRN – ul.
S³oneczna – ul. Wojska Polskiego – pêtla autobusowa we
W³adys³awowie – ul. Wojska Polskiego – ul. ¯wirowa –
ul. Postêpu – ul. S³oneczna – ul. GRN ) – LINIA 2
2. Urz¹d Gminy Lesznowola – Mysiad³o (ul. GRN – ul. Szkolna w Nowej Woli – ul. Krasickiego – ul. Szkolna w Nowej
Iwicznej – ul.Graniczna – ul. Pu³awska – ul.Raszyñska –
ul. Krasickiego – ul. Szkolna – i ul. GRN ) – LINIA 4
Kolejne linie autobusowe zostan¹ uruchomione po 15
listopada.
3. Warszawa-Jeziorki (PKP) – Zamienie – Lesznowola – Magdalenka – £azy – Marysin – Wólka Kosowska – Jab³onowo – Mroków – Garbatka – Kosów – Antoninów – £azy –
Magdalenka – Lesznowola – Warszawa – Jeziorki (PKP) –
LINIA 3
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4. Piaseczno (Szkolna – Jana Paw³a II – Orê¿na) – £oziska –
Kol. Lesznowola – Lesznowola – Podolszyn – Rybie – Raszyn – Warszawa – LINIA 1
Cena biletu jednorazowego normalnego wynosi 2 z³, natomiast ulgowego 1 z³ – za przejazd na terenie Gminy, a
tak¿e do Jeziorek, Antoninowa, Bobrowca, Piaseczna czyli
miejsc przesiadek. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ wykupienia biletu miesiêcznego na zasadach obowi¹zuj¹cych w komunikacji publicznej.
Rozk³ady wszystkich 4 linii wzajemnie siê uzupe³niaj¹,
tak aby pasa¿erowie mogli dogodnie przesiadaæ siê do innych autobusów komunikacji publicznej i poci¹gów kursuj¹cych na przebiegaj¹cej przez teren Gminy linii PKP.
Serdecznie zapraszam do korzystania z us³ug nowej komunikacji , gdy¿ jej rentownoœæ pozwoli na utrzymanie linii
autobusowych w dotychczasowym zakresie.
Z powa¿aniem
Maria Jolanta Batycka-W¹sik
Wójt Gminy Lesznowola
Obok przedstawiamy rozk³ady jazdy kursuj¹cych autobusów.
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LINIA L 4

MYSIAD£O – URZ¥D GMINY LESZNOWOLA

DNI ROBOCZE
Miejscowoæ

Ulica

Piaseczno

Pu³awska

Nowa Iwiczna

Krasickiego

Nowa Wola

Krasickiego
Szkolna

Lesznowola

GRN

Nazwa przystanku
MYSIAD£O 01
MIGDA£OWA 01
IWICZNA-SZKO£A 01
PKP NOWA IWICZNA 01
NOWA WOLA 01
SZKO£A 01
SZKO£A 03
URZ¥D GMINY 03 / 02

GODZINY ODJAZDÓW
4:45
4:48
4:49
4:51
4:53
>
4:56
4:58

6:40
6:43
6:44
6:46
6:48
>
6:51
6:53

9:30
9:33
9:34
9:36
9:38
>
9:41
9:43

12:15 14:11 16:33 18:51 21:20
12:18 14:14 16:36 18:54 21:23
12:19 14:15 16:37 18:55 21:24
12:21 14:17 16:39 18:57 21:26
12:23 14:19 16:41 18:59 21:28
> 14:22 16:44 19:02 21:31
12:26 >
>
>
>
12:28 14:25 16:47 19:05 21:34

SOBOTY I DNI WI¥TECZNE
Miejscowoæ

Ulica

Piaseczno

Pu³awska

Nowa Iwiczna

Krasickiego

Nowa Wola

Krasickiego
Szkolna

Lesznowola

LINIA L 4

GRN

Nazwa przystanku
MYSIAD£O 01
MIGDA£OWA 01
IWICZNA-SZKO£A 01
PKP NOWA IWICZNA 01
NOWA WOLA 01
SZKO£A 01
SZKO£A 03
URZ¥D GMINY 03 / 02

GODZINY ODJAZDÓW
6:33
6:36
6:37
6:39
6:41
>
6:44
6:46

8:41
8:44
8:45
8:47
8:49
>
8:52
8:54

10:35 12:40 14:55 17:32 19:36 22:25
10:38 12:43 14:58 17:35 19:39 22:28
10:39 12:44 14:59 17:36 19:40 22:29
10:41 12:46 15:01 17:38 19:42 22:31
10:43 12:48 15:03 17:40 19:44 22:33
>
> 15:06 17:43 19:47 22:36
10:46 12:51 >
>
>
>
10:48 12:53 15:09 17:46 19:50 22:39

URZ¥D GMINY LESZNOWOLA – MYSIAD£O

DNI ROBOCZE
Miejscowoæ
Lesznowola
Nowa Wola

Nowa Iwiczna

Ulica
GRN
Szkolna
Krasickiego
Krasickiego
Szkolna
Graniczna

Piaseczno

Pu³awska

Nazwa przystanku
URZ¥D GMINY 01
SZKO£A 02
NOWA WOLA 02
PKP NOWA IWICZNA 02
ZIMOWA 02
PRZEBIŒNIEGÓW 02
OS. KWIATOWA 02
GRANICZNA 02
MYSIAD£O 01

GODZINY ODJAZDÓW
6:23
6:25
6:28
6:30
6:32
6:33
6:34
6:35
6:37

8:00
8:02
8:05
8:07
8:09
8:10
8:11
8:12
8:14

11:30 13:55 16:08 18:27 20:54 21:45
11:32 13:57 16:10 18:29 20:56 21:47
11:35 14:00 16:13 18:32 20:59 21:50
11:37 14:02 16:15 18:34 21:01 21:52
11:39 14:04 16:17 18:36 21:03 21:54
11:40 14:05 16:18 18:37 21:04 21:55
11:41 14:06 16:19 18:38 21:05 21:56
11:42 14:07 16:20 18:39 21:06 21:57
11:44 14:09 16:22 18:41 21:08 21:59

SOBOTY I DNI WI¥TECZNE
Miejscowoæ
Lesznowola
Nowa Wola

Nowa Iwiczna

Ulica
GRN
Szkolna
Krasickiego
Krasickiego
Szkolna
Graniczna

Piaseczno

Pu³awska

Nazwa przystanku
URZ¥D GMINY 01
SZKO£A 02
NOWA WOLA 02
PKP NOWA IWICZNA 02
ZIMOWA 02
PRZEBIŒNIEGÓW 02
OS. KWIATOWA 02
GRANICZNA 02
MYSIAD£O 01

GODZINY ODJAZDÓW
6:17
6:19
6:22
6:24
6:26
6:27
6:28
6:29
6:31

8:21
8:23
8:26
8:28
8:30
8:31
8:32
8:33
8:35

10:20 12:20 14:23 17:18 19:18 21:18
10:22 12:22 14:25 17:20 19:20 21:20
10:25 12:25 14:28 17:23 19:23 21:23
10:27 12:27 14:30 17:25 19:25 21:25
10:29 12:29 14:32 17:27 19:27 21:27
10:30 12:30 14:33 17:28 19:28 21:28
10:31 12:31 14:34 17:29 19:29 21:29
10:32 12:32 14:35 17:30 19:30 21:30
10:34 12:34 14:37 17:32 19:32 21:32
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STARE TELEWIZORY I LODÓWKI, PRALKI
ZACZYNAMY ODWOZIÆ DO SKLEPÓW
Ustawa o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym, przenosi na
grunt prawa polskiego wymagania Unii
Europejskiej zawarte w dyrektywie
2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003r.
Celem ustawy jest umo¿liwienie selektywnego zbierania zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego pochodz¹cego gospodarstw domowych oraz
osi¹gniêcie wysokiego poziomu odzyskania i recyklingu a tak¿e ograniczenia iloœci tego typu odpadów
Najwa¿niejszym za³o¿eniem ustawy
jest na³o¿eniem na niektóre podmioty
obowi¹zkowego i nieodp³atnego przyjmowania zu¿ytego sprzêtu gospodarstwa domowego.
Do 30 wrzeœnia przedsiêbiorcy, którzy zbieraj¹ zu¿yty sprzêt elektroniczny, musz¹ z³o¿yæ wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacje
o punktach zbiórki zu¿ytych urz¹dzeñ
RTV i AGD.
Ustawa z 29 lipca 2005r. o zu¿ytym
sprzêcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. nr 180,poz. 1495) wprowadzi³a
obowi¹zek utworzenia ca³ej sieci odzysku i recyklingu odpadów w/w sprzêtu i
okreœli³a obowi¹zki dla:
– Producentów i importerów sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego – do
sfinansowania i zorganizowania efektywnego systemu zagospodarowania
zu¿ytego sprzêtu
– Obywateli – do prawid³owego pozbywania siê tego typu sprzêtu po
jego wykorzystaniu, czyli oddawania
go do utworzonych punktów zbierania wskazanych przez Urz¹d Gminy.
Na terenie Gminy Lesznowola zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny od
Mieszkañców bêd¹ przyjmowaæ nieodp³atnie nastêpuj¹cy Przedsiêbiorcy:
1. REMONDIS Sp. z o. o.
ul. Zawodzie 16
02-981 Warszawa
tel. 022 858 75 67
2. JARPER Sp. z o. o.
Al. Krakowska
Kolonia Warszawska
Tel. 022 756 16 66
Punkty czynne bêd¹ w godz. 800-1600
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Ponadto Przedsiêbiorcy, którzy odbieraj¹ odpady komunalne od mieszkañców gminy maj¹ obowi¹zek odbierania
wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym
powstaj¹cych w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych,
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.
Punkty handlowe – do bezp³atnego
przyjmowania od klientów zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, gdy kupuj¹ nowy sprzêt.
Ustawa o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z
2005r, Nr 180, poz. 1495) mówi jednak
tylko o odebraniu zu¿ytego sprzêtu
tego samego rodzaju i w nie wiêkszej
iloœci. Jeœli zatem klient kupuje telewizor to mo¿e przynieœæ stary odbiornik
tv a nie np. odkurzacz.
Sprzedawca nie bêdzie natomiast
musia³ odbieraæ sprzêtu agd w³asnym
transportem, jeœli przewozi nim np. lodówkê, kuchenkê, czy telewizor do
domu klienta.
Prawdopodobnie jednak ze wzglêdu
na konkurencjê na rynku czêœæ Przedsiêbiorców zdecyduje siê na odbiór starych urz¹dzeñ od klientów.
Ustawa pos³uguje siê okreœleniem „
zbieraj¹cego zu¿yty sprzêt”. Zgodnie z
art. 3 ust. 1 pkt 16 s¹ to m. in. sprzedawcy detaliczni i hurtowi a tak¿e
przedsiêbiorcy maj¹cy zezwolenie na
odbieranie odpadów komunalnych. Musz¹ oni – zgodnie z ustaw¹ o odpadach
– zbieraæ zu¿yty sprzêt w sposób selektywny. A zatem w wielu sklepach nie
wystarczy wiêc wydzieliæ jedno miejsce
na zu¿yty sprzêt. Trzeba bêdzie wyodrêbniæ kilka takich miejsc, b¹dŸ ustawiæ
kilka pojemników. Odrêbnie trzeba bêdzie zbieraæ choæby lodówki czy telewizory. W trudnej sytuacji przepisy stawiaj¹ wszystkich w³aœcicieli ma³ych sklepów, z szerokim asortymentem towarów. Niektóre bowiem rodzaje sprzêtu
agd s¹ traktowane jako odpady niebezpieczne i ich zbieranie wymaga odpowiednich zabezpieczeñ (np. sk³adaæ do
odpowiednich pojemników, nie mo¿e
ich umieszczaæ pod go³ym niebem itp.
Ponadto zbieraj¹cy sprzêt bêd¹ musieli
co kwarta³ przedk³adaæ G³ównemu In-

spektorowi Ochrony Œrodowiska sprawozdania. Informuj¹ w nich o masie (iloœci) zebranego sprzêtu. Pierwsze kwartalne sprawozdanie trzeba bêdzie z³o¿yæ za trzeci kwarta³ 2006r.
Podmiot zbieraj¹cy sprzêt jest zobowi¹zany przekazaæ wójtowi, burmistrzowi b¹dŸ prezydentowi miasta, na
terenie którego dzia³a, informacjê zawieraj¹c¹ firmê, oznaczenie siedziby i
adres albo imiê, nazwisko i adres zbieraj¹cego zu¿yty sprzêt; adresy punktów
zbierania zu¿ytego sprzêtu, w tym
punktów jego sprzeda¿y.
Na podanie tej informacji przedsiêbiorcy maj¹ 30 dni od rozpoczêcia dzia³alnoœci. Je¿eli np. sklep zmienia siedzibê, to o takiej zmianie te¿ musi poinformowaæ w ci¹gu 30 dni.
W takim samym terminie trzeba tak¿e przekazaæ wiadomoœæ o zakoñczeniu dzia³alnoœci.
W³aœciciele sklepów s¹ zatem obowi¹zani przyjmowaæ nastêpuj¹cy sprzêt agd:
– wielkogabarytowe urz¹dzenia gospodarstwa domowego,
– ma³ogabarytowe urz¹dzenia gospodarstwa domowego,
– sprzêt teleinformatyczny,
– sprzêt audiowizualny,
– sprzêt oœwietleniowy,
– narzêdzia elektryczne i elektroniczne z wyj¹tkiem wielkogabarytowych
stacjonarnych narzêdzi przemys³owych,
– zabawki, sprzêt rekreacyjny i sportowy,
– przyrz¹dy medyczne, z wyj¹tkiem
wszystkich wszczepianych.
Firmy zajmuj¹ce siê sprzêtem elektrycznym i elektronicznym b¹dŸ z³omem
agd musz¹ siê wpisaæ do specjalnego rejestru. Rejestr taki od 1 lipca br prowadzi g³ówny inspektor ochrony œrodowiska. Ka¿dy przedsiêbiorca, który zajmuje siê tak¹ dzia³alnoœci¹, otrzyma w³asny
numer rejestrowy. Przedtem jednak nale¿y z³o¿yæ wniosek o rejestracjê na druku okreœlonym rozporz¹dzeniem o wzorach wniosków o wpis do rejestru oraz
wzorach formularzy o zmianie takiego
wpisu. (Dz. U z 2006r Nr 6, poz. 38)
Marzena Chmiel
G³ówny Specjalista
ds. Ochrony Œrodowiska
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Uprzejmie przypominam, Mieszkañcom Gminy Lesznowola, ¿e na podstawie ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o
porz¹dku i czystoœci w gminach (Dz. U.
z 1996r, Nr 132, poz. 622 z póŸ. zm.)
do obowi¹zków w³aœcicieli nieruchomoœci nale¿y:
„uprz¹tniêcie b³ota, œniegu, lodu i
innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci, przy
czym za taki chodnik uznaje siê wydzielon¹ czêœæ drogi publicznej s³u¿¹c¹ do
dla ruchu pieszego, po³o¿on¹ bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci”.
Obowi¹zek taki jest równie¿ zapisany w uchwale Rady Gminy Lesznowo-

Porz¹dek na chodnikach przez ca³y rok!
la z dnia 11 wrzeœnia 2001r. w sprawie
szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy
Lesznowola.
A zatem zgodnie z ww. przepisami
w³aœciciele domów jednorodzinnych
musz¹ sami oczyszczaæ chodnik przylegaj¹cy do posesji i podjazd, bez wzglêdu na jego szerokoœæ i d³ugoœæ lub tak
aby umo¿liwiæ swobodne poruszanie siê
ludzi.
Pamiêtajmy zatem o uprz¹taniu przerastaj¹cej miedzy p³ytami chodnikowy-

Konkurs rolniczy
na terenie naszej gminy
Konkurs „Gospodarstwo rolne bezpieczne dla cz³owieka i œrodowiska naturalnego”
organizowany jest corocznie na terenie
naszej gminy przez Oddzia³ Regionalny
KRUS w Warszawie, Mazowieck¹ Izbê
Rolnicz¹, Oddzia³ Okrêgowy PZU S.A. w
Warszawie, Zarz¹d Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Konkurs
wspierany jest przez firmê „Kwazar Corporation” s.c. z Jaktorowa oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W konkursie mo¿e uczestniczyæ ka¿de gospodarstwo rolne po³o¿one na terenie danej gminy, którego w³aœciciel jest
ubezpieczony w KRUS i wywi¹za³ siê z
obowi¹zkowego ubezpieczenia budynków i oc rolników oraz w którym w ostatnim roku nie wydarzy³ siê wypadek przy
pracy rolniczej.
Swój udzia³ rolnicy zg³aszaj¹ organizatorom tj. pracownikom terenowym

WODR, miejscowego Urzêdu Gminy lub
do Placówki Terenowej KRUS. Kandydatów do konkursu zg³aszaj¹ równie¿
wspó³organizatorzy.
Laureatów konkursu wy³ania gminna
komisja konkursowa sk³adaj¹ca siê z
przedstawicieli organizatorów oraz
sponsorów nagród na podstawie wyników lustracji zg³oszonych gospodarstw.
Komisja zwraca szczególn¹ uwagê na
utrzymanie w dobrym stanie technicznym maszyn i urz¹dzeñ rolniczych, wyposa¿enie ich (zgodnie z instrukcj¹ techniczn¹) w os³ony wa³ów napêdowych, pi³
i no¿y tn¹cych. Du¿¹ uwagê zwraca siê
na w³aœciwe i bezpieczne stosowanie
œrodków ochrony roœlin i odpowiednie
ich zabezpieczenie, stan techniczny drabin, ci¹gów komunikacyjnych, wyposa¿enie przeciwpo¿arowe, jak równie¿
posiadanie apteczki domowej, zagospodarowanie i zabezpieczenie odpadów,
gnojowicy itp.

mi trawy i chwastów, zamiataniu spadaj¹cych z drzew liœci oraz uprz¹taniu
innych zanieczyszczeñ.
Szanowni Pañstwo!
Posprz¹tajmy swoje obejœcia!
Kierujmy siê przeœwiadczeniem, ¿e czyste œrodowisko to zdrowie i zadowolenie,
to wizytówka Naszej Gminy.
Marzena Chmiel
G³ówny Specjalista
ds. Ochrony Œrodowiska

Wizytacja zg³oszonych do konkursu
gospodarstw rolnych odby³a siê
22.06.2006 r., po której Komisja konkursowa odby³a posiedzenie i ustali³a kolejnoœæ miejsc.
A oto laureaci tegorocznej edycji konkursu i zdobyte nagrody:
1/ I MIEJSCE – Bo¿ena i Jerzy Radzcy
Zgorza³a, ul. Postêpu 47
nagroda – rower + robot kuchenny
firmy Zelmer + ksi¹¿ka + dyplom
2/ II MIEJSCE – El¿bieta i Stanis³aw Ob³uscy, Zgorza³a, ul. Postêpu 61
nagroda – rower + robot kuchenny
firmy Philips + ksi¹¿ka + dyplom
3/ III MIEJSCE – Zofia i Zygmunt Makulscy, Zgorza³a, ul. Postêpu 115
nagroda – odkurzacz + ksi¹¿ka + dyplom
4/ WYRÓ¯NIENIE – Jerzy Ochman
Podolszyn, ul. Polna 105
nagroda – mikser firmy Moulinex +
ksi¹¿ka + dyplom
W dniu 25.10.2006 r. odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród finalistom tegorocznej edycji konkursu podczas Sesji Rady Gminy Lesznowola.
Udzia³ w konkursie „Gospodarstwo
rolne bezpieczne dla cz³owieka i œrodowiska naturalnego” mobilizuje rolników
do modernizacji swoich gospodarstw, tak
aby ich miejsca pracy stawa³y siê coraz
bardziej bezpieczne zarówno dla nich
samych, jak te¿ dla ich rodzin. Poza tym
mo¿na zdobyæ cenne nagrody rzeczowe.
Zapraszamy do udzia³u w konkursie
w roku przysz³ym.
Joanna Piwowarska
Referat Gospodarki Komunalnej
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa

23

Biuletyn Informacyjny nr 26 – 2006

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA LATA 2007-2013
Rada Europy wskazuje trzy zasadnicze zakresy problemów i wyzwañ
stoj¹cych przed obszarami wiejskimi, które warunkuj¹ g³ówne cele
nowej polityki rolnej na lata 20072013. S¹ to:
– problemy ekonomiczne (ni¿szy
od przeciêtnego dochód, starzenie siê ludnoœci wiejskiej),
– problemy spo³eczne (wy¿szy od
przeciêtnego poziom bezrobocia, wykluczenie spo³eczne, niska
gêstoœæ zaludnienia),
– problemy œrodowiskowe (proœrodowiskowa rola rolnictwa i leœnictwa).
Bior¹c pod uwagê problemy i wyzwania, przed jakimi stoj¹ obszary
wiejskie, wyznaczono g³ówne cele
nowej polityki rozwoju tych obszarów:
Cel 1: Poprawa konkurencyjnoœci
gospodarstw rolnych po przez ich restrukturyzacjê,
Cel 2: Poprawa stanu œrodowiska
oraz krajobrazu poprzez racjonaln¹ gospodarkê ziemi¹,
Cel 3: Poprawa warunków ¿ycia
ludnoœci wiejskiej i promocja
dzia³alnoœci gospodarczej.
W nowym Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich rozszerzono
listê dzia³añ z 22 do 35.
Funkcjonuj¹ce w latach 2004-2006 dwa programy tj. PROW –
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i SPO – Sektorowy Program
Operacyjny Rolnictwo zostan¹
obecnie po³¹czone w jeden spójny Program.
Wyznaczono 3 osie priorytetowe
obejmuj¹ce ró¿ne dzia³ania, zarówno obecnie funkcjonuj¹ce, jak i
nowe. Czêœæ dzia³añ poddano modyfikacji. Warunki wdra¿ania dzia³añ zosta³y uproszczone. Niektóre z
ni¿ej wymienionych dzia³añ bêd¹
wdra¿ane w okresie krótszym, ni¿
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ca³y okres programowania, czyli do
2013 roku. Kraje cz³onkowskie Unii
Europejskiej nie musz¹ wdra¿aæ
wszystkich dzia³añ, a jedynie wybraæ
najbardziej odpowiednie do w³asnych potrzeb i warunków. Jedynym
dzia³aniem obowi¹zkowym do
wdro¿enia przez wszystkie kraje
jest wspieranie przedsiêwziêæ rolno-œrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t.
Oœ priorytetowa 1 obejmuje nastêpuj¹ce dzia³ania:
1/ szkolenia zawodowe i akcje informacyjne dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leœnictwie,
2/ u³atwienie startu m³odym rolnikom,
3/ renty strukturalne,
4/ wykorzystanie us³ug doradczych przez rolników oraz zarz¹dców lasów,
5/ organizacja us³ug doradczych w
zakresie rolnictwa i leœnictwa,
6/ modernizacja gospodarstw rolnych,
7/ zwiêkszenie wartoœci gospodarczej lasów,
8/ zwiêkszenie wartoœci dodanej
podstawowej produkcji rolnej i
leœnej,
9/ infrastruktura zwi¹zana z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leœnictwa,
10/ odtworzenie potencja³u produkcji rolnej zniszczonego w
wyniku klêsk ¿ywio³owych,
11/ wdra¿anie programów jakoœci
¿ywnoœci,
12/ wspieranie grup producentów
w zakresie dzia³alnoœci informacyjnej i promocyjnej,
13/ wspieranie grup producentów
rolnych.
Oœ priorytetowa 2 obejmuje nastêpuj¹ce dzia³ania:
1/ wspierania gospodarstw na obszarach o niekorzystnych wa-

2/
3/

4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

11/

runkach gospodarowania i górskich,
dop³aty do gruntów rolnych na
obszarach siei NATURA 2000,
wspieranie przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych i poprawy
dobrostanu zwierz¹t,
inwestycje nie powi¹zane z produkcja rolnicz¹,
zalesianie gruntów rolnych,
zak³adanie systemów rolno-leœnych na gruntach rolnych,
zalesianie gruntów innych ni¿
grunty rolne,
dop³aty do gruntów leœnych na
obszarach sieci NATUR 2000,
przedsiêwziêcia leœno-œrodowiskowe,
odtwarzanie potencja³u produkcji leœnej i wprowadzanie
odpowiednich instrumentów
zapobiegawczych,
inwestycje nie powi¹zane z produkcj¹ leœn¹.

