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Szanowni Pañstwo!
W niezwyk³y czas wi¹t Bo¿ego Narodzenia ³¹czê siê z Pañstwem w sposób
szczególny. Jest to bowiem czas refleksji  zatrzymujemy siê, siadamy w milczeniu
i ws³uchujemy siê w g³osy otaczaj¹cego nas wiata. Jest to czas, kiedy chcemy
obdarowaæ wszystkich najcenniejszymi prezentami.
Dlatego te¿ niech mi wolno bêdzie podzieliæ siê z Pañstwem tym co uda³o siê
w bie¿¹cym roku w naszym samorz¹dowym ¿yciu.
Rok 2006 to kolejny rok konsekwentnej realizacji ambitnego programu
zrównowa¿onego rozwoju naszej Gminy.
Wydatki na inwestycje stanowi¹ 52% bud¿etu gminy i obejmuj¹ katalog 151
zadañ inwestycyjnych. Zapraszam Pañstwa na kolejne strony Biuletynu, gdzie
przekazujemy szczegó³y.
Sporód wielu tegorocznych zadañ maj¹cych na celu poprawê bezpieczeñstwa
pragnê podkreliæ, i¿ wybudowalimy w wielu miejscowociach gminy nowe drogi,
chodniki, przyst¹pilimy do budowy ronda w £azach, zakupilimy grunt pod parking
w Nowej Iwicznej itd.
Mam zaszczyt wyraziæ serdeczne podziêkowania oraz wielki szacunek wszystkim
Pañstwu, bez których realizacja programu inwestycyjnego 2006r. by³aby niemo¿liwa.
A zatem dziêkujê bardzo: Radzie Gminy IV Kadencji z Pani¹ Przewodnicz¹
Hann¹ Kosik, naszym Mieszkañcom, Pañstwu So³tysom, Pracownikom Urzêdu
i Jednostek Organizacyjnych, Pracownikom Szkó³ i Przedszkoli, rodowiskom
Opiniotwórczym w naszej Gminie oraz naszym wszystkim Przyjacio³om.
W zwi¹zku z niedawnymi wyborami do Samorz¹du Gminy Lesznowola, mam
zaszczyt z³o¿yæ wszystkim Pañstwu Mieszkañcom Gminy serdecznie podziêkowania
za g³osy oddane na moj¹ osobê i radnych reprezentuj¹cych mój komitet wyborczy.
Dziêkuj¹c za zaufanie, którym mnie Pañstwo obdarzylicie, pragnê tak¿e
podziêkowaæ za wszystkie wyrazy uznania, ¿yczliwoci i gratulacje przekazywane
pod moim adresem.
Z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia kierujê do
Pañstwa jak najcieplejsze myli i s³owa. ¯yczê zdrowia,
spokoju, wielu radoci i optymizmu w Nowym 2007 Roku.

Z wyrazami szacunku
Maria Jolanta Batycka-W¹sik
Wójt Gminy Lesznowola
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I n w e s t y c j e
INWESTYCJE W GMINIE LESZNOWOLA
 JESIEÑ 2006
Ciep³a jesieñ sprzyja finalizowaniu
inwestycji realizowanych na terenie naszej Gminy.
Zakoñczona zosta³a budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach Wola
Mrokowska, Warszawianka – etap I, Magdalenka etap II, £azy etap II,. Obecnie w
toku s¹ procedury odbioru wykonanych
robót.
Dobieg³y koñca prace przy budowie
zespo³u boisk wielofunkcyjnych przy
szkole w Nowej Iwicznej. Do dyspozycji
uczniów oddane zostan¹ nowoczesne
boiska wyposa¿one w sztuczna nawierzchniê.

Stadion przy Zespole Szkó³ w Nowej Iwicznej

Szko³a w Lesznowoli zyska³a now¹ elewacjê oraz nowe
pokrycie dachu. Dziêki przeprowadzonej modernizacji dachu usuniêto pokrycie z eternitu, które zast¹piono estetycznym pokryciem z balacho- Zespó³ Szkó³ w Lesznowoli zyska³ nowy dach i elewacjê
dchówki. Remont i ocieplenie
elewacji, nie tylko wp³yn¹³ na zmianê dowy kanalizacji w £azach, Woli Mrowygl¹du szko³y, ale przede wszystkim kowskiej, Warszawiance, budowê nowej
zdecydowanie polepszy³ parametry ener- stacji uzdatniania wody w Marysinie, bugoch³onnoœci budynku. Tej zimy koszty dowê nowych oczyszczalni œcieków w
ogrzania placówki bêd¹ zdecydowanie Zamieniu i Podolszynie oraz rozbudowê
istniej¹cych oczyszczalni œcieków. Jednoni¿sze.
Na ukoñczeniu s¹ prace przy wymia- czeœnie rozpoczête zostan¹ prace nad
nie ogrodzenia na bo- projektami budowy sieci kanalizacyjnej
isku w Nowej Woli. dla Stefanowa Podolszyna i Janczewic.
Wymienione inwestycje to tylko czêœæ
Ogrodzono place zabaw w Nowej Iwicznej, zadañ które bêd¹ realizowane w ramach
Lesznowoli, Podolszy- „Kompleksowego programu gospodarki
nie, Magdalence i £a- wodno –œciekowej Gminy Lesznowola”.
Mamy nadziejê, ¿e realizacja zaplanozach przy ul. Przysz³owanych na rok 2007 inwestycji bêdzie
œci.
Plany Inwestycyjne przebiegaæ zgodnie z planem i przyczyna rok 2007 obejmuj¹ ni siê do poprawy jakoœci ¿ycia Mieszmiedzy innymi budo- kañców Gminy Lesznowola.
wê kanalizacji sanitarJoanna ¯urkowska-Beta
nej w Wilczej Górze,
Inspektor w Referacie
W³adys³awowie, MaryPrzygotowania i Realizacji Inwestycji
sinie, kontynuacje bu-

INWESTYCJE DROGOWE  2006 R.
Analogicznie do lat ubieg³ych, w roku
bie¿¹cym zosta³o zbudowanych i zmodernizowanych wiele dróg na terenie
Gminy Lesznowola. Zosta³y ju¿ zakoñczone budowy nastêpuj¹cych dróg gminnych: ul. Rolnej i Ks. S³ojewskiego i £¹cznoœci w £azach, Wiœniowej i Syna Pu³ku w Starej Iwicznej, Zachodniej, G³ównej i I–etap
ul. B³êdnej w Zamieniu, Kieleckiej, Czereœniowej, Kwiatowej, Klonowej i Owocowej w
Nowej Iwicznej, Malinowej w Stefanowie,
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ulicy bocznej od ul. Jasnej do
„Synapsis” i odcinka ul. Przyleœnej w Wilczej Górze, ul. Karasia w Kosowie, ul. Ogrodowej w
Mysiadle oraz chodnika wzd³u¿
ul. Szkolnej w Mrokowie i ul.
Geodetów w Mysiadle.
Aktualnie prowadzona
jest przebudowa ronda w rejonie ul. Ks. S³ojewskiego z
ul. £¹cznoœci w £azach co

Ulica Owocowa w Nowej Iwicznej wykonana z kostki
cieszy Mieszkañców
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£oziskach, przebudowy ul. LeJak zwykle w parze z budow¹ dróg regionów w Mrokowie, budowy ul. alizowane s¹ oœwietlenia uliczne. W roku
Rolnej (II – etap), Masztowej, Ró- 2006 wybudowane zosta³y oœwietlenia
¿anej, Sosnowej i Familijnej w £a- uliczne na nastêpuj¹cych ulicach: Graniczzach, Tarniny, Torowej, Piêknej, Ci- nej, Leœnej i U³anów w Stefanowie, Brzozochej w Nowej Iwicznej oraz budo- wej w Nowej Iwicznej, Wojska Polskiego i ¯wiwy I – etapu ci¹gu pieszo-rowero- rowej oraz dróg w rejonie ul. Przyleœnej w
wego w Magdalence.
Wilczej Górze, ul. ¯ytniej i Nadrzecznej w KoW trakcie przygotowania s¹ sowie, Kiliñskiego, Têczowej, Projektowanej
projekty budowy nastêpuj¹- w £azach. Przygotowane zosta³y projekty
cych ulic:, Wiejskiej, Polnej i Ja- oœwietlenia ulicznego dla: ul. Cisowej i Wiosnej w £azach, a tak¿e ul. Podle- sennej w Nowej Iwicznej, ul. Borówki w Myœnej, Sosnowej, Brzozowej, Par- siadle, ul. Marzeñ, Ró¿anej, Sosnowej, MaszBudowa ul. Ogrodowej w Nowej Iwicznej
kowej i Leœnej
towej, Irysowej i Familijnej w £azach ul.
znacznie poprawi bezpieczeñstwo ru- w Magdalence, BorówKurpiñskiego w Stechu wszystkim u¿ytkownikom tych ki w Mysiadle, Cisowej
fanowie, ul. Uroczej,
dróg, a w szczególnoœci m³odzie¿y w Nowej Iwicznej, W¹Ogrodowej i Przyleuczêszczaj¹cej do Zespo³u Szkó³ w £a- skiej, Projektowanej,
œnej w Warszawianzach. Jeszcze w grudniu br. zostanie po- Ma³ej, Œrodkowej i
ce.
prawiony przejazd ulic¹ GRN w Leszno- Skrajnej w £azach.
Nasze dzia³ania
Wspólnie z Zawoli poprzez znaczne z³agodzenie zarz¹dem Dróg Pokrêtów. Dla bezpieczeñstwa u¿ytkow- zmierzaj¹ do poprawy
wiatowych zosta³y
ników ul. Szkolnej w Lesznowoli zosta- bezpieczeñstwa na
wybudowane
³y zamontowane bariery energoch³on- drodze wojewódzkiej.
chodniki przy nane na zakrêtach bezpoœrednio przyle- W roku bie¿¹cym zostêpuj¹cych drogaj¹cych do rowu melioracyjnego. Roz- sta³y przygotowane
gach powiato poczynamy równie¿ budowê ul. Ró¿a- projekty œcie¿ki piewych: ul. Rejonowej
nej, przebudowê ul. Osiedlowej i Okr¹g s z o - r o w e r o w e j
i M. Œwi¹tkiewicz w
w Mysiadle, modernizacjê ul. Dobrej, wzd³u¿ ul. S³onecznej
³¹cz¹ce odcinki ju¿
Mrokowie, ul. JednoBliskiej Dalekiej w £azach.
œci w Janczewicach,
Pragnê poinformowaæ, i¿ wszczête wybudowanych chod- Dwie kolejne nowe wiaty wraz
ul. Krasickiego i Pozosta³y procedury przetargowe na wybór ników. Ponadto w z bezpiecznymi zatokami autobusowymi
w Lesznowoli
stêpu w Nowej Woli,
wykonawców do realizacji nastêpuj¹cych roku bie¿¹cym zostainwestycji: modernizacji ul. Fabrycznej w ³y wybudowane dwie zatoki przystan- ul. Leœnej w JazgarzewszczyŸnie. Zosta³a
kowe w Lesznowoli w rejonie równie¿ u³o¿ona nowa nawierzchnia asfalZespo³u Szkó³ Publicznych. Bu- towa na ul. Krasickiego w Nowej Woli. Modowa zatok napotyka³a na wie- dernizacja ul. Krasickiego w Nowej Iwiczle utrudnieñ, jednak po wpro- nej i ul. £¹cznoœci w £azach, to tak¿e efekt
wadzeniu kilku drobnych wspó³pracy z Zarz¹dem Dróg Powiatowych.
zmian, a przede wszystkim po
Dobra wspó³praca Gminy z Mieszuzyskaniu zgody od w³aœcicieli kañcami i Zarz¹dcami Dróg Powiatonieruchomoœci bezpoœrednio wych, Wojewódzkich i Krajowych pogranicz¹cych z zatokami zakoñ- zwoli³a na realizacjê wielu przedsiêczyliœmy budowê. Myœlê, ¿e te- wziêæ, za to wszystko bardzo serdeczraz, gdy autobusy komunikacji nie dziêkujê.
podmiejskiej zaje¿d¿aj¹ do zatok, ruch uliczny jest p³ynny i
Maria Przygodzka
Bariery przy drodze pomiêdzy Lesznowol¹ a Nowa Wola
mniej uci¹¿liwy dla Mieszkañ- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
przyczyni¹ siê do poprawy bezpieczeñstwa
ców Lesznowoli.
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa

NOWA IWICZNA WZBOGACONA
O NOWY OBIEKT SPORTOWY
W listopadzie bie¿¹cego roku dobieg³a koñca realizacja boisk szkolnych przy
Zespole Szkó³ w Nowej Iwicznej.

Kosztem przesz³o 1 900 000 z³ zosta³
wykonany obiekt pozwalaj¹cy na znacznie d³u¿sze ni¿ to jest mo¿liwe w przy-

padku tradycyjnych boisk uprawianie
sportu pod go³ym niebem. Od tradycyjnej przyszkolnej infrastruktury sportowej nowoczesny zespó³ boisk ró¿ni tak¿e jego funkcjonowanie. Zwyk³e boiska
dostêpne s¹ dla zainteresowanych bez
specjalnych unormowañ i regulaminów. Natomiast nowy obiekt w Iwicznej
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Stadion w Nowej Iwicznej

podobnie jak to ma miejsce na tak¿e zrealizowanym w 2006 roku stadionie w
Lesznowoli, ze wzglêdu na koszty wykonania ( zbli¿one do kosztów budowy
œredniej hali sportowej ) oraz zastosowane materia³y i niestety poziom poszanowania przez u¿ytkowników dobra
wspólnego, wymaga zorganizowanego i
kontrolowanego trybu wykorzystania,
podobnie jak to ma miejsce w przypadku obiektów kubaturowych takich jak
hale sportowe czy te¿ baseny.
Zmodernizowane boiska szkolne przy
Zespole Szkó³ Publicznych w Nowej
Iwicznej – „Stadion Iwiczna” to ³¹cznie
przesz³o 4600 m2 nawierzchni syntetycznych poliuretanowych oraz sztucznej trawy syntetycznej.
Na obiekcie bêdzie mo¿na korzystaæ
równoczeœnie z dwóch boisk poliuretanowych do koszykówki, dwóch boisk do
siatkówki, z których jedno wyposa¿ono

w nawierzchnie poliuretanow¹
natomiast drug¹ w nawierzchniê ze sztucznej trawy syntetycznej, boiska pi³karskiego ze
sztucznej trawy syntetycznej
oraz bie¿ni poliuretanowej d³ugoœci 200 metrów. Dodatkowo
po po³¹czeniu boiska do koszykówki mog¹ tworzyæ jedno
du¿e boisko do pi³ki rêcznej natomiast jedno z boisk do siatkówki bêdzie pe³ni³o tak¿e rolê
kortu tenisowego. Obiekt wyposa¿ono
tak¿e w system ³apaczy pi³ek oddzielaj¹cych od siebie poszczególne boiska.
Tak¿e z myœl¹ o najm³odszych zmodernizowany i powiêkszony zosta³ plac zabaw (obecnie przesz³o 640 m2), którego
nawierzchniê stanowi trawa naturalna
rozk³adana z rolki. Na wniosek mieszkañców s¹siaduj¹cych bezpoœrednio z terenem szko³y oraz pod potrzeby boisk
sportowych podwy¿szona zosta³o tak¿e
wschodnia czêœæ ogrodzenia. Nowy
obiekt wzbogaci³ siê tak¿e o blisko 1000
roœlin liœciastych i iglastych, które zosta³y nasadzone g³ównie wzd³u¿ linii ogrodzeñ oraz stworzy³y miêkk¹ otulinê placu zabaw dla dzieci pe³ni¹c¹ dodatkowo funkcjê bariery przed wiatrem. Kolejnym rozwi¹zaniem zastosowanym na
„Stadionie w Iwicznej ”nie stosowanym
wczeœniej w naszej Gminie na obiektach
sportowych jest racjonalne wykorzysta-

Modernizacja przedszkola
su w celu podniesienia terenu i jego wyw Mysiadle
równania. Po rozplantowaniu dowiezioW 2006 roku Gmina Lesznowola prze- nej ziemi zosta³a posiana trawa, a od
prowadzi³a szereg inwestycji obiektu strony pó³nocnej przesadzono i uzupe³przedszkola w Mysiadle. W okresie wa- niono ¿ywop³ot. W zwi¹zku z wnioskakacji œciany wewnêtrzne budynku przed- mi dyrekcji placówki wygrodzono te¿
szkola zosta³y w du¿ej czêœci odnowione. Nastêpnie przesuniêto i
zmodernizowano ogrodzenie od
strony po³udniowej oraz wygrodzono nowy plac o powierzchni oko³o
800 m2 naprzeciwko budynku przedszkola. Jesieni¹ bie¿¹cego roku usuniêto tak¿e stare, nie spe³niaj¹ce
dzisiejszych wymogów eksploatacyjnych urz¹dzenia na placach zabaw i zast¹piono je nowymi drewnianymi konstrukcjami, wymieniono
piach w piaskownicach oraz przy- Otoczenie Przedszkola w Mysiadle
wieziono dodatkowe 240m3 humu- coraz bardziej zyskuje na estetyce
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nie wód podskórnych oraz opadowych.
W ramach inwestycji pod powierzchni¹
boisk zosta³y rozmieszczone drena¿e, a
tak¿e kanalizacja deszczowa. Do niniejszego systemu pod³¹czonych zosta³o te¿
wiêkszoœæ rynien budynków szko³y. Zebrana w ten sposób przez uk³ad odwodnieniowy ciecz trafiaæ bêdzie do czterech
po³¹czonych ze sob¹ zbiorników podziemnych o pojemnoœci przesz³o 100m3.
W jednym ze zbiorników zainstalowana
zosta³a przepompownia o wysokim stopniu podnoszenia, która umo¿liwi wykorzystanie zmagazynowanej wody do
podlewania terenów zielonych szko³y.
Nowy obiekt jest kolejnym elementem zaplecza sportowo-rekreacyjnego
gminy, na które sk³adaj¹ siê równie¿ place zabaw i boiska ziemne. W 2006 roku
Gmina Lesznowola w znacz¹cy sposób
rozbudowa³a elementy wspomnianej
wy¿ej infrastruktury, a na kolejne lata
plany s¹ równie ambitne. Apelujemy jednak do wszystkich obecnych, a tak¿e
przysz³ych u¿ytkowników obiektów publicznych o poszanowanie naszej wspólnej w³asnoœci tak aby prace naprawcze i
konserwacyjne nie poch³ania³y nak³adów,
które mo¿na przeznaczyæ na rozbudowê
infrastruktury sportowo- rekreacyjnej.
Rafa³ Suwa³a
Inspektor w Referacie Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

szczelnym kompozytowym p³otem wysokoœci 2m s¹siaduj¹c¹ z terenem placu
zabaw sieciow¹ przepompowniê œcieków co pozwoli ca³kowicie wyeliminowaæ zwi¹zane z ni¹ uci¹¿liwoœci estetyczne i u¿ytkowe. W chwili obecnej trwa
natomiast wykonanie nawierzchni betonowej drogi wewnêtrznej na terenie
przedszkola. Jeszcze w bie¿¹cym
roku zostanie wymieniona stolarka
drzwiowa oraz przebudowana zostanie œciana przeszklona dziel¹ca
sale zajêæ grupowych. Obydwie inwestycje nie wp³yn¹ w ¿aden sposób na funkcjonowanie placówki,
gdy¿ wszystkie prace wewnêtrzne
bêd¹ prowadzone w trakcie sobót
i niedziel.
Rafa³ Suwa³a
Referat Przygotowañ
i Realizacji Inwestycji
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W y d a r z e n i a
WYBORY, WYBORY ...I PO WYBORACH
Pragniemy Mieszkañcom Gminy przybli¿yæ dane zwi¹zane z przeprowadzonymi w dniu 12 listopada wyborami samorz¹dowymi:
l Frekwencja w Gminie Lesznowola
wynios³a 51%
l Wójt Gminy – Maria Jolanta Batycka-W¹sik uzyska³a wynik (w I turze g³osowania) ponad 88% wa¿nie oddanych
g³osów
l Radnymi Rady Gminy Lesznowola zostali wybrani:
Okrêg Wyborczy nr 1
– D¹browski Stanis³aw
Okrêg Wyborczy nr 2
– Wójcik Zenon
Okrêg Wyborczy nr 3
– Korlak Bo¿enna, Grochala £ukasz
Okrêg Wyborczy nr 4
– Komorowska Wies³awa Teresa

Okrêg Wyborczy nr 5
– Kosik Hanna
Okrêg Wyborczy nr 6
– Dusza Marian Ryszard
Okrêg Wyborczy nr 7
– Kwiatkowski Grzegorz
Okrêg Wyborczy nr 8
– Wiœniewski Jerzy
Okrêg Wyborczy nr 9
– Gawêda Justyna
– Rogowska Maria Teresa
– Soliwoda Jerzy
Okrêg Wyborczy nr 10
– Gieleciñski Gerard Józef
– Kocyk Konstanty
– Kania Marcin Szymon
l Radnymi z Powiatu Piaseczyñskiego
z Okrêgu wyborczego nr 4 wybrano
(z terenu Gminy Lesznowola):
– Bo¿enê Potera³ê
– Tadeusza Sztopa

l W Sejmiku Mazowieckim reprezentuje nas m.in.:
– Janusz Piechociñski (mieszkaniec
gminy)
P.S. Przypominamy wszystkim Komitetom wyborczym o koniecznoœci rozliczenia ich dzia³alnoœci. Termin nadsy³ania sprawozdañ finansowych do Komisarza Wyborczego w Warszawie mija w
dniu 12 lutego 2007 roku. Druki s¹ dostêpne na stronie internetowej Pañstwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl)
lub na stronie internetowej Urzêdu gminy (www.lesznowola.waw.pl). Dziêkujemy prawie wszystkim Komitetom wyborczym za uprz¹tniêcie plakatów wyborczych z naszych ulic, a tych którzy jeszcze tego nie uczynili, przypominamy o
ci¹¿¹cym na nich obowi¹zku.
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola

RADA GMINY LESZNOWOLA
ROZPOCZYNA
V KADENCJÊ
W dniu 25 listopada 2006 roku odby³a siê I Sesja Rady Gminy Lesznowola V
kadencji. Otworzy³ j¹ i pocz¹tkowo prowadzi³ Radny Senior – Ryszard Dusza.
Minut¹ ciszy uczczono pamiêæ górników
z Kopalni Halemba.
Po wrêczeniu 15 radnym zaœwiadczeñ
o wyborze przez Przewodnicz¹c¹ Gminnej Komisji Wyborczej Wies³awê Kamiñsk¹, przyst¹piono do uroczystego œlubowania radnych.
Nastêpnie dokonano wyboru Przewodnicz¹cego Rady Gminy. Zg³oszono
jedn¹ kandydaturê – Hannê Kosik, która
jednog³oœnie (przy jednym wstrzymuj¹cym) zosta³a wybrana Przewodnicz¹c¹
Rady Gminy. Wiceprzewodnicz¹cym zaœ
(takie same wyniki g³osowania) radni wybrali Ryszarda Duszê.