Oœ priorytetowa 3 obejmuje nastêpuj¹ce dzia³ania:
1/ przejœcie do dzia³alnoœci pozarolniczej,
2/ wspieranie tworzenia i rozwoju
mikro-przedsiêbiorstw,
3/ promocja turystyki,
4/ ochrona, podnoszenie jakoœci i
zarz¹dzanie dziedzictwem kulturowym,
5/ podstawowe us³ugi na rzecz gospodarki i ludnoœci wiejskiej,
6/ odnowa wsi i rozwój, ochrona i
podniesienie jakoœci wiejskiego
dziedzictwa kultury,
7/ system szkoleñ zawodowych dla
podmiotów gospodarczych,
8/ system zdobywania kwalifikacji i
aktywizacji w celu przygotowania
i wdro¿enia do rozwoju.
Joanna Piwowarska
Inspektor
Referat Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa
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NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA RENT STRUKTURALNYCH
W LATACH 20072013
Od 1 stycznia 2007 roku obowi¹zywa³y bêd¹ nowe zasady przyznawania
rent strukturalnych dla rolników.
Prawo do uzyskania renty strukturalnej bêd¹ mieæ rolnicy, którzy:
– ukoñczyli 55 lat, lecz nie osi¹gnêli
jeszcze wieku emerytalnego,
– posiadaj¹ gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 3 ha (dotychczas 1 ha),
– zaprzestali prowadzenia dzia³alnoœci
rolniczej,
– prowadzili dzia³alnoœæ rolnicz¹ przez
co najmniej ostatnie 10 lat bezpoœrednio przed z³o¿eniem wniosku.

Grunty wchodz¹ce w sk³ad przekazywanego gospodarstwa bêd¹ mog³y byæ
przejête w ca³oœci przez nastêpcê, jeœli nie
ukoñczy³ on 40 roku ¿ycia, wczeœniej nie
mia³ w³asnego gospodarstwa oraz posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Jednak powierzchnia przekazanego gospodarstwa na rzecz nastêpcy nie mo¿e
by mniejsza ni¿ œrednia powierzchnia gospodarstwa rolnego w województwie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zak³ada, ¿e podstawowa wysokoœæ takiej renty wyniesie
150 proc. najni¿szej emerytury (dotychczas 210 procent).

Nie bêdzie dodatków za wielkoœæ przekazywanych gospodarstw. Dodatkowo
œwiadczenie bêdzie mog³o byæ zwiêkszone tylko o 100 proc. kwoty najni¿szej
emerytury jako dodatek na ma³¿onka rolnika (dotychczas 60 proc.). £¹czna wysokoœæ pomocy nie mo¿e przekroczyæ kwoty 250 proc. kwoty najni¿szej emerytury
czyli 597 z³ 46 gr (dotychczas 440 proc.).
Renta strukturalna wyp³acana bêdzie do
osi¹gniêcia przez rolnika 65 roku ¿ycia.
Joanna Piwowarska
Referat Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa

WYBORY SAMORZ¥DOWE 2006
W niedzielê 12 listopada lok
ale wyborcze bêd¹ otwarte w godz. od 6 do 20. Na miejscu wyborcy powinni
lokale
znaleŸæ m.in. informacje o zarejestrowanych listach kkandydatów
andydatów na radnych, numerach i nazwach list, dane o
k andydatach na wójta, a tak¿e wsk
azówki o sposobie g³osowania i warunk
ach wa¿noœci g³osu.
wskazówki
warunkach
1. Obwieszczenie
w sprawie numerów i granicach obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w
wyborach zarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006r.
Nr
obwodu
g³osowania

Granice obwodu g³osowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Wola Mrokowska, Warszawianka, Jastrzêbiec,
Zespó³ Szkó³ Publicznych w Mrokowie
Garbatka, Stefanowo, Mroków, Kolonia Mrokowska, ul. M.wi¹tkiewicz 2A
Stachowo, Jab³onowo, Kolonia Warszawska,
Wólka Kosowska, Kosów.

2

£azy, £azy II, £azy Radiostacja, Derdy, Marysin,
Magdalenka.

Zespó³ Szkó³ w £azach ul. Ks.S³ojewskiego 1
(lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepe³nosprawnych)

3

W³adys³awów, Wilcza Góra, Jazgarzewszczyzna,
£oziska, Lesznowola, Kolonia Lesznowola,
Lesznowola PGR, Lesznowola Pole, Janczewice,
Podolszyn, Nowa Wola.

Urz¹d Gminy w Lesznowoli ul. GRN 60

4

Stara Iwiczna

Zespó³ Szkol Publicznych w Nowej Iwicznej
ul. I.Krasickiego 56

5

Nowa Iwiczna

Zespó³ Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej
ul. I.Krasickiego 56

6

Zgorza³a, Zamienie,

wietlica w Zgorzale ul. Postêpu 99A

7

Mysiad³o, Mysiad³o – obrêb KPGO,

Gminne Przedszkole w Mysiadle
ul. Osiedlowa 10

G³osowanie odbêdzie siê w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych w godz. 600-2200
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2. Obwieszczenie
w sprawie podzia³u Gminy Lesznowola na okrêgi wyborcze, ich granice, liczbie wybranych radnych w okrêgach wyborczych
oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej.

Nr
okrêgu
wyborczego

Liczba
wybieranych
radnych

Granice okrêgu

1

Wola Mrokowska, Warszawianka, Garbatka, Jastrzêbiec, Mroków,
Stachowo, Kolonia Mrokowska

1

2

Jab³onowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska, Kosów, Stefanowo,

1

3

Marysin, £azy, £azy II, Derdy, £azy Radiostacja,

2

4

Magdalenka

1

5

W³adys³awów, Wilcza Góra, Jazgarzewszczyzna, £oziska,

1

6

Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Lesznowola PGR, Lesznowola Pole,

1

7

Janczewice, Podolszyn, Nowa Wola,

1

8

Stara Iwiczna

1

9

Nowa Iwiczna

3

10

Mysiad³o, Mysiad³o KPGO, Zgorza³a, Zamienie

3
RAZEM 15

Siedzib¹ Gminnej Komisji Wyborczej jest Urz¹d Gminy w Lesznowoli, ul. GRN 60.

3. Gdy przychodzi wyborca

5. Jakie kkarty
arty

Zanim komisja wyda wyborcy, który pojawi³ siê w lokalu wyborczym, karty do g³osowania, musi sprawdziæ jego
to¿samoœæ na podstawie dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjêciem umo¿liwiaj¹cego stwierdzenie
jego to¿samoœci) Ustala tak¿e, czy wyborca jest uprawniony do g³osowania
w tym obwodzie, sprawdzaj¹c czy jego
nazwisko jest ujête w spisie wyborców
– wówczas wydaje mu karty do g³osowania.

l Rada gminy: karta do g³osowania jest
koloru bia³ego; mo¿na g³osowaæ na tylu
kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w okrêgu, lub na mniejsz¹ liczbê
kandydatów; wyborca g³osuje stawiaj¹c znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwisk kandydatów z jednej listy lub z ró¿nych list.
l Rada powiatu: karta do g³osowania jest
koloru ¿ó³tego; wyborca g³osuje stawiaj¹c znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwiska jednego kandydata z
jednej tylko listy.
l Sejmik województwa: karta do g³osowania jest koloru niebieskiego; wyborca g³osuje stawiaj¹c znak „x” w kratce
z lewej strony obok nazwiska jednego
kandydata z jednej listy.

4. Jak g³osowaæ
Wyborca otrzymuje po jednej karcie do g³osowania w wyborach do ka¿dej wybieranej rady i sejmiku oraz w
wyborach wójta.

Nadkom. Edyta Grzeszczak
Pani nadkomisarz jest z wykszta³cenia magistrem pedagogiki. Kurs oficerski ukoñczy³a w Szczytnie w 1998 roku.
W policji pracuje od 1995 roku.. Swoj¹
pracê rozpoczyna³a w XXVI Komisariacie Policji Warszawa Œródmieœcie w pionie dochodzeniowo-œledczym.
Od 15 paŸdziernika na stanowisku
komendanta w KP Lesznowola.
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l W wyborach wójta, burmistrza,
prezydenta miasta: karta do g³osowania jest koloru ró¿owego; wyborca g³osuje stawiaj¹c znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska
kandydata oznaczonej s³owem
„TAK” lub „NIE”

6. G³osowania i wyniki:
Punktualnie o godz. 20:00 obwodowa komisja wyborcza zamyka lokal wyborczy. Wówczas tylko osoby, które dotar³y do lokalu przed t¹ godzin¹ mog¹
oddaæ g³os.
Obwodowe komisje wyborcze sporz¹dzaj¹ oddzielne protoko³y g³osowania w
wyborach do rady gminy, do rady powiatu, do sejmiku województwa i z g³osowania na wójta.
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P rojekt jest wspó³finansowany ze œrodk
œrodków
ów Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud¿etu pañstwa
w ramach Zintegrowanego PProgramu
rogramu Operacyjnego R
ozwoju R
egionalnego
Rozwoju
Regionalnego

Kolejny projekt unijny w Lesznowoli
 Jêzyk obcy szans¹ na zwiêkszenie kwalifikacji
pracowników instytucji samorz¹dowych
w Gminie Lesznowola
Wkrótce w Gminie Lesznowola
rozpoczn¹ siê szkolenia jêzykowe w
ramach projektu unijnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Bêdzie to projekt szkoleniowy „ Jêzyk obcy szans¹ na zwiêkszenie kwalifikacji pracowników instytucji samorz¹dowych w Gminie
Lesznowola”.
W dniu 2 paŸdziernika b.r. zosta³a podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiêdzy Gmin¹ Lesznowola i Wojewódzkim Urzêdem
Pracy w Warszawie. Przyznana dotacja to prawie 600 tys. z³.
Wniosek o dofinansowanie projektu zosta³ z³o¿ony przez Gminê
Lesznowola do Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy w Warszawie w marcu
b.r . Bardzo d³ugo trwa³a procedura
oceniaj¹ca, bowiem do konkursu w
ramach Dzia³ania 2.1 Rozwój umiejêtnoœci powi¹zany z potrzebami regionalnego rynku pracy i mo¿liwoœci kszta³cenia ustawicznego w regionie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wp³ynê³o oko³o 200 wniosków. W warunkach tak silnej konkurencji wniosek
Gminy Lesznowola przeszed³ pozytywnie ca³¹ procedurê oceniaj¹c¹ i
zosta³ wybrany do realizacji. Projekt
jest adresowany do pracowników
instytucji samorz¹dowych w Gminie
Lesznowola, a wiêc do pracowników
Urzêdu Gminy Lesznowola oraz pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy: szkó³, przedszkoli, Gminnego Oœrodka Kultury,

Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zak³adu Obs³ugi Placówek
Oœwiatowych.
Celem projektu jest m.in. wzrost
efektywnoœci dzia³ania jednostek samorz¹dowych Gminy Lesznowola poprzez podniesienie kompetencji pracowników i jakoœci œwiadczonych
us³ug. I to stanowi o wyj¹tkowoœci
tego projektu. Dobrze przygotowana
i wykszta³cona kadra pracowników
jest podstawowym wymogiem, który ka¿dy samorz¹d terytorialny powinien realizowaæ na rzecz lokalnych
spo³ecznoœci.
Projekt szkoleñ jêzykowych wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pracowników samorz¹dowych jak i lokalnych uwarunkowañ,
które wymuszaj¹ funkcjonowanie
wysoko kwalifikowanej kadry znaj¹cej jêzyk obcy.
W gminie zlokalizowanych jest ok.
3 tys. podmiotów gospodarczych, w
tym bardzo du¿o z kapita³em zagranicznym. Corocznie osiedla siê ok.
700 osób, w tym wielu cudzoziemców
z rodzinami. Gmina ma odsetek cudzoziemców jeden z najwy¿szych w
regionie.
Instytucje publiczne musz¹ byæ
przygotowane na bezpoœredni kontakt z cudzoziemcami, a wiêc zarówno profesjonalna obs³uga w urzêdzie
gminy, jednostkach organizacyjnych,
czy te¿ w placówkach oœwiatowych,
a tak¿e obs³uga inwestorów zagra-

nicznych musz¹ przebiegaæ sprawnie,
precyzyjnie i w mi³ej atmosferze, co
bez dobrej komunikacji wydaje siê
niemo¿liwe.
W pracy zawodowej pracownicy
jednostek samorz¹dowych bêd¹ wykorzystywaæ j. angielski do wdra¿ania unijnych aktów prawnych, korespondencji, inicjowania wymian zagranicznych, partnerstwa, wspólnych
projektów kulturoznawczych, wizyt
studialnych, obs³ugi programów komputerowych oraz poszukiwania informacji.
Projekt zak³ada przeprowadzenie
3- semestralnego szkolenia jêzyka angielskiego na ró¿nych poziomach nauczania i zakoñczenie szkolenia miêdzynarodowym egzaminem. Szkolenia odbywaæ siê bêd¹ poza godzinami pracy pracowników w miejscu pracy. Za³o¿eniem projektu jest przeprowadzenie 1980 godzin zegarowych w
ramach 18 grup dla ok. 180 osób. Z
uwagi na przed³u¿on¹ procedurê oceny wniosków przez Wojewódzki
Urz¹d Pracy przesuniêciu uleg³ termin
rozpoczêcia szkolenia. Aktualnie trwa
procedura wyboru kadry zarz¹dzaj¹cej projektem zgodnie z ustaw¹ Prawo Zamówieñ Publicznych. Rozpoczêcie zajêæ jêzykowych planowane
jest w listopadzie b.r. Realizacja projektu zakoñczy siê w marcu 2008
roku.
Izabela Szymczak
G³ówny Specjalista
ds. Informacji Europejskiej
w Urzêdzie Gminy Lesznowola
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MEDALE ZA D£UGOLETNIE PO¯YCIE MA£ZEÑSKIE
W dniu 28 paŸdziernika bie¿¹cego
roku w Urzêdzie Gminy w Lesznowoli
uroczyœcie zosta³y wrêczone medale za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie parom,
które w swoich zwi¹zkach ma³¿eñskich
prze¿y³y ponad 50 lat.
Bohaterami uroczystoœci byli Pañstwo:
1. Zofia i Marian Ciechomscy z Janczewic,
2. Janina i Edward Jamio³kowscy ze Zgorza³y,
3. Irena i Bronis³aw Marczakowie z Nowej Woli,
4. Krystyna i Eugeniusz Jagodziñscy z £az,
5. Marianna i Jan Konarscy z Nowej Woli,
6. Seweryna i Ksawery Chmielakowie z
Wilczej Góry,
7. Aniela i Marian Burakowscy z Mysiad³a,
8. Barbara i Micha³ Orczykowscy z Mysiad³a,
9. Zofia i Zygmunt Binkowscy z Magdalenki.
Dostojnym Jubilatom towarzyszy³y
dzieci, wnuki i prawnuki – wszyscy dumni ze swoich rodziców i dziadków.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wrêczenia medali dokona³a
Wójt Gminy Lesznowola Pani Maria Jolan-

ta Batycka-W¹sik. W ceremonii tej uczestniczyli równie¿: Przewodnicz¹ca Rady
Gminy Pani Hanna Kosik i Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Pan Marian Dusza.
By³y ¿yczenia wielu kolejnych lat
wspólnego szczêœcia, zdrowia i pogody
ducha w ¿yciu codziennym. Ma³¿onkowie otrzymali tak¿e kwiaty oraz pami¹tkowe dyplomy i albumy.
Medale zosta³y nadane równie¿ Pañstwu: Bronis³awie i Julianowi Rzeszotkom z Nowej Iwicznej i Krystynie i Cecylii Majsterkom z Zamienia. Nie uczestni-

Stare dowody osobite
do wymiany!

P rzypominamy o obowi¹zku wy
wy-miany dowodów osobistych wy
wy-danych przed 1 stycznia 2001r
2001r..
Wymiana star ych dokumentów jest bardzo istotna, gdy¿
z dniem 1 styczna 2008r
2008r.. utrac¹
one wa¿noœæ!
Do 31 grudnia 2006r
2006r.. wymieniæ do
do-wody osobiste powinni posiadacze
dokumentów wydanych w latach
1992-1995 (i oczywiœcie wszystkich
wczeœniejszych do tej por
poryy nie wy
wy-mienionych.).
W 2007 roku wymianie bêd¹ podlegaæ dowody osobiste wydane w latach
1996-2000.
W celu otrzymania dowodu nale¿y
osobiœcie z³o¿yæ wniosek, który mo¿na
pobraæ i wype³niæ na miejscu w urzêdzie
gminy). Do wniosku o wydanie (wymianê) dowodu osobistego nale¿y do³¹czyæ:
– dwie aktualne, wyraŸne fotografie o
wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiaj¹ce osobê z widocznym lewym
uchem, bez nakrycia g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami,
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– dowód uiszczenia op³aty za wydanie
dowodu osobistego (kwit op³aty 30 z³
wypisywany jest przy sk³adaniu wniosku – op³atê mo¿na dokonaæ w kasie
urzêdu),
– odpis skrócony aktu urodzenia – w
przypadku osób które nie wst¹pi³y w
zwi¹zek ma³¿eñski; odpis aktu ma³¿eñstwa z adnotacj¹ o aktualnie u¿ywanym nazwisku, a na ¿¹danie organu tak¿e poœwiadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument
potwierdzaj¹cy posiadanie polskiego
obywatelstwa, je¿eli dane zawarte w
dokumentach budz¹ w¹tpliwoœci co
do obywatelstwa osoby.
W Urzêdzie Gminy w Lesznowoli
wnioski o wydanie dowodu osobistego
nale¿y sk³adaæ w pokoju nr 104, I p. (USC).
Na otrzymanie dowodu osobistego
oczekuje siê miesi¹c od daty z³o¿enia
wniosku.

czyli oni jednak w ceremonii dekoracji i
przyznane medale zostan¹ im wrêczone
w najbli¿szym czasie.
W imieniu ca³ej spo³ecznoœci gminnej
Sk³adam Szanownym Jubilatom serdeczne gratulacje i wyrazy uznania.
Zapraszam tak¿e wszystkie pary ma³¿eñskie, które maj¹ co najmniej 50. letni
sta¿ ma³¿eñski do zg³aszania siê w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Lesznowoli.
Ewa Lewandowska
Kierownik USC

W wyj¹tkowych przypadkach spowodowanych np. awari¹ systemu lub
niezgodnoœci¹ danych osobowych zawartych we wniosku z danymi w bazie
PESEL, okres oczekiwania mo¿e siê
przed³u¿yæ.
Zwracam siê z apelem do Szanownych Czytelników, posiadaczy dowodów
osobistych starego typu do sprawdzenia daty wydania ich dokumentów i proponujê nie zwlekaæ z wymian¹ do koñca terminu, ¿eby nie oczekiwaæ na z³o¿enie wniosku w d³ugich kolejkach.
Aby pokazaæ skalê problemu informujê, i¿ z danych na koniec sierpnia
2006r. wynika, ¿e do wymiany pozosta³o jeszcze ok. 3000 starych „ksi¹¿eczkowych” dowodów, podczas gdy rocznie wydaje siê ok. 2000 dowodów, a na
tê iloœæ sk³ada siê: wymiana starych dowodów na nowe, wymiana nowych dowodów z powodu zmiany danych zawartych w dokumencie i wydanie dowodu po raz pierwszy.
Serdecznie zapraszam.
Ewa Lewandowska
kierownik USC
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SPORY MIÊDZY S¥SIADAMI
Korzystanie z gruntu, który oddzia³uje na
grunt s¹siedni, okreœlane jest jako immisja.
Mog¹ wystêpowaæ dwa rodzaje takiego oddzia³ywania czyli immisja poœrednia i bezpoœrednia.
Zaliczenie do okreœlonej grupy immisji zale¿y od tego, czy wp³yw z korzystania z gruntu nieruchomoœci na s¹siedni¹, nie przekracza
granic wyznaczonych przez charakter nieruchomoœci oraz stosunki miejscowe.
Immisja bezpoœrednia ma miejsce wówczas, gdy takie granice zosta³y przekroczone,
np. jeœli nadmiar wody zostanie odprowadzony z jednej dzia³ki na s¹siedni¹, bez zgody jej
w³aœciciela, roboty ziemne prowadzone s¹ w
taki sposób, ¿e zagra¿aj¹
s¹siedniej nieruchomoœci utrat¹ oparcia,
albo na dzia³kê s¹siada zostan¹ podrzucone
nieczystoœci. Takie dzia³ania stanowi¹ bezpoœrednie wtargniêcie w strefê cudzej w³asnoœci. Natomiast immisja poœrednia wystêpuje
wówczas, gdy korzystanie z dzia³ki nie wp³ywa wprawdzie na s¹siednie, ale odbywa siê to
w granicach wyznaczonych przez charakter
nieruchomoœci i stosunki miejscowe. Przyk³adem takich immisji jest wytwarzanie zapachów
i drgañ.

Na swojej dzia³ce mo¿na prowadziæ prace,
które oddzia³uj¹ na s¹siedni¹, ale pod warunkiem, ¿e nie przekraczaj¹ one pewnych granic
zak³óceñ wynikaj¹cych ze spo³eczno – gospodarczego przeznaczenia nieruchomoœci oraz
ze stosunków miejscowych.
Niedozwolone s¹ te immisje, które zak³ócaj¹ ponad przeciêtn¹ miarê korzystanie s¹siadom z nieruchomoœci. Zakazane jest zatem
takie dzia³anie, które umo¿liwia przenikanie
na drug¹ dzia³kê œwiat³a, powietrza, fal radiowych albo zas³ania widok.
O tym, ¿e dosz³o do zak³óceñ w oddzia³ywaniu dzia³ki na s¹siedni¹ ponad przeciêtn¹
miarê z powodu prowadzonych tam prac, ocenia siê w ka¿dym przypadku indywidualnie.
Bierze siê przy tym pod uwagê miejscowe stosunki. W dodatku takie samo dzia³anie, ale na
dzia³kach maj¹cych ró¿ne po³o¿enie i przeznaczenie mo¿e tylko w niektórych przypadkach
zostaæ uznane za uci¹¿liwe.
Wykonuj¹c prace na swojej dzia³ce nale¿y
staraæ siê, aby powsta³e przy okazji zak³ócenia korzystania z nieruchomoœci s¹siedniej nie
przekroczy³y tej przeciêtnej miary.
Gdyby ktoœ w swoim ogrodzie u¿ywa³ œrodków chemicznych ochrony roœlin, to powinien

wówczas wykorzystaæ wszystkie mo¿liwe i dostêpne metody i sposoby, które zapobieg³yby
zatruciu ludzi, zwierz¹t gospodarskich, drobiu i
pszczó³. W razie potrzeby winien te¿ zawiadomiæ w³aœcicieli nieruchomoœci s¹siednich, na których mog¹ wyst¹piæ skutki u¿ycia tych preparatów, o wykonywaniu tych prac na swojej dzia³ce.

Obowi¹zek naprawienia szkody.
Naruszenie zakazu immisji bezpoœredniej
najczêœciej prowadzi do tego, ¿e s¹siad dokonuj¹cy naruszeñma obowi¹zeknaprawiæ szkodê w³aœcicielowi dzia³ki s¹siedniej. Bêdzie mia³
prawo bowiem wyst¹piæ z pozwem do s¹du o
zaniechanie naruszeñ i przywrócenie stanu
zgodnego z prawem.
Gdybyzaœzak³óceniawywo³a³yszkodêtowówczas,poszkodowanys¹siadmo¿edomagaæsiêzap³atyodszkodowania.
Jeœli w³aœciciel prowadzi prace ziemne, w taki
sposób, ¿e gro¿¹ one utrat¹ oparcia dla nieruchomoœci s¹siednich, to wówczas mo¿na wyst¹piæ
zarówno o zaniechanie dalszego wykonywania
tych prac oraz odszkodowanie za powsta³e straty.

P odstawa prawna
Art. 140,144 i 147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz.
93 ze zm. )
Marzena Chmiel
G³ówny Specjalista ds. Ochrony Œrodowiska

Jakie warunki trzeba spe³niæ,
aby uzyskaæ Numer Identyfikacji Podatkowej
NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej,
to podstawowy numer, jakim podatnicy pos³uguj¹ siê w kontaktach z organami podatkowymi. Ka¿dy otrzymuje go tylko raz, po z³o¿eniu w urzêdzie skarbowym zg³oszenia identyfikacyjnego.
Zg³oszenia identyfikacyjnego dokonuje siê
jednokrotnie, i to bez wzglêdu na rodzaj oraz
liczbê op³acanych przez podatnika podatków,
formê opodatkowania, liczbê oraz rodzaje prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej oraz liczbê prowadzonych przedsiêbiorstw. Zg³oszenie
identyfikacyjne osób fizycznych musi zawieraæ
nazwisko, imiona rodziców, datê i miejsce urodzenia, p³eæ, nazwisko rodowe, obywatelstwo
lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania,
adres miejsca zameldowania na pobyt sta³y lub
czasowy, rodzaj i numer dowodu to¿samoœci
oraz numer ewidencyjny PESEL. W tym celu
wype³nia siê specjalny formularz zg³oszeniowy.
S¹ one dostêpne w urzêdach skarbowych lub
na stronie internetowej www.mf.gov.pl.
Zg³oszenie identyfikacyjne podatników wykonuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zawiera

równie¿ informacje dotycz¹ce tej dzia³alnoœci.
Podatnicy prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹
musz¹ zgromadziæ dodatkowe dokumenty. Do
zg³oszenia do³¹czaj¹ oni uwierzytelnione lub
urzêdowo poœwiadczone kopie dokumentów
potwierdzaj¹cych informacje objête zg³oszeniem. W szczególnoœci : odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego, umowê spó³ki, dokumenty
potwierdzaj¹ce uprawnienia do korzystania z
lokalu lub nieruchomoœci, w których znajduje
siê siedziba, i co do zasady zaœwiadczenie o
numerze identyfikacyjnym REGON. Upowa¿niony pracownik przyjmuj¹cy zg³oszenie poœwiadcza zgodnoœæ przedstawionych odpisów tych
dokumentów lub w uzasadnionych przypadkach
mo¿e sporz¹dziæ taki odpis, orygina³y zaœ zwraca zg³aszaj¹cemu za pokwitowaniem na odpisach. Zg³oszenie identyfikacyjne podatnikó w
niebêd¹cych osobami fizycznymi musi zawieraæ pe³n¹ i skrócon¹ nazwê (firmê), formê organizacyjnoprawn¹, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca prze-

chowywania dokumentacji rachunkowej oraz
przedmiot wykonywanej dzia³alnoœci okreœlonej wed³ug obowi¹zuj¹cych standardów klasyfikacyjnych. Ponadto w przypadku spó³ek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych
oraz komandytowo-akcyjnych podatnicy musz¹
ujawniæ dane dotycz¹ce wspólnikó w, w tym
równie¿ NIP nadany poszczególnym wspólnikom. W przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika, decyzja o nadaniu NIP wygasa
z mocy samego prawa. Wyj¹tek dotyczy tylko
przypadków, kiedy NIP przechodzi na nastêpców prawnych (np. w przypadku przekszta³cenia spó³ek). W przypadku œmierci podatnika
organy prowadz¹ce ewidencjê ludnoœci maj¹
obowi¹zek, w terminie 14 dni od daty otrzymania aktu zgonu, do przekazania informacji o
tym fakcie naczelnikowi urzêdu skarbowego
w³aœciwemu ze wzglêdu na ostatnie miejsce
zamieszkania zmar³ego podatnika.
£ucja Jaworska
Inspektor
ds. ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej
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BEZP£ATNE PROFILAKTYCZNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
We wrzeœniu oraz paŸdzierniku odbywa³y siê bezp³atne badania mammograficzne dla pañ z
naszej gminy. Badania zorganizowane s¹ przy wspó³udziale Narodowego Funduszu Zdrowia, Elektrowni Szczytowo-Pompowych
S.A. w Warszawie oraz Gminy
Lesznowola.
Rak piersi to najczêstszy nowotwór z³oœliwy wystêpuj¹cy u
kobiet. Wiedza o raku piersi,
przyczynach jego wystêpowania, czynnikach ryzyka oraz metodach zapobiegania i wczesnego wykrywania choroby jest
spraw¹ podstawowej wagi dla zmniejszenia umieralnoœci kobiet. Poznanie przyczyn i nastêpstw choroby znacznie zwiêksza szansê zarówno jej unikniêcia jak i wyleczenia. Znajomoœæ czynników ryzyka mo¿e pomóc kobietom zmieniæ styl
¿ycia aby zredukowaæ ryzyko zachorowania. Wczesne wykrycie zmian i podjêcie leczenia mo¿e zapobiec rozwiniêciu
siê choroby. Badanie mammograficzne to jedno z podstawowych badañ diagnostycznych, które kobieta w wieku powy¿ej 35 lat powinna wykonywaæ regularnie, poniewa¿ rak piersi
wykryty wczeœnie mo¿e byæ ca³kowicie uleczalny.
Chc¹c udostêpniæ tê mo¿liwoœæ wszystkim paniom z terenu naszej gminy zosta³y wyznaczone 3 terminy (sobotnio-niedzielne) w czterech miejscach i z mo¿liwoœci¹ dostosowania
odpowiednich godzin (w godzinach 800-2000)
Dla pañ z miejscowoœci: Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna, Mysiad³o, Mysiad³o KPGO, Zgorza³a, Zamienie badania odby³y siê
w dniach 30 wrzeœnia – 1 paŸdziernika b.r. w Zespole Szkó³
Publicznych w Nowej Iwicznej.
Dla pañ z miejscowoœci: Wola Mrokowska, Warszawianka,
Jastrzêbiec, Garbatka, Stefanowo, Mroków, kolonia Mrokowska, Stachowo, Jab³onowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska, Kosów, Marysin badania odby³y siê w dniach 7-8 paŸdziernika b.r. Zespole Szkó³ Publicznych w Mrokowie.
Natomiast Panie z miejscowoœci: £azy, £azy 2, £azy Radiostacja, Derdy, Magdalenka badania mia³y przeprowadzone w
dniach 14-15 paŸdziernika b.r. w Zespole Szkó³ w £azach.

Korzystaj¹c z zaproszenia na ³amy
Biuletynu Gminy Lesznowola pragnê
podzieliæ siê z Pañstwem informacjami
na temat naszych dzia³añ w ostatnich
miesi¹cach. Mam nadziejê, ¿e zakres
naszej codziennej dzia³alnoœci jest Pañ-
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Wstêpnie mo¿na szacowaæ, i¿ oko³o
2000 pañ z gminy Lesznowola wziê³o w
nich udzia³. Jesteœmy przekonani, ¿e ta
akcja spotka³a siê z du¿ym zrozumieniem i przychylnoœci¹, a przede wszystkim przyczyni³a siê do wzrostu œwiadomoœci, ¿e w³aœciwa profilaktyka jest podstaw¹ zdrowego, udanego ¿ycia.
Odbiór wyników badañ mo¿liwy bêdzie po 3 tygodniach od terminu przeprowadzonego badania u osoby przyjmuj¹cej zapisy na badania.
Redakcja (-)
Wyrazy podziêkowañ kierujemy do wszystkich osób
i instytucji, które pomog³y zorganizowaæ tê akcjê, a w
szczególnoœci dziêkujemy:
l Sponsorom przedsiêwziêcia: Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Elektrowni Szczytowo-Pompowych S.A. w Warszawie,
l Panu Jerzemu Wiœniewskiemu – Radnemu Gminy Lesznowola – za inicjatywê i wielk¹ pomoc w przeprowadzeniu przedsiêwziêcia,
l Panu Dyrektorowi Jackowi Traczowi z Zak³adu Aparatury
J¹drowej,
l Pañstwu So³tysom Gminy Lesznowola za pomoc w rozpropagowaniu informacji wœród mieszkañców, a w szczególnoœci: Pani Bo¿ennie Korlak, Pani Bo¿enie Potera³a, Pani Bo¿enie Bia³obrzeskiej,
l Dyrekcji szkó³: Zespo³owi Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej, Zespo³owi Szkó³ Publicznych w Mrokowie oraz Zespo³owi Szkó³ w £azach za udostêpnienie pomieszczeñ i mo¿liwoœæ przeprowadzenia badañ w weekendy,
l Pañstwu Lekarzom, którzy wykonywali badania w obiektach
szkó³,
l oraz Paniom, które podczas badañ w³¹czy³y siê w czynnoœci
administracyjno-techniczne.

stwu dobrze znany. Poza dzia³aniami planowymi staramy siê zawsze pamiêtaæ o
profilaktyce, czyli badaniach maj¹cych na
celu zapobieganie chorobom. Tej jesieni
dzia³añ w tym zakresie jest szczególnie
du¿o.
W wyniku porozumienia podpisanego miêdzy Gmin¹ Lesznowola a NZOZ
SALUS wszyscy mieszkañcy Gminy, którzy ukoñczyli 65 rok ¿ycia maj¹ mo¿liwoœæ bezp³atnego zaszczepienia siê
przeciwko grypie. Szczepienie jest w
100%-tach sfinansowane przez Samorz¹d
Gminy. To nowe dzia³anie zosta³o przyjête przez mieszkañców z du¿¹ aproba-

Maria Jolanta Batycka-W¹sik
Wójt Gminy Lesznowola

t¹ – w ci¹gu pierwszego tygodnia akcji
w Oœrodkach Zdrowia w Mrokowie i
Magdalence ze szczepienia skorzysta³o
60 osób. Nale¿y przypomnieæ, ¿e osoby
po 65 roku ¿ycia oraz osoby lecz¹ce siê
z powodu chorób przewlek³ych to grupy pacjentów, u których szczepienie
przeciw grypie jest szczególnie polecane. Oczywiœcie wszyscy pozostali pacjenci mog¹ zaszczepiæ siê przeciwko grypie w obu Oœrodkach Zdrowia, wnosz¹c
op³atê za szczepionkê. Zak³ady pracy,
które zechc¹ zaszczepiæ swoich pracowników proszê o wczeœniejszy kontakt
telefoniczny.

Biuletyn Informacyjny nr 26 – 2006
Kolejnym dzia³aniem profilaktycznym podjêtym wspólnie przez NZOZ
SALUS i Gminê Lesznowola jest akcja
bezp³atnych badañ cytologicznych dla
naszych Pañ. Badanie cytologiczne jest
badaniem przesiewowym w kierunku
wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Pozwala ono na wykrycie choroby
w jej najwczeœniejszym, czyli wyleczalnym okresie. A nale¿y przypomnieæ, ¿e
rak szyjki macicy jest drugim co do czêstoœci wystêpowania nowotworem u
kobiet w Polsce. W niedzielê 22 paŸdziernika wszystkie chêtne Panie zg³osi³y siê na badanie, przeprowadzane
przez lekarza ginekologa oraz po³o¿n¹
w Oœrodku Zdrowia w Mrokowie. Zainteresowanie akcj¹ by³o tak du¿e, ¿e
kolejna edycja badañ cytologicznych
jest zaplanowana na dzieñ 21 listopada
2006 roku, o czym poinformujemy dodatkowo poprzez og³oszenia na tablicach gminnych. Zapraszamy do zapisywania siê na badania pod numerem telefonu 022 756 15 92.
W niedzielê 22 paŸdziernika w Oœrodku Zdrowia w Mrokowie odbywa³y siê
równie¿ badania profilaktyczne o szerokim zakresie, których wspó³organizatorem by³ Urz¹d Marsza³kowski. Wszyscy
chêtni mieli mo¿liwoœæ sprawdzenia poziomu glukozy i cholesterolu, zbadania
wydolnoœci p³uc (spirometria), wykonania
pomiaru tkanki t³uszczowej i wyliczenia
wskaŸnika BMI. Poza tym mo¿na by³o skorzystaæ z konsultacji lekarzy specjalistów

– kardiologa i chirurga naczyniowego.
Z zaplanowanych na najbli¿szy czas
badañ profilaktycznych koniecznie nale¿y wspomnieæ o badaniu densytometrycznym, czyli badaniu gêstoœci koœci.
Bêdzie ono wykonywane na miejscu, w
Oœrodku Zdrowia w Mrokowie i w du¿ej mierze zostanie sfinansowane przez
sponsora. Nale¿y podkreœliæ, ¿e bêdzie
to badanie z szyjki koœci udowej lub z
odcinka lêdŸwiowego krêgos³upa, a
wiêc zdecydowanie bardziej miarodajne ni¿ np. badanie z nadgarstka lub koœci piêtowej. Wynik takiego badania
daje podstawê do ewentualnego rozpoznania osteoporozy i podjêcia stosownego leczenia. Jest to badanie szczególnie wa¿ne u kobiet po 60 roku ¿ycia,
kiedy zagro¿enie osteoporoz¹ jest najwiêksze. Ka¿da osoba po wykonaniu
badania bêdzie mia³a mo¿liwoœæ skorzystania z konsultacji specjalisty ortopedy. Badanie odbêdzie siê w dniu 30 listopada 2006 roku. Proszê o zapisywanie siê na badanie pod numerem telefonu 022 756 15 92. Dop³ata do badania dla pacjenta wynosi 20 PLN.
Równie¿ w listopadzie odbêd¹ siê
bezp³atne badania spirometryczne (badania pojemnoœci p³uc), szczególnie
wskazane u osób z przewlek³ymi schorzeniami uk³adu oddechowego. Badania
bêd¹ odbywaæ siê obu Oœrodkach Zdrowia. Zapisów na badania prosimy dokonywaæ osobiœcie w rejestracjach Oœrodków Zdrowia lub telefonicznie pod nu-

merami telefonów 022 756 15 92 (Mroków) i 022 757 99 64 (Magdalenka).
Tej jesieni wszyscy chêtni mieli równie¿ okazjê skorzystaæ z bezp³atnych
badañ s³uchu, przeprowadzonych w obu
Oœrodkach Zdrowia. Badania s³uchu s¹
przeprowadzane kilka razy w roku i zawsze ciesz¹ siê powodzeniem wœród
naszych pacjentów.
Z zaplanowanych na ten rok badañ w
najbli¿szym czasie odbêd¹ siê badania
przesiewowe w kierunku wczesnego
wykrywania raka prostaty u Panów. Podobnie jak badania cytologiczne bêd¹
one finansowane przez Gminê Lesznowola. W ramach akcji Panowie w wieku
50-70 lat zostan¹ zbadani przez specjalistê urologa i bêd¹ mieæ wykonane badanie antygenu PSA.
W najbli¿szym czasie planowane s¹
tak¿e bezp³atne konsultacje kardiologiczne z wykonaniem badania USG serca. Wykonanie tych badañ jest mo¿liwe dziêki naszym kontaktom ze sponsorami.
Wszystkie wymienione dzia³ania spotykaj¹ siê z bardzo ¿ywym zainteresowaniem naszych pacjentów. Mam nadziejê, ¿e dziêki nim czujecie siê Pañstwo zdrowsi. I w³aœnie zdrowia i dobrego samopoczucia ¿yczê Pañstwu tej jesieni.
Z powa¿aniem,
El¿bieta Rosiek
Kierownik NZOZ SALUS

SZANOWNI PAÑSTWO!
Samorz¹d Gminy LLesznowola
esznowola zaprasza wszystkich Mieszk
añMieszkañesznowola (sta³y meldunek), którzy uk
oñczyli
ukoñczyli
ców Gminy LLesznowola
65-ty rok ¿ycia do bezp³atnych szczepieñ ochronnych przeciw gr
ypie.
grypie.
W ramach szczepienia pacjenci otrzymaj¹ bezp³atne badanie
AXIGRIP firmy Sanofi PPasteur
asteur S.A.
lek
arskie i szczepionk
êV
szczepionkê
VAXIGRIP
lekarskie
Szczepienia bêd¹ przeprowadzone w oœrodk
ach zdrowia i
oœrodkach
przychodniach:
1. MROKÓW (Salus) ul. Górskiego 6 (tel. 022 756 15 92)
2. MAGDALENKA (Salus) ul. S³oneczna 273 (tel. 022 757 99 64)
3. NOWA IWICZNA (Edmed) ul. Graniczna 33c (tel. 022 701 49 10)

UWAGA!
l Ka¿d¹ wizytê zwi¹zan¹ ze szczepieniem nale¿y umówiæ telefonicznie.
l Konieczne jest okazanie dowodu osobistego.

Szczepienia profilaktyczne przeciw gr
ypie sfinansowane s¹
grypie
z bud¿etu Gminy LLesznowola
esznowola

Informujemy, ¿e na Walnym Zebraniu Cz³onków SMOMiS w dniu 2 wrzeœnia 2006 r. wybrano Prezesa stowarzyszenia, którym zosta³
Zbigniew Papaj, oraz 5-osobowy Zarz¹d, który ukonstytuowa³ siê w nastêpuj¹cy sposób:
Janusz Soczówka – Wiceprezes
Wojciech Lewicki – Skarbnik
Ma³gorzata Sikorska – Sekretarz
Zbigniew Boniecki i Krzysztof KaŸmierczak
– Cz³onkowie Zarz¹du.
Osoby zainteresowane dzia³alnoœci¹ stowarzyszenia proszone s¹ o kontakt z Prezesem,
tel. 0-22 757 9707
Informujemy, ¿e od wrzeœnia 2006 r. sk³adka cz³onkowska wynosi 2 z³ miesiêcznie, mo¿na wp³acaæ j¹ na konto:
49 8022 0000 0006 7452 2000 0001 lub bezpoœrednio do Skarbnika, tel. 0-22 757 9622
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Nowe kryteria dochodowe
oraz kwoty wiadczeñ pieniê¿nych
z pomocy spo³ecznej
Rada Ministrów przyjê³a rozporz¹dzenie w sprawie zmian kryteriów dochodowych oraz kwot œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej.
O mo¿liwoœci otrzymania œwiadczeñ
decyduje kryterium dochodowe. Od 1
paŸdziernika wynosi ono 477 z³ dla osoby gospodaruj¹cej samotnie i 351 z³ dla
osoby w rodzinie.
Jak bêd¹ zweryfikowane kryteria dochodowe?
Ustalono nastêpuj¹ce kryteria dochodowe:
l dla osoby samotnie gospodaruj¹cej – w
wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 477 z³,
l dla osoby w rodzinie – w wysokoœci
nieprzekraczaj¹cej 351 z³.

Ile wynios¹ kwoty œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej?
Ustalono nastêpuj¹ce kwoty œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej:
1. kwotê stanowi¹c¹ podstawê do ustalenia wysokoœci pomocy:
– pieniê¿nej na czêœciowe pokrycie
kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastêpczej,
– pieniê¿nej na usamodzielnienie,
– na kontynuowanie nauki,
– na zagospodarowanie w formie
rzeczowej w wysokoœci 1 647 z³,
2. minimaln¹ kwotê œwiadczenia pieniê¿nego na utrzymanie i pokrycie
wydatków zwi¹zanych z nauk¹ jêzy-

ka polskiego dla uchodŸców – w wysokoœci 446 z³,
3. maksymaln¹ kwotê œwiadczenia pieniê¿nego na utrzymanie i pokrycie
wydatków zwi¹zanych z nauk¹ jêzyka polskiego dla uchodŸców – w wysokoœci 1 175 z³,
4. maksymaln¹ kwotê zasi³ku sta³ego –
w wysokoœci 444 z³,
5. kwotê dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokoœci 207 z³.

P odstawa prawna:
l Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. 2004 r., Nr
64, poz. 593, ze zm.);
l Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej (Dz. U.
2006 r., Nr 135, poz. 950)
Dariusz Oœka
Pracownik socjalny GOPS

Prace spo³ecznie u¿yteczne sposobem na szar¹ strefê
Osoby zarejes
trowane jak
o bezrobotne i nieposiadaj¹ce prawa do zazarejestrowane
jako
si³ku mog¹ zostaæ skierowane do wyk
onywania przez kilk
wykonywania
kilkaa godzin ty
ty-godniowo prac spo³ecznie u¿ytecznych. Odmowa podjêcia takiej pracy
oznacza utratê statusu bezrobotnego. Mo¿liwoœæ tê wprowadzi³a no
no-ynku pracy
welizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rrynku
pracy,,
która w tym zakresie wesz³a w ¿ycie 1 listopada br
br..

Regulacja ta ma na celu, oprócz zapewnienia osobom bezrobotnym mo¿liwoœci uzyskania minimalnych przynajmniej œrodków do ¿ycia i wsparcia dzia³añ spo³ecznoœci lokalnych, zdyscyplinowanie bezrobotnych i ograniczenie mo¿liwoœci wykonywania przez nich pracy
„na czarno”.
Zgodnie z definicj¹ ustawow¹ prace spo³ecznie u¿yteczne oznaczaj¹ prace wykonywane przez bezrobotnych
bez prawa do zasi³ku na skutek skierowania przez starostê, organizowane
przez gminê w jednostkach organizacyjnych pomocy spo³ecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmuj¹cych siê pomoc¹ charytatywn¹ lub
na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Przepisy mocno ograniczy³y zatem kr¹g
podmiotów, na rzecz których prace
takie mog¹ byæ wykonywane. Wynika
z tego dobitnie, ¿e maj¹ one s³u¿yæ
wsparciu lokalnych spo³ecznoœci
(gmin). Niedopuszczalne by³oby wiêc
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„przekazanie” bezrobotnych do pracy
spo³ecznie u¿ytecznej innym podmiotom (w tym tak¿e innym jednostkom
samorz¹du terytorialnego, jednostkom
u¿ytecznoœci publicznej, jednostkom
po¿ytku publicznego itp.).