Wspólne zdjêcie po zakoñczeniu I uroczystej Sesji Rady Gminy

Na drugiej sesji w dniu 6 grudnia, œlubowanie z³o¿y³a wybrana blisko 90%-mi
g³osów, Wójt Gminy Maria Jolanta Batycka-W¹sik.
Nastêpnie Pañstwo Radni przyst¹pili
do wyboru merytorycznych komisji, które siê zaraz potem konstytuowa³y:
A oto ich sk³ad:
Komisja Rewizyjna
1. Bo¿enna Korlak – przewodnicz¹ca

2. Wies³awa Komorowska – wiceprzewodnicz¹ca
3. Grzegorz Kwiatkowski
4. Konstanty Kocyk
Komisja Polityki Gospodarczej
1. Wies³awa Komorowska – przewodnicz¹ca
2. Bo¿enna Korlak – wiceprzewodnicz¹ca
3. Marian Ryszard Dusza
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4.
5.
6.
7.

7. Zenon Wójcik

Jerzy Wiœniewski
Gerard Gieleciñski
Jerzy Soliwoda
Stanis³aw D¹browski

Komisja Polityki Spo³ecznej
1. Jerzy Wiœniewski – przewodnicz¹cy
2. Justyna Gawêda – wiceprzewodnicz¹ca
3. Marcin Kania
4. £ukasz Grochala
5. Gerard Gieleciñski
6. Maria Rogowska

Komisja Polityki Przestrzennej, Rolnej i
Urbanistyki
1. Konstanty Kocyk – przewodnicz¹cy
2. Stanis³aw D¹browski – wiceprzewodnicz¹cy
3. Marian Ryszard Dusza
4. Maria Rogowska
5. £ukasz Grochala
6. Marcin Kania
7. Jerzy Wiœniewski

Komisja Statutowa (dzia³aj¹ca doraŸnie)
1. Soliwoda Jerzy
2. Gawêda Justyna
3. Wójcik Zenon
4. Dusza Marian
5. Kocyk Konstanty
6. Komorowska Wies³awa
7. Rogowska Maria
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola

V KADENCJA RADY GMINY LESZNOWOLA
Uchwa³y Rady Gminy Lesznowola
podjête w okresie od listopada 2006r. do grudnia 2006r.
25 listopada 2006r.

6 grudnia 2006r.

Uchwa³a Nr 1/I/2006

Uchwa³a Nr 3/II/2006

Uchwa³a Nr 6/II/2006

w sprawie wyboru Przewodnicz¹cego
Rady Gminy.

w sprawie powo³ania Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.

w sprawie powo³ania Komisji Polityki
Spo³ecznej.

Uchwa³a Nr 4/II/2006

Uchwa³a Nr 2/I/2006
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy

Uchwa³a Nr 7/II/2006

w sprawie powo³ania cz³onków Komisji
Rewizyjnej.

w sprawie powo³ania Komisji Polityki
Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki.

Uchwa³a Nr 5/II/2006

Uchwa³a Nr 8/II/2006

w sprawie powo³ania Komisji Polityki
Gospodarczej.

w sprawie powo³ania Komisji Statutowej.

Zarz¹dzenia Wójta Gminy Lesznowola
podjête w okresie od 31 padziernika 2006r. do 5 grudnia 2006r.
Lp.

Data

Zarz¹dzenie
Nr

w sprawie

1.

31.10. 2006r. 207/2006r.

zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.

2.

02.11. 2006r. 208/2006r.

powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postêpowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego Zespo³u Szkó³ Publicznych
w Mrokowie”,

3.

02.11. 2006r. 209/2006r.

powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postêpowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego Zespo³u Szkó³ Publicznych
w Nowej Iwicznej,

4.

06.11 2006r.

zawarcia umowy na budowê ulicy Malinowej w miejscowoci Stefanowo,

5.

06.11. 2006r. 211/2006r.
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210/2006r.

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na pe³nienie funkcji Ksiêgowej Projektu Jêzyk obcy szans¹
na zwiêkszenie kwalifikacji pracowników instytucji samorz¹dowych w Gminie
Lesznowola”,
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Lp.

Data

Zarz¹dzenie
Nr

w sprawie

6.

06.11.2006r.. 212/2006r.

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na modernizacjê ul. Dobrej, Bliskiej i Dalekiej w £azach,

7.

06.11. 2006r. 213/2006r.

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na modernizacjê ulicy bocznej od ulicy Jasnej SYNAPSIS
Wilcza Góra,

8.

06.11. 2006r. 214/2006r.

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê ulicy Czereniowej w Nowej Iwicznej”.

9.

06.11. 2006r. 215/2006r.

zawarcia umowy na : przebudowê chodnika i drogi ul. Karasia
w miejscowoci Kosów,

10.

07.11. 2006r. 216/2006r.

zawarcia umowy na modernizacjê drogi do przedszkola w Kolonii
Mrokowskiej,

11.

08.11. 2006r. 217/2006r.

zawarcia umowy na pe³nienie funkcji Asystenta Projektu Jêzyk obcy szans¹
na zwiêkszenie kwalifikacji pracowników instytucji samorz¹dowych w Gminie
Lesznowola,

12.

08.11. 2006r. 218/2006r.

zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.

13.

09.11. 2006r. 219/2006r.

zawarcia umowy na modernizacjê ul. Kwiatowej w miejscowoci Nowa
Iwiczna”,

14.

14.11.2006r.

220/2006r.

zawarcia umowy na opracowanie projektu rozbudowy budynku Orodka
Zdrowia w Magdalence – II przetarg”,

15.

14.11.2006r.

221/2006r.

zawarcia umowy na : Pe³nienie funkcji Menad¿era projektu Jêzyk obcy
szans¹ na zwiêkszenie kwalifikacji pracowników instytucji samorz¹dowych
w Gminie Lesznowola”,

16.

15.11.2006r.

222/2006r.

zawarcia umowy na: modernizacjê ul. Klonowej w miejscowoci Nowa
Iwiczna”.

17.

15.11.2006r.

222/2006r.

zawarcia umowy na modernizacjê ul. Klonowej w miejscowoci Nowa
Iwiczna”

18.

15.11.2006r.

223/2006r.

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na modernizacjê ronda przy ul. Ks. S³ojewskiego, £azy –
Magdalenka z chodnikami,

19.

15.11.2006r.

224/2006r

projektu bud¿etu gminy na 2007r.

20.

16.11.2006r.

225/2006r.

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na modernizacjê ul. GRN (zakrêt) wraz z zabezpieczeniem
rowu na ul. Szkolnej w Lesznowoli,

21.

16.11.2006r.

226/2006r.

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na modernizacjê ul. Fabrycznej w £oziskach

22.

16.11.2006r.

227/2006r.

zawarcia umowy na : modernizacjê ul. Owocowej w Nowej Iwicznej,

23.

17.11.2006r.

228/2006r.

zawarcia umowy na bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
Lesznowola w latach 2006/2007,

24.

17.11.2006r.

229/2006r.

zawarcia umowy na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
Lesznowola w latach 2006/2007,

25.

20.11.2006r.

230/2006r.

zawarcia umowy na przebudowê ulicy Okr¹g i ulicy Osiedlowej w Mysiadle,

26.

22.11.2006r.

231/2006r.

o niewykonywaniu prawa pierwokupu

27.

22.11.2006r.

232/2006r.

zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.

28.

23.11.2006r.

233/2006r.

zawarcia umowy na : Pe³nienie funkcji Ksiêgowej Projektu Jêzyk obcy
szans¹ na zwiêkszenie kwalifikacji pracowników instytucji samorz¹dowych
w Gminie Lesznowola”

29.

23.11.2006r.

234/2006r.

zawarcia umowy na : Modernizacjê ul. GRN (zakrêt) wraz
z zabezpieczeniem rowu na ul. Szkolnej w Lesznowoli”,

30.

23.11.2006r.

235/2006r.

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na przebudowê ul. Legionów w Mrokowie.

31.

30.11.2006r.

236/2006r.

zawarcia umowy na budowê ulicy Czereniowej w Nowej Iwicznej,
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32.

30.11.2006r.

237/2006r.

zawarcia umowy na : budowê ul. Ró¿anej w miejscowoci Mysiad³o,

33.

30.11.2006r.

238/2006r.

zawarcia umowy na modernizacjê ulicy bocznej od ulicy Jasnej SYNAPSIS
Wilcza Góra,

34.

30.11.2006r.

239/2006r.

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na modernizacjê owietlenia ulicznego na ulicach Gminy
Lesznowola,

35.

30.11.2006r.

240/2006r.

zmian w bud¿ecie gminy na 2006r.

36.

30.11.2006r.

241/2006r.

zawarcia umowy dzier¿awy czêci nieruchomoci oznaczonej w ewidencji
gruntów na 1/107 po³o¿onej w obrêbie KPGO Mysiad³o,

37.

04.12.2006r.

242/2006r.

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na modernizacjê stacji uzdatniania wody w Starej Iwicznej,

38.

04.12.2006r.

243/2006r.

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na ochronê mienia w budynku Urzêdu Gminy Lesznowola w
2007r.

39.

05.12.2006r.

244/2006r.

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na utrzymanie czystoci na terenie Gminy Lesznowola
w roku 2007.

40.

05.12.2006r.

245/2006r.

zawarcia umowy na modernizacjê ronda przy ul. Ks. S³ojewskiego, £azy –
Magdalenka z chodnikami,

41.

05.12.2006r.

246/2006r.

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na od³awianie i utrzymanie w schronisku bezdomnych
zwierz¹t z terenu Gminy Lesznowola.

Sporz¹dzi³a: I. Góra
Inspektor Biura Rady Gminy

KONTROLA KOMPLEKSOWA GOSPODARKI FINANSOWEJ
GMINY LESZNOWOLA
W dniach od 31 sierpnia 2006 do 14 listopada 2006 r. inspektorzy Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie przeprowadzili kontrolê kompleksow¹ w Urzêdzie Gminy.
Kontrola objêto 2005 r. w powi¹zaniu z
bilansem zamkniêcia 2004 r. i otwarcia
2006 r.

Zakres kontroli kompleksowej gminy.
I. Ustalenia ogólnoorganizacyjne
1. Dane ogólne
2. Wewnêtrzne regulacje organizacyjno-prawne
3. Funkcjonowanie kontroli wewnêtrznej
II. Ksiêgowoœæ i sprawozdawczoœæ bud¿etowa
1. Stan i kompletnoœæ urz¹dzeñ ksiêgowych
2. Prawid³owoœæ i terminowoœæ zapisów w ewidencji ksiêgowej
3. Sprawozdawczoœæ bud¿etowa
III. Gospodarka pieniê¿na i rozrachunki
1. Gospodarka œrodkami pieniê¿nymi
2. Gospodarka drukami œcis³ego zarachowania
3. Rozrachunki i roszczenia
4. Inwentaryzacja
5. Kredyty, po¿yczki i porêczenia
IV. Wykonanie bud¿etu
1. Dochody bud¿etu
1.1 Subwencje i dotacje
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1.2 Dochody z tytu³u podatków i
op³at
1.3 Dochody z maj¹tku
1.4 Inne dochody
2. Przychody bud¿etowe
3. Wydatki bud¿etowe
3.1 Wydatki bud¿etowe
3.1.1 Wydatki z tytu³u wynagrodzeñ i pochodnych od
wynagrodzeñ
3.1.2 Pozosta³e wydatki
3.1.3 Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych
3.2 Wydatki maj¹tkowe
3.2.1 Wydatki na inwestycje
3.2.2 Pozosta³e wydatki
3.2.3 Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych
4. Rozrachunki bud¿etowe
V. Mienie komunalne
1. Gospodarka nieruchomoœciami
2. Gospodarka pozosta³ymi sk³adnikami maj¹tku
2.1 Œrodki trwa³e
2.2 Wartoœci niematerialne i prawne
2.3 Finansowy maj¹tek trwa³y
2.4 Materia³y
2.5 Inwentaryzacja
VI. Zadania zlecone i realizowane w ramach
porozumieñ

1. Dotacje otrzymane w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ zleconych
2. Prawid³owoœæ wykorzystania dotacji
celowych
3. Œrodki na realizacjê porozumieñ
VII. Rozliczenia finansowe jednostki samorz¹du terytorialnego z jej jednostkami
organizacyjnymi
1. Jednostki bud¿etowe
2. Zak³ady bud¿etowe
3. Gospodarstwa pomocnicze
4. Samorz¹dowe osoby prawne
VIII. Gminny Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej
Wyniki kontroli potwierdza, i¿ dzia³alnoœæ samorz¹du Gminy Lesznowola jest
zgodna z prawem oraz prowadzona w sposób rzetelny i przejrzysty.
Wydatki bud¿etu dokonywane s¹;
– w sposób celowy i oszczêdny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nak³adów;
– w sposób umo¿liwiaj¹cy terminow¹ realizacjê zadañ;
– w wysokoœci i terminie wynikaj¹cych z
wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ;
Umowy, których przedmiotem s¹ us³ugi dostawy lub roboty budowlane zawierane s¹ na zasadach okreœlonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
El¿bieta Ob³uska
Skarbnik Gminy Lesznowola
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Zamelduj siê ! Meldunek nie daje prawa do mieszkania
lub z³ó¿ NIP
R ejestracja pobytu w lok
alu to obowi¹- Kiedy meldunek
lokalu
zek jedynie administracyjny

W gminie Lesznowola powstaj¹ coraz piêkniejsze budynki mieszkalne,
do których nale¿y doprowadziæ wodê,
kanalizacjê, wybudowaæ drogi, chodniki i oœwietlenie. Liczba mieszkañców powoduje koniecznoœæ budowy
przedszkola i szko³y. Niestety, mimo
wzrastaj¹cej liczby osób zamieszkuj¹cych w nowo wybudowanych budynkach nie wzrastaj¹ dochody gminy Lesznowola. Jednym ze znacz¹cych
dochodów gminy jest udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych,
który p³aci ka¿da osoba pracuj¹ca.
Je¿eli mieszkaniec gminy nie jest zameldowany na jej terenie rozlicza siê
z dochodów rocznych (PIT) w Urzêdzie Skarbowym w miejscu zamieszkania. Najczêœciej jest to Warszawa,
której bud¿et mieszkañcy ci zasilaj¹.
Na gminy scedowano wiele nowych obowi¹zków wi¹¿¹cych siê z dodatkowymi kosztami. Nie id¹ za tym
niestety odpowiednie subwencje bud¿etowe. Gmina ma wiêc oczywisty,
finansowy interes w tym aby wszystkie osoby fizyczne bêd¹ce podatnikami podatku dochodowego zamieszkuj¹ce faktycznie na terytorium gminy, ale nie zameldowane w gminie
Lesznowola, sk³ada³y roczne zeznania
podatkowe (PIT) w Urzêdzie Skarbowym w Piasecznie. Wystarczy z³o¿yæ
druk NIP 3 do Urzêdu Skarbowego w
Piasecznie podaj¹c miejsce faktycznego zamieszkania.(Meldunek na terenie gminy nie jest konieczny).

Podatniku !!
Zadbaj zatem oswój w³asny interes spo³eczny, bowiem to czy gmina
znajdzie pieni¹dze na poprawê naszego ¿ycia czy nie, w du¿ej mierze zale¿y od Ciebie.
Istniej¹ dwie mo¿liwoœci zwiêkszenia dochodów gminy:
1. Meldunek sta³y na terenie gminy.
2. Z³o¿enie druku NIP 3 w Urzêdzie
Skarbowym w Piasecznie.
Wed³ug szacunków na terenie gminy Lesznowola zamieszkuje bez sta³ego meldunku oko³o 3.000 (s³ownie;
trzy tysi¹ce) mieszkañców.
El¿bieta Ob³uska
Skarbnik Gminy

Wiele osób uwa¿a, ¿e je¿eli s¹ zameldowane w danym lokalu, to maj¹ prawo
tam mieszkaæ. S¹ w b³êdzie, bo od dawna meldunek nie rodzi takich praw.
Ma³¿onkowie siê rozwiedli. W mieszkaniu pozosta³a ¿ona i to jej s¹d przyzna³ prawo najmu do tego mieszkania.
By³y m¹¿ twierdzi, ¿e ma do niego w
dalszym ci¹gu prawo bo jest tam zameldowany. Wiele takich spraw ma swój fina³ w s¹dzie.
Konfliktów na tym tle mo¿na unikn¹æ.
Przepisy s¹ bowiem jasne. Ustawa z 10
kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoœci i
dowodach osobistych nie przyznaje osobom zameldowanym w danym lokalu
¿adnych do niego praw. Od wielu ju¿ lat
meldunek to tylko – w myœl jej przepisów – rejestracja faktu pobytu danej osoby w lokalu.
Potwierdzi³ to Trybuna³ Konstytucyjny swoim wyrokiem z 2002 r.
Ewidencja ludnoœci s³u¿y – jak czytamy w jego uzasadnieniu – tylko rejestracji stanu faktycznego, a nie prawnego.
W³aœciciel lub zarz¹dca mo¿e dziêki niemu uzyskaæ informacjê o osobach zamieszka³ych i zameldowanych w nale¿¹cym do niego budynku. Zameldowanie
w danym lokalu czasem u³atwia stwierdzenie, czy danej osobie przys³uguje
prawo do lokalu. Tak jest na przyk³ad w
razie wstêpowania w stosunek najmu
(kontynuuje siê zawart¹ wczeœniej umowê najmu, zmienia siê tylko jedna ze
stron: najemca).
Kodeks cywilny okreœla kr¹g osób,
które mog¹ z tego skorzystaæ. Prawo do
tego maj¹ osoby z rodziny zmar³ego najemcy lokalu (pod warunkiem, ¿e stale z
nim mieszka³y, a¿ do jego œmierci): ma³¿onek, dzieci najemcy i jego wspó³ma³¿onka, konkubent (konkubina) oraz inne
osoby, wzglêdem których najemca ma
obowi¹zek do œwiadczeñ alimentacyjnych.
Je¿eli w³aœciciel odmawia jednej z
wymienionych osób prawa do wst¹pienia w stosunek najmu, to mo¿e ona wyst¹piæ do s¹du o „przymuszenie” w³aœciciela do tego. S¹d rozpatruj¹c sprawê,
bada czy dana osoba faktycznie mieszka
stale w tym lokalu, a ewentualne zameldowanie u³atwi mu to zadanie.

Osoba, która ma polskie obywatelstwo, ma obowi¹zek zameldowania siê
na pobyt sta³y lub czasowy. Pierwszy
meldunek musi uzyskaæ je¿eli w danej
miejscowoœci przebywa z zamiarem sta³ego zamieszkania, drugi gdy jej pobyt
jest d³u¿szy ni¿ dwa miesi¹ce (mo¿na siê
zameldowaæ na dowolny, ale œciœle okreœlony okres). Obowi¹zku tego dope³nia
siê w urzêdzie gminy lub miasta. Nie
wnosi siê ¿adnych op³at. Zameldowany
otrzymuje zaœwiadczenie, przy pobycie
czasowym i jest ono wa¿ne przez ca³y
okres zameldowania, przy sta³ym – dwa
miesi¹ce (w tym czasie trzeba zmieniæ
dowód).

Dokumenty dla gminy
Przy zameldowaniu nale¿y przedstawiæ nastêpuj¹ce dokumenty :
– dowód osobisty lub w uzasadnionych
przypadkach inny dokument pozwalaj¹cy ustaliæ to¿samoœæ – melduj¹c
osobê niepe³noletni¹, która nie ma
dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ nale¿y przedstawiæ odpis skrócony jej aktu urodzenia,
– potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez w³aœciciela lub inny podmiot maj¹cy tytu³ prawny do lokalu
(nie jest wymagane tylko przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwaj¹cy
do trzech miesiêcy) – takim dokumentem mo¿e byæ umowa cywilnoprawna, wypis z ksiêgi wieczystej o wpisaniu w³aœciciela w dziale drugim tej
ksiêgi, decyzja administracyjna o
przydziale lokalu, orzeczenie s¹du lub
inny dokument poœwiadczaj¹cy tytu³
prawny do lokalu.
– wojskowy dokument osobisty (potwierdzenie zg³oszenia siê do rejestracji przedpoborowych – przedstawiaj¹ go jedynie osoby, które podlegaj¹ powszechnemu obowi¹zkowi
obrony, nastêpnie w tym dokumencie zamieszczane s¹ wpisy dotycz¹ce
obowi¹zku meldunkowego.
– zaœwiadczenie o wymeldowaniu siê z
poprzedniego miejsca pobytu sta³ego (zaœwiadczenie jest wa¿ne dwa
miesi¹ce od daty wymeldowania,
przedstawia je ten kto chce siê zameldowaæ na pobyt sta³y).
Bo¿ena Potera³a
Inspektor ds. ewidencji ludnoœci
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Rejestracja stanu prawnego
w ewidencji gruntów i budynków
W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa ewidencja gruntów i budynków jest jednolitym dla kraju, systematycznie aktualizowanym zbiorem informacji o gruntach, budynkach i lokalach,
ich w³aœcicielach oraz o innych osobach
fizycznych lub prawnych, w³adaj¹cych
tymi gruntami i lokalami.
Informacje o gruntach, budynkach i
lokalach zawartych w operacie ewidencyjnym s¹ jawne. Informacji tych udziela siê odp³atnie.
Odp³atnie równie¿ wydawane s¹ wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków na ¿¹danie w³aœcicieli lub osób
fizycznych i prawnych, w których w³adaniu znajduje siê grunt, budynek lub
lokal, osób fizycznych i prawnych oraz
innych jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej,
które maj¹ interes prawny w tym zakresie, a tak¿e na ¿¹danie zainteresowanych organów administracji rz¹dowej i jednostek samorz¹du terytorialnego.
Wysokoœæ op³at za wykonanie tych
dokumentów reguluje rozporz¹dzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. – w sprawie wysokoœci op³at
za czynnoœci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a tak¿e
za wykonywanie wyrysów i wypisów z
operatu ewidencyjnego.
Przedmiotowe op³aty oblicza siê w
ramach jednego wykonanego dokumentu.
– wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego za pierwsz¹ dzia³kê – 120,00 z³
za ka¿d¹ nastêpn¹ dzia³kê, budynek
lub lokal – 12,00 z³
– wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali, kartotek budynków i
kartotek lokali za pierwsz¹ dzia³kê,
budynek lub lokal – 12,00 z³
za ka¿d¹ nastêpn¹ dzia³kê, budynek
lub lokal – 6,00 z³
– wypis o niepe³nej treœci w celu sporz¹dzenia wniosku o przyznanie dop³at bezpoœrednich w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej za ka¿d¹
dzia³kê – 1,80 z³.
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Pobranie op³aty nastêpuje w dniu
wydania wykonanych dokumentów
Nie pobiera siê op³at za wypisy niezbêdne do wykonania zg³aszanych prac
geodezyjnych.
Pragnê jednoczeœnie poinformowaæ,
i¿ wzory wniosków o wydanie tych dokumentów znajduj¹ siê w kancelarii tutejszego urzêdu oraz na stronie internetowej Gminy Lesznowola www.lesznowola.waw.pl. Mo¿na je z³o¿yæ bezpoœrednio w kancelarii tutejszego Urzêdu, przes³aæ na fax 022 - 757 92 70 lub
e-mail gmina@lesznowola.waw.pl.
Ewidencja gruntów i budynków
obejmuje informacje dotycz¹ce:
– gruntów – ich po³o¿enia, granic, powierzchni, rodzajów u¿ytków gruntowych i klas gleboznawczych oraz
oznaczeñ ksi¹g wieczystych,
– budynków i lokali – ich po³o¿enia,
przeznaczenia, funkcji u¿ytkowych
oraz powierzchni u¿ytkowych,
– w³aœcicieli, a w odniesieniu do gruntów pañstwowych i samorz¹dowych
– inne osoby fizyczne i prawne, w
których w³adaniu znajduj¹ siê grunty i budynki wraz z ich miejscem zamieszkania lub siedzib¹.
Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegaj¹ aktualizacji z urzêdu lub na wniosek w³aœcicieli, wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników
wieczystych, jednostek organizacyjnych sprawuj¹cych zarz¹d lub trwa³y
zarz¹d nieruchomoœciami, pañstwowych osób prawnych, organów administracji publicznej i u¿ytkowników
gruntów pañstwowych i samorz¹dowych.
Zgodnie z ustaleniami art.22 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. Nr 30,
poz.163 ze zm.) wy¿ej wymienione
osoby s¹ obowi¹zane zg³aszaæ wszelkie zmiany danych objêtych ewidencj¹ gruntów i budynków, w terminie
30 dni licz¹c od dnia powstania tych
zmian.

Jednoczeœnie na ¿¹danie organu
prowadz¹cego ewidencjê gruntów i
budynków w³aœciciele, a w odniesieniu do gruntów pañstwowych i samorz¹dowych – inne osoby fizyczne i
prawne, w których w³adaniu znajduj¹
siê grunty i budynki zg³aszaj¹ce zmiany s¹ obowi¹zane dostarczyæ dokumenty geodezyjne, kartograficzne i
inne niezbêdne do wprowadzenia
zmian w ewidencji gruntów i budynków.
Z urzêdu natomiast wprowadza siê
zmiany wynikaj¹ce z:
– prawomocnych orzeczeñ s¹dowych,
aktów notarialnych, ostatecznych
decyzji administracyjnych i aktów
notarialnych,
– opracowañ geodezyjnych i kartograficznych, przyjêtych do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawieraj¹cych wykazy
zmian danych ewidencyjnych,
– dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji
publicznej,
– ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów.
Jednoczeœnie nale¿y przy tym podkreœliæ, i¿ ewidencja gruntów pe³ni wy³¹cznie funkcje informatyczno-techniczne i nie rozstrzyga sporów o prawa do gruntu. Rejestruje ona jedynie
stany prawne ustalone w innym trybie
lub przez inne organy administracji publicznej.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzêdu Gminy Lesznowola – pokój nr 21, tel. (022) 757-94-19.
Z powa¿aniem
Gra¿yna Brzozowska
Kierownik Referatu
Geodezji i Gospodarki Gruntami
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Zmiany w statucie
Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców gminy, Zak³ad wyst¹pi³ do Rady Gminy o wprowadzenie
zmian w statucie. Proponowane zmiany mia³y na celu umo¿liwienie Zak³adowi œwiadczenia us³ug dla ludnoœci.
Propozycja zosta³a przed³o¿ona pod
obrady zarówno komisji merytorycznych jak i Rady Gminy, która po analizie zaakceptowa³a wyst¹pienie i podjê³a uchwa³ê.
Proponowane zmiany rozszerzaj¹
dotychczasowy zakres dzia³ania Zak³adu, pozwalaj¹c na wykonywanie robót
wodno-kanalizacyjnych, a tak¿e niektórych robót budowlanych oraz zwi¹zanych m. in. z renowacj¹ zieleni. Roboty te s¹ niejednokrotnie robotami
towarzysz¹cymi przy usuwaniu wszelkiego rodzaju awarii na instalacjach
eksploatowanych przez Zak³ad. Do robót tych nale¿¹ np. roboty ziemne, roboty brukarskie, odtwarzanie trawników itp. W miarê potrzeb i mo¿liwoœci Zak³ad bêdzie móg³ œwiadczyæ powy¿sze us³ugi na zewn¹trz np. na rzecz
Gminy lub innych osób. Obecnie trwaj¹ przygotowania zwi¹zane z organizacj¹ nowych ekip i zakupem odpowiedniego sprzêtu do wykonywania
prac. Zak³ad bêdzie wykonywa³ drobne prace remontowe i brukarskie w
obiektach gminnych, na drogach, chodnikach i placach komunalnych. Bêdzie
dba³ o utrzymanie zieleni (koszenie
trawników), czystoœci w pasach przy-

dro¿nych i w s¹siedztwie obiektów i
terenów gminnych zarówno latem, jak
i w okresie zimowym.
Jednak do podstawowych zadañ
Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej nale¿y zaopatrzenie gminy w
wodê, odprowadzanie i oczyszczanie
œcieków socjalno-bytowych oraz eksploatacja, utrzymanie sieci i urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w pe³nej
sprawnoœci technicznej. Ustawa z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków nak³ada w art. 6 ust.1
obowi¹zek zawarcia nowej umowy na
dostawê wody i odprowadzanie œcieków. Umowy zosta³y przygotowane i do
ka¿dego z odbiorców przes³ane, lecz
nie wszyscy odes³ali je po podpisaniu.
Dlatego zwracamy siê z proœb¹ o pilne
odes³anie do Zak³adu umów, po ich
uprzednim podpisaniu.
Zwracamy siê tak¿e z apelem aby
tam, gdzie jest wykonane przy³¹cze kanalizacyjne, w³aœciciele posesji pod³¹czali siê do niego i zg³aszali ten fakt
do n/Zak³adu, celem podpisania stosownej umowy na odprowadzanie œcieków. P rzypominamy, ¿e kto bez
uprzedniego zawarcia umowy wprowadza œcieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, podlega karze – zgodnie z art.
28 ust. 4 ustawy j.w.
Karze okreœlonej w art. 28 ust. 4 podlega tak¿e ten, kto odprowadza do kanalizacji sanitarnej m.in.: wody opado-

W 2007 roku rejestr
przedsiêbiorców bez zmian
W przysz³ym roku gminy bêd¹ prowadzi³y ewidencjê dzia³alnoœci gospodarczej wed³ug takich samych zasad jak
dotychczas.
Sejm 16 listopada 2006r. uchwali³
nowelizacjê przesuwaj¹c¹ do 1 paŸdziernika 2008r. wejœcie w ¿ycie przepisów zawartych w ustawie z 2004r. o

swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
Do tego czasu, jak zapisano w nowelizacji, nadal ewidencjonowanie przedsiêbiorców w gminie normowaæ bêd¹
przepisy jej poprzedniczki, ustawy z
1999r. – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej.
Nowe przepisy prawdopodobnie ni-

we, odpady sta³e, substancje palne, substancje ¿r¹ce, lakiery, emulsje, oleje itp.
substancje – okreœlone w art. 9 ust. 1, 2
ustawy.
Jednoczeœnie pragniemy przypomnieæ o obowi¹zku wynikaj¹cym z ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
Ustawa okreœla m.in. obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci. Art. 6 ust. 1 tej
ustawy nak³ada obowi¹zek udokumentowania w formie umowy korzystania z
us³ug w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych, przez okazanie takiej umowy i dowodów p³acenia za takie us³ugi. Na terenach gdzie jest wybudowana sieæ kanalizacyjna, w³aœciciele posesji które nie s¹ pod³¹czone do
kanalizacji s¹ zobowi¹zani do pod³¹czenia siê do niej. W tym celu nale¿y wyst¹piæ do n/Zak³adu z wnioskiem o wydanie warunków przy³¹czenia do sieci.
Powy¿szy obowi¹zek nie dotyczy osób,
które maj¹ wybudowane na swoim terenie przydomowe oczyszczalnie.
Oczekujemy na zrozumienie z Pañstwa strony dla naszych dzia³añ i zastosowanie siê do obowi¹zuj¹cych przepisów. Zak³ad jest do Pañstwa dyspozycji
ka¿dego dnia w godzinach pon. 9 301700, wt.-pt. 800-1600.
Leszek Zaborowski
Dyrektor GZGK

gdy siê jednak nie stan¹ obowi¹zuj¹cym
prawem. Ewidencjonowanie przedsiêbiorców prowadz¹cych na swe imiê dzia³alnoœci indywidualnie albo w formie
spó³ki cywilnej przestanie w nieodleg³ej
przysz³oœci nale¿eæ do gmin. Zast¹pi¹ je
w tym prawdopodobnie urzêdy skarbowe.
Postanowienia ustawy z 2004r. których wejœcie w ¿ycie zosta³o teraz
przez Sejm przesuniête, przewidywa³y m.in. utworzenie Centralnej Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej.
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Ewidencje prowadzone w poszczególnych gminach mia³y byæ jej oddzia³ami. Przewidziano, ¿e ka¿dy bêdzie
mia³ dostêp do danych zawartych w
ewidencji i do akt ewidencyjnych
przedsiêbiorcy wpisanego do niej.
Utworzenie Centralnej Informacji okaza³o siê jednak bardzo trudne. Wi¹za³o siê ze znacznymi nak³adami na
stworzenie specjalistycznego systemu
informatycznego, a tak¿e koniecznoœci¹ corocznego zawierania przez ministra gospodarki umów z gminami na
dostêp do Centralnej Informacji. Dlatego, jak wynika z uzasadnienia nowelizacji, rz¹d zmieni³ jej koncepcjê.
Trwaj¹ prace rz¹dowe nad gruntown¹

nowelizacj¹ ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Rejestracja
przedsiêbiorców, którzy figuruj¹ dziœ
w ewidencji prowadzonej przez gminy, ma byæ dla nich znacznie ³atwiejsza, ni¿ przewidywa³y to znowelizowane przepisy ustawy z 2004r. Zasada
„jednego okienka” bêdzie wedle tych
propozycji realizowana przez rejestracjê przedsiêbiorcy w urzêdzie skarbowym. Projektowane nowe przepisy
powinny przyspieszyæ rejestracjê
przedsiêbiorcy i dope³nienie innych
formalnoœci zwi¹zanych z rozruchem
firmy.
Kilka przepisów, które mia³y wejœæ
w ¿ycie 1 stycznia 2007r. stanie siê jed-

nak od tego dnia obowi¹zuj¹cym prawem. Dotycz¹ one przede wszystkim
zmian w Krajowym Rejestrze S¹dowym.
Tak wiêc przedsiêbiorca w nim figuruj¹cy bêdzie musia³ zamiast swego numeru w tym rejestrze umieszczaæ w
pismach skierowanych do innych osób,
a dotycz¹cych jego dzia³alnoœci, swój
NIP (numer identyfikacji podatkowej).
Musi te¿ byæ wpisany w dzia³ I rejestru
przedsiêbiorców.
Nowelizacja z 16 listopada 2006r. trafi³a teraz do Senatu.
£ucja Jaworska
Inspektor ds.
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej

Udzia³ spo³eczeñstwa a postêpowanie w sprawie
DECYZJI RODOWISKOWEJ
W postêpowaniu w sprawie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê planowanego przedsiêwziêcia organ administracji publicznej zobowi¹zany jest do zapewnienia czynnego udzia³u wszystkim podmiotom, którym przys³uguje
status strony.
O wszczêciu postêpowania nale¿y
powiadomiæ w szczególnoœci wszystkich, którzy s¹ stron¹ w sprawie (zgodnie z art. 61 § 4 kodeksu postêpowania administracyjnego), a nastêpnie
umo¿liwiæ mieszkañcom aktywne
uczestnictwo w postêpowaniu (art. 73
k.p.a.).
Organ administracji publicznej wszczynaj¹c postêpowanie, obowi¹zany
jest z urzêdu ustaliæ kr¹g podmiotów,
którym w danej sprawie przys³uguje
interes prawny lub obowi¹zek, oraz
zawiadomiæ je o fakcie wszczêcia postêpowania administracyjnego.
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e je¿eli w przedmiotowym postêpowaniu wystêpuje
wiêcej ni¿ 20 osób, organ zawiadamia
o decyzji i innych czynnoœciach, w tym
o wszczêciu postêpowania, przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo
przyjêty w danej miejscowoœci sposób.
W praktyce obwieszczenia takie s¹ wywieszane na tablicy informacyjnej - w
siedzibie urzêdu, a tak¿e umieszczane na stronach internetowych Urzêdu
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Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Zawiadomienie dokonane przez obwieszczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od dnia publicznego og³oszenia.
Zgodnie zaœ z przepisem art. 53
ustawy – Prawo ochrony œrodowiska,
organ w³aœciwy do wydania decyzji
œrodowiskowej zapewnia mo¿liwoœæ
udzia³u spo³eczeñstwa w postêpowaniu, w ramach którego sporz¹dzany
jest raport o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko.
Po z³o¿eniu wniosku razem z raportem wójt, burmistrz czy prezydent podaje do publicznej wiadomoœci informacjê o wszczêciu postêpowania i
mo¿liwoœci sk³adania uwag i wniosków. Zainteresowani przedstawiciele spo³eczeñstwa maj¹ 21 dni na zapoznanie siê z dokumentacj¹ sprawy
i nades³anie swoich opinii.
W praktyce problem stwarza rozró¿nienie instytucji zawiadomienia
stron o wszczêciu postêpowania administracyjnego, dokonane w trybie
art. 61 § 4 k.p.a., od zawiadomienia
spo³eczeñstwa o mo¿liwoœci udzia³u
w ramach tego postêpowania, dokonanego w trybie art. 32 ust. 1 pkt. 1
POŒ. Te dwie czynnoœci s¹ odrêbnymi
czynnoœciami w³aœciwymi dla odmiennych instytucji. Ich wyst¹pienie mo¿e

byæ tak¿e znacznie oddzielone od siebie w czasie.
Po usuniêciu ewentualnych braków
podania i zamieszczeniu w publicznie
dostêpnym wykazie danych o wniosku,
organ zobowi¹zany jest zawiadomiæ o
wszczêciu postêpowania strony, czyli
podmioty, których interesów prawnych
mo¿e dotyczyæ postêpowanie.
W przypadku przedsiêwziêæ, dla
których sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko jest obligatoryjne, kolejn¹ czynnoœci¹ bêdzie
dokonanie zawiadomienia o wszczêciu postêpowania z udzia³em spo³eczeñstwa. Inaczej bêdzie w przypadku przedsiêwziêæ, dla których sporz¹dzenie raportu jest fakultatywne. Przy
tych przedsiêwziêciach udzia³ spo³eczeñstwa bêdzie wystêpowa³ tylko
wówczas, gdy organ orzeknie o obowi¹zku sporz¹dzenia raportu. Zawiadomienie o wszczêciu postêpowania
z udzia³em spo³eczeñstwa nast¹pi po
z³o¿eniu do organu sporz¹dzonego raportu. Natomiast zawiadomienia stron
o wszczêciu postêpowania nastêpuje
zawsze po z³o¿eniu prawid³owego
wniosku o wydanie decyzji œrodowiskowej.
Weronika Kobza
Referat Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa
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Jak pomóc kasztanowcom jesieni¹?
Kasztanowce s¹ zjadane przez szrotówka kasztanowcowiaczka. Z tego powodu ich liœcie ju¿ latem wiêdn¹ a drzewa z roku na rok staj¹ siê coraz s³absze.
Jedn¹ z najprostszych i najtañszych metod zwalczania
owada jest jesienne grabienie liœci kasztanowca spod drzew
i ich utylizowanie.
Przez utylizacjê liœci rozumie siê nastêpuj¹ce dzia³ania:
– zakopanie liœci pod co najmniej 30 centymetrow¹ warstw¹ ziemi. W przypadku p³ytszej warstwy, istnieje
niebezpieczeñstwo wygrzebania siê larw i wejœcie na
kasztanowce wiosn¹ .
– kompostowanie w miejscu znacznie oddalonym od
kasztanowców, przy czym liœcie powinny byæ przysypane warstwa ziemi lub innych kompostowanych odpadów.

wzglêdu na ryzyko przywrócenia przezimowanych larw
szrotówka w pobli¿e kasztanowców.
Przypominamy, ¿e zgodnie z polskim prawem, odpady
roœlinne powinny byæ kompostowane, a nie palone!
Trudno ju¿ dziœ oceniæ jak du¿e straty dla krajobrazu ojczystego i œrodowiska naturalnego przyniesie tegoroczny
atak szrotówka na polskie kasztanowce. Najprawdopodobniej oka¿e siê to dopiero w przysz³ym roku, gdy drzewa
ponownie zaczn¹ wypuszczaæ liœcie.
Przekonamy siê, które maj¹ jeszcze na tyle si³ by prze¿yæ, a które trzeba bêdzie usun¹æ. Zanim to jednak nast¹pi
mo¿emy pomóc zaatakowanym drzewom.
Apelujemy zatem do wszystkich mieszkañców gminy i
w³aœcicieli nieruchomoœci na których rosn¹ kasztanowce bia³e, o dok³adne posprz¹tanie liœci, aby ograniczyæ iloœæ wystêpowania szkodnika w przysz³ym roku.