Skierowanie od starosty
Starosta mo¿e skierowaæ do wykonywania tych prac tylko bezrobotnego
bez prawa do zasi³ku, który korzysta
ponadto ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej. Brak prawa do zasi³ku wynikaæ
mo¿e z:
l niespe³nienia warunków do jego
otrzymania – brak w dniu rejestracji
w powiatowym urzêdzie pracy odpowiedniego okresu wykonywania pracy (z dochodami co najmniej równymi kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracê) lub odpowiedniej d³ugoœci okresów zrównanych z okresem
pracy w odniesieniu do nabywania
prawa do zasi³ku,

l up³ywu okresu pobierania zasi³ku.
Prace spo³ecznie u¿yteczne nie mog¹
przekraczaæ tygodniowo 10 godzin i
odbywaæ siê mog¹ jedynie w miejscu
zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej. Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowoœæ, w której osoba ta przebywa z zamiarem sta³ego pobytu. Analogicznie za miejsce pobytu
trzeba uznaæ miejscowoœæ, w której dana
osoba przebywa.
Prace spo³ecznie u¿yteczne wykonywane maj¹ byæ na podstawie porozumienia zawartego pomiêdzy starost¹ a gmin¹. Nie oznacza to jednak, ¿e pomiêdzy
osob¹ bezrobotn¹ a pracodawc¹, na
rzecz którego wykonywana jest praca,
zawi¹zuje siê stosunek pracy. Wskazuje
na to chocia¿by zapis art. 73a ustawy,
który przyznaje bezrobotnemu wykonuj¹cemu te prace œwiadczenie za wykonywan¹ pracê, a nie wynagrodzenie
Nale¿y jednak uznaæ, ¿e podmiot korzystaj¹cy z pracy bezrobotnego bêdzie
musia³ zapewniæ mu identyczne warunki wykonywania pracy, jakie maj¹ zatrudnieni u niego pracownicy – przede
wszystkim dotyczyæ to bêdzie kwestii
zwi¹zanych z bhp (odzie¿ i obuwie robocze, napoje i posi³ki profilaktyczne
itp.).
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Nieuzasadniona odmowa podjêcia tej
pracy skutkuje pozbawieniem bezrobotnego statusu bezrobotnego na okres 90 dni.

Zatrudnienie bezrobotnego
W okresie wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych bezrobotny otrzymuje
œwiadczenie w wysokoœci nie ni¿szej ni¿
6 z³ za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê.
Nie przys³uguje ono za wszelkie okresy
niewykonywania pracy (np. przestój), jak
równie¿ za okresy udokumentowanej
niezdolnoœci do pracy.
Œwiadczenie to w czêœci (maksymalnie 60 proc.) mo¿e byæ refundowane
przez starostê ze œrodków Funduszu
Pracy.
Z zakresu prac spo³ecznie u¿ytecznych wynika, i¿ mog¹ to byæ równie¿
prace bardziej skomplikowane (np. w
jednostkach organizacyjnych pomocy
spo³ecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmuj¹cych siê pomoc¹ charytatywn¹) i co za tym idzie niezbêdne do ich wykonywania mog¹ byæ
osoby posiadaj¹ce okreœlone wykszta³cenie lub praktykê zawodow¹.

Tylko 10 godzin tygodniowo
Wymiar „czasu pracy” bezrobotnych
wykonuj¹cych te prace wskazany w ustawie (odnosz¹c to do „normalnej” pracy
jest to 1/4 etatu) jest maksymalnym wymiarem tygodniowym, w ka¿dym kolejnym tygodniu mo¿e siê powtarzaæ, przy
czym nie ma ¿adnych zastrze¿eñ, ¿e prace nie mog¹ byæ wykonywane na rzecz
tego samego podmiotu. Dlatego te¿,
przynajmniej teoretycznie, uprawnione
jednostki bêd¹ mog³y w ten sposób uzyskaæ tani¹ pomoc na d³u¿szy okres. Teoretycznie, gdy¿ specyfika tej formy wykonywania pracy zwi¹zana bêdzie z du¿¹
rotacj¹ bezrobotnych – nie nastêpuje
tutaj nawi¹zanie stosunku pracy ani te¿
¿adnego innego, atrakcyjnego dla nich
stosunku prawnego z pracodawc¹. W
zwi¹zku z tym osoby te ci¹gle zainteresowane bêd¹ podjêciem „normalnej”
pracy.
Na zakoñczenie warto zwróciæ uwagê na kwestie finansowe. Starosta mo¿e
zrefundowaæ maksymalnie do 60 proc.
wysokoœci œwiadczenia dla tej osoby.
Pozosta³e 40 proc. pochodzi wiêc ze
œrodków w³asnych gminy. Ka¿da godzina pracy to wydatek z bud¿etu gminu
rzêdu 2,40 z³ na osobê. Mimo ¿e jest to
bardzo ma³a kwota, gminy mog¹ nie
mieæ zaplanowanych (albo mo¿liwych do
wykorzystania) œrodków na ten cel w tegorocznym bud¿ecie.

PODST
A WA PRA
WNA
PODSTA
PRAWNA
l Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z
póŸn. zm.).
l Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr
164, poz. 1366).
•ród³o: Gazeta Prawna Nr 214/2005 z
dnia 2005-11-03

Prace spo³ecznie-u¿yteczne
Prace spo³ecznie-u¿yteczne organizowane s¹ przez gminê w jednostkach
organizacyjnych pomocy spo³ecznej,
organizacjach lub instytucjach statutowo zajmuj¹cych siê pomoc¹ charytatywn¹ lub na rzecz spo³ecznoœci lokalnej.
Na wniosek gminy starosta mo¿e
skierowaæ osobê bezrobotn¹ bez prawa do zasi³ku korzystaj¹cego ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej do wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin w tygodniu. Za wykonywan¹ pracê przys³uguje œwiadczenie w
wys. nie ni¿szej ni¿ 6 z³ za ka¿d¹ godzinê wykonawania prac spo³ecznieu¿ytecznych. Œwiadczenie nie przys³uguje za okres niewykonywania pracy (w
tym za okres udokumentowanej niezdolnoœci do pracy).

Kto mo¿e zostaæ skierowany
na prace spo³ecznie-u¿yteczne?
Bezrobotny bez prawa do zasi³ku,
korzystaj¹cy ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej.
Osoba bezrobotna bez prawa do zasi³ku, która odmówi bez uzasadnionej
przyczyny przyjêcia propozycji wykonywania prac spo³ecznie-u¿ytecznych traci
status osoby bezrobotnej na okres 90
dni (art.33 ust.4 pkt.3 w/w ustawy),
Procedura organizacji prac spo³ecznie-u¿ytecznych
1. Gmina sporz¹dza do dnia 31 stycznia
ka¿dego roku roczny plan potrzeb w
zakresie wykonywania prac spo³ecznie-u¿ytecznych i przesy³a go w³aœciwemu miejscowo staroœcie i kierownikowi oœrodka pomocy spo³ecznej,
2. Powiatowy Urz¹d Pracy w imieniu starosty zawiera z gmin¹ porozumienie
dot. wykonywania prac spo³ecznieu¿ytecznych,
3. Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej sporz¹dza listê bezrobot-

nych bez prawa do zasi³ku, którzy
mog¹ zostaæ skierowani do wykonywania prac spo³ecznie-u¿ytecznych i przekazuje j¹ do Powiatowego Urzêdu Pracy,
4. Powiatowy Urz¹d Pracy weryfikuje listê osób pod k¹tem spe³niania warunków i kieruje wskazane osoby do wykonywania prac spo³ecznie-u¿ytecznych.

PODST
A WA PRA
WNA
PODSTA
PRAWNA
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. nr 99 poz. 1001 z
póŸn. zm.). Rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 25 paŸdziernika 2005r. w sprawie trybu organizowania prac spo³ecznie-u¿ytecznych (Dz.U.
nr 210, poz. 1745).

Czego dotyczy
nowe rozporz¹dzenie?
W zwi¹zku z wchodz¹cymi 1 listopada br. w ¿ycie przepisami nowelizacji do ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, wydane zosta³o rozporz¹dzenie wykonawcze. Minister Gospodarki i Pracy okreœli³ w nim
szczegó³owy sposób i tryb organizowania prac spo³ecznie u¿ytecznych
oraz warunki ustalania œwiadczenia dla
bezrobotnego za wykonywanie takich
prac.
Zgodnie bowiem ze zmienion¹ ustaw¹, na wniosek gminy starosta mo¿e
skierowaæ bezrobotnego bez prawa do
zasi³ku korzystaj¹cego ze œwiadczeñ z
pomocy spo³ecznej do wykonywania
prac spo³ecznie u¿ytecznych w miejscu
zamieszkania lub pobytu w wymiarze
do 10 godzin w tygodniu. Wykonywanie prac spo³ecznie u¿ytecznych odbywa siê na podstawie porozumienia zawartego miêdzy starost¹ a gmin¹, na
rzecz której prace spo³ecznie u¿yteczne bêd¹ wykonywane.
Bezrobotnemu nieposiadaj¹cemu prawa do zasi³ku przys³uguje œwiadczenie
w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ 6 z³ za ka¿d¹ godzinê wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych. Œwiadczenie to podlega waloryzacji. Nie przys³uguje ono za
okres niewykonywania pracy, w tym za
okres udokumentowanej niezdolnoœci
do pracy.
Starosta refunduje gminie ze œrodków
Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty œwiadczenia przys³uguj¹cego bezrobotnemu.
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Plan potrzeb w zakresie
wykonywania prac
spo³ecznie u¿ytecznych
Zgodnie z nowym rozporz¹dzeniem,
gmina ma sporz¹dzaæ do dnia 31 stycznia ka¿dego roku roczny plan potrzeb w
zakresie wykonywania prac spo³ecznie
u¿ytecznych i przesy³aæ go w³aœciwemu
miejscowo staroœcie i kierownikowi
oœrodka pomocy spo³ecznej. Plan taki
okreœla³ bêdzie m.in.:
l rodzaje prac spo³ecznie u¿ytecznych,
l liczbê godzin wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych,
l liczbê bezrobotnych bez prawa do
zasi³ku dla bezrobotnych korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, którzy mog¹ byæ skierowani do
wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych.
Co istotne, do dnia 31 stycznia 2006 r.
prace spo³ecznie u¿yteczne mog¹ byæ
organizowane bez powy¿szego planu.

Porozumienie starosty z gmin¹
Nastêpnie starosta bêdzie zawiera³ z
gmin¹ porozumienie dotycz¹ce wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych,
okreœlaj¹ce w szczególnoœci:
l liczbê ww. bezrobotnych bez prawa
do zasi³ku, którzy zostan¹ skierowani w okresie objêtym porozumieniem
do wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych,
l liczbê godzin wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych ogó³em oraz
miesiêcznie przez jednego bezrobotnego bez prawa do zasi³ku,
l rodzaj i miejsce wykonywania prac
spo³ecznie u¿ytecznych wraz z oznaczeniem podmiotów, w których bêd¹
organizowane prace spo³ecznie u¿yteczne,
l okresy wykonywania prac spo³ecznie
u¿ytecznych i liczbê bezrobotnych
bez prawa do zasi³ku skierowanych
do wykonywania w tych okresach prac
spo³ecznie u¿ytecznych,
l obowi¹zek informowania starosty i
kierownika powiatowego urzêdu pracy o nieobecnoœci lub odmowie wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych przez skierowanego bezrobotnego bez prawa do zasi³ku,
l wysokoœæ i terminy refundowania
przez starostê z Funduszu Pracy wyp³aconych bezrobotnym bez prawa
do zasi³ku œwiadczeñ z tytu³u wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych.
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Porozumienie takie powinno zawieraæ równie¿ postanowienia w zakresie
zapewnienia bezrobotnym bez prawa do
zasi³ku bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy spo³ecznie u¿ytecznej
oraz przestrzegania przepisów prawa
pracy dotycz¹cych wykonywania przez
kobiety prac szczególnie uci¹¿liwych lub
szkodliwych dla zdrowia.
PóŸniej kierownik oœrodka pomocy
spo³ecznej na podstawie porozumienia
ma sporz¹dzaæ listê bezrobotnych bez
prawa do zasi³ku, którzy mog¹ zostaæ
skierowani do wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych na terenie gminy, i
przesy³a j¹ do w³aœciwego miejscowo powiatowego urzêdu pracy. Lista powinna
zawieraæ nazwiska i imiona, miejsca zamieszkania lub pobytu oraz numery ewidencyjne PESEL bezrobotnych bez prawa do zasi³ku.
W miastach na prawach powiatu nie
bêdzie siê jednak zawieraæ powy¿szego
porozumienia. Tam prace spo³ecznie
u¿yteczne mog¹ byæ organizowane na
wniosek prezydenta miasta na prawach
powiatu skierowany do dyrektora w³aœciwego powiatowego urzêdu pracy, zawieraj¹cy informacje i wymagania takie,
jak w ww. porozumieniu.

Po skierowaniu
do wykonywania
prac spo³ecznie u¿ytecznych
Gmina lub podmiot, w którym s¹
organizowane prace spo³ecznie u¿yteczne, bêdzie przyjmowaæ skierowanego przez starostê bezrobotnego
bez prawa do zasi³ku w celu wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych,
zgodnie z ww. porozumieniem oraz
pouczy go o koniecznoœci przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania
pracy spo³ecznie u¿ytecznej porz¹dku
i dyscypliny. Przy przydziale prac spo³ecznie u¿ytecznych ma byæ uwzglêdniany wiek bezrobotnego, stan jego
zdrowia oraz, w miarê mo¿liwoœci,
posiadane kwalifikacje.
Gmina lub podmiot, w którym s¹ organizowane prace spo³ecznie u¿yteczne,
bêdzie mia³ ponadto obowi¹zek zapoznaæ bezrobotnego bez prawa do zasi³ku z przepisami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Starosta przekazuje w³aœciwemu
kierownikowi oœrodka pomocy spo³ecznej w terminie do dnia 10 ka¿dego miesi¹ca za miesi¹c poprzedni wykaz bezrobotnych bez prawa do zasi³ku, którzy zostali skierowani do wykonywania
prac spo³ecznie u¿ytecznych lub odmó-

wili przyjêcia propozycji ich wykonywania.

Niesforny pracownik
Gmina lub podmiot, w którym s¹ organizowane prace spo³ecznie u¿yteczne,
niezw³ocznie musi zawiadomiæ starostê
i w³aœciwego kierownika oœrodka pomocy spo³ecznej w przypadku, gdy bezrobotny bez prawa do zasi³ku:
l nie zg³osi siê do wykonywania prac
spo³ecznie u¿ytecznych;
l nie podejmie przydzielonej mu pracy
spo³ecznie u¿ytecznej;
l opuœci miejsce wykonywania prac
spo³ecznie u¿ytecznych;
l naruszy porz¹dek i dyscyplinê w miejscu wykonywania pracy spo³ecznie
u¿ytecznej.

wiadczenia
przys³uguj¹ce bezrobotnym
Gmina lub podmiot, w którym s¹ organizowane prace spo³ecznie u¿yteczne, ma prowadziæ ewidencjê tych prac
wykonywanych przez bezrobotnych bez
prawa do zasi³ku i ustalaæ wysokoœæ
przys³uguj¹cych im œwiadczeñ,
uwzglêdniaj¹c rodzaj i efekty
wykonywanej pracy.
Œwiadczenia przys³uguj¹ce bezrobotnym bez prawa do zasi³ku s¹ wyp³acane
przez gminê lub podmiot, w którym s¹
organizowane prace spo³ecznie u¿yteczne, w okresach miesiêcznych z do³u.
Na wniosek gminy starosta refunduje ze œrodków Funduszu Pracy, do wysokoœci okreœlonej w ww. porozumieniu,
kwotê wyp³aconych bezrobotnym bez
prawa do zasi³ku w poprzednim miesi¹cu œwiadczeñ. Do wniosku gmina do³¹cza kopiê listy bezrobotnych bez prawa
do zasi³ku, którym, za wykonywanie prac
spo³ecznie u¿ytecznych, zgodnie z
porozumieniem wyp³acono œwiadczenie
z podaniem jego wysokoœci.

PODSTAWA PRAWNA
· Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 25 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie trybu organizowania prac
spo³ecznie u¿ytecznych (Dz. U.
2005 r., Nr 210, poz. 1745);
· Ustawa z dnia 28 lipca br. o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
2005 r., Nr 164, poz. 1366);
· Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. 2004 r., Nr 99, poz.
1001, ze zm.)
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Nowe wnioski
o zaliczkê
alimentacyjn¹

œrednictwem komornika prowadz¹cego egzekucjê alimentów. Komornik
wraz z zaœwiadczeniem o bezskutecznoœci egzekucji i wysokoœci wyegzekwowanego œwiadczenia alimentacyjnego przesy³a wniosek do oœrodka pomocy spo³ecznej.

Zaliczka alimentacyjna przys³uguje
osobie uprawnionej do œwiadczenia alimentacyjnego na podstawie tytu³u wykonawczego, którego egzekucja jest
bezskuteczna . Nabycie prawa do zaliczki zale¿y od kryterium dochodowego.
Prawo do takiego œwiadczenia maj¹ rodziny, w których dochód na osobê w rodzinie nie przekracza 583 z³ miesiêcznie.
Osoby uprawnione maj¹ obowi¹zek
wype³niæ nowy wniosek o zaliczkê alimentacyjn¹ na okres zasi³kowy 2006/
2007 . Wnioski o przyznanie zaliczki
alimentacyjnej nale¿y sk³adaæ za po-

Osoba ubiegaj¹ca siê o zaliczkê alimentacyjn¹ do wniosku powinna do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty:
l ksero dowodu osobistego;
l skrócony odpis aktu urodzenia
dziecka;
l aktualne zaœwiadczenie ze szko³y
potwierdzaj¹ce naukê, je¿eli dziecko uczy siê w szkole ponadgimnazjalnej, lub wy¿szej;
l zaœwiadczenie z urzêdu skarbowego o wysokoœci dochodów uzyskanych przez wszystkich pe³noletnich
cz³onków rodziny w 2005 roku;

l zaœwiadczenie w³aœciwego organu
gminy o wielkoœci gospodarstwa rolnego w 2005 roku, lub nakaz p³atniczy na 2005 rok;
l kopiê odpisu prawomocnego wyroku s¹du orzekaj¹cego rozwód lub
separacjê;
l uwierzytelnion¹ kopiê pozwu o rozwód lub separacjê w przypadku osoby pozostaj¹cej w zwi¹zku ma³¿eñskim wychowuj¹cej osobê uprawnion¹ do œwiadczenia alimentacyjnego na podstawie tytu³u wykonawczego;
l prawomocny wyrok zas¹dzaj¹cy alimenty.
Nowe druki wniosków o ustalenie
prawa do zaliczki alimentacyjnej mo¿na otrzymaæ w pokoju nr 7 w Urzêdzie
Gminy.
Ewa Ma³czyñska
Podinspektor GOPS

Co grozi za niep³acenie alimentów
Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005
r o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej zosta³a wprowadzona w celu poprawy efektywnoœci œci¹gania zas¹dzonych alimentów poprzez œcis³¹ wspó³pracê
gmin z komornikami. O bezskutecznoœci egzekucji, w myœl tej
ustawy, mo¿na mówiæ wtedy, gdy
w wyniku prowadzonego postêpowania egzekucyjnego nie wyegzekwowano nale¿noœci z tytu³u
œwiadczeñ alimentacyjnych za
okres trzech ostatnich miesiêcy. W
razie powstania zaleg³oœci za okres
d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy komornik
z urzêdu sk³ada wniosek do Krajowego Rejestru S¹dowego o wpis
d³u¿nika do rejestru d³u¿ników
niewyp³acalnych. Ww. ustawa zobowi¹zuje komornika do wiêkszej
aktywnoœci w poszukiwaniu maj¹tku d³u¿nika alimentacyjnego. Komornik zobowi¹zany jest z urzêdu przeprowadziæ dochodzenie w
celu ustalenia zarobków i stanu
maj¹tkowego d³u¿nika. Je¿eli œrodki te oka¿¹ siê bezskuteczne, organy Policji przeprowadz¹ na

wniosek komornika czynnoœci w
celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy d³u¿nika. Komornik mo¿e równie¿ wyst¹piæ z
wnioskiem do s¹du o ujawnienie
maj¹tku d³u¿nika alimentacyjnego.

trudnienia kieruje wniosek do starosty o skierowanie d³u¿nika do
prac organizowanych na zasadach
robót publicznych, okreœlonych w
przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Komornik s¹dowy prowadz¹cy
postêpowanie jest zobowi¹zany
do poinformowania oœrodka pomocy spo³ecznej w³aœciwego ze
wzglêdu na miejsce zamieszkanie
d³u¿nika alimentacyjnego o stanie
egzekucji i przyczynach jej bezskutecznoœci. Z chwil¹ uzyskania takiej informacji przeprowadzony
zostaje u d³u¿nika alimentacyjnego wywiad œrodowiskowy, a wszelkie informacje w ten sposób uzyskane, a istotne dla skutecznoœci
egzekucji zostaj¹ przekazane komornikowi. W przypadku, gdy
d³u¿nik nie jest w stanie p³aciæ alimentów ze wzglêdu na brak pracy, oœrodek pomocy spo³ecznej
zwraca siê do urzêdu pracy o
przedstawienie informacji o mo¿liwoœciach aktywizacji zawodowej
d³u¿nika alimentacyjnego, a w
przypadku braku mo¿liwoœci za-

Jeœli d³u¿nik uniemo¿liwia przeprowadzenie wywiadu œrodowiskowego, nie przyjmuje lub uchyla siê
od oferowanych mu ofert pracy,
z³o¿ony zostaje do prokuratury
wniosek o œciganie za przestêpstwo
okreœlone w art. 209 § 1 Kodeksu
karnego.
Oprócz wniosku o œciganie skierowany zostaje do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy
d³u¿nika. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy mo¿e nast¹piæ dopiero po
ustaniu przyczyny jego zatrzymania, a wiêc w momencie gdy d³u¿nik przyjmie proponowan¹ pracê,
umo¿liwi przeprowadzenie wywiadu œrodowiskowego lub sp³aci zaleg³e alimenty.
Ewa Ma³czyñska
Podinspektor GOPS
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Funkcjonowanie placów zabaw i rekreacji
oraz boisk sportowych
na terenie Gminy Lesznowola
Na terenie Gminy Lesznowola znajduje siê obecnie 8 placów zabaw i rekreacji oraz 6 boisk sportowych, które s¹
do dyspozycji dzieci i m³odzie¿y. Wszystkie place zabaw s¹ ogrodzone jak równie¿ zosta³y przebadane przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Technicznych
Urz¹dzeñ Rozrywkowych i uzyska³y
orzeczenia techniczne. W bie¿¹cym roku
powsta³y dwa nowe place: w Magdalence przy ul. Brzozowej (sierpieñ) oraz w
Lesznowoli przy ul. Dworkowej (wrzesieñ), które ju¿ ciesz¹ siê wielk¹ popularnoœci¹ szczególnie wœród najm³odszych u¿ytkowników. Do koñca listopada br. zamontowane bêd¹ urz¹dzenia na
placu zabaw w Nowej Woli przy ul. Krasickiego, w Podolszynie przy ul. Polnej i
w Nowej Iwicznej przy ul. Zimowej. Do
dyspozycji mieszkañców s¹ równie¿ boiska rekreacyjno-sportowe do pi³ki no¿nej, koszykówki siatkówki (wykaz poni¿ej). Na boisku do pi³ki no¿nej w Nowej
Woli do koñca listopada powstanie wysokie ogrodzenie (pi³kochwyt), a tak¿e
na asfaltowym boisku zostan¹ ustawione kosze do koszykówki. Planowane jest
wykonanie boisk do pi³ki no¿nej w Mysiadle i Magdalence. Mieszkañców równie¿ gor¹co zapraszamy do korzystania
z nowoododanego stadionu lekkoatle-

tycznego w
Lesznowoli
wraz z boiskami: boisko do
pi³ki no¿nej
sztuczna trawa,
boisko do siatkówki i koszykówki, tor ³uczniczy, kort tenisowy, jak
równie¿ hali sportowej i sali aerobiku w
£azach. W tym roku jeszcze zostanie zakoñczona budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskami przy Zespole
Szkó³ w Nowej Iwicznej. Placami zabaw
i rekreacji oraz boiskami sportowymi
opiekuje siê Zespó³ Obs³ugi Placówek
Oœwiatowych w Lesznowoli (tel. 022 757 96 19).
Wykaz placów zabaw i rekreacji, boisk oraz obiektów sportowych w gminie
Lesznowola:
l Plac zabaw i rekreacji, boisko do pi³ki
no¿nej w Woli Mrokowskiej.
l Plac zabaw i rekreacji w Magdalence
przy ul. Lipowej.
l Plac zabaw i rekreacji oraz boisko do
pi³ki no¿nej we W³adys³awowie.
l Plac zabaw i rekreacji, boiska do pi³ki
siatkowej i koszykowej w Mysiadle.