Kompost pozyskany jednak z liœci zawieraj¹cych larwy
szrotówka powinien byæ udostêpniony do wykorzystania
najwczeœniej jesieni¹ nastêpnego roku – nie wiosn¹, ze

Marzena Chmiel
G³ówny Specjalista ds. Ochrony Œrodowiska

Republika Czarnogóry z wizyt¹ w Lesznowoli
Dnia 15 listopada b.r. Gmina Lesznowola goœci³a osiemnastoosobow¹ delegacjê z Republiki Czarnogóry. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele administracji oraz organizacji pozarz¹dowych.
Wizyta ta by³a elementem realizowanego przez „Instytut na rzecz ekorozwoju” projektu pt.: „Wam tak¿e mo¿e byæ
trudno – uczyñmy ten proces ³atwiejszym” finansowanego w ramach planu
dzia³añ pomocowych Ministerstwa
Spraw Zagranicznych na rok 2006.
Celem jej by³o u³atwienie procesu
przygotowawczego Czarnogóry do
cz³onkostwa w UE i integracji europejskiej poprzez wykorzystanie doœwiad-

czeñ polskich w zakresie w³¹czania spo³eczeñstwa w proces negocjacji i wdra¿ania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Traktatu Akcesyjnego.

W powitaniu Pani Wójt Maria Jolanta Batycka-W¹sik powiedzia³a: „Jesteœmy zaszczyceni i dumni, ¿e nasza gmina
zosta³a wybrana na miejsce
spotkania goœci z Czarnogóry.
Dla nas wszystkich to wielki
zaszczyt i zarazem szczególna chwila, ¿e mo¿emy podzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami i refleksjami”.
Goœcie z Czarnogóry zadawali wiele szczegó³owych
pytañ, porównuj¹c polskie i czarnogórskie rozwi¹zania.
Aneta Zieliñska
Inspektor ds. promocji

Nominacja profesorska
30 listopada 2006r. Prezydent RP Lech
Kaczyñski wrêczy³ w Pa³acu Prezydenckim nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom
nauki i sztuki. Tytu³ profesora w dziedzinie nauk rolnych otrzyma³ Pan Jaros³aw
Horbañczuk z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierz¹t w Jastrzêbcu.

W imieniu Pani Wójt Marii Jolanty Batyckiej-W¹sik
i Samorz¹du Gminy Lesznowola gratulacje dla Pana
Profesora wrêczy³a Pani
Ewa Lewandowska.
red.

Pami¹tkowe zdjêcie z Prezydentem RP
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Kolejni nauczyciele dyplomowani
z lesznowolskich szkó³
W bie¿¹cym roku szkolnym kolejni
nauczyciele z lesznowolskich szkó³ uzyskali zaszczytny tytu³ nauczyciela dyplomowanego. S¹ to:
– Ma³gorzata Gajcy – nauczyciel jêzyka
polskiego w ZS w £azach,
– Urszula Grudziñska – nauczyciel
Przedszkola w ZSP w Lesznowoli,
– Teresa Janielak – nauczyciel historii w
ZSP w Lesznowoli,
– Renata Liwiñska – nauczyciel Przedszkola w ZSP w Lesznowoli
– Dorota Mainki – nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP w Mrokowie
– El¿bieta Marek – nauczyciel religii w
ZSP w Lesznowoli
Jeszcze w grudniu br. zostanie poddana ocenie nauczycielka historii w ZSP
z Nowej Iwicznej Ewa Misztal.
Aby uzyskaæ stopieñ nauczyciela dyplomowanego nauczyciel musi spe³niæ
wymagania, które obejmuj¹:
l uzyskanie pozytywnych efektów w
pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuñczej na skutek wdro¿enia
dzia³añ maj¹cych na celu doskonalenie pracy w³asnej i podniesienie jakoœci pracy szko³y,
l wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
l umiejêtnoœæ dzielenia siê wiedz¹ i
doœwiadczeniem z innymi nauczycie-

PaŸdziernik i listopad w szkole w
Nowej Iwicznej obfitowa³y w wydarzenia kulturalno-oœwiatowe. Dnia 27 paŸdziernika 2006 roku uczniowie klas
pierwszych Szko³y Podstawowej w obecnoœci Dyrekcji Szko³y, nauczycieli, rodzi-
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lami, w tym przez prowadzenie
otwartych zajêæ, w szczególnoœci dla
nauczycieli sta¿ystów i nauczycieli
kontraktowych, prowadzenie zajêæ
dla nauczycieli w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajêæ;
l realizacjê co najmniej trzech z nastêpuj¹cych zadañ:
– opracowanie i wdro¿enie programu dzia³añ edukacyjnych, wychowawczych, opiekuñczych lub innych, zwi¹zanych z oœwiat¹, pomoc¹ spo³eczn¹ lub postêpowaniem w sprawach nieletnich;
– wykonywanie zadañ doradcy metodycznego, egzaminatora okrêgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub
egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegaj¹cych siê o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów
wychowania przedszkolnego, podrêczników lub œrodków dydaktycznych,
– poszerzenie zakresu dzia³añ szko³y, w szczególnoœci dotycz¹cych
zadañ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych;
– wykonywanie zadañ na rzecz
oœwiaty, pomocy spo³ecznej lub
postêpowania w sprawach nieletnich we wspó³pracy z innymi oso-

bami, instytucjami samorz¹dowymi lub innymi podmiotami;
– uzyskanie innych znacz¹cych osi¹gniêæ w pracy zawodowej;
– umiejêtnoœæ rozpoznawania i rozwi¹zywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzglêdnieniem specyfiki typu i
rodzaju szko³y, w której nauczyciel
jest zatrudniony.
Stopieñ realizacji w/w wymagañ ocenia Komisja Kwalifikacyjna powo³ana
przez Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty.
W jej sk³ad wchodzi: 3 ekspertów z listy
Ministra Edukacji, Przedstawiciel KO,
Dyrektor szko³y, w której zatrudniony
jest nauczyciel, a tak¿e Przedstawiciel
Organu Prowadz¹cego, który pe³ni rolê
obserwatora. Komisja kwalifikacyjna analizuje dorobek zawodowy nauczyciela
mianowanego ubiegaj¹cego siê o awans
na stopieñ nauczyciela dyplomowanego
na podstawie przed³o¿onej przez niego
dokumentacji oraz przeprowadzonej
rozmowy. Podczas tej rozmowy nauczyciel odpowiada na pytania cz³onków komisji dotycz¹ce wp³ywu dzia³añ i zadañ,
zrealizowanych przez nauczyciela w
okresie sta¿u, zwi¹zanych z podniesieniem jakoœci pracy szko³y, w której odbywa³ sta¿.
Przygotowanie zawodowe naszych
nauczycieli zosta³o bardzo wysoko ocenione przez ekspertów z komisji. Serdecznie gratulujemy! Trzymamy kciuki za
nastêpnych.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

W Nowej Iwicznej du¿o siê dzieje
ców sk³adali przyrzeczenie uczniowskie.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê dostojnym
polonezem w wykonaniu bohaterów
dnia. Niejednemu z obecnych
zakrêci³a siê ³za w oku. Dzieci
celuj¹co zda³y test „cytrynowy”
zjadaj¹c z uœmiechem plasterek
cytryny.
Nastêpnego dnia, 28 paŸdziernika 2006 w naszej szkole
odby³a siê Ogólnopolska
Konferencja Orgiami, w której brali udzia³ nauczyciele z ca³ej Polski. Celem przewodnim
konferencji by³o origami w terapii i edukacji. Nauczyciele

uczestniczyli w warsztatach w trakcie
których oprócz wykonywania ró¿norodnych form z papieru omówiony zosta³
aspekt spo³eczny wykorzystania technik
orgiami w pracy z uczniami.
1 Listopada z okazji Œwiêta Zmar³ych
w szkole zosta³a zorganizowana wystawa plakatów wykonanych przez
uczniów, upamiêtniaj¹ca zmar³ych- wielkie postacie œwiata kultury, sztuki i sportu. Minut¹ ciszy na apelu szkolnym uczciliœmy ich pamiêæ. Najm³odsi spoœród naszych uczniów z wychowawcami zapalili symboliczny znicz na pobliskim cmentarzu. Uczniowie starszych klas odbyli
wycieczki na Cmentarz Pow¹zkowski.
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Œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci
uczciliœmy uroczystym apelem, by³y wiersze i pieœni patriotyczne wykonane przez
uczniów.
Klasy drugie i trzecie gimnazjum, w
dniach 22-23 listopada uczestniczy³y w
warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez m³odych adeptów tej sztuki
Po teoretycznym wyk³adzie na temat
ró¿norodnych form literackich wykorzystywanych w dziennikarstwie, nasi
uczniowie mieli okazjê samodzielnie
tworzyæ próbki reporta¿y. Niektóre z
prac zosta³y wysoko ocenione.
Od 28 listopada do 1 grudnia 2006
odbywa³ siê Tydzieñ Kultury. Uczniowie
wraz z wychowawcami klas wykorzystuj¹c ró¿ne materia³y i odpadki tworzyli
„pojazdy przysz³oœci”. Jury oceniaj¹ce
prace mia³o trudny wybór. M³odzie¿
wykaza³a siê du¿¹ pomys³owoœci¹ i inwencj¹ twórcz¹. Dzieñ œw. Andrzeja to
dzieñ wró¿b. Lanie wosku, wró¿enie z
kart, odczytywanie przysz³oœci z rêki, ¿y-

czenia ukryte w ciasteczkach
przepowiedzia³y nam wszystkim szczêœliw¹, bogat¹ przysz³oœæ. Na koniec dnia wszyscy bawiliœmy siê na szkolnej
dyskotece.
Wydarzeniem koñcz¹cym
Tydzieñ Kultury by³a loteria
fantowa przygotowana przez
Radê Rodziców i piêkny jesienny koncert w wykonaniu
szkolnego zespo³u Nowa
Iwiczna Band.
W bie¿¹cym roku nasza szko³a zg³oszona zosta³a do udzia³u w akcji eTwinning pod patronatem Komisji Europejskiej. Wraz ze szko³¹ z W³och opracowaliœmy projekt wspó³pracy, który zosta³
zaakceptowany przez komisjê. Ta znana
w Europie akcja zrzesza ju¿ ponad 20 tysiêcy szkó³. Celem jej jest promocja
szkó³, wspó³praca, stworzenie spo³ecznoœci, gdzie nauczyciele i uczniowie mogliby wymieniaæ siê doœwiadczeniami i
pomys³ami. W chwili obecnej
jesteœmy w trakcie realizacji
pierwszego etapu programu.
W paŸdzierniku i listopadzie odby³y siê konkursy
przedmiotowe. Z naszej szko³y dwóch uczniów gimnazjum
zakwalifikowa³o siê do drugiego etapu konkursu geograficznego i biologicznego, a czterech uczniów ze szko³y podstawowej do drugiego etapu
konkursu matematycznego.

Co nowego w ZSP w Mrokowie
Ju¿ trzy miesi¹ce nowego roku szkolnego za nami. Szko³a to nie tylko lekcje. W ostatnim czasie mia³o miejsce
wiele wa¿nych dla wszystkich wyda-

rzeñ. 16 X uczniowie klasy pierwszej
Szko³y Podstawowej, a tydzieñ póŸniej
gimnazjaliœci z³o¿yli œlubowanie i zostali
przyjêci w poczet uczniów naszej szko³y. Uroczystoœciom towarzyszy³y piêkne programy
artystyczne przygotowane
pod kierunkiem wychowawców klas. Na pami¹tkê tego wydarzenia wszyscy uczniowie otrzymali
okolicznoœciowe dyplomy,
a Rada Rodziców ufundowa³a im znaczki z logo
szko³y.
Szko³a Podstawowa ma
ju¿ od jedenastu lat imiê
poetki Marii Konopnickiej.

Trzymamy za nich kciuki. Najwiêkszy
sukces odniós³ uczeñ klasy szóstej zostaj¹c laureatem Miêdzynarodowego
Konkursu Informatycznego „Bóbr”. Zdobywaj¹c najwiêksz¹ iloœæ punktów ze
wszystkich uczestników z ca³ej Polski. Jesteœmy z niego dumni.
Za nami wizyta œw. Miko³aja, a przed
nami wigilie klasowe. Jak co roku, 6 grudnia w dzieñ imienin oczekiwanego przez
wszystkie dzieci œwiêtego odby³ siê Trzeci Turniej Miko³ajkowy.
Zabawy sportowe dla klas 0-III dostarczaj¹ zawsze uczniom wiele radoœci, satysfakcji, ucz¹ sportowej rywalizacji.
Tego dnia nie ma przegranych.
W klasach przygotowujemy siê ju¿ do
œwi¹t.
Z tej okazji Dyrekcja Szko³y, nauczyciele i ca³a spo³ecznoœæ uczniowska sk³ada wszystkim czytelnikom najlepsze ¿yczenia.
Beata Róg
v-ce Dyrektor ZSP w Nowej Iwicznej

Trwaj¹ natomiast prace nad wyborem
kandydata na patrona Gimnazjum.
23 paŸdziernika odby³y siê prezentacje
sylwetek kandydatów wy³onionych podczas ubieg³orocznego g³osowania,
w którym wziêli udzia³ uczniowie, nauczyciele i rodzice. W czasie trzygodzinnego spotkania dziêki klasie IIIC
i p. Barbarze Dymara mieliœmy okazjê
poznaæ bli¿ej osobê ks. Jana Twardowskiego. Dokonania Miko³aja Kopernika
przybli¿yli nam uczniowie klasy IIIB
wraz z wychowawc¹ p. Jolant¹ Januszewicz. Klasa IIB z p. Andrzejem Lewandowskim zaprezentowa³a sylwetkê naszej noblistki Marii Sk³odowskiej-Curie.
Spotkanie z twórczoœci¹ Henryka Sienkiewicza przygotowa³a klasa IIIA z p.
Dorot¹ Mieszkowsk¹. Dorobek Adama
Mickiewicza przybli¿yli nam uczniowie
klasy IIC z p. Beat¹ Stygiñsk¹, natomiast
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uczniowie klasy IIA z p. Justyn¹ Sochaczewsk¹ zabrali nas na spotkanie z poezj¹ Jana Kochanowskiego. Ka¿da z prezentacji by³a inna w swej formule, ka¿da niezwykle ciekawa. Przy tej okazji powsta³y równie¿ plakaty obrazuj¹ce ¿ycie
i twórczoœæ szeœciu kandydatów. S¹ one
wyeksponowane w holu na parterze
szko³y, a ich zadaniem jest przybli¿enie
sylwetek kandydatów równie¿ wszystkim rodzicom. 14 grudnia, podczas najbli¿szych zebrañ, wezm¹ oni bowiem
udzia³, poprzez g³osowanie, w wyborze
jednego spoœród nich.
10 listopada bardzo uroczyœcie obchodziliœmy w szkole 88 rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Bogaty program poetycko – muzyczny
wzbogacony
zosta³ o prezentacjê multimedialn¹,
dziêki czemu
wszyscy mog l i œ m y
uczestniczyæ
w przepiêknej lekcji historii i patriotyzmu. Nad

ca³oœci¹ czuwali p. Katarzyna Waszczyk
i p. Patryk Lehmann.
W dniach 16-17 listopada podczas III
Gminnych Teatraliów nasi uczniowie zaprezentowali swoje umiejêtnoœci aktorskie. Zosta³y one wysokie ocenione
przez jury, które z³ot¹ mask¹ dramatyczn¹ uhonorowa³o zarówno przedstawienie gimnazjalistów „Marzenia do spe³nienia”, jak równie¿ autorkê scenariusza,
Martê Radziach. Brawurowo zagrana
przez Adama Kowalczyka rola Romka
zdoby³a wyró¿nienie. Srebrn¹ maskê
otrzymali uczniowie klasy czwartej za
sztukê „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Jury doceni³o równie¿ odtwórców
g³ównych ról w tym przedstawieniu:
Olgê Krawczak i Sebastiana Micha. Wyró¿nienia otrzymali
tak¿e
uczniowie klasy
3a Natalia Konofalska i Pawe³ Janiszewski za
role Czerwonego Kapturka i
Kota w przedstawieniu „Ambaras w bajkowym lesie”.

Mrokowska Szko³a Marzeñ
w roku szkolnym 2006-2007
W tym roku szkolnym, od paŸdziernika Gimnazjum w Mrokowie rozpoczê³o trzyletni¹ kontynuacjê, ubieg³orocznego unijnego projektu „Szko³a Marzeñ”, skierowanego do uczniów ze
szkó³ wiejskich. Obecnie program realizowany jest pod patronatem Urzêdu
Gminy Lesznowola i Centrum Edukacji
SENSUS.
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Naszym uczniom proponujemy dwa
obszary dzia³añ:
1. Trening efektywnych technik uczenia
siê
2. Planowanie œcie¿ki edukacyjno-zawodowej,
Od grudnia pierwszoklasiœci uczêszczaj¹ na 36 godzinny kurs „Efektywne

Dziêki wspó³pracy
Gminy L esznowola z
Fundacj¹ Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego w ramach projektu „Partnerstwo dla Rain
Mana” uczniowie redaguj¹cy gazetkê szkoln¹
„Echo szko³y ” wziêli
udzia³ w profesjonalnych warsztatach dziennikarskich pod kierunkiem trenera ze Stowarzyszenia M³odych Dziennikarzy „Polis”. Natomiast wszyscy gimnazjaliœci
24 listopada b.r. uczestniczyli w warsztatach „Przeciwdzia³anie nietolerancji.
Budowanie stereotypów” poprowadzonych przez trenerów Amnesty Internatinal.
Dziêki œrodkom finansowym pozyskanym od Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych uczniowie
Szko³y Podstawowej obejrzeli program
profilaktyczny „W krainie Shreka, czyli
osio³ w opa³ach” promuj¹cy zdrowy styl
¿ycia.
Nasi szóstoklasiœci i uczniowie klas
trzecich gimnazjum maj¹ ju¿ za sob¹
pierwsze próbne sprawdziany i egzaminy, które odby³y siê 28 i 29 listopada.
Wyniki bêd¹ dla nas cenn¹ wskazówk¹
do dalszej pracy z uczniami.
Przed nami najpiêkniejszy okres w
roku. Ju¿ dziœ zapraszamy na Wieczornicê Bo¿onarodzeniow¹, która jak zwykle wprowadzi nas w czar i magiê Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Do zobaczenia 21
grudnia o godz. 1800 w Zespole Szkó³
Publicznych w Mrokowie.
Ma³gorzata Perzyna
Mariola Boruciñska

techniki uczenia siê”, na którym poznaj¹ nowoczesne techniki uczenia siê: æwicz¹ szybkoœæ czytania, poznaj¹ praktyczne sposoby zapamiêtywania wiadomoœci. S¹ to umiejêtnoœci niezwykle wa¿ne
przy dzisiejszym tempie ¿ycia. Systematycznie æwiczone i wykorzystywane,
daj¹ bardzo dobre rezultaty podczas
uczenia siê.
Planowanie œcie¿ki edukacyjnej jest
wa¿nym zadaniem dla trzecioklasistów.
Oni maj¹ dylemat – jak¹ szko³ê ponadgimnazjaln¹ wybraæ. Aby pomóc
uczniom rozwi¹zaæ ten problem, zapro-
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siliœmy gimnazjalistów do korzystania
z oferty Szkolnego Oœrodka Kariery
(SzOk). Jest to nowa w naszej szkole inicjatywa, dzia³aj¹ca w oparciu o system
programów multimedialnych zainstalowanych w pracowniach komputerowych, dziêki którym uczeñ mo¿e wzi¹æ
udzia³ w teœcie inteligencji, sprawdziæ
swoj¹ inteligencjê emocjonaln¹, poznaæ
swoje mocne strony, oceniæ w³asne preferencje zawodowe, zajrzeæ do poradnika wprowadzaj¹cego w tematykê
przedsiêbiorczoœci. W SzOK-u uczniowie mog¹ korzystaæ z Internetu – szukaj¹c informacji dotycz¹cych szkó³ ponadgimnazjalnych, warunków rekrutacji, kierunków edukacji i zawodów przysz³oœci. Mog¹ porozmawiaæ z nauczycielem dy¿uruj¹cym na nurtuj¹ce ich
tematy, zwi¹zane ze œcie¿k¹ edukacyjn¹.
Wa¿n¹ inicjatyw¹ SzOK-u jest poznawanie lokalnego rynku pracy. Proponujemy uczniom wycieczki do firm i instytucji w celu poznania specyfiki ró¿nych
zawodów. W najbli¿szym czasie odwiedzimy Komisariat Policji w Nadarzynie
oraz Redakcjê Gazety Wyborczej.

W naszym gimnazjum, pierwszy rok
dzia³a „Klub M³odych Badaczy” oferuj¹cy uczniom dwa profile badawcze: biologiczny i meteorologiczny, prowadzone przez nauczycieli: pani¹ Anetê Michalczyk – nauczyciela biologii i pani¹ Jolantê Januszewicz – nauczyciela geografii i
wiedzy o spo³eczeñstwie. Na zajêciach,
w oparciu o szkolny sprzêt laboratoryj-

Do wspó³pracy zapraszamy rodziców
i lokalne instytucje, które chcia³yby zaprezentowaæ mrokowskiej m³odzie¿y
walory ciekawych profesji .
Jolanta Januszewicz
Szkolny koordynator
Programu Szko³a Marzeñ

Harcerze z Mrokowa
Harcerze z Mrokowa nie potrafi¹
usiedzieæ na miejscu. Energia i zapa³
ka¿¹ im byæ wszêdzie tam, gdzie coœ
ciekawego siê dzieje. 21 paŸdziernika b.r. uczestniczyli wiêc w Z³azie
Hufca Piaseczno. Impreza rozpoczê³a siê uroczystym apelem na dworcu Kolejki W¹skotorowej w Piasecznie, nastêpnie wszyscy wsiedli do
wagonów i wysiedli tam, „gdzie
chcieli”. Razem z dru¿yn¹ z £az zrobiliœmy to na stacji „Tarczyn” i stam-

ny, uczniowie wykonuj¹ proste oznaczenia i przeprowadzaj¹ doœwiadczenia.
Wykorzystuj¹c zakupiony w tym roku
„Szkolny Ogródek Meteorologiczny”
uczniowie prowadz¹ obserwacje pogody. W konsekwencji rozszerzaj¹ swoj¹
wiedzê, ucz¹ siê systematycznoœci, dokumentowania, przetwarzania i interpretowania, uzyskanych podczas obserwacji wyników.
„Klub M³odych Badaczy” nawi¹za³
wspó³pracê z Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierz¹t PAN w Jastrzêbcu, gdzie
nasi gimnazjaliœci uczestnicz¹ w zajêciach laboratoryjnych i poznaj¹ specyfikê pracy badawczej. Wspó³twórcom tej
inicjatywy – pani dr Ninie Strza³kowskiej
i panu dr Arturowi Jó¿wikowi sk³adamy
serdecznie podziêkowania.

t¹d powêdrowaliœmy polnymi i leœnymi drogami. Gdzie? Prosto przed sie-

1 listopada zuchy i harcerze wspólnie pe³nili honorow¹ wartê przy symbolicznym grobie nauczycieli na cmentarzu
parafialnym w Mrokowie.
11 listopada , nie mog³o nas
zabrakn¹æ na uroczystych obchodach Œwiêta Niepodleg³oœci w Piasecznie. Uczestniczyliœmy w przemarszu do koœcio³a, mszy œw. oraz sk³adaniu wieñców pod pomnikami
J. Pi³sudskiego i W. Witosa. Na
koniec Komenda Hufca zorganizowa³a fantastyczn¹ grê terenow¹.

bie, na polanê, do której
mia³y dojœæ wszystkie dru¿yny. W czasie wêdrówki
towarzyszy³ nam jak zwykle œwietny humor, a na
miejscu czeka³y nas ró¿ne
zabawy i pl¹sy przygotowane przez organizatorów. Na
koniec – tradycyjny harcerski kr¹g i powrót kolejk¹.

Oprócz udzia³u w podnios³ych uroczystoœciach patriotycznych, harcerze równie¿ siê bawi¹.
W wigiliê Œw. Andrzeja odwiedziliœmy
66 Dru¿ynê w Tarczynie gdzie wspólnie
oddawaliœmy siê próbom poznania
przysz³oœci. Czy by³y to próby udane?
Najbli¿szy czas poka¿e.
Czuwaj !
dh. Beata Stygiñska
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Kontynuacja Szko³y Marzeñ
w ZSP Lesznowola
W obecnym roku szkolnym, dziêki
œrodkom finansowym zabezpieczonym
przez Samorz¹d Gminy Lesznowola w
szko³ach gminnych, w tym w naszej placówce kontynuowany jest europejski
program wyrównywania szans „Szko³a
Marzeñ”. W jego ramach uczniowie klas
pierwszych gimnazjum uczestnicz¹ w
zajêciach efektywnych technik uczenia
maj¹cych na celu miêdzy innymi popra-

wê tempa czytania, doskonalenie czytania ze zrozumieniem, poznanie w³asnych
stylów uczenia, prac¹ nad w³asn¹ pamiêci¹.
Pozostali uczniowie gimnazjum (oczywiœcie ci, których rodzice wyrazili tak¹
zgodê) mog¹ korzystaæ z innych ofert w
ramach programu. W placówce powsta³
Szkolny Oœrodek Kariery, którego celem
jest pomoc m³odemu cz³owiekowi w

wyborze w³asnej œcie¿ki kariery. Zadanie
to jest realizowane poprzez organizacjê
lekcji zawodowoznawczych, organizacjê
wycieczek maj¹cych na celu przybli¿enie ró¿nych zawodów. I tak na przyk³ad
klasy drugie mia³y okazjê poznaæ zawody zwi¹zane z komunikacj¹: dziennikarz
radiowy i telewizyjny, operator, monta¿ysta a tak¿e poznaæ kulisy pracy w telekomunikacji.
W szkole dzia³a równie¿ ko³o fotograficzne i dziennikarskie. Mieliœmy ju¿ okazjê zapoznaæ siê z pierwszym numerem
szkolnej gazetki „Ale…”
Hanna Serwinek

WOJEWÓDZKIE OLIMPIADY
PRZEDMIOTOWE
Wœród rozlicznych sukcesów odnoszonych przez naszych uczniów szczególn¹ wagê przywi¹zujemy do olimpiad
przedmiotowych. Nic dziwnego. Finalista takiego konkursu dostaje dodatkowych 14 punktów podczas rekrutacji do
szko³y œredniej a laureat dodatkowo jest
zwolniony z czêœci egzaminu w³aœciwej
dla danego przedmiotu. W tym roku, do
ca³kiem licznego ju¿ grona finalistów z
poprzednich lat, do³¹czy³ uczeñ klasy IIIa
Maciej Gronek, uzyskuj¹c awans do fina³ów olimpiady historycznej. Z jego
sukcesu cieszymy siê wszyscy, a szczególnie nauczycielka historii pani Teresa
Janielak, która co roku z zaanga¿owaniem
przygotowuje uczniów do konkursu.

AKTUALNOCI SPORTOWE
PI£K
A SIA
TK
OW
A
PI£KA
SIATK
TKOW
OWA
Dru¿yna dziewcz¹t z ZSP Lesznowola, która zdoby³a w tym roku srebrny
medal w Mazowieckich Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej rozpoczê³a nowy etap w

Groch z kapust¹ czyli co siê dziejê
w Zespole Szkó³ Publicznych
w Lesznowoli
nie obsadzonym turnieju miko³ajkowym
(8 zespo³ów z ró¿nych rejonów Polski) w
Legionowie. Dru¿yn¹ od dwóch lat opiekuje siê trener siatkówki Pawe³ Janus.

SZACHY

siatkarskiej karierze, uczestnicz¹c w zawodach, w których graj¹ zespo³y szeœcioosobowe ( a nie trzy jak w mini siatkówce). Nasze dziewczêta szlifuj¹ swoje umiejêtnoœci w rozgrywkach Mazowieckiej Ligi
M³odziczek. 3 grudnia dru¿yna w sk³adzie: Agata Krupa, Ewa Kaczmarczyk,
Wioletta Podsibirska, Katarzyna Bajkowska, Kamila Woldan, Magdalena Perzyna,
Sylwia Borowska zajê³a III miejsce w sil-

2 grudnia 2006r. odby³y siê w Micha³owicach Mistrzostwa Mazowsza szkó³
gimnazjalnych. W tym roku nie liczyliœmy na sukcesy bêd¹ce udzia³em naszych
uczniów w poprzednich latach, gdy¿ najbardziej zapaleni szachiœci ukoñczyli ju¿
naukê w naszym gimnazjum. Tak naprawdê nie s¹dziliœmy, ¿e uda siê skompletowaæ w ogóle zespó³, co czêœciowo
sta³o siê faktem, bo w dru¿ynie nie znalaz³a siê ¿adna dziewczyna i wszystkie
partie na desce ¿eñskiej zosta³y oddane
walkowerem. Mimo tego dru¿yna w sk³adzie: Marcin Mycko, Marcin Janicki, Rafa³ B¹k zajê³a VIII miejsce na 17 zespo³ów, a indywidualnie najlepszym zawodnikiem okaza³ siê Rafa³ B¹k zdobywaj¹c
br¹zowy medal na III szachownicy. Marcin Mycko natomiast na najtrudniejszej
desce – pierwszej, zaj¹³ wysokie czwarte miejsce.

K ARA
TE
ARATE
Uczeñ klasy I a gimnazjum Rafa³ B¹k
uczestniczy³ w I Ogólnopolskim Turnieju Karate WKF GROT CUP i zaj¹³ II miejsce w konkurencji kata ch³opców.

ANDRZEJKI
W tym roku zabawa andrzejkowa
wygl¹da³a inaczej ni¿ co roku a to g³ów-
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nie dziêki samorz¹dowi gimnazjum.
M³odzie¿ postanowi³a przeprowadziæ
konkurs na najlepsze przebranie klasy.
Ka¿da klasa wylosowa³a kolor, który mia³
dominowaæ w strojach. Pocz¹tkowo pojawi³ siê pewien sceptycyzm, zw³aszcza
na wieœæ, ¿e klasie I b przypad³ kolor
ró¿owy. Tymczasem okaza³o siê, ¿e w³aœnie ta klasa mia³a najciekawsze pomys³y a ch³opcy nie maj¹c specjalnie wyboru, w koñcu zbyt wiele mêskich strojów
w tym kolorze nie ma, ochoczo wdziali
sukienki i spódnice. Oprócz ró¿owego
na korytarzu skupiali siê niebiescy, zieloni, pomarañczowi i czerwoni. Nie licz¹c jednej klasy (br¹zowych) gdzie niewielka czêœæ uczniów nie podjê³a zaproszenia do zabawy przebrani byli WSZYSCY uczniowie gimnazjum.
Pozosta³e elementy zabawy by³y identyczne jak w poprzednich latach: wró¿enie na przerwach i po lekcjach a potem zabawa taneczna. Bawili siê wszy-

scy ochoczo: maluszki z nauczania pocz¹tkowego, „starsi” uczniowie szko³y
podstawowej i gimnazjaliœci.

REMONT BUDYNKU SZKO£Y
W LESZNOWOLI

MIKO£AJKI

Dobiega koñca remont budynku szko³y. Mamy piêkny nowy, czerwony dach i
elewacjê w kolorze piaskowo- ¿ó³tym.
Wewn¹trz wydzielona zosta³a klatka schodowa w g³ównym pionie prowadz¹cym na
poddasze. Jakkolwiek jej powstanie jest
zwi¹zane z koniecznoœci¹ dostosowania
budynku do istniej¹cych przepisów to
oszklone œciany dodaj¹ korytarzom uroku. Na strychu planowane s¹ liczne salki i
gabinety do zajêæ pozalekcyjnych.
Gdyby nie stare ogrodzenie od frontu,
niektórzy mogliby pomyœleæ, ¿e w Lesznowoli przyby³a nowa placówka oœwiatowa. Obecnie kompleks ³¹cznie z nowoczesnym stadionem jest niew¹tpliwie
kolejn¹ piêkn¹ wizytówk¹ naszej gminy

Z roku na rok stosunek spo³ecznoœci
szkolnej, zarówno uczniów jaki i rodziców i nauczycieli, do tradycyjnego obchodzenia miko³ajek ulega zmianie. Coraz czêœciej wolimy „kupowaæ doœwiadczenia” a nie upominki. Klasy decyduj¹
siê na wyjazdy do kin, teatrów, na wystawy czy inne atrakcje takie jak krêgle
czy lodowisko. Wydaje siê, ¿e jest to
trend masowy, patrz¹c jak wiele zorganizowanych grup m³odzie¿y mo¿na spotkaæ tego dnia w ró¿nych wa¿nych punktach stolicy. Z tego wzglêdu niektóre
nasze klasy zdecydowa³y siê na wyjazd
w innym dniu ni¿ 6 grudnia. Szczególnym zainteresowaniem cieszy³y siê w
tym roku interaktywne wystawy w Pa³acu Kultury i Nauki.

Wieci ze szko³y w £azach
Uczniowski Klub Sportowy Lolek
W dniu imienin Jana Paw³a II – Karola Wojty³y w koœciele w Magdalence
odby³a siê Msza œwiêta inauguruj¹ca
dzia³alnoœæ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lolek”, w intencji cz³onków
klubu – m³odych Sportowców, Trenerów, Zarz¹du i wszystkich Sympatyków
oraz Uczniów i Nauczycieli Zespo³u
Szkó³ w £azach.
Mszê celebrowa³ Ojciec Leon Knabit,
benedyktyn z Tyñca, wieloletni Przyjaciel Papie¿a. UKS „Lolek” to dar imieninowy dla naszego Patrona.
Pod koniec wrzeœnia, po podsumowaniu wyników ankiety dotycz¹cej zorganizowania zajêæ pozalekcyjnych w szkole, odby³o siê spontaniczne zebranie rodziców zainteresowanych za³o¿eniem
klubu sportowego dla naszych najm³odszych uczniów. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê pi³ka no¿na, ale i
inne dyscypliny sportowe budzi³y sporo
emocji.
W zebraniu uczestniczy³o oko³o 70
osób, co da³o nadziejê na aktywn¹ dzia³alnoœæ klubu. Starania rodziców spotka³y siê z ¿yczliw¹ przychylnoœci¹ Dyrekcji
Szko³y, a pocz¹tek dzia³alnoœci wspar³a
– jak zawsze otwarta na oddolne inicja-

tywy – Pani Wójt, Maria Jolanta BatyckaW¹sik.
Jak wiadomo, Patronem Szko³y jest Jan
Pawe³ II, zatem na zebraniu podjêto decyzjê, ¿e Uczniowski Klub Sportowy przyjmie nazwê „Lolek”. Zajêcia w sekcji Pi³ki
No¿nej, która powsta³a jako pierwsza,
prowadzi trener – koordynator, Pan Piotr
Czachowski, pi³karz Reprezentacji Polski,
m. in. w Pó³finale Pucharu i Zdobywców
Pucharów Europy, zawodnik Stali Mielec,
Legii Warszawa, Udinese (liga w³oska), zawodnik Kadry „Or³y Górskiego”. Trenerem przybocznym jest lubiany przez
uczniów nauczyciel wychowania fizycznego, Pan Marcin Chuchliñski.
Treningi ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem. Nabór m³odych pi³karzy zosta³ rozpoczêty od klas 0-III szko³y podstawowej. Obecnie w trzech wiekowych
grupach trenuje 72 uczniów. Jest jeszcze
wielu chêtnych uczniów z klas IV-VI i IIII gimnazjum, chc¹cych graæ w Klubie,
ale nie dysponujemy obecnie œrodkami
finansowymi na utworzenie dodatkowych grup treningowych. Poszukujemy
sponsorów i œrodków finansowych, aby
daæ wszystkim chêtnym mo¿liwoœæ wartoœciowego spêdzania czasu wolnego
na terenie szko³y. Czy uda siê… Pragniemy, aby m³odzi sportowcy w grupach

Iwona Radziewicz
Beata Pa³czak

rówieœniczych prze¿ywali radoœæ gry i
wspó³zawodnictwa sportowego, a
Szko³a i nasza Gmina Lesznowola by³a
dumna z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lolek”.
Na proœbê uczniów i rodziców pragniemy stworzyæ w naszym Klubie mo¿liwoœci trenowania tak¿e innych dyscyplin ni¿ pi³ka no¿na. Od niedawna du¿a
liczba dzieci trenuje na œciance wspinaczkowej, pod okiem instruktora Pani Mileny Kowalczyk.
Ma³gorzata Garstka
Sekretarz Zarz¹du Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Lolek”

Niezapomniana wizyta
Ojca Leona Knabita
6 listopada 2006r. Ojciec Leon – znany benedyktyn i rekolekcjonista – odwiedzi³ Zespó³ Szkó³ w £azach.
Nasz goœæ spotka³ siê z gimnazjalistami, nastêpnie z uczniami klas 0-III szko³y podstawowej, a na koñcu z klasami IV
– VI. Zainteresowa³ s³uchaczy swoimi
opowieœciami i urzek³ poczuciem humoru. Okaza³ siê osob¹ niezwykle ciep³¹ i
otwart¹ na drugiego cz³owieka. Mówi³
m.in. o znajomoœci z Janem Paw³em II i
podró¿ach po œwiecie, opowiada³ równie¿ zabawne anegdoty i nie szczêdzi³
dowcipów.
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Podczas spotkania z gimnazjalistami
ojciec Leon zaœpiewa³ i zatañczy³ w stylu hip-hop, czym zyska³ wielkie uznanie
m³odzie¿y, której na tyle spodoba³a siê
wizyta, ¿e planuje odwiedziæ Ojca Leona
w Tyñcu.
Najm³odsze klasy powtarza³y za popularnym i pe³nym radoœci kaznodziej¹
fraszkê: „Pan Bóg jest dowcipny, ka¿dy
siê przekona, bo stworzy³ ¿yrafê i ojca
Leona”. Na koniec podarowa³y ojcu Leonowi ¿yrafê w nawi¹zaniu do jednej z
jego ksi¹¿ek pod tytu³em: „Dlaczego ¿yrafa ma d³ug¹ szyjê?”
Mnich œw. Benedykta wniós³ w ¿ycie
szko³y tyle radoœci, przyjaŸni, ciep³a, ¿e
trudno nam by³o siê z nim rozstaæ. Wszyscy serdecznie dziêkujemy Ojcu za odwiedziny i mamy nadziejê, ¿e niebawem
znów siê zobaczymy!

Uroczystoæ z okazji 11 listopada
W Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II w
£azach odby³y siê uroczyste obchody
Œwiêta Niepodleg³oœci.
Uczniowie ubrani w stroje galowe,
harcerze – w mundury. Te oznaki ho³du
z³o¿ono walcz¹cym za ojczyznê Polakom. Uczniowie z klasy II b gimnazjum
zaprezentowali lekcjê historii wed³ug
scenariusza P. Anny Zahorbeñskiej.
Przedstawili miêdzy innymi sylwetkê Józefa Pi³sudskiego oraz opowiadali o Legionach Polskich i roli, jak¹ odegra³y one
w historii naszej ojczyzny. Nie zabrak³o
równie¿ oprawy muzycznej. Chór, pod
kierunkiem P. Olivii Kaczyñskiej, zaprezentowa³ patriotyczne pieœni, m.in. „My,
Pierwsza Brygada”, „¯eby Polska by³a
Polsk¹” i oczywiœcie „Mazurek D¹browskiego”. Uczniowie recytowali te¿ wiersze, np. „Moj¹ Piosnkê” C.K. Norwida lub
„Oblicze ojczyzny” T. Ró¿ewicza.
Po akademii P. Dyrektor – Zofia Doktorska podziêkowa³a serdecznie wszyst-
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kim, którzy przygotowali wspania³¹ lekcjê patriotyzmu. Mówi³a te¿ o tym, by
nie zapominaæ o naszej to¿samoœci narodowej i przekazywaæ wiedzê o dziejach naszej ojczyzny z pokolenia na pokolenie. Znaj¹c przesz³oœæ, lepiej rozumiemy bowiem teraŸniejszoœæ i mo¿emy s³u¿yæ naszej ojczyŸnie.