UCZNIOWIE W PRAWIE
Nie ma jednolitego aktu okreœlaj¹cego prawa ucznia. Nie oznacza to jednak,
¿e uczeñ nie ma praw. Wrêcz przeciwnie. Podstawowe prawa zawieraj¹: Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka,
Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych
Wolnoœci, Konwencji o Prawach Dziecka, Konstytucja Rzeczypospolitej. Szczegó³owe przepisy dotycz¹ce uczniów
znajduj¹ siê m.in. w: ustawie o systemie
oœwiaty, rozporz¹dzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³,
rozporz¹dzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w spra-
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wie zasad oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i s³uchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szko³ach publicznych, w rozporz¹dzeniu ministra edukacji i sportu
z dnia 31grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szko³ach i placówkach.
Uczniowi jednak trudno by³oby znaæ
wszystkie te przepisy. Dok³adna lista
praw, a tak¿e obowi¹zków ucznia, powinna znajdowaæ siê w statucie szko³y.
Uczniowie i rodzice powinni jednak poznaæ najwa¿niejsze praw ucznia.

Prawo do nauki
Artyku³ 70 Konstytucji RP stanowi, ¿e
ka¿dy ma prawo do nauki, a nauka do

l Plac zabaw i rekreacji w £azach przy
ul. Przysz³oœci.
l Plac zabaw i rekreacji w Zamieniu i
boisko do koszykówki.
l Plac zabaw i rekreacji w Magdalence
przy ul. Brzozowej.
l Plac zabaw i rekreacji w Lesznowoli
przy ul. Dworkowej.
l Plac zabaw i rekreacji w Podolszynie
(monta¿ do koñca listopada), boisko
do pi³ki no¿nej.
l Boisko do pi³ki no¿nej w Nowej Woli
(monta¿ koszy do koszykówki).
l Plac zabaw i rekreacji w Nowej Woli
(monta¿ do koñca listopada).
l Plac zabaw i rekreacji w Nowej Iwicznej (monta¿ do koñca listopada).
l Hala Sportowa i sala aerobiku w £azach.
l Stadion lekkoatletyczny w Lesznowoli.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu

osiemnastego roku ¿ycia jest obowi¹zkowa. Oznacza to, ¿e ka¿dy cz³owiek
powinien mieæ mo¿liwoœæ uczenia siê, z
tym ¿e do ukoñczenia 18 lat jest to jego
obowi¹zkiem. Uczeñ jednak musi mieæ
zapewniony swobodny dostêp do zajêæ
lekcyjnych. Ograniczenie tego prawa, np.
poprzez wyproszenie z klasy z jakiegokolwiek powodu, a tak¿e zamykanie
drzwi do szko³y o godz. 8.15 i nie wpuszczanie uczniów, którzy siê spóŸnili, jest
zatem zakazane. Konstytucyjny przepis
uniemo¿liwia równie¿ zawieszanie w
prawach ucznia czy zakazanie przychodzenia na lekcje. Mimo to wiele szkó³
podejmuje takie dzia³ania wobec osób,
które np. notorycznie ³ami¹ szkolne regu³y. Jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej, a tak¿e kuratoria oœwiaty, podkreœlaj¹, ¿e takie decyzje s¹ sprzeczne z
konstytucj¹.
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Prawo do informacji

Ochrona prywatnoci

W szkole przejawia siê ono g³ównie w
obowi¹zku poinformowania ucznia o jego
prawach oraz œrodkach przys³uguj¹cych
mu w przypadku ich naruszania. Obowi¹zek ten spoczywa na dyrektorze szko³y,
który jego wype³nienie mo¿e zleciæ nauczycielom. Uczniowie powinni byæ zapoznawani m.in. z decyzjami ich dotycz¹cymi, przepisami zawartymi w statucie
szko³y, kryteriami wystawiania ocen zarówno z przedmiotów, jak i zachowania.
Nauczyciel czy dyrektor szko³y nie mo¿e
zatem odmówiæ np. dostêpu do dokumentów dotycz¹cych ucznia, opinii o nim,
klasówek. Prawo do informacji mo¿e byæ
jednak ograniczone ze wzglêdu m.in. na
poszanowanie praw i reputacjê innych
osób albo dla ochrony bezpieczeñstwa lub
porz¹dku publicznego.

Ka¿dy ma prawo do tajemnicy ¿ycia
prywatnego i rodzinnego. Szko³a mo¿e
wiedzieæ tylko to o uczniu, co on lub jego
rodzice chc¹ powiedzieæ oraz czego wymaga prawo. Wszelkie informacje dotycz¹ce ¿ycia prywatnego, np. sytuacji materialnej, stanu zdrowia, wyników testów psychologicznych, wykszta³cenia rodziców,
ewentualnych k³opotów rodzinnych np.
alkoholizm, rozwód itd., znane wychowawcy czy innemu pracownikowi szko³y,
nie mog¹ byæ rozpowszechniane. Ka¿dy
równie¿ sam decyduje o tym, kto mo¿e
przeczytaæ jego list, wiersz, pamiêtnik.

Swoboda myli, sumienia
i wyznania
Ka¿dy cz³owiek ma prawo myœleæ, co
chce i wierzyæ w kogo chce. Uczniowie
zatem powinni mieæ mo¿liwoœæ uzewnêtrzniania lub nie ujawniania przekonañ religijnych i œwiatopogl¹dowych,
pod warunkiem jednak ¿e swoimi s³owami nie naruszaj¹ dobra innych osób.
Ograniczenie uzewnêtrzniania wyznania
lub przekonañ mo¿e byæ wprowadzone
ze wzglêdu np. na ochronê bezpieczeñstwa publicznego, porz¹dku publicznego,
zdrowia i moralnoœci oraz innych praw.

Wolnoæ wypowiedzi
Ka¿dy uczeñ mo¿e bez przeszkód
g³osiæ w³asne pogl¹dy na ka¿dy temat i
w dowolnej formie, pod warunkiem ¿e
nie narusza dóbr innych osób czy nie
zak³óca porz¹dku publicznego. W wiêkszoœci statutów, w czêœciach dotycz¹cych uprawnieñ samorz¹du uczniowskiego, rady szko³y, rady rodziców zawarte
s¹ przepisy umo¿liwiaj¹ce z³o¿enie
wniosków i opinii dotycz¹cych funkcjonowania szko³y w³aœnie przez te organy.
Poprzez samorz¹d uczniowie mog¹ np.
przekazywaæ radzie pedagogicznej swoje uwagi i propozycje do statutów. O
wiele wa¿niejsza jest jednak mo¿liwoœæ
przedstawiania w³asnego zdania w sprawach bezpoœrednio dotycz¹cych ucznia.
Dyrektor czy nauczyciele nie mog¹ podj¹æ decyzji w sprawie danego ucznia bez
wys³uchania go. Niestety, polskie przepisy nie mówi¹, jak w³adze szko³y powinny traktowaæ opinie uczniów. W
praktyce, niestety, mog¹ one nie byæ brane pod uwagê.

¯ycie bez przemocy
Nikogo nie wolno biæ, obra¿aæ, wyœmiewaæ, groziæ, straszyæ. Nikt te¿ nie
mo¿e wykorzystywaæ wobec nas swojej
przewagi fizycznej lub psychicznej. Szko³a musi zatem chroniæ przed wszelkimi
formami przemocy fizycznej b¹dŸ psychicznej. Nauczyciel nie mo¿e zwracaæ
siê do uczniów w sposób obraŸliwy. Natomiast stosowane przez niego kary
musz¹ byæ zapisane w statucie szko³y.

Ochrona zdrowia
Uczeñ ma prawo do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy. Rozk³ad
lekcji powinien byæ ustalany z uwzglêdnieniem równomiernego roz³o¿enia zajêæ w poszczególnych dniach w tygodniu,
ró¿norodnoœci zajêæ w ka¿dym dniu.
Natomiast zajêcia z tego samego przed-

miotu, z wyj¹tkiem przedmiotów, których program tego wymaga, nie mog¹
byæ ³¹czone w kilkugodzinne bloki lekcyjne. Nad bezpieczeñstwem uczniów w
czasie przerw powinni czuwaæ nauczyciele. W klasach powinna byæ odpowiednia temperatura, wynosz¹ca co najmniej
+18 stopni celsjusza. W przypadku braku mo¿liwoœci zapewnienia minimalnej
temperatury dyrektor szko³y musi zawiesiæ czasowo zajêcia. Szko³a mo¿e zostaæ
zamkniêta równie¿ wtedy, gdy temperatura na zewn¹trz mierzona o godzinie
21 w dwóch kolejnych dniach wynosi 15 stopni Celsjusza lub jest ni¿sza.

Wolnoæ zrzeszania siê
W szkole mog¹ dzia³aæ, z wyj¹tkiem
partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem
statutowym jest dzia³alnoœæ wychowawcza albo rozszerzone i wzbogacone formy dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej. Ramowy statut
szko³y (wzorcowy) przygotowany przez
ministra edukacji przyznaje ka¿demu
uczniowi prawo do zrzeszania siê w organizacjach dzia³aj¹cych na terenie szko³y. Na ich dzia³alnoœæ zgodê jednak musi
wyraziæ dyrektor szko³y po uprzednim
uzgodnieniu warunków i zasiêgniêciu
opinii rady szko³y. Z punktu widzenia
ucznia najwa¿niejsz¹ organizacj¹ na terenie szko³y jest samorz¹d uczniowski.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

Kalendarz roku szkolnego 2006/2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Rozpoczêcie rocznych zajêæ dydaktycznowychowawczych:
Zimowa przerwa wi¹teczna:
Ferie zimowe:
Wiosenna przerwa wi¹teczna:
Sprawdzian po VI klasie szko³y
podstawowej:
Egzamin po III klasie gimnazjum
- czeæ humanistyczna
- czeæ matematyczno-przyrodnicza
Dni wolne od zajêæ dydaktycznowychowawczych:
- w szko³ach podstawowych i gimnazjach:
Ponadto:
- w szko³ach podstawowych:
- w gimnazjach:
Dodatkowy dzieñ wolny od zajêæ
dydaktyczno-wychowawczych po
odpracowaniu
Zakoñczenie rocznych zajêæ dydaktycznowychowawczych
Ferie letnie

4 wrzenia 2006 r.
23-31 grudnia 2006 r.
29 stycznia – 11 lutego 2007 r.
5-10 kwietnia 2007 r.
12 kwietnia 2007 r.
24 kwietnia 2007 r.
25 kwietnia 2007 r.

2 maja i 8 czerwca 2007 r.
12 kwietnia 2007 r.
24 i 25 kwietnia 2007 r.
4 maja 2007 r.
22 czerwca 2007 r.
23 czerwca – 31 sierpnia 2007 r.

Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO
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KRONIKA SZKÓ£ MARZEÑ

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

M¹dry cz³owiek nie boi siê marzeñ
Dobieg³a koñca realizacja projektu
„Szko³a Marzeñ” finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego realizowanego w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (Dzia³anie 2.1) „Zwiêkszenie dostêpu do edukacji - promocja
kszta³cenia przez ca³e ¿ycie – dotacje dla
szkó³ na projekty rozwojowe”, w którym
udzia³ bior¹ wszystkie publiczne lesznowolskie gimnazja.
Realizacja projektu rozpoczê³a siê 15
paŸdziernika 2005 r. i zakoñczy³a 14 paŸdziernika 2006 r. Dotacja przyznana dla
szkó³ ze œrodków unijnych wynios³a
264 868 PLN.
Samorz¹d Lesznowoli od samego pocz¹tku jest partnerem w projekcie oraz
koordynatorem ca³ego przedsiêwziêcia,
a tak¿e obok wsparcia unijnego – wspó³finansuje ten program przez 3 kolejne
lata, przeznaczaj¹c œrodki finansowe na
kontynuacjê ca³ego programu dla kolejnych roczników uczniów.
To by³ bardzo pracowity rok dla naszych gimnazjów – dla wszystkich
uczestników tego projektu: uczniów, nauczycieli – trenerów, koordynatorów,
dyrektorów szkó³. Najpierw- pracowite
wakacje, podczas których definiowane
by³y pomys³y programu, potem radoœæ z
przyznanej dotacji i … krok po kroku
realizacja wszystkich zaplanowanych
dzia³añ..

Ten rok by³ dla szkó³ bardzo du¿ym
doœwiadczeniem poradzenia sobie z karko³omnymi niuansami realizacji projektu unijnego, który zak³ada skrupulatne
rozliczanie siê ze wszystkich zaplanowanych dzia³añ zgodnie z za³o¿onym harmonogramem i rozliczenie przyznanej
dotacji.
Dla ca³ej zaanga¿owanej kadry realizuj¹cej projekt by³o to bardzo du¿e wyzwanie, dla uczniów – rok nauki zupe³nie nowych umiejêtnoœci i przygód.
Piêkne has³o, które by³o mottem przewodnim projektów lesznowolskich szkó³
„M¹dry cz³owiek nie boi siê marzeñ” ma
staæ siê inspiracj¹ dla wszystkich dzia³añ w ¿yciu lesznowolskich uczniów. To
czego nauczyli siê uczniowie przez te
kilka miesiêcy w „Szkole Marzeñ” pozwoli im odwa¿niej patrzeæ w przysz³oœæ, stawiaæ ambitne cele oraz lepiej
organizowaæ sobie czas nauki i wypoczynku. Te nowe umiejêtnoœci i nowa
wiedza – to ich kapita³ na dalsze lata.
Dla nas doros³ych – to by³ bardzo
wa¿ny etap nowych doœwiadczeñ i kolejny dowód na to, ¿e my – doroœli jesteœmy gotowi pomagaæ i wspieraæ uczniów,
nasze dzieci w d¹¿eniach i marzeniach.
Przypomnijmy – „Szko³a Marzeñ” to
program pomocy dla dzieci z gmin wiejskich – zwiêkszenia ich szans na realizacjê swoich marzeñ edukacyjnych i ¿ycio-

wych. Celem programu jest umo¿liwienie szko³om aktywnych dzia³añ w zakresie przygotowania i realizacji w³asnych
programów rozwojowych ukierunkowanych na zwiêkszanie szans edukacyjnych
i ¿yciowych uczniów szkó³ wiejskich
dziêki wspólnej pracy nauczycieli, zaanga¿owaniu spo³ecznoœci lokalnej i stworzeniu lokalnych programów rozwoju
oœwiaty. „M¹dry cz³owiek nie boi siê
marzeñ” to motto projektów lesznowolskich szkó³. Ka¿da szko³a realizowa³a oddzielny projekt skierowany do uczniów
gimnazjum. Projekt by³ wieloetapowy i
obejmowa³ m.in. przeprowadzenie treningu efektywnych technik uczenia siê,
planowanie œcie¿ki edukacyjnej i kariery zawodowej, uaktywnienie spo³eczne
i wykorzystanie technologii informatycznych. Najwa¿niejszym za³o¿eniem projektu by³o zdobycie przez uczniów umiejêtnoœci skutecznego i szybkiego uczenia siê, a na tej bazie planowanie dalszej
nauki, swojej przysz³oœci oraz aktywne
dzielenie siê zdobyt¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami z nastêpnymi rocznikami
uczniów i spo³ecznoœci¹ lokaln¹.
Izabela Szymczak
G³ówny Specjalista
ds. Informacji Europejskiej
/Koordynator lokalny programu
„Szko³a Marzeñ”

Lesznowolskie Szko³y Marzeñ w Garwolinie
29 wrzeœnia b.r. w Garwolinie odby³a
siê Regionalna Prezentacja podsumowuj¹ca projekt „Szko³a Marzeñ”, w którym
w ci¹gu ostatniego roku uczestniczy³y
wszystkie lesznowolskie gimnazja. Ogólnie w projekcie uczestniczy³y 443 szko³y z ca³ej Polski.
Organizatorami imprezy by³ Regionalny Oœrodek Konsultacyjny – ROK (instytucja zarz¹dzaj¹ca realizacj¹ projektu)
oraz Samorz¹d Gminny i Powiatowy Gar-
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wolina. Patronat honorowy nad ca³ym
przedsiêwziêciem obj¹³ Marsza³ek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.
W prezentacji wziêli udzia³ uczniowie
wraz z nauczycielami z 28 szkó³ z województwa mazowieckiego – uczestnicy
projektu, parlamentarzyœci, przedstawiciele delegatur Mazowieckiego Kuratorium Oœwiaty, samorz¹dowcy z gmin, w
których realizowany by³ projekt oraz
dyrektorzy i pracownicy wojewódzkich

i powiatowych oœrodków doskonalenia
nauczycieli – w sumie ponad 1300 osób.
Podczas oficjalnej czêœci przedstawiciel Centrum Edukacji Obywatelskiej
omówi³ przebieg projektu „Szko³a Marzeñ” w Polsce, a koordynator ROK podsumowa³ realizacjê projektu na Mazowszu. Zosta³y równie¿ wrêczone dyplomy
„Przyjaciela Szko³y Marzeñ”, które m.in.
otrzymali: Maria Jolanta Batycka-W¹sik –
Wójt Gminy Lesznowola, Mariola Uczkie-
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Wszystkim uczestnik
om projektu ”Szk
o³a Marzeñ” nale¿¹ siê s³owa wielkich podziêk
owañ.
uczestnikom
”Szko³a
podziêkowañ.
Organizatorom – za wielkie serce, zaanga¿owanie i realizacjê projektu:
l Pañstwu Dyrektorom Szkó³:
– Pani Zofii Doktorskiej – Dyrektor Zespo³u Szkó³ w £azach
– Pani Ma³gorzacie Perzynie – Dyrektor ZSP w Mrokowie
– Panu Bogumi³owi Palczakowi – Dyrektorowi ZSP w Lesznowoli
– Panu Paw³owi ¯urowskiemu – Dyrektorowi ZSP w Nowej Iwicznej
l Koordynatorom Szkolnym:
– Pani Hannie Serwinek – z Gimnazjum przy ZSP w Lesznowoli
– Pani Ma³gorzacie Gajcy – z Gimnazjum przy ZSP w £azach
– Pani Jolancie Januszewicz – z Gimnazjum przy ZSP w Mrokowie
– Pani Bo¿enie Boguckiej – z Gimnazjum przy ZSP w Nowej Iwicznej
l Koordynatorom Lokalnym Programu:
– Pani Izabeli Szymczak – G³. Specjaliœcie ds. Informacji Europejskiej w Urzêdzie Gminy
– Panu Jackowi Bulakowi – Dyrektorowi ZOPO
l wszystkim Trenerom – nauczycielom, którzy przez te kilka miesiêcy prowadzili kurs – szkolenie „Efektywnych technik uczenia siê”
l ca³ej kadrze zaanga¿owanej w ka¿dej szkole w projekt: Pañstwu informatykom,
l radzie pedagogicznej.
l Pani Zofii Wiklak – która czuwa³a nad stron¹ finansow¹ projektu.
l Centrum Edukacyjnemu SENSUS
l Pani El¿biecie Rosiñskiej oraz Pani Ewie Ukleja – partnerowi merytorycznemu projektu.
l Serdeczne podziêkowanie kierujê tak¿e pod adresem Pani Marioli Uczkiewicz – Kampczyk – Sekretarzowi Gminy Lesznowola za sta³¹ wspó³pracê ze wszystkimi szko³ami przy realizacji projektu.

Wyrazy podziêk
owañ szczególnych kierujê do:
podziêkowañ
l Rodziców – za zaufanie, jakim nas obdarzyli i zgodê na udzia³ w projekcie ich dzieci.
l Oraz Dzieci – Uczniów – za wielki wysi³ek, zaanga¿owanie i optymizm, jaki wykazywali w ka¿dym
dzia³aniu zwi¹zanym z projektem.