Warsztaty dziennikarskie
dla gimnazjalistów
Redaktorzy szkolnej gazety wziêli
udzia³ w warsztatach dziennikarskich,
prowadzonych przez Piotra Toczyskiego, nale¿¹cego do Stowarzyszenie M³odych Dziennikarzy POLIS.
G³ównym celem tej organizacji jest
edukacja m³odzie¿y w zakresie sprawnego i odpowiedzialnego pos³ugiwania
siê mediami, a tak¿e pobudzanie jej do
zajmowania aktywnej postawy w ¿yciu
publicznym. Zadania te Stowarzyszenie
realizuje poprzez prowadzenie warsztatów dziennikarskich dla licealistów, gimnazjalistów i studentów, wydawanie
kwartalnika „Polis”, a tak¿e wspó³pracê
z innymi organizacjami pozarz¹dowymi
(m.in. Helsiñsk¹ Fundacj¹ Praw Cz³owieka, Polsk¹ Fundacj¹ Dzieci i M³odzie¿y,
Fundacj¹ SYNAPSIS – misj¹ tej ostatniej
jest animowanie i organizowanie profesjonalnych, spo³ecznych i obywatelskich
dzia³añ na rzecz pomocy rodzinom z
problemami zdrowotnymi, opiekuñczymi i edukacyjnymi).
16 listopada 2006 roku, w ci¹gu kilkugodzinnego spotkania w Zespole
Szkó³ w £azach, zainteresowani gimnazjaliœci poznawali arkana sztuki dziennikarskiej. Przeszli „kurs wstêpny”, dziêki
któremu poznali gatunki dziennikarskie,
sposoby docierania do interesuj¹cych
tematów i Ÿróde³ informacji, redagowali
newsy, nadawali tekstom tytu³y itp. Kilka godzin wspólnej pracy redakcyjnej

minê³o szybko i zaowocowa³o spor¹
dawk¹ solidnej wiedzy warsztatowej i
mnóstwem pomys³ów, które maj¹ szansê zostaæ zrealizowane.

Przedstawiciele Centrum Edukacji
Obywatelskiej w naszej szkole
30 listopada 2006 r. goœciliœmy w
naszej szkole przedstawicielki Centrum
Edukacji Obywatelskiej, Annê Mirsk¹ –
Czerwiñsk¹ i Mariannê Hajdukiewicz.
Z pasj¹ opowiada³y o tym, jak mo¿na
obudziæ w m³odych ludziach ducha odkrywcy, badacza, zaraziæ ich fascynacj¹
do sztuki, mi³oœci¹ do ich regionu, szacunkiem do zabytków, postawiæ na samodzielnoœæ w pracy z m³odzie¿¹, na
wolne wybory, na wszechstronnoœæ tematów, na ró¿norodnoœæ dzia³ania. Od
kilku lat koordynuj¹ one niezwykle interesuj¹ce programy edukacyjne: „Œlady
Przesz³oœci – uczniowie adoptuj¹ zabytki” (w ramach programu operacyjnego
„Patriotyzm jutra”) oraz „Literacki Atlas
Polski”. Opowiedzia³y o pracy metod¹
projektów, wykorzystywan¹ w ich realizacji oraz podzieli³y siê swoim bogatym
doœwiadczeniem w tej dziedzinie. Zainspirowa³y nauczycieli do nowych wyzwañ i w³asnych poszukiwañ.
Centrum Edukacji Obywatelskiej jest
instytucj¹ pozarz¹dow¹, która upowszechnia wiedzê obywatelsk¹, praktyczne umiejêtnoœci oraz postawy niezbêdne do budowania demokratycznego pañstwa prawa i spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Mistrzowie pióra w gimnazjum
Gminny konkurs literacki zosta³ rozstrzygniêty! Uczniowie naszego gimnazjum zdobyli w nim kilka nagród.
Jury doceni³o pomys³owoœæ i oryginalnoœæ prac nastêpuj¹cych uczniów kl. III
gimnazjum:
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l Grzegorza Wysockiego, który zdoby³
II miejsce,
l Magdaleny Gajcy – wyró¿nienie,
l Moniki Wijatkowskiej – wyró¿nienie,
l Marcina Urbañskiego – wyró¿nienie.
Tegoroczny gminny konkurs literacki
przebiega³ pod has³em: „Komunikowanie we wspó³czesnym œwiecie”. Nagrody zosta³y wrêczone podczas Gminnych
Teatraliów w dniu 18 listopada 2006
roku. Organizatorka konkursu literackiego, p. Agnieszka Korni³ow, podkreœla³a
podczas tej uroczystoœci, ¿e autorzy kilkudziesiêciu prac zg³oszonych do konkursu wykazali siê du¿¹ inwencj¹ i w
bardzo zró¿nicowany sposób ujêli temat.
Gratulujemy serdecznie wszystkim
uczestnikom i zwyciêzcom konkursu.

Sukcesy naszych zawodników
Uczniowie naszej szko³y odnieœli kilka znacz¹cych sukcesów w zawodach.
Najpierw pokazali klasê w unihokeju, zawody w tej dyscyplinie odby³y siê
8 i 9 listopada. W szkole podstawowej
zarówno dru¿yna dziewcz¹t, jak i ch³opców zajê³a I miejsce, w gimnazjum
dziewczêta zdoby³y I lokatê, zaœ ch³opcy – trzeci¹.
Nie gorzej spisa³y siê w dniu 23 listopada br. reprezentacje naszej szko³y w

mini koszykówce dziewcz¹t i ch³opców
– obie dru¿yny zdoby³y pierwsze miejsca w rozgrywkach, w których wziê³y
udzia³ wszystkie szko³y podstawowe z
naszej gminy.
Gratulujemy sukcesów i trzymamy
kciuki za wyniki w turnieju powiatowym!

Miko³ajkowy prezent
 spotkanie z pi³karzami Legii
4 grudnia Zespó³ Szkó³ w £azach odwiedzili pi³karze Legii.
Dru¿ynê reprezentowali Piotr W³odarczyk – napastnik, Tomasz Kie³bowicz
– obroñca, Maciej Gostomski – bramkarz
oraz Piotr Kêdzierski – pracownik dzia³u marketingu klubu. Uczniowie przywitali zawodników burz¹ oklasków oraz
entuzjastycznymi okrzykami. Wielu z
nich jest zagorza³ymi kibicami pi³ki no¿nej, dlatego za³o¿yli pi³karskie
stroje oraz przygotowali transparenty.
W pierwszej czêœci pi³karze
udzielili uczniom wywiadu. Zawodnicy opowiadali m.in. jak trafili do najlepszego klubu w Polsce, który mecz by³ dla nich najtrudniejszy oraz jak czêsto odbywaj¹ siê treningi. Dziewczêta
oraz dzieci m³odsze chcia³y wie-

LESZNOWOLNI OD NUDY
 ¿yjemy twórczo i aktywnie
to tytu³ projektu adresowanego do
dzieci ze œwietlic œrodowiskowych z
Nowej Iwicznej, Lesznowoli, £azów i
W³adys³awowa.
Projekt ten uzyska³ rz¹dowe dofinansowanie w ramach wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y w 2006 r.
Celem programu jest umo¿liwienie
dzieciom po¿ytecznego zagospodarowania czasu wolnego przez udzia³ w ¿yciu
kulturalnym i uprawianie sportu.
Wspólne wyjazdy sprzyjaæ maj¹ przygotowaniu dzieci do uczestnictwa w kulturze, poszerzeniu wiedzy o Polsce i
œwiecie, popularyzacji dziedzictwa kulturowego, nabywaniu umiejêtnoœci racjonalnego korzystania z dorobku cywilizacji, rozwijaniu zainteresowañ m³odzie¿y.

W paŸdzierniku m³odzi uczestnicy
projektu obejrzeli sztukê pt. Olbrzym w
Teatrze Guliwer. Brali równie¿ udzia³ w
prezentowanej w Pa³acu Kultury wystawie – laboratorium pt. Czas i przestrzeñ,
gdzie przy wykorzystaniu najnowszej
technologii mogli poszerzyæ wiedzê naukow¹ bawi¹c siê i wykonuj¹c doœwiadczenia.
W dniu Œwiêta Niepodleg³oœci dzieci
prze¿y³y lekcjê patriotyzmu w Muzeum
Powstania Warszawskiego. To jedyne
muzeum, gdzie kontakt z „¿yw¹ histori¹” przemawia do wspó³czesnej wyobraŸni.
W grudniu przed najm³odszymi
warsztaty teatralne w sali zabaw dla dzieci Kids Play – aktywne tworzenie sztuki.
M³odzie¿ zaœ obejrzy musical Metro w re-

dzieæ, czy te¿ mog¹ nale¿eæ do klubu
sportowego. Pad³o te¿ pytanie, czy zawodnicy dostali czerwon¹ kartkê i jak
to jest z nokautowaniem przeciwnika.
Aby w pe³ni poczuæ sportow¹ atmosferê spotkania, uczniowie zaprezentowali
meksykañsk¹ falê oraz nie szczêdzili
okrzyków i braw miêdzy kolejnymi pytaniami.
W drugiej czêœci pi³karze rozdali
uczniom autografy oraz gad¿ety zwi¹zane z „Legi¹”. Uczniowie mieli te¿ okazjê zrobiæ sobie pami¹tkowe zdjêcia z
mistrzami Polski.
Z pewnoœci¹ uczniowie zdobyli podczas spotkania wiele interesuj¹cych wiadomoœci o grze w klubie sportowym oraz
uzyskali cenne wskazówki dotycz¹ce
kariery pi³karskiej. D³ugo bêd¹ wspominaæ to spotkanie i cieszyæ siê ze wspania³ego prezentu na miko³ajki

¿yserii J. Stok³osy i J. Józefowicza w teatrze Buffo.
Ponadto projekt propaguje zdrowy
styl ¿ycia i korzystanie z aktywnych form
wypoczynku. Raz w tygodniu gwarantujemy podopiecznym naukê p³ywania i
doskonalenie techniki p³ywania – zajêcia w obiektach basenowych w Górze
Kalwarii.
Realizacja programu „ Lesznowolni
od nudy” przyczynia siê do integracji
œrodowiska lokalnego.
Wspólne œwi¹teczne spotkanie op³atkowe w towarzystwie Wspania³ych Goœci i Miko³aja bêdzie okazj¹ do podsumowania dzia³añ podejmowanych przez
dzieci ze œwietlic œrodowiskowych z
Nowej Iwicznej, Lesznowoli, £az i W³adys³awowa.
Bo¿ena Ma³kowska
pedagog
koordynator projektu
„Lesznowolni od nudy”
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Klub Przedszkolaka w Magdalence
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom i
inicjatywom mieszkañców Magdalenki
Gmina Lesznowola wspólnie z Fundacj¹
Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeñskiego
przyst¹pi³a do realizacji programu „Gdy
nie ma przedszkola”.
W ramach tego programu w œwietlicy przy Koœciele p.w. Œwiêtej Marii Magdaleny w Magdalence w dniu 16 paŸ-

dziernika b.r. pod nazw¹ „Klub Przedszkolaka” rozpocz¹³ funkcjonowanie
oœrodek przedszkolny dla ma³ych dzieci. Oœrodek pracuje cztery dni w tygodniu, cztery godziny dziennie.
Program „Gdy nie ma przedszkola”
oparty jest na podstawach programowych wychowania przedszkolnego przyjêtych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uwzglêdnia siê w nim
cztery obszary rozwoju i uczenia
siê dzieci: wiedzê, umiejêtnoœci,
postawy i uczucia. Program realizowany w oœrodku przedszkolnym
k³adzie najwiêkszy nacisk na rozwijanie przez dzieci postaw i uczuæ,
dziêki czemu bêd¹ potrafi³y poradziæ sobie z wyzwaniami edukacyjnymi i ¿yciowymi w dalszych latach.
Zajêcia z dzieæmi prowadzi nauczycielka wychowania przedszkol-

nego - Pani Wioletta Szczepañska. Program anga¿uje rodziców w prace oœrodka. W trakcie zajêæ, grup¹ dzieci zajmuj¹ siê dwie osoby – nauczyciel i asystent,
którego funkcjê pe³ni rodzic. Rodzice
wspieraj¹ nauczyciela i pomagaj¹ dzieciom w czynnoœciach, z którymi same
sobie nie radz¹.
Warto tu podkreœliæ du¿e zaanga¿owanie rodziców, którzy wykonali szereg
prac remontowo-adaptacyjnych, aby
miejsce, w którym funkcjonuje oœrodek
by³o przyjazne i bezpieczne dla przebywaj¹cych tam maluchów.
Sk³adamy szczególne podziêkowania
Ksiêdzu Dr Miros³awowi Cholewie – Proboszczowi Parafii Œwiêtej Marii Magdaleny w Magdalence, bez którego entuzjazmu i sympatii ta cenna inicjatywa
wzbogacaj¹ca ofertê edukacyjn¹ w Gminie Lesznowola nie mog³aby byæ zrealizowana.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

Sylwia Czwojdziñska
Mistrzyni¹ wiata w dru¿ynie

Sylwia Czwojdziñska
– nie wszyscy Mieszkañcy
Gminy wiedz¹, ¿e mamy
gwiazdê œwiatowego sportu

W odbywaj¹cych siê w Gwatemali Mistrzostwach Œwiata w Piêcioboju Nowoczesnym nasze reprezentantki w
sk³adzie: Sylwia Czwojdziñska (mieszkanka Gminy Lesznowola), Marta Dziadura, Paulina Boenisz wywalczy³y z³oty
medal w rywalizacji dru¿ynowej (uzyska³y 15692 pkt). Na
podium, oprócz polskiej ekipy znalaz³y siê Wielka Brytania (15412 pkt) i Wêgry (15340 pkt). W zawodach indywidualnych Marta Dziadura zdoby³a z³oty medal zdobywaj¹c 5356 pkt. Sylwia Czwojdziñska uplasowa³a siê na trzynastej pozycji uzyskuj¹c 5124 pkt. Gratulujemy i ¿yczymy naszej mieszkance udanych startów oraz kolejnych
sukcesów.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu

Redakcja: Cieszymy siê, ¿e dzisiaj, w
dniu 7 grudnia mo¿emy goœciæ Pani¹ w
Urzêdzie Gminy. Pragniemy wrêczyæ
Pani list z gratulacjami podpisanymi
przez Pani¹ Wójt wraz z bukietem ró¿.
Proszê przyj¹c tez nasze ¿yczenia.
Sylwia Czwojdziñska: Dziêkujê za dzisiejsze zaproszenie. Proszê o przekazanie podziêkowañ za gratulacje i kwiaty
Pani Wójt.
Redakcja: Proszê opowiedzieæ o swoich wra¿eniach z tych Mistrzostw Œwiata w Gwatemali?
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Sylwia (z prawej) z kole¿ankami z dru¿yny,
tu¿ po og³oszeniu wyników

P iêciobój nowoczesny
– w sk³ad tej dyscypliny wchodz¹:
1. strzelanie, 2. szermierka,
3. p³ywanie, 4. jazda konna,
5. bieg prze³ajowy.

Rozmowa z Mistrzyni¹ wiata
Sylwi¹ Czwojdziñsk¹
Sylwia Czwojdziñska: By³y to troszeczkê inne mistrzostwa ze wzglêdu na
egzotykê tego kraju. Ja wraz z kole¿ankami dotar³yœmy tam dwa tygodnie
przed startem i mia³yœmy wiêcej czasu
na aklimatyzacjê. Wiadomo ró¿nice czasowe, wysokoœæ nad poziomem morza
jak równie¿ klimat tam panuj¹cy by³ du-

¿ym wyzwaniem dla startuj¹cych. Nasza
ekipa by³a bardzo dobrze przygotowana wytrzyma³oœciowo i z tym nie mia³yœmy wiêkszego problemu, natomiast
wiele razy karetki wyje¿d¿a³y do zawodników, którzy zas³abli.
R: W której konkurencji uzyska³a
Pani najwiêcej punktów?
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S.C.: Wszystkie konkurencje wytrzyma³oœciowe posz³y mi dobrze oraz strzelanie.
R: Która konkurencja przysporzy³a
najwiêcej problemów?
S.C.: Jazda konna. Niestety losowanie
nie by³o dla mnie ³askawe. Mia³am ma³ego konia i tu straci³am trochê punktów.
W sztafetach ten koñ póŸniej nie bra³ ju¿
udzia³u.
R: Jak Pani zareagowa³a na wiadomoœæ, ¿e wraz z kole¿ankami jesteœcie
mistrzyniami œwiata?
S.C.: Pierwsza reakcja to wielka radoœæ, bo wiedzia³yœmy, ¿e goni³yœmy z
punktami Wêgierki, a na piêtach siedzia³y nam Rumunki. Z wynikami dru¿ynowymi nie do koñca wiadomo jest
kto zwyciê¿y, ale gdy dowiedzia³yœmy
siê ¿e Wêgierki uzyska³y gorszy rezultat w biegach od nas to ju¿ do nas dotar³o, ¿e mamy dru¿ynowe z³oto.
R: Zbli¿aj¹ siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, jak Pani je spêdzi?

S.C.: Wigiliê i pier wszy
dzieñ œwi¹t spêdzê z rodzin¹,
natomiast w drugi dzieñ œwi¹t
wyje¿d¿am nie na obóz, ale
odpocz¹æ jadê w góry pojeŸdziæ na snowboardzie. Tak¿e
chcê nadrobiæ zaleg³oœci ze
studiów.
R: Gdzie i na którym roku
Pani studiuje? Proszê przypomnieæ Czytelnikom Biuletynu.
S.C.: Studiujê na Uniwersy- Mariola Uczkiewicz-Kampczyk – Sekretarz Gminy
tecie Warszawskim na wy- i Grzegorz Lewandowski – Zastêpca Wójta
dziale dziennikarstwa. Jestem wrêczaj¹ „Z³otej” Sylwii gratulacje i kwiaty
na pi¹tym roku studiów zaocznych tak¿e jakoœ godzê sport z naR: Czy w najbli¿szym czasie zechce
uk¹.
Pani odwiedziæ któr¹œ z naszych szkó³,
R: Kiedy bêdzie Pani mia³a kolejne aby porozmawiaæ z m³odzie¿¹?
zmagania?
S.C.: Tak, z wielk¹ przyjemnoœci¹ o ile
S.C.: W lutym zawody klasyfikacyjne, oczywiœcie bêdê w tym czasie w domu.
w 2007 roku bêd¹ kwalifikacje do Igrzysk
R: Dziêkujemy za rozmowê i ¿yczyOlimpijskich w Pekinie, w czerwcu od- my udanych startów ww. zawodach.
bêd¹ siê Mistrzostwa Europy.
S.C.: Dziêkujê

Srebro dla polskich siatkarzy!!!
Polscy siatkarze na Mistrzostwach
Œwiata w Japonii zdobyli srebrny medal.
Bia³o-czerwoni ulegli jedynie w finale z
nieziemsko graj¹c¹ Brazyli¹. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e polska ekipa pod
wodz¹ Raula Lozano – bêd¹c najlepszym
wœród europejskich zespo³ów – odnios³a historyczny sukces (jedenaœcie meczów, dziesiêæ zwyciêstw, tylko szeœæ
straconych setów). Dodatkowo Pawe³
Zagumny otrzyma³ nagrodê indywidualn¹ dla najlepszego rozgrywaj¹cego mistrzostw œwiata. Sukces ten jest wynikiem ciê¿kiej pracy zawodników, trenera i sztabu szkoleniowego, ale równie¿
wszystkich trenerów w Polsce, którzy
szkolili od podstaw i wpajali zasady siatkówki tym zawodnikom od ich najm³odszych lat. Dobra gra i zdobycie medalu
przez polskich siatkarzy w mistrzostwach œwiata jeszcze bardziej nakrêca
popularnoœæ tej dyscyplinyi w kraju.
Mamy najlepszych kibiców na œwiecie –
na meczach hale s¹ wype³nione po brzegi, transmisje telewizyjne przyci¹gaj¹
miliony widzów, a doping tysiêcy wspania³ych fanów mo¿e jedynie pomagaæ. Po
sukcesach w tego typu imprezach zainteresowanie gr¹ w siatkówkê roœnie, roœnie te¿ liczba osób na trybunach i rzesze m³odzie¿y chc¹cej uprawiaæ tê dys-

cyplinê sportu, z czego nale¿y siê bardzo cieszyæ. Byæ mo¿e wœród tych m³odych ludzi bêd¹ nastêpcy naszych wicemistrzów œwiata.
Srebrni medaliœci z Mistrzostw Œwiata w Japonii: Micha³ Winiarski, Piotr
Gruszka, Daniel Pliñski, Pawe³ Zagumny,
Wojciech Grzyb, £ukasz ¯ygad³o, Mariusz Wlaz³y, £ukasz Kadziewicz, Grzegorz Szymañski, Sebastian Œwiderski,
Piotr Gacek, Micha³ B¹kiewicz, trener
Raul Lozano, II trener Alojzy Œwiderek.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu i rekreacji
Rafa³ Skorek – absolwent Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci w Warszawie. Grê w siatkówkê rozpocz¹³ w klubie
MKS-MDK Warszawa,
z którym zdoby³ Mistrzostwo Polski juniorów. Gra³ równie¿
w pierwszoligowym
zespole CWKS Legia
Warszawa, a nastêpnie
w II lidze AZS Politechnika Warszawska i
MKS L en ¯yrardów.
Obecnie pracownik

Zespo³u Obs³ugi Placówek Oœwiatowych na
stanowisku G³ównego Specjalisty ds. sportu
i rekreacji.
Edward Skorek – (ojciec Rafa³a) – absolwent warszawskiej AWF (1968), gdzie otrzyma³ tytu³ magistra wychowania fizycznego.
By³ kapitanem dru¿yny, która w Meksyku w
1974 zdoby³a mistrzostwo œwiata, oraz na
igrzyskach olimpijskich w Montrealu w 1976
– mistrzostwo olimpijskie. Br¹zowy medalista ME ze Stambu³u (1967, 2-krotny uczestnik Pucharu Œwiata: 1965 £ódŸ (2 m.) i 1973
Praga (2 m.). W 1976 przesta³ graæ w reprezentacji, gra³ w lidze w³oskiej i jako graj¹cy
trener zdoby³ z klubem Panini Modena mistrzostwo W³och, a w kolejnych latach by³
m.in. trenerem: polskiej mêskiej kadry narodowej (1990-1991) oraz Kuwejtu. W kraju prowadzi³ AZS Yawal Czêstochowa (mistrzostwo
Polski w sezonie 1992/93) i Warkê Czarnych
Radom (puchar PZPS 1999). W latach 20032006 by³ pierwszym trenerem Pamapolu AZSu Czêstochowa;
zdoby³ z tym zespo³em br¹zowy
medal. Zas³u¿ony
Mistrz Sportu, odznaczony m. in.
trzykrotnie z³otym Medalem za
Wybitne Osi¹gniêcia Sportowe i
Krzy¿em Oficerskim OOP. Obecnie pracownik
Studium Wychowania Fizycznego
UW – prowadzi
sekcjê siatkówki
mê¿czyzn.
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Funkcjonowanie placów zabaw
i rekreacji oraz boisk sportowych
na terenie Gminy Lesznowola
Na Na terenie Gminy Lesznowola znajduje siê obecnie 11 placów zabaw i rekreacji oraz 9 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 powsta³o piêæ nowych placów: w
Magdalence przy ul. Brzozowej, w Lesznowoli przy ul. Dworkowej, w Nowej
Woli przy ul. Krasickiego, w Podolszynie
przy ul. Polnej oraz w Nowej Iwicznej
przy ul. Zimowej, które ju¿ ciesz¹ siê
wielk¹ popularnoœci¹ szczególnie wœród
najm³odszych u¿ytkowników. 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 rozpoczêto budowê wysokiego ogrodzenia
(pi³kochwyt), a tak¿e na asfaltowym boisku ustawione zosta³y kosze do koszykówki. Boisko do pi³ki no¿nej w Magdalence zosta³o ju¿ ogrodzone, a na wiosnê planujemy monta¿ bramek. Mieszkañców równie¿ gor¹co zapraszamy do
korzystania ze stadionu lekkoatletycznego 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. Zosta³a zakoñczona budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskami przy
Zespole Szkó³ w Nowej Iwicznej (bêdzie
mo¿na z niego korzystaæ od wiosny przysz³ego roku). Placami zabaw i rekreacji

oraz boiskami sportowymi opiekuje siê Zespó³ Obs³ugi Placówek
Oœwiatowych w Lesznowoli (tel.
0-22 757 96 19).
Boisko w Nowej Woli zostanie ogrodzone wysokim

Wykaz placów zabaw i rekreacji, i bezpiecznym ogrodzeniem
boisk oraz obiektów sportowych
w gminie Lesznowola:
l Plac zabaw i rekreacji, boisko do
pi³ki no¿nej w Woli Mrokowskiej
l Place zabaw i rekreacji w Magdalence przy ul. Lipowej i ul. Brzozowej
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
l Plac zabaw i rekreacji w £azach Piêkny i funkcjonalny plac zabaw przy ZSP w Nowej
Iwicznej
przy ul. Przysz³oœci
l Plac zabaw i rekreacji w Zamieniu i boisko do koszykówki
l Boisko w Magdalence przy ul.
Koñcowej (monta¿ bramek do
pi³ki no¿nej w kwietniu przysz³ego roku)
l Plac zabaw i rekreacji w Lesznowoli przy ul. Dworkowej
l Plac zabaw i rekreacji w Podolszynie, boisko do pi³ki no¿nej
l Boisko do pi³ki no¿nej i koszykówki w Nowej Woli
l Plac zabaw i rekreacji w Nowej Urz¹dzenia na placu zabaw przy ul. Zimowej w
Nowej Iwicznej zachêcaj¹ do zabawy
Woli
l Plac zabaw i rekreacji w Nowej Iwiczl Stadion lekkoatletyczny w Nowej
nej przy ul.Zimowej
Iwicznej.
l Hala Sportowa i sala aerobiku w £aRafa³ Skorek
zach
G³ówny Specjalista ds. sportu
l Stadion lekkoatletyczny w Lesznowoli

Zasady wynajmu stadionu lekkoatletycznego
z kompleksem boisk

przy Zespole Szkó³ Publicznych w Lesznowoli ul. Szkolna 8, 05-506 Lesznowola
W trosce o bezpieczeñstwo korzystaj¹cych ze stadionu, a dla zachowania porz¹dku, przebywaj¹cy i korzystaj¹cy z obiektu sportowego zobowi¹zani s¹ do przestrzeganie niniejszego regulaminu.
1. Przebywaj¹cy w obrêbie stadionu
zobowi¹zani s¹ do œcis³ego prze-

26

strzegania regulaminu, poleceñ i zaleceñ pracowników obs³ugi kompleksu sportowego.
2. Na terenie stadionu obowi¹zuje zakaz przebywania osób nietrzeŸwych, palenia tytoniu, spo¿ywania
napojów alkoholowych i przyjmowania œrodków odurzaj¹cych.

3. Do gry nie wolno u¿ywaæ butów pi³karskich z metalowymi wkrêtami.
Osoba ³ami¹ca zakaz zostanie odsuniêta od gry.
4. Korzystaj¹cy z obiektu zobowi¹zani
s¹ do zachowania porz¹dku i czystoœci.
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5. Korzystaj¹cy z obiektu zobowi¹zani s¹ do œcis³ego przestrzegania
przepisów bhp i p.po¿. na terenie
stadionu.
6. Zabrania siê wieszania na bramkach
i koszach oraz innych czynnoœci zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu
7. Zabrania siê samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urz¹dzeñ. Czynnoœci te mo¿e
wykonywaæ tylko pracownik obs³ugi stadionu. Za szkody materialne
powsta³e na skutek nieprawid³owego korzystania z pomieszczeñ, urz¹dzeñ i sprzêtu oraz powsta³e w wyniku uszkodzenia, zniszczenia odpowiedzialnoœæ ponosz¹ korzystaj¹cy, a w przypadku osób niepe³noletnich ich rodzice lub opiekunowie.
8. Klucze do szatni pobiera i zdaje osoba upowa¿niona za potwierdzeniem. Za rzeczy pozostawione w
szatni nie ponosimy odpowiedzialnoœci.
9. Korzystaj¹cy z pomieszczeñ i stadionu maj¹ obowi¹zek zg³osiæ pracownikowi wszelkie zauwa¿one usterki
i zagro¿enia.
10. Na p³ytach boisk, w szatniach, holu
i korytarzu prowadz¹cym do szatni
mog¹ przebywaæ jedynie zawodnicy, trenerzy, kierownicy dru¿yn i
prowadz¹cy zajêcia z m³odzie¿¹
oraz pracownicy stadionu. Pozosta³e osoby mog¹ przebywaæ tylko na
trybunach.
11. Dzieci mog¹ przebywaæ na terenie
stadionu jedynie pod bezpoœredni¹
opiek¹ rodziców lub opiekunów.
12. Osoby naruszaj¹ce regulamin bêd¹
pozbawione prawa do korzystania
obiektu.
13. Obiekt s³u¿y do uprawiania czynnego sportu, a nie jest tylko miejscem
spotkañ towarzyskich.
14. Na teren obiektu zabrania siê wprowadzania rowerów i innych pojazdów.
15. Zabrania siê wprowadzania zwierz¹t
na teren stadionu.
16. Korzystaj¹cy z boisk, kortu tenisowego, bie¿ni lekkoatletycznej,
skoczni w dal, rzutni kul¹, toru ³uczniczego powinni we w³asnym zakresie ubezpieczyæ siê od nieszczêœliwych wypadków i posiadaæ aktualne badania lekarskie potwierdzaj¹ce stan zdrowia umo¿liwiaj¹cy grê
w pi³kê no¿n¹.
17. Gmina Lesznowola nie ponosi odpowiedzialnoœci za wypadki zaistnia³e
podczas zajêæ.

Stadion lekkoatletyczny (bie¿nia okólna 300 m., skocznia w dal, skocznia wzwy¿,
pole do pchniêcia kul¹)
Wynajem: pon-nd – 1 godz. 250,00 z³
Boisko do pi³ki no¿nej (sztuczna trawa 6 cm)
Wynajem: boisko 71x42 (m) pon-nd bramki 5x2 (m)
1 godz. 200,00 z³
½ boiska 42x35,5 (m) pon-nd bramki 3x2 (m) 1 godz. 110,00 z³
Kort tenisowy (sztuczna trawa 2 cm)
Wynajem kortu
1 godz. 20,00 z³
Karnet miesiêczny
(4 godz. tygodniowo)/ pon-nd 16 godz. 260,00 z³

Boisko do pi³ki siatkowej / pi³ki koszykowej
Wynajem boiska
1 godz. 20,00 z³
Zni¿ki dla:
– dla najemców, którzy korzystaj¹ systematycznie z boiska do pi³ki no¿nej, co
najmniej przez 1 miesi¹c 2 razy w tygodniu po 2 godz., ustala siê kwotê wynajmu boiska na 180 z³ za 1 godz.
– dla niezorganizowanych grup mieszkañców op³ata 100 z³ za godz. boisko
71x42 (m), 60 z³ za godz. boisko 42x35,5 (m).
– Grupy zorganizowane* z terenu gminy Lesznowola korzystaj¹ bezp³atnie z
obiektu sportowego po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu z opiekunem
stadionu**:
– poniedzia³ek – pi¹tek w godzinach 1600-1800
– sobota – niedziela w godzinach 900-1200
– Grupy niezorganizowane (mieszkañcy Gminy Lesznowola): stadion dostêpny
bezp³atnie
– sobota-niedziela w godzinach 1200-1500 ***
* Grupa zorganizowana to grupa m³odzie¿y, uczniów szkó³, bêd¹ca pod opiek¹
osoby doros³ej:
1. kluby dla których Gmina Lesznowola jest organem prowadz¹cym
2. dru¿yny szkolne
3. dru¿yny „podwórkowe”, bior¹ce udzia³ w Edycji Rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Lesznowola
Pierwszeñstwo u¿ytkowania stadionu ww. godzinach posiadaj¹ UKS
** opiekun stadionu. Pawe³ Janus (0-22) 757- 93-99 wew. 105
*** pierwszeñstwo u¿ytkowania stadionu posiadaj¹ grupy niezorganizowane,
w okresie jesienno-zimowym mo¿na korzystaæ ze stadionu po wczeœniejszym
uzgodnieniu terminu z opiekunem stadionu
Uwagi:
Pierwszeñstwo u¿ytkowania z obiektu sportowego wobec innych podmiotów ma Zespó³ Szkó³ Publicznych w Lesznowoli.

Stadion przy ZSP w Lesznowoli
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Unihokej w Gminie Lesznowola
towej w £azach przy ulicy Ks. S³ojewskiego 1. Rozgrywki toczy³y siê na
dwóch boiskach systemem „ka¿dy z
ka¿dym”. Czas gry wynosi³ 2 x 7 min z
2 min przerw¹.

W dniach 8 i 9 listopada br. odby³y
siê Mistrzostwa Gminy Lesznowola w
Unihokeju dziewcz¹t i ch³opców Szkó³
Podstawowych oraz Gimnazjalnych.
Zawody rozgrywane by³y w hali spor-

Mistrzostwa Gminy Lesznowola Szkó³ Podstawowych w Unihokeju dziewcz¹t
Mecze
Klasyfikacja koñcowa
SP Nowa Iwiczna – SP £azy

3:6

1. miejsce Szko³a Podst. w £azach
2. miejsce Szko³a Podst. w Nowej Iwicznej

Mistrzostwa Gminy Lesznowola Szkó³ Podstawowych w Unihokeju ch³opców
Mecze
Klasyfikacja koñcowa
SP Nowa Iwiczna – SP £azy

2:10

1. miejsce Szko³a Podst. w £azach
2. miejsce Szko³a Podst. w Nowej Iwicznej

Mistrzostwa Gminy Lesznowola Gimnazjów w Unihokeju dziewcz¹t
Mecze
Klasyfikacja koñcowa
1. Gimn. Jazgarzewszczyzna – Gimn. £azy

0:5

1. miejsce Gimn. w £azach

2. Gimn. Nowa Iwiczna – Jazgarzewszczyzna

3:2

2. miejsce Gimn. Nowej Iwicznej

3. Gimn. £azy – Gimn. Nowa Iwiczna

5:1

3. miejsce Gimn. Nr 2 Jazgarzewszczyzna

W rozgrywkach Szkó³ Podstawowych
zarówno wœród dziewcz¹t jak i ch³opców
triumfowali reprezentanci z £az pokonuj¹c dru¿yny z Nowej Iwicznej. W rozgrywkach Gimnazjum dziewcz¹t wystartowa³y trzy zespo³y (Gimnazjum z Nowej Iwicznej, Prywatne Gimnazjum Nr 2
z Jazgarzewszczyzny i Gimnazjum z £az).
W meczu o pierwsze miejsce dziewczêta z Nowej Iwicznej uleg³y 1:5 dobrze
dysponowanym zawodniczkom z £az .
W rozgrywkach ch³opców bezkonkurencyjni okazali siê zawodnicy z Lesznowoli, którzy pokonali kolejno zespo³y z
Nowej Iwicznej (5:1), Jazgarzewszczyzny
(4:3) i £az (4:0). Drugie miejsce zajêli gimnazjaliœci z Jazgarzewszczyzny, za którymi uplasowa³o siê Gimnazjum w £azach.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu

Mistrzostwa Gminy Lesznowola Gimnazjów w Unihokeju ch³opców
Mecze
Klasyfikacja koñcowa
1. Gimn. Lesznowola – Gimn. Nowa Iwiczna

5:1

1. miejsce Gimn. w Lesznowoli

2. Gimn. £azy – Gimn. Jazgarzewszczyzna

2:2

2. miejsce Gimn. Nr 2 Jazgarzewszczyzna

3. Gimn. Lesznowola – Jazgarzewszczyzna

5:1

3. miejsce Gimn. w £azach

4. Gimn. Nowa Iwiczna – Gimn. £azy

3:3

4. miejsce Gimn. w Nowej Iwicznej

5. Gimn. Lesznowola – Gimn. £azy

4:0

6. Gimn. Nowa Iwiczna – Jazgarzewszczyzna

3:4

Dnia 23 listopada br. odby³y siê Mistrzostwa Gminy Lesznowola Szkó³ Podstawowych w Mini Koszykówce dziewcz¹t
i ch³opców. W rozgrywkach wystartowa³y cztery szko³y (SP
£azy, SP Nowa Iwiczna, SP Mroków, SP Lesznowola). Zawody rozpoczê³y siê minut¹ ciszy upamiêtniaj¹c¹ œmieræ tragicznie zmar³ych górników w kopalni Halemba.
W meczu otwarcia dziewczêta z £az pokona³y dzielnie
walcz¹ce zawodniczki z Mrokowa 8:3. Podobnie u ch³opców w pierwszym meczu zawodnicy ze Szko³y Podstawowej z £az wygrali z dru¿yn¹ z Nowej Iwicznej 8:6. Najbardziej emocjonuj¹cym meczem podczas ca³ego turnieju by³
mecz dziewcz¹t pomiêdzy £azami a Lesznowol¹. Losy spotkania rozstrzygnê³y siê w ostatnich sekundach, gdzie £azy
trafi³y do kosza tu¿ przed koñcowym gwizdkiem zwyciê¿aj¹c 13:12.
Wœród dziewcz¹t pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna z £az,
za któr¹ znalaz³a siê Lesznowola. Trzecim miejscem zadowoli³y siê reprezentantki ze Szko³y Podstawowej z Mrokowa. W rozgrywkach ch³opców Mistrzami Gminy Lesznowola zostali uczniowie Szko³y Podstawowej w £azach. Drugie
miejsce przypad³o Nowej Iwicznej, a trzecie podobnie jak u
dziewcz¹t dru¿ynie z Mrokowa.
Na zawodach powiatowych Gminê Lesznowola bêdzie reprezentowaæ Szko³a Podstawowa w £azach – trzymamy kciuki i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu
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£azy Mistrzami
Gminy Lesznowola
w Mini Koszykówce
Mistrzostwa Gminy Lesznowola Szkó³ Podstawowych
w Mini Koszykówce dziewcz¹t
Mecze
Klasyfikacja koñcowa
1. SP £azy – SP Mroków

8:3

1.

miejsce SP w £azach

2. SP Nowa Iwiczna – SP Lesznowola

6:10

2.

miejsce SP Lesznowola

3. SP £azy – SP Lesznowola

13:12

3.

miejsce SP Mroków

4. SP Mroków – SP Nowa Iwiczna

12:8

4.

miejsce SP Nowej Iwicznej

5. SP Lesznowola – SP Mroków

12:10

6. SP Mroków – SP Nowa Iwiczna

16:6

Mistrzostwa Gminy Lesznowola Szkó³ Podstawowych
w Mini Koszykówce ch³opców
Mecze
Klasyfikacja koñcowa
1. SP £azy – SP Nowa Iwiczna

8:6

1.

miejsce SP w £azach

2. SP Mroków – SP Lesznowola

6:4

2.

miejsce SP Nowej Iwicznej

3. SP Nowa Iwiczna – SP Lesznowola

12:7

3.

miejsce SP Mroków

4. SP £azy - SP Mroków

12:8

4.

miejsce SP Lesznowola

5. SP Lesznowola – SP £azy

16:22

6. SP Nowa Iwiczna – SP Mroków

22:4
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V Miko³ajkowy Turniej Pi³ki No¿nej
o Puchar Wójta Gminy Lesznowola

Miko³ajkowy turniej otworzy³a
Maria Jolanta Batycka-W¹sik

W dniu 8 grudnia br. w hali sportowej w £azach odby³ siê V Miko³ajkowy
Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Wójta Gminy Lesznowola. Uczestnikami rozgrywek
byli uczniowie Szkó³ Podstawowych z
klas I-III.
Tradycyjnie ju¿ po raz pi¹ty turniej
otworzy³a Pani Maria Jolanta BatyckaW¹sik, która przywita³a zaproszonych
goœci oraz g³ównych bohaterów imprezy, czyli zespo³y.
Do turnieju zg³osi³o siê piêæ zespo³ów: SP Lesznowola, SP Nowa Iwiczna,
SP Góra Kalwaria, SP £ady i gospodarz
SP £azy. Turniej rozgrywany by³ systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Dru¿yna liczy³a
6 zawodników (5 + bramkarz) i mo¿na
by³o dokonywaæ „hokejowych” zmian w
wyznaczonej strefie. Czas spotkania wynosi³ 12 min. bez przerwy i zmiany stron
boiska.