Maria Jolanta Batycka-W¹sik
Wójt Gminy Lesznowola

wicz-Kampczyk – Sekretarz Gminy, Izabela Szymczak i Jacek Bulak – koordynatorzy lokalni projektu „Szko³y Marzeñ”.
Na terenie hali sportowej zorganizowano stoiska, w których szko³y pokazywa³y materia³y z realizacji projektu; zdjêcia, kroniki, prezentacje multimedialne,
gazetki szkolne, prace plastyczne itp.
Stoiska lesznowolskich gimnazjów prezentowa³y siê bardzo bogato i ciekawie.
Stoisko Gimnazjum w Nowej Iwicznej
przyci¹ga³o wzrok zwiedzaj¹cych piêkn¹ sztuk¹ orgiami, Gimnazjum w £azach

proponowa³o pomiar szybkoœci czytania,
a Gimnazjum w Lesznowoli – naukê szybkiego zapamiêtywania. W stoisku Gimnazjum w Mrokowie mo¿na by³o zobaczyæ plansze zwi¹zane z budowaniem
œcie¿ki kariery zawodowej.
Oprócz prezentacji stoisk ka¿da ze
szkó³ mia³a okazjê pokazaæ siê na scenie. Mogliœmy obejrzeæ taniec ludowy i
nowoczesny, fragmenty przedstawieñ
teatralnych, wystêpy zespo³ów muzycznych i chórów, skecze, czy zmagania
sportowe. Podczas krótkiego wystêpu

nasze gimnazja przedstawi³y wiersze i
piosenki o tematyce zwi¹zanej z realizacj¹ projektu „Szko³y Marzeñ”. Szczególnie malowniczo wygl¹da³a „¿ywa”
prezentacja herbu Gminy Lesznowola,
przygotowana przez uczniów Gimnazjum w Lesznowoli.
Na pami¹tkê spotkania w Garwolinie
wszyscy uczestnicy prezentacji otrzymali
od organizatorów upominki promuj¹ce
projekt.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO
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LIST OTWARTY
DO WSZYSTKICH RODOWISK
GMINY LESZNOWOLA
Szanowni PPañstwo.
añstwo.
W roku szkolnym 2005/2006 wszystkie gimnazja gminy Lesznowola, realizowa³y Program
SZKO£A MARZEÑ wspó³finansowany ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, maj¹cy na celu pomoc m³odzie¿y ze œrodowisk wiejskich w realizowaniu
ich planów ¿yciowych. Jednym z zaplanowanych
zadañ Programu by³y przeprowadzone spotkania œrodowiskowe wœród nauczycieli, uczniów i
rodziców. Okreœlono na nich kierunki rozwoju
lokalnej oœwiaty na rzecz zwiêkszania szans edukacyjnych i ¿yciowych dzieci i m³odzie¿y ucz¹cych siê w naszych szko³ach.
Stworzono wizerunek absolwenta szko³y
gimnazjalnej, który jako m³ody cz³owiek:
l rozwija samodzielnoœæ, przedsiêbiorczoœæ i
poczucie odpowiedzialnoœci,
l zna jêzyki obce i jest komunikatywny,
l umie radziæ sobie ze stresem,
l jest kreatywny, tolerancyjny,
l potrafi wspó³pracowaæ w grupie,
l stosuje wiedzê w praktyce.
W oparciu o powy¿sze kompetencje nakreœlono ogólne kierunki, które pozwol¹ uzyskaæ
w/w wizerunek gimnazjalisty i zwiêkszyæ jego
szanse edukacyjne, i zawodowe.
Nale¿¹ do nich:
1. umo¿liwienie wszystkim uczniom uczestniczenia w wyjazdach edukacyjno-kulturalnych,
2. stworzenie warunków do prowadzenia
zajêæ rozwijaj¹cych zdolnoœci i zainteresowania uczniów,
3. tworzenie pracowni multimedialnych, które w znaczny sposób uatrakcyjniaj¹ zajêcia i umo¿liwiaj¹ kszta³towanie twórczych
postaw,
4. zwiêkszenie liczby godzin nauki jêzyków
obcych dla uczniów, oraz praktycznej nauki jêzyka dla nauczycieli, umo¿liwiaj¹cej
porozumiewanie siê na rynku europejskim,
5. organizowanie konkursów motywuj¹cych
uczniów do wspó³zawodnictwa poprzez
zapewnienie np. atrakcyjnych nagród,
6. organizowanie miêdzynarodowej wymiany uczniów i nauczycieli, pomiêdzy szko³ami krajów europejskich,
7. stworzenie Szkolnych Oœrodków Kariery
dostosowanych do potrzeb uczniów gim-
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nazjum, w tym poznawanie lokalnego rynku pracy i umiejêtnoœci niezbêdnych do
wykonywania ró¿nych zawodów.
8. wzbogacanie ksiêgozbiorów bibliotecznych o pozycje interesuj¹ce dla m³odzie¿y i publikacje dla nauczycieli (w tym multimedialne) popularyzuj¹ce aktualne trendy dydaktyczne, wychowawcze, psychologiczne.
9. systematyczne poszerzanie bazy lokalowej szkó³ oraz ich doposa¿ania w sprzêt
umo¿liwiaj¹cy doskonalenie umiejêtnoœci
kluczowych zapewniaj¹cych lepszy start
¿yciowy.
Realizacja powy¿szych dzia³añ wymaga szeroko rozumianej wspó³pracy szko³y z rodzicami, samorz¹dem, lokalnymi firmami i instytucjami.
M¹dry cz³owiek nie boi siê swoich marzeñ, to
has³o towarzyszy³o nam przez ca³y czas trwania Programu. Jednak by realizowaæ swoje
marzenia potrzebne s¹ œrodki i wsparcie drugiego cz³owieka. Dlatego stwórzmy naszym
dzieciom mo¿liwoœæ realizacji ich marzeñ.
Jako gimnazja maj¹ce na uwadze zwiêkszanie szans zarówno edukacyjnych, jak i ¿yciowych
naszych uczniów, jesteœmy otwarci na wszelkie
przejawy wspó³pracy i wsparcia ze strony Pañstwa.
Na propozycje wspó³pracy oczekuj¹ dyrektorzy szkó³:
– Bogumi³ Palczak – Dyrektor ZSP w Lesznowoli,
– Zofia Doktorska – Dyrektor ZS w £azach
– Ma³gorzata Perzyna – Dyrektor ZSP Mrokowie,
– Pawe³ ¯urowski – Dyrektor w ZSP w Nowej Iwicznej
oraz Szkolni Koordynatorzy Programu Szko³a
Marzeñ:
– Hanna Serwinek –w Publicznym Gimnazjum w Lesznowoli,
– Ma³gorzata Gajcy –w Publicznym Gimnazjum w £azach,
– Jolanta Januszewicz –w Publicznym Gimnazjum w Mrokowie,
– Bo¿ena Bogucka – w Publicznym Gimnazjum w Nowej Iwicznej.
autor podpis???
funkcja???
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Nowy rok szkolny w Nowej Iwicznej

ZSP w Nowej Iwicznej

Minê³o lato, wakacje siê skoñczy³y,
szko³a w Nowej Iwicznej znowu wype³ni³a siê gwarem dzieci i m³odzie¿y. Powracaj¹c¹ do szko³y gawiedŸ przywita³
wyremontowany budynek; odnowiona
elewacja (od strony wejœcia), nowe drzwi
wejœciowe, na schodach p³ytki antypoœlizgowe, a w œrodku wycyklinowane
pod³ogi, nowe ³azienki dla personelu,
wyremontowana czêœæ pomieszczeñ kuchennych, nowe drzwi w ci¹gu pomieszczeñ przy sali gimnastycznej. Jest czysto, przyjemnie pachnie i od razu robi
siê weselej, choæ to koniec wakacji.
W salach lekcyjnych niespodzianki:
nowe meble „u maluchów” i w œwietlicy,
telewizor LCD w zerówce, nowe radiomagnetofony z CD dla nauczycieli jêzyków obcych, odtwarzacze DVD. W czasie wakacji Pan Tomasz Domaradzki rozbudowa³ sieæ internetow¹ na terenie
szko³y, zainstalowa³ nowe komputery w
bibliotece w ramach projektu UE – „Biblioteka – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej”. Ju¿ we wrzeœniu
zespó³ muzyczny „Nowa Iwiczna Band”
doczeka³ siê nowych instrumentów muzycznych i mikrofonów, tak bardzo potrzebnych do profesjonalnych wystêpów.

Rozpoczêli pracê nowi nauczyciele:
matematyk, polonista, geograf, nauczyciel nauczania zintegrowanego, pedagog
szkolny.
Szko³a liczy 33 oddzia³y w których
uczy siê blisko 850 uczniów, pracujemy
na dwie zmiany, lekcje trwaj¹ od godziny 8.00 do 17.05.
Mamy nowego wicedyrektora – ciesz¹c¹ siê sympati¹ dzieci i kolegów pani¹
Beatê Róg. Dziewiêciu nauczycieli w czasie wakacji zdoby³o tytu³ nauczyciela mianowanego, a dwie kole¿anki nauczyciela
dyplomowanego. Wielu pedagogów
uczêszcza na ró¿ne formy doskonalenia
zawodowego (studia podyplomowe, doktoranckie, kursy kwalifikacyjne).
Od wrzeœnia ruszy³y zajêcia pozalekcyjne, których oferta jest bardzo urozmaicona.
Oprócz zajêæ pozalekcyjnych dla naszych uczniów organizujemy we wspó³pracy z Rad¹ So³eck¹ równie¿ zajêcia
taneczne, nauki gry w szachy, orgiami,
kawiarenki internetowe, a w ramach
UKS-u zajêcia sportowe z pi³ki no¿nej i
judo. Dla m³odszych dzieci odbywaj¹ siê
zajêcia teatralne i muzyczno-ruchowe.
Na terenie szko³y dzia³a œwietlica œrodowiskowa. Gminny Oœrodek Kultury organizuje w szkole zajêcia literackie i dziennikarskie dla m³odzie¿y.
Staraniem Samorz¹du Gminy, So³ectwa
Nowa Iwiczna oraz Rady Rodziców w listopadzie 2006r zostanie oddane do u¿ytku
nowe, piêkne boisko. Mamy nadziejê,
¿e bêdzie ono s³u¿yæ nie tylko spo³ecznoœci uczniowskiej, ale wszystkim mieszkañcom Nowej Iwicznej. Obok szko³y budowany jest równie¿ parking, który mamy
nadzieje rozwi¹¿e problemy zwi¹zane z
dowo¿eniem i odbieraniem uczniów ze
szko³y (ruchliwa ulica Krasickiego).
W nowy rok szkolny weszliœmy z wielkimi nadziejami i planami na przysz³oœæ,

ZSP w Mrokowie
w nowym roku szkolnym
W bie¿¹cym roku szkolnym do Zespo³u Szkó³ Publicznych w Mrokowie
uczêszcza 429 uczniów, w tym do Szko³y Podstawowej 230, do Gimnazjum 159,
40 dzieci odbywa roczne przygotowanie
przedszkolne w dwóch klasach „0”. Z

dzieæmi i m³odzie¿¹ pracuje 41 nauczycieli, w tej grupie 11 ze statusem zawodowym nauczyciela dyplomowanego.
Od kilku lat trwa stopniowa modernizacja budynku szkolnego. Podczas
ostatnich wakacji gruntowny remont

chcemy aby wkrótce szko³a nasza nosi³a
imiê, mia³a w³asny sztandar. W tym celu
w bie¿¹cym roku szkolnym dokonamy
wyboru patrona, zwrócimy siê do Samorz¹du Gminy z proœb¹ o uruchomienie
procedury zwi¹zanej z nadaniem imienia szkole. W paŸdzierniku tego roku
koñczymy projekt UE – „Szko³a Marzeñ”.
Mamy nadzieje, ¿e czêœæ zadañ bêdziemy mogli kontynuowaæ z nowymi rocznikami gimnazjalistów. Równie¿ w paŸdzierniku najm³odsi uczniowie przyst¹pi¹ do œlubowania. Dla dzieci i m³odzie¿y zorganizujemy lekcje biblioteczne,
muzealne, filmowe, a przy wspó³pracy z
Rad¹ Rodziców cykl lekcji specjalistycznych p.t. „Spotkania z m³odym naukowcem”. Naukê jêzyka angielskiego wzbogacaæ bêd¹ wolontariusze programu GAP.
Jak co roku bêdziemy brali udzia³ w konkursach, turniejach , olimpiadach i akcjach charytatywnych. Dzieci i m³odzie¿
przygotuj¹ akademie z okazji œwi¹t pañstwowych.
Zale¿y nam na tym aby szko³a nasza
dbaj¹c o rozwój wychowanków, nie zapomina³a o rozwoju nauczycieli. Dlatego
w paŸdzierniku zorganizujemy Ogólnopolsk¹ Konferencjê Metodyczn¹ – Orgiami dla nauczycieli, a w listopadzie wyjazd
integracyjny dla pracowników szko³y. Zamierzamy równie¿ zorganizowaæ wspólne wyjazdy do teatrów warszawskich
(pierwszy spektakl dla pracowników planowany jest na 30 paŸdziernika).
Rozpoczynamy nowy rok szkolny z
nadziej¹ , ¿e wiele z naszych planów siê
ziœci, marzymy o tym by po dziesiêciu miesi¹cach powiedzieæ, ¿e nam siê uda³o.
Przygotowali
Dyrekcja Szko³y:
Pawe³ ¯urowski
Monika Rutkowska
Beata Róg

przesz³y toalety na I piêtrze, pracownie:
fizyko – chemiczna, biologiczna i historyczna, a 7 sal lekcyjnych zosta³o pomalowanych. Szko³a posiada dwie nowoczesne pracownie internetowe. W bibliotece znajduje siê centrum multimedialne
wyposa¿one w 4 stanowiska komputerowe ze sta³ym dostêpem do Internetu.
Oprócz obowi¹zkowych zajêæ lekcyjnych uczniowie wszystkich klas I-III Szko³y
Podstawowej objêci s¹ nauk¹ jêzyka
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angielskiego (pierwszoklasiœci uczestnicz¹ w pilota¿owym projekcie MEN) i informatyki. W trosce o wszechstronny
rozwój zainteresowañ uczniów, od 18
wrzeœnia w szkole dzia³a wiele kó³ zainteresowañ op³acanych z bud¿etu gminy.
Nale¿¹ do nich ko³a przedmiotowe (polonistyczne, matematyczne, historyczne,
chemiczne, informatyczne), artystyczne
(zespó³ instrumentalny, chór szkolny, plastyczne) i sportowe. Swoj¹ dzia³alnoœæ
kontynuuje ko³o dziennikarskie wydaj¹ce gazetkê „Echo szko³y”. W tym roku po
raz pierwszy w szkole dzia³a Klub M³odych Badaczy (dla gimnazjalistów) i Klub
M³odych Naukowców (dla uczniów klas
V-VI). Z myœl¹ o nich we wrzeœniu na terenie przyszkolnym powsta³a stacja meteorologiczna. Nawi¹zaliœmy równie¿
wspó³pracê z IGiHZ PAN w Jastrzêbcu,
gdzie bêdzie prowadzona czêœæ zajêæ laboratoryjnych. Nasi uczniowie mog¹ równie¿ braæ udzia³ w nauce karate. Pomimo,
¿e s¹ to zajêcia odp³atne, chêtnych do
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udzia³u w nich nie brakuje. W bie¿¹cym
roku szkolnym swoj¹ dzia³alnoœæ kontynuuj¹ nowo utworzone: dru¿yna zuchowa (powsta³a w lutym 2006) i dru¿yna
harcerska (powsta³a w kwietniu b.r.). We
wrzeœniu harcerze wziêli udzia³ w dwudniowym rajdzie pieszym i biegu na orientacjê. Zuchy przygotowuj¹ siê do czekaj¹cej ich w listopadzie obietnicy zuchowej. W miêdzyczasie zdobywaj¹ pierwsze sprawnoœci zuchowe.
Zachêceni du¿ym zainteresowaniem
ze strony uczniów dzia³alnoœci¹ SKO

W Mrokowie znów dzia³a
dru¿yna harcerska
W dniach 22 – 23 wrzeœnia 19 harcerzy i harcerek z 67 DH w Mrokowie
uczestniczy³o w XVI Rajdzie „Miejscami
Pamiêci Ziemi Piaseczyñskiej” organizowanym przez PTTK w Piasecznie. W pi¹tkowe popo³udnie wystartowaliœmy z
G³oskowa i szlakiem wzd³u¿ Jeziorki
wêdrowaliœmy do Henrykowa i dalej do
Z³otok³osu. Po noclegu w tamtejszej
szkole, wraz z niemal setk¹ innych
uczestników tej wêdrówki, ruszyliœmy
przez Leœn¹ Polanê do Pra¿mowa, gdzie
znajdowa³a siê meta. Na trasie rajdu rozwi¹zywaliœmy zadania konkursowe dotycz¹ce walorów przyrodniczych Choj-
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nowskiego Parku Krajobrazowego i historii zwi¹zanej z nasz¹ okolic¹. Uczestnicy musieli siê równie¿ wykazaæ orientacj¹ w terenie. Nasi harcerze spisali siê
rewelacyjnie zajmuj¹c trzecie miejsce w
swoim debiucie. Na mecie wziêli te¿
udzia³ w równie presti¿owym konkursie
³¹cz¹cym sprawnoœæ turystyczn¹ (rolowanie œpiwora na czas, wyznaczanie azymutów) i wiedzê o polskich naj... (najd³u¿sza rzeka, najwiêksza wyspa, itp.)
i tu odnieœli sukces zajmuj¹c drug¹ lokatê.
W sobotê 7 paŸdziernika nieco mniejsza grupa druhen i druhów wziê³a udzia³
w biegu na orientacjê. Zespo³y samodzielnie, przy
pomocy mapy odnajdowa³y drogê przez las, a na niej
punkty wyznaczone przez
organizatorów. Tu co prawda spektakularnych sukcesów nie by³o, ale w przysz³ym roku to siê na pewno
zmieni... Na zakoñczenie sezonu wêdrówek czeka nas
jeszcze Jesienny Z³az Hufca,
organizowany przez now¹
druhnê komendantkê.

oraz zesz³orocznym sukcesem w konkursie „Dziœ oszczêdzam w SKO, jutro w
Banku Spó³dzielczym”, kontynuujemy to
przedsiêwziêcie równie¿ w roku obecnym. Od paŸdziernika b.r. bierzemy
udzia³ w ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych „Œpiewaj¹ca Polska”. Jesteœmy jedn¹ z 300 szkó³ w ca³ej
Polsce zakwalifikowanych w roku szkolnym 2006/2007 do udzia³u w nim. Zadaniem programu jest wspieranie rozwoju
chórów szkolnych przez dofinansowanie
godzin lekcyjnych oraz opiekê metodyczn¹ nad nauczycielami kieruj¹cymi
chórami.
Jaki bêdzie ten rok szkolny? OdpowiedŸ na to pytanie poznamy zapewne
dopiero w czerwcu. I jak zwykle du¿y
wp³yw na jego ocenê bêd¹ mia³y wyniki
sprawdzianów i egzaminów zewnêtrznych. Oby tak dobre jak w latach ubieg³ych.
Ma³gorzata Perzyna
Dyrektor Szko³y

Powiatowa spo³ecznoœæ us³ysza³a
wiêc o reaktywowanej w kwietniu 2006r.
dru¿ynie harcerskiej w Mrokowie. W tym
przedsiêwziêciu niew¹tpliwie pomóg³
udzia³ naszego gimnazjum w realizacji
projektu „Szko³a Marzeñ”, w którym
sporo miejsca poœwiêciliœmy ZHP.
Przynale¿noœæ do harcerstwa, to nie
tylko du¿y presti¿, ale równie¿ okazja do
doskona³ej zabawy i nawi¹zywania nowych znajomoœci i przyjaŸni, czego dowiod³y dwa ostatnie rajdy.
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
dh. Beata Stygiñska
Dru¿ynowa 67 DH w Mrokowie
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Uczniowie z Mrokowa
na trasie
RUN WARSAW 2006
wie. 30 osób pokona³o ca³¹ trasê minimaratonu. Impreza
sportowa zorganizowana w samym sercu
Warszawy wywar³a
ogromne wra¿enie M³odzie¿ ze szkoly w Mrokowie podczas biegu na ulicach Warszawy
na naszych uczniach.
Po w³o¿eniu ¿ó³tej koszulki RUN WAR- Wœród zawodników mo¿na by³o doSAW, charakterystycznego atrybutu bie- strzec tak¿e Paw³a Pastujê i Przemys³agu, podopieczni zgromadzili siê pod wa Babiarza. Ponad 40 min. po starcie
sam¹ scen¹. Moment oczekiwania na po- wszyscy uczniowie z Mrokowa zameldocz¹tek imprezy uczniowie wykorzystali wali siê szczêœliwie na mecie. Ka¿dy z
na solidn¹ rozgrzewkê. Godzina 1100 – przejêciem sprawdza³ wynik, który osi¹na scenie pojawi³a siê Paulina Chylew- gn¹³. Po wyczerpuj¹cym biegu na
ska oraz Maciej Kurzajewski. Dokonali uczniów czeka³y pami¹tkowe medale.
oficjalnego otwarcia imprezy. Zaprezen- Ca³¹ imprezê uwieñczy³ wystêp grupy
towali czo³owych sportowców lekkiej „Zakopower”.
atletyki w Polsce, min. Annê Rogowsk¹,
„Niewa¿ne sk¹d przybiegniesz – doJacka Wszo³ê i Kamilê Skolimowsk¹. Po- ³¹cz do nas!” – takimi s³owami organizajawi³ siê równie¿ p.o. prezydenta War- torzy zachêcali do uczestnictwa w bieszawy Kazimierz Marcinkiewicz. Naszym gu. Próbowano zaszczepiæ mi³oœæ do
uczniom uda³o siê aktywnoœci fizycznej podejmowanej
zrobiæ pami¹tkowe w ka¿dym wieku. Celem zawodów jest
zdjêcie z by³ym pre- popularyzowanie biegania, jako najmierem. Punktualnie prostszej i ogólnodostêpnej formy ako godzinie 1200 roz- tywnoœci oraz popularyzowanie zdrowia
leg³ siê strza³ i wszy- przez sport. RUN WARSAW znakomicie
scy ruszyli wœród uli- ukazuje, ¿e bieganie to przyjemnoœæ, ¿e
czek Warszawy. ¯ó³- mo¿na razem dzieliæ radoœæ ze wspólta fala biegaczy, nego biegania. Mam nadziejê, ¿e imprewœród nich nasi za ta wejdzie na sta³e do kalendarza imuczniowie, zala³a prez sportowych w Szkole w Mrokowie
ca³¹ trasê biegu. i znów za rok spotkamy siê wszyscy na
Wszyscy ambitnie trasie kolejnego minimaratonu.
atakowali rekord wypracowany w poMarcin Olszewski
Pamiatkowe zdjêcie z Kazimierzem Marcinkiewiczem
przednim
roku.
nauczyciel wych. fiz. w ZSP w Mrokowie

„Do³¹cz biegiem” – pod takim has³em
odby³ siê 1 paŸdziernika b.r. RUN WARSAW – doroczny bieg ulicami Warszawy
na dystansie 5km. Wed³ug oficjalnych
wiadomoœci podanych przez organizatora do biegu przyst¹pi³o oko³o 15 tys.
osób. Trasa wiod³a przez œcis³e centrum
miasta. Biegacze zgromadzili siê pod Torwarem na ulicy £azienkowskiej. Po krótkiej rozgrzewce ruszyli na trasê ulic¹
Wioœlarsk¹, Ludn¹, Ksi¹¿êc¹ do pl. Trzech
Krzy¿y, nastêpnie ul. Nowy Œwiat do ronda de Gaulle’a, Alejami Jerozolimskimi do
ronda Dmowskiego, ul. Marsza³kowsk¹
do pl. Konstytucji, potem ul. Piêkn¹,
Górnoœl¹sk¹, Myœliwieck¹ i £azienkowsk¹. Meta biegu znajdowa³a siê na ulicy
£azienkowskiej, 200 m przed bram¹
g³ówn¹ Stadionu Legii. Wœród uczestników byli obecni równie¿, podobnie jak
w roku ubieg³ym, uczniowie i pracownicy Zespo³u Szkó³ Publicznych w Mroko-

Lesznowola to miejscowoœæ po³o¿ona nieopodal Piaseczna. Mieœci siê w niej
siedziba gminy, bank, komisariat policji
i szko³a a w³aœciwie Zespó³ Szkó³ Publicznych. Zespó³ tworzy 4 oddzia³owe przedszkole z 85 dzieci, szko³a podstawowa
w której w 11 oddzia³ach uczy siê 210
uczniów oraz 6 klas gimnazjalnych z grup¹ 163 uczniów.
Nad uczniami naszej szko³y, oprócz
pracowników administracji i obs³ugi czuwa 43 nauczycieli, lekarz, stomatolog,
pielêgniarka, logopeda, psycholog, pedagog szkolny.

JEST TAKA SZKO£A NA WSI
czyli z wizyt¹ w ZSP Lesznowola
Dlaczego nasza szk
o³a jest niezwyk³a?
szko³a
Bo niejedna szko³a w mieœcie mog³aby jej pozazdroœciæ warunków, w jakich
dzieci siê kszta³c¹. Uczniowie maj¹ do
dyspozycji: ciekawie urz¹dzone sale lekcyjne, sto³ówkê, 2 sale gimnastyczne,
si³owniê, saunê, œwietlicê dla doje¿d¿aj¹cych, bogato zaopatrzon¹ bibliotekê
wyposa¿an¹ w stanowiska komputero-

we, dwie pracowniê komputerowe, dostêp do Internetu we wszystkich salach
lekcyjnych, bibliotece, œwietlicy, pokoju
nauczycielskim, pedagoga, nauczycieli
wychowania fizycznego czy bloku administracyjnym. W ostatnim czasie do
u¿ytku zosta³a oddana profesjonalna
arena lekkoatletyczna zawieraj¹ca boisko do pi³ki no¿nej ze sztuczn¹ traw¹,

43

Biuletyn Informacyjny nr 26 – 2006

ZSP w Lesznowoli

kort tenisowy, boiska do pi³ki siatkowej
i koszykowej, 300 metrow¹ tartanow¹
bie¿niê, tor ³uczniczy, skoczniê do skoku w dal i rzutniê. Jakkolwiek budynek
szko³y ma ponad 50 lat, to dziêki systematycznym remontom (wymiana instalacji elektrycznej, pod³óg, odmalowywanie sal, wymiana drzwi, mebli itp.). jest
w nim bardzo nowoczeœnie. Uroku szkole dodaje na pewno park znajduj¹cy siê
przed wejœciem ze starymi drzewami i
oczkami wodnymi. Wygl¹d szko³y to
g³ównie zas³uga Samorz¹du Gminy, który finansuj¹ wiêkszoœæ prac. Nie nale¿y
jednak zapominaæ o du¿ym zaanga¿owaniu rodziców i pracowników w poprawê
estetyki poszczególnych sal lekcyjnych
jak i innych czêœci budynku, czy terenu
wokó³. Obecnie kontynuowana jest, rozpoczêta podczas wakacji, wymiana eternitowego pokrycia dachowego.
Szko³a oferuje mo¿liwoœæ uczestniczenia w ró¿norodnych zajêciach pozalekcyjnych w ramach: kó³ przedmiotowych i zainteresowañ, ko³a PTTK (rajdy
rowerowe, piesze, marsze na orientacjê),
ko³a PCK, szkolnego teatrzyku „Ananas”,
szkolnego chóru, Uczniowskiego Klubu
Sportowego „SET”: sportowych zajêæ pozalekcyjnych. Uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ
skorzystania z zajêæ wyrównawczych, reedukacji czy logopedycznych. Powy¿sze zajêcia maj¹
prze³o¿enie na sukcesy osi¹gane
przez naszych uczniów. Od momentu obowi¹zywania egzaminów zewnêtrznych, nasi uczniowie uzyskuj¹ bardzo lub dobre
wyniki – w przypadku gimna-

zjum zazwyczaj najwy¿sze w gminie, a
tak¿e znacznie powy¿ej œredniej powiatowej i wojewódzkiej. W
zesz³ym roku trzecioklasiœci uzyskali œredni
wynik 68,12, który by³
4p. wy¿szy ni¿ œrednia
gminy (64,12), ~11p.
wy¿szy ni¿ œrednia powiatu i województwa
(57,22/57,65). Uczniowie osi¹gaj¹ równie¿
sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.
Mamy finalistów i laureatów z przedmiotów takich jak j. polski, historia, czy geografia. Startujemy równie¿ w szeregu
innych konkursów takich jak: po¿arniczy,
ekologiczny, wiedzy o UE, piosenki, recytatorski itp. niejednokrotnie zajmuj¹c
najwy¿sze miejsca. Nasza szko³a znana
jest równie¿ z rozlicznych sukcesów
sportowych, nie tylko na poziomie
gminnym czy powiatowym, ale tak¿e
miêdzypowiatowym, wojewódzkim i
ogólnopolskim (biegi prze³ajowe, pi³ka
siatkowa, szachy). Tegoroczna absolwentka gimnazjum jest aktualn¹ mistrzyni¹ Polski juniorów w szachach i bêdzie
reprezentowa³a Polskê w najbli¿szych
mistrzostwach œwiata.
Poszczególne klasy uczestnicz¹ w
wielu wycieczkach dydaktycznych: lekcjach muzealnych, warsztatach plastycznych, przedstawieniach teatralnych itp.
a tak¿e w wycieczkach krajoznawczoturystycznych w kraju i za granic¹ (Czechy, Ukraina, Wielka Brytania). W tym
roku planowana jest m.in. wycieczka na
Litwê, £otwê i do Estonii. Szko³a od lat
organizuje ferie zimowe na terenie szko³y. Powróciliœmy równie¿ do starej tradycji organizowania letnich obozów

Stadion w Lesznowoli
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sportowych. Od lat organizujemy ciekawe imprezy wewn¹trzszkolne takie jak
np. Dzieñ Edukacji Narodowej, œlubowanie klas pierwszych, czy Pierwszy Dzieñ
Wiosny. Du¿¹ imprez¹ zorganizowan¹ w
tym roku 8 paŸdziernika by³o uroczyste
otwarcie areny lekkoatletycznej. Program imprezy by³ bardzo bogaty zawiera³ m.in. pokaz tresury psów policyjnych,
popisy strzeleckie w wykonaniu czo³owych ³uczniczek KS „ Drukarz” Warszawa, gry i zabawy dla najm³odszych, mini
mityng lekkoatletyczny. G³ówn¹ atrakcj¹
by³ mecz „Or³y Górskiego” kontra reprezentacja gminy Lesznowola, w której
zagra³ w nieco innej dla siebie roli znany
piosenkarz Micha³ Wiœniewski, mieszkaniec naszej gminy. Mecz, pierwszym podaniem pi³ki rozpoczê³a pani wójt Maria Jolanta Batycka-W¹sik. Uwieñczeniem
uroczystoœci otwarcia stadionu by³ pokaz sztucznych ogni i zabawa taneczna.
W imprezie uczestniczy³a du¿a liczba
mieszkañców, w tym absolwenci szko³y
(niejednokrotnie z dzieæmi lub wnukami), którzy wspominali z rozrzewnieniem dawne czasy, kiedy to biegali po
okolicznych polach i drogach. Tym bardziej cieszy ich nowy, wspania³y obiekt.
Spo³ecznoœæ szkolna stara siê nie tylko o dobre relacje ze œrodowiskiem lokalnym, ale równie¿ wychodzi naprzeciw
inicjatywom europejskim. Korzystaliœmy
ju¿ ze szkoleñ w ramach programu Socrates Comennius, a tak¿e „Szko³a Marzeñ”.
Nasze placówka to przede wszystkim
jednak szko³a, œrodowiskowa, stwarzaj¹ca uczniom dobre warunki do nauki,
wypoczynku, rozwijania zainteresowañ,
zapewniaj¹ca uczniom poczucie wspólnoty i bezpieczeñstwa.
Beata Pa³czak
Iwona Radziewicz
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AKCJA CHARYTATYWNA
Uczniowie ze œwietlicy szkolnej
ZSP w Lesznowoli pod opiek¹ nauczycieli p. Anny Gilewskiej i p. Joanny Krusiewicz zorganizowali Akcjê
Charytatywn¹.
Dzieci sprzedawa³y w³asnorêcznie
wykonane karty pocztowe i dekoracje. Ca³y dochód ze sprzeda¿y w
kwocie 764 z³. zosta³ przekazany
Fundacji ,,Zd¹¿yæ z pomoc¹” na leczenie i rehabilitacjê 4-letniego Bart-

Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II
w £azach
Zespó³ Szkó³ w £azach powsta³ 1
wrzeœnia 2003 roku. W jego sk³ad wchodz¹:
1. Szko³a Podstawowa w £azach, obejmuj¹ca klasy I – VI oraz oddzia³y
przedszkolne;
2. Gimnazjum w £azach, obejmuj¹ce klasy I-III.
Szko³a liczy 433 uczniów (21 oddzia³ów). Jest placówkê nowoczesn¹, a jednoczeœnie przyjazn¹ dzieciom i m³odzie¿y oraz wspó³pracuj¹c¹ ze œrodowiskiem
lokalnym. Zewnêtrzne badanie jakoœci
pracy szko³y, któremu poddaliœmy siê po
pierwszym roku funkcjonowania Zespo³u, ujawni³o nasze mocne strony:
1. wysoki poziom akceptacji szko³y
przez nauczycieli, rodziców i
uczniów;
2. dobre relacje interpersonalne panuj¹ce w szkole;
3. zintegrowane zespo³y klasowe;

4. znane i akceptowane kryteria oceniania uczniów;
5. szeroka oferta zajêæ pozalekcyjnych;
6. du¿a liczba imprez i konkursów integruj¹cych uczniów i rozwijaj¹cych ich
zainteresowania;
7. pomoc dla uczniów znajduj¹cych siê
w trudnych warunkach losowych lub
finansowych;
8. dobra baza i profesjonalne wyposa¿enie.
Szko³a mieœci siê w piêknym, nowoczesnym budynku. Znajduj¹ siê w nim
m.in. 3 pracownie multimedialne i sala
kinowa, 2 pracownie komputerowe, 2
profesjonalne pracownie jêzykowe, doskonale wyposa¿one pracownie przedmiotowe, hala sportowa spe³niaj¹ca standardy najwy¿szej jakoœci i bezpieczeñstwa. W segmencie E, w którym ucz¹ siê
dzieci oraz m³odzie¿ z klas IV-VI i I-III
gimnazjum, w ka¿dej sali lekcyjnej jest
komputer, co umo¿liwi³o m. in. pilota¿owe wdro¿enie oprogramowania Vulcan:
Œwiadectwa, Ocena
opisowa, Dziennik elektroniczny, Kadry, Sekretariat, Arkusz organizacyjny, Plan lekcji.
Szko³a zatrudnia
specjalistów: pedagogów, logopedê,
psychologa, osoby
prowadz¹ce terapiê
pedagogiczn¹ w
szkole podstawowej

ka dotkniêtego dzieciêcym pora¿eniem mózgowym.
Dzieci widz¹c tak szczytny cel,
wk³ada³y w swoje prace ca³e serce.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy przy³¹czyli siê do akcji
i zakupili ,,nasze cudeñka”, zasilaj¹c tym samym konto Fundacji.
Anna Gilewska
Joanna Krusiewicz

i gimnazjum. Zapewnia te¿ fachow¹
opiekê medyczn¹ (lekarz, pielêgniarki).
Dla uczniów klas I-IV zorganizowane
s¹ zajêcia œwietlicowe do godziny 17.00.,
natomiast dla gimnazjalistów proponujemy pomoc w nauce i odrabianiu prac
domowych w œwietlicy edukacyjnej.
Du¿ym uznaniem uczniów i pracowników szko³y cieszy siê sto³ówka, w której wydawane s¹ dwudaniowe obiady
oraz desery.
Architektura i wyposa¿enie budynku,
wyj¹tkowo piêkny i zadbany teren wokó³ niego, jak te¿ niezwykle bogata
oferta zajêæ dodatkowych s¹ mo¿liwe
dziêki doskonalej wspó³pracy z organem prowadz¹cym szko³ê czyli Samorz¹dem Gminy, który finansuje zajêcia:
SKS-u, chóru, ko³a historycznego, polonistyczno – dziennikarskiego, polonistyczno – filozoficznego, informatycznego, fotograficznego, plastyczno –
technicznego, turystycznego oraz
warsztaty teatralne.
Chocia¿ nasz Zespó³ Szkó³ istnieje
dopiero trzy lata, jesteœmy dumni z tego,
¿e przyst¹piliœmy do unijnego programu
„Szko³a marzeñ” i uda³o nam siê stworzyæ szko³ê na miarê XXI wieku, ciesz¹c¹ siê bardzo dobr¹ opini¹ wœród
uczniów i rodziców. Co roku organizujemy wspólne wyjazdy zagraniczne nauczycieli i uczniów, byliœmy we Lwowie
i w Krzemieñcu, w Rzymie, w bie¿¹cym
roku szkolnym planujemy wyjazd do
Wiednia, a w nastêpnych latach – do Pary¿a i miast w Hiszpanii.
18 maja 2006 roku, w dzieñ urodzin
Ojca Œwiêtego, szko³a przyjê³a imiê Jana
Paw³a II. Tego dnia odebraliœmy z r¹k
przedstawicieli Rady Rodziców sztandar,
a tak¿e zosta³ po raz pierwszy zaprezentowany hymn szko³y. Wybór patrona by³ dla nas niezwyk³ym zaszczytem
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i jednoczeœnie zobowi¹zaniem, któremu
staramy siê sprostaæ. Zaadoptowaliœmy
grupê dzieci z Afryki w ramach akcji „Adopcja na odleg³oœæ”, wspieramy Fundacjê Papiesk¹ „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia”, pomagamy zaprzyjaŸnionym Domom Dziecka oraz œwietlicom œrodowiskowym na Ukrainie.
Najwa¿niejsze zadania, jakie przyjêliœmy do realizacji w bie¿¹cym roku
szkolnym to:
l wdro¿enie skutecznego systemu zarz¹dzania jakoœci¹, przygotowanie do
certyfikacji ISO;
l przygotowanie uczniów i nauczycieli
do wymiany miêdzynarodowej w ramach programów unijnych;
l udzia³ w ogólnopolskim programie
rozwoju chórów szkolnych „Œpiewaj¹ca Polska”, nad którym opiekê merytoryczn¹ i metodyczn¹ sprawuje
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji i Sportu – przy finansowym wsparciu samorz¹du lokalnego.
Najwa¿niejsze jest dla nas stworzenie
warunków, w których uczeñ mo¿e roz-

wijaæ siê na miarê swych mo¿liwoœci,
potrzeb i aspiracji. Jest to mo¿liwe dziêki wspó³pracy ca³ego œrodowiska.
Uczniowie naszej szko³y ju¿ od pierwszej klasy szko³y podstawowej ucz¹ siê
jêzyka angielskiego i informatyki, w gimnazjum – drugiego jêzyka obcego (jêzyka niemieckiego). Dodatkowo – na proœbê rodziców – mog¹ uczestniczyæ w popo³udniowych zajêciach jêzyka w³oskiego, francuskiego i hiszpañskiego. W
szkole dzia³aj¹ dru¿yny: zuchowa i harcerska, ich cz³onkowie z zaanga¿owaniem zdobywaj¹ nowe umiejêtnoœci i
sprawnoœci, uczestnicz¹c w wielu przedsiêwziêciach.
Wyró¿nia nas:
– m³oda, profesjonalna kadra;
– wykorzystywanie nowoczesnych
technologii i efektywnych technik w
procesie nauczania i uczenia siê;
– aktywnie dzia³aj¹ca Rada Rodziców
(za³o¿enie Uczniowskiego Klubu
Sportowego, organizacja sekcji m.in.
pi³ki no¿nej – pod kierunkiem trenera, Piotra Czachowskiego, sekcji jaz-

dy konnej, tenisa, œcianki wspinaczkowej; tworzenie grup wsparcia dla
uczniów potrzebuj¹cych indywidualnej pomocy w nauce, sponsorowanie
obiadów i wyjazdów szkolnych itp.);
– osi¹ganie przez uczniów sukcesów w
konkursach i zawodach sportowych
na szczeblu gminnym, miêdzygminnym i powiatowym.
Dumni jesteœmy z niepowtarzalnego
klimatu panuj¹cego w naszej szkole, jak
równie¿ z bardzo du¿ej liczby uczniów
ubiegaj¹cych siê o przyjêcie do naszej
szkolnej rodzinki.
Dyrekcja szko³y:
Zofia Doktorska
Anna £upiñska
Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w £azach
05-552 Wólka Kosowska
ul. ks. H. S³ojewskiego 1
tel. 0-22 757 73 61 (62)
fax 0-22 757 79 53
www.zs-lazy.edu.pl
witamy@zs-lazy.edu.pl

Co dzieje siê w szkole w £azach
RAJD

ISO

W dniach 22.-23.09.2006 roku odby³ siê XVI RAJD ,,Miejscami PPamiêamiêci na Ziemi PPiaseczyñskiej”
iaseczyñskiej”
iaseczyñskiej”..

Zespó³ Szk
ó³ w ££azach
azach wdra¿a
Szkó³
system zarz¹dzania jak
oœci¹
jakoœci¹
ISO 9001:2000.

Organizatorami rajdu byli: Starostwo
Powiatowe w Piasecznie, Zarz¹d Odzia³u PTTK w Piasecznie, Urz¹d Miasta i
Gminy w Górze Kalwarii, Urz¹d Gminy
w Pra¿mowie, Gminny Oœrodek Sportu
i Rekreacji w Piasecznie
W rajdzie rowerowym wziê³o udzia³
6 uczniów z IIb gimnazjum:
1. Kornaszewicz Mariusz,
2. Osica Katarzyna,
3. Podskarbi Katarzyna,
4. Polak Lidia,
5. Siemi¹tkowska Dominika,
6. Wysokiñski Sebastian.

Pozwoli on w bardziej efektywny sposób kierowaæ procesami kluczowymi w szkole: kszta³ceniem,
wychowaniem oraz opiek¹.
W dniach 31.08 – 2.09.2006 r. nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, na których dowiedzieli siê, ¿e system ISO znacznie u³atwi pracê w szkole. Ponadto obowi¹zuje on jako standard w Unii Europejskiej oraz praktykowany jest w kontaktach ogólnoœwiatowych, zatem niew¹tpliwie unowoczeœni system zarz¹dzania nasz¹ szko³¹.

Na trasie rajdu prowadzony by³ dru¿ynowy KONKURS TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY
z wykorzystaniem mapy, kompasu oraz
innych materia³ów przekazanych przez
organizatora. Ka¿da dru¿yna mia³a do
wykonania 7 zadañ, za które mo¿na by³o
zdobyæ 140 pkt. Nasz zespó³ okaza³ siê
najlepszy. Jako jedyni zdobyli oni maksymaln¹ iloœæ punktów i tym samym zajêli I miejsce.

46

LUBOWANIE
W dniu 13 paŸdziernik
ó³
nikaa w Zespole Szk
Szkó³
im. Jana PPaw³a
aw³a II w ££aazach odby³o siê œlubowanie klas pier
wpierw
szych.
Uczniowie przebrani
za Smerfy zaprezentowali
piosenki i wierszyki na te-

maty zwi¹zane z rozpoczêciem edukacji.
Przedstawienie by³o przygotowane na bardzo wysokim poziomie, lecz jednoczeœnie
wypad³o niezwykle radoœnie.
Nastêpnie uroczystoœæ nabra³a nieco
bardziej oficjalnego charakteru. P. Wójt
Gminy Lesznowola – Maria Jolanta Batycka-W¹sik wraz z p. Dyrektor – Zofi¹ Doktorsk¹ dokona³a pasowania pierwszoklasistów na uczniów Zespo³u
Szkó³ w £azach.
Na koniec, w celu upamiêtnienia tego szczególnego
dnia, ka¿dy uczeñ otrzyma³
ksi¹¿ê „O tym jak Jan Pawe³ II
kilkadziesi¹t razy okr¹¿y³ kulê
ziemsk¹” oraz certyfikat pasowania na ucznia.
Uroczystoœæ wypad³a znakomicie i z pewnoœci¹ na d³ugo zapadnie w pamiêci
uczniów.
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Dobra Wola

Stowarzyszenie na rzecz osób
upoledzonych umys³owo lub fizycznie
NIP 123108-21-80
123-108-21-80
05-500 Nowa Iwiczna, ul. Modrzewiowa 3,
tel. 0602748816, 227164474, 227509549, e-mail: jzal@poczta.onet.pl
Nr konta:: 19 8022 0000 0003 3444 2000 0001 Bank Spó³dzielczy w Lesznowoli
Mam przyjemnoœæ poinformowaæ, ¿e
Stowarzyszenie Dobra Wola zosta³o
grantobiorc¹ V edycji ogólnopolskiego
konkursu „Dzia³aj Lokalnie”. Na uwagê
zas³uguje fakt, ¿e nasze bardzo m³ode
stowarzyszenie po raz pierwszy wystartowa³o w programie grantowym i od
razu skutecznie.
Cieszy nas fakt, ¿e propozycje dzia³añ na poziomie lokalnym zosta³y wysoko ocenione przez komisjê selekcyjn¹.
Zdobyte œrodki pos³u¿¹ nam do realizacji naszych zadañ statutowych zwi¹zanych z wyrównywaniem szans ludzi pokrzywdzonych przez los.
G³êboko wierzymy, ¿e w nasze prace,
obok cz³onków koalicji, w³¹cz¹ siê: organizacje, firmy oraz wszyscy ludzie dobrej woli z naszego powiatu.
28 X br. w zespole szkó³ w £azach
odbêdzie siê „Tataspartakiada” Dobrej
Woli z udzia³em niepe³nosprawnych
mieszkañców naszego powiatu. W no-

wym roku zorganizujemy bal charytatywny, którego celem bêdzie pozyskanie
œrodków na rehabilitacjê naszych podopiecznych; ponadto planujemy wiele
innych dzia³añ o których bêdziemy na
bie¿¹co informowaæ.
Organizatorem konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropi w Polsce,
która realizuje Program „Dzia³aj Lokalnie” Polsko-Amerykañskiej Fundacji
Wolnoœci. Celem Programu jest wspieranie aktywnoœci lokalnej i rozwi¹zywanie problemów ma³ych spo³ecznoœci, poprzez budowanie sieci Lokalnych
Organizacji Grantowych, wspieraj¹cych
dzia³ania mieszkañców s³u¿¹ce zaspokajaniu ich potrzeb i rozwi¹zywaniu
problemów.. Mamy nadziejê, ¿e w
przysz³oœci Stowarzyszenie Dobra
Wola stanie siê jedn¹ z takich organizacji.
Ponadto bardzo gor¹co dziêkujemy
wszystkim naszym koalicjantom za ich

gotowoœæ do wspierania naszych dzia³añ, a w szczególnoœci:
– Urzêdowi Gminy Lesznowola z Pani¹
wójt Mari¹ Jolant¹ Batyck¹-W¹sik,
– Gminnemu Oœrodkowi Kultury w
Lesznowoli,
– Gminnemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej w Lesznowoli ,
– Zespo³owi Obs³ugi Placówek Oœwiatowych w Lesznowoli,
– Starostwu Powiatowemu w Piasecznie z Panem starost¹ Jerzym Konglem,
– Urzêdowi Miasta i Gminy Piaseczno
z Panem burmistrzem Józefem Zalewskim,
– Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej w Górze Kalwarii,
– Zespo³owi Placówek Oœwiatowych i
Kultury Fizycznej w Górze Kalwarii,
– Zespo³owi Szkó³ Specjalnych nr 1 w
Konstancinie- Jeziornej,
– Fundacji Rozwoju Spo³eczeñstwa
Obywatelskiego,
– Warsztatom Terapii Zajêciowej w
Zalesiu Dolnym,
– Kurierowi Po³udniowemu,
– Firmie Medagro International sp. z o.o.,
– Firmie Rawex,
– Mazowieckiemu Zwi¹zkowi Pracodawców,
– Sklepowi Uœmiech Bociana.
Prezes Stowarzyszenia
Jacek Zalewski

INFORMACJA
PRASOWA

JESIEÑ MUZYCZNA W STAREJ IWICZNEJ
W dniu 29 paŸdziernika 2006 /niedziela/ o godz. 19.00 w Koœciele Parafialnym
P.W. Zes³ania Ducha Œwiêtego w Starej

Iwicznej odby³ siê Koncert pod patronatem Wójta Gminy Lesznowola Pani Marii Jolanty Batyckiej – W¹sik.
W programie
wieczoru mia³
miejsce koncert
muzyki organowej w wykonaniu
Marietty Karuzel i
Rafa³a Szymañskiego oraz wyst¹pi³ niezwyk³y
duet wokalny
Paulina Chodkowska i Jakub Piszek osoby z dysfunkcj¹ autyzmu.
W repertuarze
zabrzmia³a muzy-

ka Nicolausa Bruhnsa, Johanna Gottfrieda Walthera, Mariana Sawy i Floor Petersa oraz utwory wokalne ze s³owami
Karola Wojty³y, Jana Twardowskiego i
Mietka Szczeœniaka. Koncert prowadzi³a
Ma³gorzata Wiœniakowska
Ta niepowtarzalna uroczystoœæ zosta³a zrealizowana w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL „Partnerstwo dla
Rain Mana” przy udziale œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Informacjê przygotowa³a:
Ma³gorzata Wiœniakowska
G³ówny Specjalista
Koordynator Projektu EQUAL
Gminy Lesznowola
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XX lat TÊCZY
 trochê wspomnieñ
Historia Têczy siêga 20 lat wstecz,
kiedy to organizowane przez Oœrodek
Kultury – gminne do¿ynki sta³y siê impulsem do stworzenia zespo³u œpiewaczego. Inicjatywa wysz³a od
Ko³a Gospodyñ Wiejskich z
Nowej Woli, do którego
nale¿a³y urocze, pe³ne
werwy panie. Ówczesny Naczelnik Gminy
Ryszard Zakrzewski
oraz Oœrodek Kultury
w Lesznowoli, szybko
zadbali o instruktora.
Pierwszym nauczycielem Têczy zosta³ – Ryszard
Marks, który przez 10 lat
ukszta³towa³ ludowy charakter zespo³u.
By³y liczne wystêpy i sukcesy.
Po odejœciu pierwszego instruktora,
w zespole nast¹pi³ niewielki kryzys, na
który ratunkiem okaza³ siê student muzykologii, z plecakiem na plecach i ze
skrzypcami pod pach¹. Zespó³ œpiewaczy Têcza – nie istnia³by dziœ bez wspania³ego pedagoga, poszukiwacza i zapalonego etnomuzykologa – Tomasza Nowaka – doktora nauk humanistycznych
– pracownika Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, który od 9 lat
przewodzi 19 osobowej rozœpiewanej,
ale te¿ mocno rozgadanej, prawie w ca³oœci „babskiej” grupie.
Fachowe przygotowanie i opracowanie
kolejnych utworów wprowadzanych do
repertuaru Têczy sprawi³o, i¿ ludowy charakter zespo³u zacz¹³ oscylowaæ pomiêdzy
standardami zespo³ów amatorskich, stylizowanych, a zespo³ami chóralnymi.
Odchodzenie od tradycyjnego jednog³osowego œpiewu, czêsto by³o przyczyn¹ dyskusji, a nawet dyskwalifikacji zespo³u, w konkursach o sztywnych kryteriach maj¹cych na celu kultywowanie
autentycznego folkloru. Jednak dla przeciêtnego s³uchacza, który w wiêkszoœci
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jest odbiorc¹ zespo³u, proponowany styl œpiewania, jest
zdecydowanie ciekawszy
i przyjemniejszy w odbiorze.
I na szczêœcie nie wszystkie komisje konkursowe stawiaj¹ na autentycznoœæ – st¹d liczne nagrody i wyró¿nienia jakie s¹ udzia³em naszej TÊCZY.
Od roku Têczy akompaniuje kolejny
mê¿czyzna z nieod³¹cznym akordeonem
Grzegorz Toporowski – absolwent Warszawskiej Akademii Muzycznej, pe³en
pomys³ów i chêci do twórczej pracy.
Z nies³abn¹cym podziwem patrzymy
na Panie stanowi¹ce trzon zespo³u, które
pomimo wieku, codziennych trosk
i licznych obowi¹zków, zawsze
z radoœci¹ i wielkim animuszem bior¹ udzia³ w próbach i wyjazdach na koncerty, przegl¹dy i festiwale.
Myœlê, ¿e wiersz pani
Ani Chachu³y wyjaœni
nam motywy dzia³ania i
przybli¿y charakter „Têczówek”
„Krótki wiersz o mi³oœci do...”
Mi³oœæ to piêkne uczucie
Mi³oœæ pomaga nam ¿yæ
Mi³oœæ do pieœni i do Was,
Kaza³a nam dzisiaj tu byæ.
Oj, graj nam muzyczko kochana
Bêdziemy ciê wielbiæ i czciæ
Wiêc w tañcu nas wódŸ, a¿ do rana
Nie pozwól nam gnuœnieæ i tyæ.
Niech ka¿da dziewczyna radosna,
Niech uœmiech nie schodzi jej z lica,
Ch³opaki – te ciutek dojrzalsze,
Niech bêd¹ proœciutkie jak œwica.
Muzyka, mi³oœæ i pieœni,
Bez nich nie sposób jest ¿yæ.
Wiêc bawmy siê i kochajmy,
Uczmy siê marzyæ i œniæ
Wbrew temu, co dzieje siê wokó³
Spleæmy radosny kr¹g,
Muzyk¹, pieœni¹ nieœmy pokój
Ciep³em ¿yczliwych r¹k.
Bez tej mi³oœci do pieœni, do muzyki,
do tañca, do bycia ze sob¹ i do niesienia
sobie wzajemnie radoœci – nie by³oby
wielu niezapomnianych prze¿yæ, wymiany doœwiadczeñ i pomys³ów, rodz¹cych
siê nieoczekiwanie sympatii i przyjaŸni.
Nasz¹ powinnoœci¹, obowi¹zkiem i

radoœci¹ jest dok³adaæ wszelkich starañ,
aby nie zagas³y w nas, potrzeba i chêæ
takiego w³aœnie ¿ycia.
Z okazji XX – lecia, które obchodziliœmy 23 wrzeœnia br. w sali OSP w Nowej Woli, Têcza otrzyma³a wiele wspania³ych ¿yczeñ i prezentów, miêdzy innymi od Pani Wójt Marii Jolanty Batyckiej-W¹sik, Kazimierza Makowskiego –
Sekretarza Powiatu, Pañstwa Radnych,
Polskiego Stronnictwa Ludowego, Krajowego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych, Przedstawicieli Organizacji i Przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych
na terenie naszej Gminy.
Po czêœci oficjalnej i uroczystej kolacji wszyscy bawili siê doskonale, tañcz¹c
i œpiewaj¹c do póŸnych godzin.
W imieniu Zespo³u sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim Goœciom
przyby³ym na uroczystoœæ Jubileuszu XXlecia Têczy.
Aleksandra Liwiñska
Dyrektor GOK

OSI¥GNIÊCIA
Têcza wystêpowa³a wielokrotnie na festiwalach
ogólnopolskich: w Kazimierzu nad Wis³¹, w Kielcach
i w Szprotawie na ziemi lubuskiej (zdobywaj¹c liczne
wyró¿nienia) oraz w Kamieniu Pomorskim.
Szczególne osi¹gniêcia ostatnich lat to:
– II miejsce na X Ogólnopolskim Festiwalu Wspó³czesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim
– 29-30 lipca 2006 r.
– II miejsce – na I Ogólnopolskim Festiwalu Chleba
w Miñsku Mazowieckim w konkursie œpiewaczym
„Od ziarenka do bochenka” – 18 wrzeœnia 2005r.
– Wyró¿nienie na IX Ogólnopolskim Festiwalu
Wspó³czesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim – 30-31 lipca 2005 r.
– I miejsca w latach 2002-2006 na kolejnych Przegl¹dach Amatorskich Zespo³ów Artystycznych woj.
Mazowieckiego organizowanych przez Dzielnicowy Dom Kultury Warszawa-Wola
– I miejscedla solistki zespo³u, na Mazowieckim Festiwalu Kapel i Œpiewaków Ludowych w Miñsku
Maz. w 2004 r.
– II miejscedla zespo³u na Mazowieckim Festiwalu Kapel i Œpiewaków Ludowych w Miñsku Maz.w 2003r.
– Grand Prix w 1999 r. w Przegl¹dzie Zespo³ów Wokalno-Instrumentalnych województwa mazowieckiego
– III miejscew Ogólnopolskim Przegl¹dzie Wiejskich
Zespo³ów Artystycznych w Kielcach – 1993 r.
W swoim dorobku zespó³ posiada pieœni i piosenki ludowe, biesiadne, patriotyczne, obrzêdowe i religijne oraz ostatnio opracowane widowisko obrzêdoweWesele wilanowskie.
W grudniu 2005 r. GOK nagra³ pierwsz¹ p³ytê „Kolêdowanie” z udzia³em zespo³u Têcza.
Zespó³ stanowi¹, w znacznej wiêkszoœci, ¿ywio³owe panie, którym wiek nie przeszkadza cieszyæ siê
œpiewem i tworzyæ podczas swoich wystêpów wspania³¹ atmosferê. Œpiewaj¹ z akompaniamentem skrzypcowo-akordeonowym, ale równie¿ a’capela.
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NOWY KLUB AKTYWNOCI
W S³ominie rozpocz¹³ dzia³alnoœæ
pod intryguj¹c¹ nazw¹ WarsztatOsobny, czyli miejsce spotkañ ludzi
ciekawych ¿ycia. Organizatorzy zapraszaj¹ na specjalne zajêcia taneczne, jogê, uwra¿liwiaj¹c¹ i odreagowuj¹c¹ grê na bêbnach oraz do Klubu Malucha, gdzie na naszych Milusiñskich czeka fachowa opieka.
Warsztat dzia³a ca³y tydzieñ (S³omin
26a, dojazd od ul. 6 Sierpnia), ofertê
mo¿na przeœledziæ na stronie
www.warsztat-osobny.pl. Tu te¿ znajduje siê mapka dojazdowa. Mo¿na
te¿ dzwoniæ pod nr 0-604 777 068.

s³ych 18.15-19.15 Erick Onepunga Yongo

Aktualnoœci
...tañce azteckie...
warsztat tañców azteckich Eli Lewañskiej w
sobotê 7.10.2006 o godz.11.00-13.00
...tañce z ró¿nych stron...
tañce etniczne zajêcia sta³e czwartek 19.00-20.00

...joga...
zajecia sta³e pn-œr 18.30 Rafa³ Orkisz
...szycie...
sama przerób swoj¹ sukiennkê zajêcia
sta³e pn 11.00-13.00 Bo¿ena S³awek

...tañczyæ ka¿dy mo¿e...
taniec kreatywny zajêcia sta³e œroda 11.0012.30,czwartek 17.00-18.30

...Klub Malucha Pan Hipcio...
zapraszamy dzieci w wieku od 1,5 roku
do 4 lat wraz z Mamami zajêcia prowadzi Dorota £oboda

...bêbny...
zajêcia sta³e wtorek grupa dla dzieci w wieku od 11 do 15 lat 17.00-18.00; dla doro-

...chêtnym do prowadzenia w³asnych
warsztatów wynajmiemy przestronn¹
salê wraz z zapleczem....

K A L E N D A R I U M
Gminnego Orodka Kultury w Lesznowoli
listopad 2006
añstwo na stronie internetowej GOK www
.gok-lesznowola.pl lub tel. 022 757 92 09
W iêcej szczegó³ów znajd¹ PPañstwo
www.gok-lesznowola.pl
Zapraszamy na zajêcia sta³ych zespo³ów zainteresowañ dzia³aj¹cych przy
Gminnym Oœrodku Kultury:
l ludowy zespó³ TÊCZA – œwietlica zespo³u, w Nowej Woli (nad sklepem obok
OSP) – czwartki – 1800-2000,
l dzieciêco-m³odzie¿owy zespó³ tanecznowokalny £ADNE KWIATKI (taniec ludowy, nowoczesny, œpiew, etiudy baletowe,
widowiska muzyczno-teatralne) œwietlica
w £azach – wtorki i czwartki 1600-1730,
l kó³ko MODELARSKIE – œwietlica we
W³adys³awowie – pi¹tki – 1500-1700 i
soboty 1400-1600,
l kó³ko teatralne – W£ADZIO – œwietlica we
W³adys³awowie – œrody i czwartki 1600-1700,
l grupa teatralno-kabaretowa – TO W£ASNIE MY – œwietlica w Wólce Kosowskiej – spotkania ustalane w zale¿noœci od potrzeb,
l warsztaty literackie RUSZ PIÓREM – szko³a
w Nowej Iwicznej – czwartek 1730-1900,

Tytu³

Termin

17-19

24
listopada

£azy –
wietlica ul.
Przysz³oci 8

III Gminne
Teatralia

16-18
listopada

listopada

Miejsce

XIV Ogólnopolski
Festiwal Grup
piewaczych
Ziemia i Pieñ
Spektakl teatralny
Henryk IV
W. Shakespeare
przygotowany przez
ZASP – oddzia³
warszawski

Szprotawa

£azy –
wietlica ul.
Przysz³oci 8

l pracownia tkacka PENELOPA – klub GOK
w Urzêdzie Gminy – œroda 1500-1900,
l zajêcia ruchowe dla kobiet – taniec, elementami jogi i choreoterapii – œwietlica
w £azach – poniedzia³ki i czwartki 18301930 (na zajêcia konieczna jest karimata),

Godzina

Uwagi

900-1400
w dniach
przegl¹du
16 – 17 XI
1600 – Gala
Teatralna 18 XI
Wyjazd o 7 00.
Zbiórka przy
OSP Nowa
Wola

Spektakle
przygotowane przez
nasze dzieci i
m³odzie¿

00

18

Wstêp wolny
Wyjazd Zespo³u
Ludowego Têcza na
szprotawskie
spotkanie
nagroda za Teatralia
dla gimnazjalistów,
wstêp wolny
dla wszystkich
zainteresowanych

l gra na keyboardzie – klub GOK w Urzêdzie Gminy – pi¹tek 1600-1800
l taniec towarzyski, Brawo Bis – szko³a
w Lesznowoli – poniedzia³ek 1500-1715,
czwartek 1745-1845, œwietlica w Zgorzale
– œroda 1700-1800.

Bibliotek
ubliczna w LLesznowoli
esznowoli
Bibliotekaa PPubliczna
ok
ój Nr 1, tel. 736-19-34
okój
Urz¹d Gminy – PPok
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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Tatspartakiada
w £azach
Dnia 28 paŸdziernika br. w hali sportowej w £azach odby³a siê Tataspartakiada
dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej.
Organizatorami imprezy by³a Gmina
Lesznowola wraz ze Stowarzyszeniem
Dobra Wola. Celem Tataspartakiady by³o
propagowanie zdrowia poprzez sport,
integracja œrodowiska niepe³nosprawnych oraz ukazanie roli ojca w rodzinach
z problemami niepe³nosprawnoœci.
O godzinie 13:00 Wójt Gminy Lesznowola dokona³a uroczystego otwarcia
zawodów, po którym nast¹pi³a rywalizacja miêdzy dru¿ynami. W Tataspartakiadzie wziê³o udzia³ 6 dru¿yn z terenu
powiatu piaseczyñskiego: Zespó³ Szkó³
Centrum Rehabilitacji Konstancin Jeziorna, Warsztaty Terapii Zajêciowej Zalesie
Dolne, Dom Pomocy Spo³ecznej Konstancin Jeziorna, Zespó³ Szkó³ Specjalnych nr
1 Konstancin Jeziorna, Zespó³ Szkó³ Specjalnych Pêchery £biska, Dru¿yna Dobrej
Woli Nowa Iwiczna. Ogó³em udzia³ wziê³o ponad 100 osób plus opiekunowie. Ko-

Lesznowola bieg³a
z ca³¹ Polsk¹
P o raz czwarty LLesznowola
esznowola goœci³a
biegaczy z ca³ego kraju na „Minimaratonie Niepodleg³oœci o PPuchar
uchar W
ójWójta Gminy
egoroczny bieg zg³oszo
Gminy”” . T
Tegoroczny
zg³oszo-ny by³ do ogólnopolskiej ak
cji „P
olakcji
„Polsk
skaa Biega”. Dziêki znanej goœcinno
goœcinno-œci organizatorów i s³onecznej pogo
pogo-dzie w imprezie wziê³a udzia³ rek
orrekordowa liczba uczestnik
ów (264).
uczestników
Nowootwarty stadion z tartanow¹
bie¿ni¹ przy Zespole Szkó³ Publicznych
w Lesznowoli sta³ siê doskona³¹ aren¹
do rozgrywania zawodów biegowych.
Po uroczystym otwarciu imprezy
przez Pani¹ Wójt Gminy Lesznowola
Mariê Jolantê Batyck¹-W¹sik oraz powitaniu przyby³ych goœci odby³y siê oczekiwane biegi dla dzieci ze szkó³ podstawowych. Mnóstwo emocji dostarczy³ ju¿
pierwszy bieg dzieci na 300m z klas I-II
szkó³ podstawowych oraz m³odszych.
Dla wielu zawodników by³y to pierwsze
zawody w ¿yciu.
Kolejne biegi w kategoriach wiekowych kl.III-IV na 600m i V-VI na 1000m
potêgowa³y sportow¹ atmosferê. Po
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misjê sêdziowsk¹
i obs³ugê techniczn¹ stanowili
nauczyciele ze
Szko³y Specjalnej
z Konstancina
oraz du¿a grupa
wolontariuszy z
Zespo³u Szkó³ w
£azach. Konkurencje sportowe by³y podzielone na trzy
czêœci: bieg, tor przeszkód i rzuty do
celu, jak równie¿ przystosowane do stopnia niepe³nosprawnoœci (dla chodz¹cych
i poruszaj¹cych siê na wózkach). Ogromne zaanga¿owanie i entuzjazm z jakim
zawodnicy pokonywali wyznaczone zadania przeplatany by³ bogatym programem artystycznym. Odbywa³y siê pokazy cyrkowców, swoj¹ twórczoœæ artystyczn¹ zaprezentowa³ zespó³ „£adne
Kwiatki” oraz pokaz tañca hip hop i disco dance freestyle w wykonaniu Klubu
Sportowego Grawitacja z Piaseczna.
Uroczystego zamkniêcia Tataspartakiady £azy 2006 i wrêczenia nagród dokona³a Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt
Gminy Lesznowola oraz przedstawiciele
samorz¹du Gminy Lesznowola i gmin s¹-

przeprowadzeniu wszystkich biegów dla
dzieci na starcie Minimaratonu stanêli
doroœli oraz uczniowie gimnazjów i liceum. Po przebiegniêciu 250m po stadionie kolumna biegaczy licz¹ca 134
uczestników ruszy³a na ulice Lesznowoli, aby po pokonaniu 4km i 219,5m zameldowaæ siê na mecie. Zwyciêzc¹ IV
Minimaratonu zosta³ Marcin Kufel reprezentuj¹cy Entre-Team Magdalenka, pokonuj¹c Wojciecha Wiêckowskiego z
P³ocka oraz Tadeusza Mikke z ¯ywca.
Wœród kobiet najszybsza by³a Renata Antropik reprezentuj¹ca „Warszawiankê”.
Po zakoñczonym biegu organizatorzy,
którymi byli Gmina Lesznowola, Zespó³
Obs³ugi Placówek Oœwiatowych, UKS
Iwiczna oraz LUKS Set Lesznowola, obdarowali wszystkich uczestników pami¹tkowymi kubkami z herbem Gminy.
Na najlepszych czeka³y piêkne puchary
oraz nagrody rzeczowe. Specjaln¹ nagrodê dla najlepszej zawodniczki ufundowa³a mieszkaj¹ca w Nowej Iwicznej dwukrotna finalistka Igrzysk Olimpijskich
Anna Jakubczak. Okaza³y puchar za zwyciêstwo wrêczy³a Pani Wójt Maria Jolanta Batycka-W¹sik. Dodatkowych emocji
dostarczy³o losowanie nagród poœród
wszystkich zawodników.
Nie mo¿na by³oby przeprowadziæ takiej piêknej imprezy bez hojnoœci sponsorów, którymi byli:

siednich. W
Tataspartakiadzie nie
by³o przegranych, wszystkie dru¿yny
otrzyma³y okaza³e puchary, a ka¿dy
uczestnik pami¹tkowy dyplom.
Pani Wójt zaprosi³a sportowców na
kolejn¹ drug¹ Tataspartakiade £azy 2007
w przysz³ym roku.
Partnerami imprezy byli: Zespó³ Obs³ugi Placówek Oœwiatowych, Mazowiecki
Zwi¹zek Pracodawców w Gminie Lesznowola, Bank Spó³dzielczy w Lesznowoli,
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Piekarnia Karol Szlenkier, Tomag-Us³ugi Transportowe, MIST Trofea Sportowe, P.H.U. Komfort, CM. Michel.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. Sportu

Jarper, Centerobud, Browar Jab³onowo, PHU Komfort, Fundacja Maraton
Warszawski, Action oraz Mazowiecki
Zwi¹zek Pracodawców w Gminie Lesznowola. Minimaraton Niepodleg³oœci realizowany by³ tak¿e ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Partnerstwo dla Rain Mana”.
Nad bezpieczeñstwem zawodników
czuwa³ Pan Edward Przyborowski - przychodnia EdMed, trasê biegu perfekcyjnie zabezpieczyli Policjanci z Komendy
Powiatowej w Piasecznie oraz Stra¿acy
z OSP w Mrokowie, Zamieniu i Nowej
Woli. Dziêkujemy wszystkim wolontariuszom, którymi byli uczniowie Gimnazjum w Lesznowoli oraz Nowej Iwicznej.
Zapraszamy na nastêpny Minimaraton
za rok.
Darek Pawelec