W inauguracyjnym spotkaniu spotka³y siê SP z Góry Kalwarii i SP z £ad.
Bez wiêkszych problemów zawodnicy z £ad pokonali ambitnie graj¹c¹
dru¿ynê z Góry Kalwarii 3:0.
Po kilku meczach wy³onili siê dwaj
faworyci turnieju – dru¿yny: SP £ady
i SP Lesznowola. Ww. dru¿yny spotka³y siê w siódmym meczu zawodów,
gdzie gór¹ w tym zaciêtym spotkaniu
byli zawodnicy z £ad wygrywaj¹c 3:0
i to im przypad³ Puchar Wójta Gminy
Lesznowola. Drugie miejsce zajê³a
dru¿yna z Lesznowoli, za któr¹ uplasowa³ siê zespó³ z Góry Kalwarii.
W przerwie miedzy meczami odby³ siê konkurs ¿onglerki. Najwiêcej 25 razy podbija³ pi³kê Patryk
Wojtczak z dru¿yny z Góry Kalwarii. Równie¿ wy³oniono najlepszego

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Ryszard Dusza
wrêcza dyplom zawodnikowi dru¿yny z £ad

który rozda³ wszystkim uczestnikom prezenty i s³odycze. Dekoracji
zwyciêzców dokonali radni Gminy
Lesznowola: Ryszard Dusza, Justyna
Gawêda, Wies³awa Komorowska,
£ukasz Grochala, Grzegorz Kwiatkowski, Maria Rogowska. Zamkniêcia turnieju dokona³ Pan Jacek Bulak Dyrektor Zespo³u Obs³ugi Placówek Oœwiatowych w Lesznowoli,
który zaprosi³ na kolejn¹ edycjê turnieju w przysz³ym roku.
Piotr Czachowski – jeden z Or³ów Górskiego
jednoczeœnie trener UKS Lolek

Rafa³ Skorek
G³ówny specjalista ds. sportu

bramkarza, najlepszego zawodnika i
króla strzelców. Puchar najlepiej
Klasyfikacja koñcowa
broni¹cego przy 1. SP £ady
pad³ zawodnikowi z
2. SP Lesznowola
SP w £adach – Ma3. SP Góra Kalwaria
teuszowi Zduniako4. SP £azy
wi, zaœ najlepszym
5. SP Nowa Iwiczna
zawodnikiem turnieju okaza³ siê HuWyniki Turnieju
bert Perzyna z SP w
Mecze
Wynik
Lesznowoli. Najwiê1. SP Góra Kalwaria – SP £ady
0:3
cej bramek w tur2. SP £azy – SP Lesznowola
1:2
nieju zdoby³ Jêdrzej
3. SP Nowa Iwiczna – SP Góra Kalwaria 1:5
Kowalski (SP £ady) –
4. SP £ady – SP £azy
1:0
strzeli³ a¿ 5 goli i
5. SP Lesznowola – SP Nowa Iwiczna
1:0
jemu przypad³o tro6. SP Góra Kalwaria – SP £azy
3:1
feum króla strzel7. SP £ady – SP Lesznowola
3:0
ców.
8. SP Nowa Iwiczna – SP £azy
1:3
Na ceremonii
9. SP Góra Kalwaria – SP Lesznowola
1:2
wrêczenia nagród
10. SP £ady – SP Nowa Iwiczna
3:3
pojawi³ siê Miko³aj, Wszyscy kochaj¹ Miko³aja
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Korzystaj¹c z mo¿liwoœci spotkania z
Pañstwem na ³amach Biuletynu Gminy
Lesznowola pragnê podzieliæ siê informacjami na temat naszych dzia³añ w
ostatnich miesi¹cach tego roku. Pomimo
faktu, ¿e brak prawdziwej zimy spowodowa³ zwiêkszenie liczby infekcji, a co
za tym idzie znacz¹cy wzrost liczby osób,
korzystaj¹cych z porad lekarzy, nie zapominamy o potrzebie dzia³añ profilaktycznych. W listopadzie i grudniu wiele
siê w tym temacie dzieje.
W wyniku porozumienia podpisanego miêdzy Gmin¹ Lesznowola a NZOZ
SALUS wszyscy mieszkañcy Gminy, którzy ukoñczyli 65 rok ¿ycia mieli mo¿li-

woœæ bezp³atnego zaszczepienia siê
przeciwko grypie. To nowe dzia³anie
zosta³o przyjête przez mieszkañców z
du¿¹ aprobat¹ - do tej pory ze szczepienia skorzysta³o 135 osób. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê równie¿ akcja
bezp³atnych badañ cytologicznych dla
naszych pacjentek. Zapraszamy po odbiór wyników badañ do Oœrodka Zdrowia w Mrokowie.
W dniu 30 listopada na terenie Oœrodka Zdrowia w Mrokowie odby³y siê badania densytometryczne, czyli badania
gêstoœci koœci. Z badania skorzysta³o prawie 80 osób. Badanie by³o wykonywane
z szyjki koœci udowej lub z odcinka lêdŸwiowego krêgos³upa, co znaczy, ¿e
byto znacznie bardziej miarodajne ni¿
np. badanie z nadgarstka lub koœci piêtowej. Wynik takiego badania daje podstawê do ewentualnego rozpoznania
osteoporozy i podjêcia stosownego leczenia. Po wykonaniu badania czêœæ pacjentów mia³a mo¿liwoœæ skorzystania z
konsultacji specjalisty ortopedy.

13 grudnia odby³y siê bezp³atne badania spirometryczne (badania pojemnoœci p³uc), szczególnie wskazane u osób
z przewlek³ymi schorzeniami uk³adu
oddechowego. Badania odby³y siê w
Oœrodku Zdrowia w Mrokowie. Podobne badania mia³y miejsce w Oœrodku
Zdrowia w Magdalence w miesi¹cu listopadzie.
W dniu 15 grudnia mia³y miejsce bezp³atne konsultacje specjalisty chirurga
naczyniowego.
Korzystaj¹c z mo¿liwoœci spotkania z
Pañstwem pragnê z³o¿yæ wszystkim ¿yczenia œwi¹teczne. ¯yczê Pañstwu, aby
zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia by³y czasem spokoju i radoœci, a nadchodz¹cy Nowy Rok przyniós³ ze sob¹
du¿o szczêœcia i zdrowia.
Z powa¿aniem ,
El¿bieta Rosiek
Kierownik NZOZ SALUS

NOWY KLUB AKTYWNOCI

s³ych 18.15-19.15 Erick Onepunga Yongo

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.

...joga...
zajecia sta³e pn-œr 18.30 Rafa³ Orkisz

Aktualnoci

...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
...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....

Nowy dodatek do zasi³ku rodzinnego
z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego
dla dzieci w zerówce
W dniu 23 listopada 2006 r. Senat RP
przyj¹³ ustawê z dnia 16 listopada 2006
r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.
Zmiana ta dotyczy dzieci, które od
wrzeœnia 2006 r. rozpoczê³y obowi¹zkowe roczne przygotowanie przedszkolne
tzw. „zerówki”. Ustawa zacznie obowi¹-
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...szycie...
sama przerób swoj¹ sukiennkê zajêcia
sta³e pn 11.00-13.00 Bo¿ena S³awek

zywaæ od dnia 1 wrzeœnia. Jednak ju¿
teraz rodziny uprawnione do zasi³ku rodzinnego (a zatem o dochodzie na osobê nie wy¿szym ni¿ 504 z³ lub 583 z³,
gdy dziecko jest niepe³nosprawne) mog¹
w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Lesznowoli Dzia³ Œwiadczeñ Rodzinnych pok. nr 7 sk³adaæ wnioski o

przyznanie dodatku z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego. Przys³uguje on jednorazowo w kwocie 100 z³.
Obowi¹zek z³o¿enia przez osobê zainteresowan¹ wniosku wynika z wnioskowanego charakteru wszystkich
œwiadczeñ rodzinnych. Wobec faktu, i¿
roczne przygotowanie przedszkolne
jest obowi¹zkowe dla wszystkich szeœciolatków nie ma potrzeby do³¹czaæ do
wniosku zaœwiadczenia z przedszkola
lub szko³y.
Aleksandra Wiœniewska
Podinspektor GOPS
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Przemoc domowa
Dom rodzinny, postrzegamy jako
œrodowisko mi³oœci i opieki, bezpieczne i ciep³e miejsce domowego ogniska, schronienie przed ca³ym z³em zewnêtrznego œwiata. Jednak dla wielu
ludzi dom rodzinny jest miejscem terroru i cierpienia, zagro¿enia i poni¿enia, lêku i rozpaczy. Do niedawna
niewiele o tym mówiono i pisano, z
wyj¹tkiem koszmarnych opowieœci o
„rodzinach z marginesu”, stanowi¹cych w œwiadomoœci spo³ecznej znikomy u³amek populacji.
Od kilku lat w Polsce coraz czêœciej
pos³ugujemy siê terminem „przemoc
w rodzinie” lub nieco ³agodniejszym
„przemoc domowa”. W poszukiwania
skutecznych form przeciwdzia³ania
przemocy w rodzinie i pomagania jej
ofiarom anga¿uje siê wielu profesjonalistów i wolontariuszy, organizacji
pozarz¹dowych i specjalistycznych instytucji. Nie jest to ³atwe zadanie bowiem, œrodowisko rodzinne jest i powinno byæ skutecznie chronione
przed ingerencjami zewnêtrznymi.
Zajmowanie siê przemoc¹ domow¹
wymaga zarówno wnikliwego rozumienia z³o¿onoœci zjawisk wystêpuj¹cych w ¿yciu rodzinnym, jak i szczególnej troski i rozwagi w trakcie interwencji.
Czêsto przejawy przemocy domowej s¹ spektakularne i nie mamy ¿adnych w¹tpliwoœci w jej rozpoznawaniu. Potrzebne jest jednak okreœlenie
praktycznych kryteriów wskazuj¹cych
na obecnoœæ przemocy w bardziej z³o¿onych przypadkach.
Wed³ug roboczej definicji, przyjmowanej przez polskich specjalistów,
przemoc domowa to:
dzia³anie lub zaniechanie dokonywane w ramach rodziny przez jednego z jej cz³onków przeciwko pozosta³ym, z wykorzystaniem istniej¹cej lub
stworzonej przez okolicznoœci przewagi si³ lub w³adzy, godz¹ce w ich prawa lub dobra osobiste, a w szczególnoœci w ich ¿ycie lub zdrowie (fizyczne czy psychiczne), powoduj¹ce u
nich szkody lub cierpienie.
W przemocy domowej najbardziej
istotna jest demonstracja i wykorzystanie si³y lub w³adzy w sposób, który jest krzywdz¹cy dla innych cz³on-

ków rodziny. Na przemoc w rodzinie
mo¿na spojrzeæ z perspektywy prawnej, moralnej, psychologicznej i spo³ecznej.
Z punktu widzenia prawa przemoc
w rodzinie to przestêpstwo, którego
odmiany okreœlone s¹ w ró¿nych kodeksach i odpowiednio karane. Najczêœciej stosowany artyku³ 184 kodeksu karnego (w nowym k.k. art.
207*) dotyczy znêcania siê fizycznego lub moralnego nad cz³onkiem rodziny i przewiduje karê pozbawienia
wolnoœci od 6 miesiêcy do 5 lat.
Perspektywa moralna pokazuje, ¿e
dokonywanie przemocy to krzywdzenie s³abszego i jest z³em moralnym.
Sprawca powinien podlegaæ sankcjom
w³asnego sumienia i potêpieniu ze
strony innych ludzi. Moralna ocena
przemocy powinna powstrzymywaæ
sprawców i motywowaæ œwiadków do
pomagania.
Psychologiczne spojrzenie na przemoc domow¹ zwraca nasz¹ uwagê na
cierpienie i bezradnoœæ ofiary, ods³ania
mechanizmy wewnêtrzne i sytuacyjne steruj¹ce przemoc¹ oraz z³o¿one procesy interakcji miêdzy sprawc¹ i ofiar¹. Psychologiczne zrozumienie przemocy odgrywa
podstawow¹ rolê przy pomaganiu ofiarom w wyzwalaniu siê od przemocy i w
naprawianiu szkód jakie poczyni³a w ich
¿yciu.
„Niebieska Linia” to has³o, w którym mieszcz¹ siê
trzy wa¿ne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie.
Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie „Niebieska Linia”. Jest to organizacja pozarz¹dowa, która od
1995 roku na zlecenie Pañstwowej
Agencji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych dzia³a przy Instytucie
Psychologii Zdrowia PTP. Jednym z
zadañ Pogotowia „Niebieska Linia”
jest prowadzenie ogólnopolskiego
telefonu interwencyjno-informacyjnego dla osób krzywdzonych przez najbli¿szych (0-801-1200-02), który czynny jest w dni powszednie i soboty w
godz. 10.00 - 22.00 a w niedziele i
œwiêta w godz. 10.00 - 16.00. Ofiary

przemocy domowej mog¹ tak¿e
kontaktowaæ siê pracownikami
„Niebieskiej Linii” dzwoni¹c pod nr
022/666-00-60 (pon-pt godz.10.0022.00). Osoby telefonuj¹ce do „Niebieskiej Linii” mog¹ uzyskaæ pomoc
psychologiczn¹, wsparcie, porady
prawne oraz informacje o placówkach, które udzielaj¹ pomocy w pobli¿u miejsca zamieszkania klienta.
W ponad po³owie przypadków
zg³aszanych do Pogotowia „Niebieska
Linia” czynnikiem towarzysz¹cym stosowaniu przemocy przez sprawcê jest
alkohol.
Pracownicy „Niebieskiej Linii” podejmuj¹ tak¿e interwencje na rzecz
osób pokrzywdzonych w celu u³atwienia uzyskania w³aœciwej pomocy w
œrodowiskach lokalnych, wspó³pracuj¹ z instytucjami, których przedstawiciele stykaj¹ siê ze zjawiskiem przemocy domowej tj. z policj¹, pomoc¹
spo³eczn¹, placówkami lecznictwa
odwykowego i in. Pogotowie prowadzi równie¿ dzia³alnoœæ edukacyjn¹ i
profilaktyczn¹ poprzez prowadzenie
seminariów szkoleniowych dla przedstawicieli ró¿nych s³u¿b, które pomagaj¹ ofiarom przemocy domowej.
Pogotowie realizuje równie¿ œrodowiskowy Program Pomocy dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie. W ramach tego
programu prowadzone s¹ grupy terapeutyczne dla osób krzywdzonych
przez swoich najbli¿szych – doros³ych
i dzieci oraz prowadzone s¹ konsultacje i spotkania indywidualne.
Trudno oszacowaæ dok³adnie rozmiary przemocy domowej w Polsce. Ka¿dego roku do s¹du zg³aszanych jest zaledwie kilkanaœcie tysiêcy spraw o znêcanie siê nad rodzin¹, ale policja w tym
czasie rejestruje oko³o miliona tzw.
„awantur w rodzinie”, do których jest
wzywana. Kilkanaœcie procent doros³ych
kobiet podaje w badaniach, ¿e zosta³y
uderzone przez mê¿a, a 40% kobiet uwa¿a, ¿e sprawienie lania dziecku jest zwyk³¹ metod¹ wychowawcz¹. Fragment
ksi¹¿ki „O przemocy domowej – poradnik dla lekarza pediatry” pod redakcj¹;
dr Jerzego Mellibrudy, Renaty Durdy, Doroty Sasal. Pañstwowa Agencja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Warszawa 1998
Janina Klocek
Pracownik socjalny GOPS
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Zachowajmy historiê
Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli podejmuje dzia³ania celem zdobycia informacji zwi¹zanych z regionem,
„NASZEJ MA£EJ OJCZYZNY” – Gminy
Lesznowola.
Na pewno na terenie gminy znajduj¹
siê osoby posiadaj¹ce wiedzê o miejscowoœciach, w których przysz³o im mieszkaæ lub które odwiedzaj¹.
Bêdzie nam niezmiernie mi³o, je¿eli
uda siê zebraæ grupkê osób zainteresowanych tematem, pragn¹cych zdobyæ i
udostêpniæ materia³ na temat w³asnej lub
wybranej miejscowoœci z terenu gminy.
Na tereny gminy przybywaj¹ nowi

mieszkañcy, którzy poszukuj¹ informacji przybli¿aj¹cych im historiê, przyrodê
i obyczaje miejscowoœci, w których
mieszkaj¹ i tworz¹ wspólnotê lokaln¹.
Nasz pomys³ wynika z potrzeby chwili, któr¹ nale¿y wykorzystaæ i podj¹æ
dzia³ania, aby ka¿da miejscowoœæ w
gminie by³a ujêta w opracowaniu ksi¹¿kowym, opisuj¹cym nasz¹ lokaln¹ historiê.
W zwi¹zku z powy¿szym, zapraszamy wszystkie osoby chêtne do wziêcia
udzia³u w realizacji naszego pomys³u o
kontakt z Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
w Lesznowoli.

Po zebraniu konkretnych materia³ów,
biblioteka zobowi¹zuje siê do przeprowadzenia korekty i wydania odpowiedniej pozycji ksi¹¿kowej „NASZA MA£A
OJCZYZNA” – Gmina Lesznowola.
Nasz adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli
ul. Gminnej Rady Narodowej 60 (budynek Urzêdu Gminy pok. nr 1)
05-506 Lesznowola
tel. 0-22 736-19-34
Z bibliotekarskim pozdrowieniem
Danuta Bucholc
Dyrektor GBP

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

Artystyczne
zmagania
W dniach 16-18 listopada 2006 r. w
sali widowiskowej œwietlicy w £azach
odbywa³y siê III Gminne Teatralia, w których jak co roku bra³y udzia³ zespo³y artystyczne i teatralne dzia³aj¹ce w naszej
gminie w szko³ach, œwietlicach i przy
Gminnym Oœrodku Kultury. Do konkursu zg³oszono 11 spektakli. Ich wysoki poziom artystyczny by³ mi³ym zaskoczeniem zarówno dla jurorów jak i dla publicznoœci. W dniach przegl¹du kolejne
prezentacje ogl¹dane by³y z wielkim skupieniem i zainteresowaniem. Jurorzy
mieli bardzo trudne zadanie przy ocenie i wytypowaniu zwyciêzców.
„… szczególne uznanie nale¿y siê
nauczycielom, re¿yserom, instruktorom
i wszystkim tym, którzy przygotowywali dzieci, za ich starannoœæ i profesjonalizm za to, ¿e spektakle zagrane by³y z
olbrzymim wdziêkiem i swobod¹”– to
s³owa przewodnicz¹cego jury Wojciecha
Sanejko.
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Filia w Mysiadle ul. Okr¹g 13
Czynna: Poniedzia³ek
Œroda
1500-2000
Czwartek
Pi¹tek
10-15

Do powy¿szego uznania do³¹czam
swoje podziêkowanie wszystkim mi³oœnikom teatru, tej trudnej formy przekazu artystycznego, za pracê, któr¹ w³o¿yli podczas przygotowañ do Teatraliów.
Podczas Gali Teatralnej w dniu 18 listopada trofea przyznane przez Jury
wrêcza³a Maria Jolanta Batycka-W¹sik
wójt gminy Lesznowola.
PROTOKÓ£ III Gminnych Teatraliów
Jury w sk³adzie:
– Agnieszka Mioduszewska-Korni³ow –
dziennikarka, filolog, teatrolog,
– Jerzy Góralczyk – aktor filmowy i teatralny,
– Wojciech Sanejko – aktor teatru GO
– przewodnicz¹cy,
po obejrzeniu 11 spektakli, przyzna³o:
Z£OTE MASKI dramatyczne za spektakle:
l „Marzenia do spe³nienia” – gimnazjum ZSP w Mrokowie
l „Bajka o smutnym osio³ku” – Niepubliczna Szko³a Podstawowa nr 72 w
JazgarzewszczyŸnie

l „Wielkie Granie” – Zespó³ tanecznowokalny GOK £adne Kwiatki
l „Antybajki” – Ko³o Teatralne ZSP w
Nowej Iwicznej
Z£OTE MASKI dramatyczne dla DRAMATURGA:
l Marty Radziach (ucz.gimnazjum ZSP
w Mrokowie) za scenariusz spektaklu
„Marzenia do spe³nienia”
l Magdaleny Klocek (pracownik GOK)
za scenariusz spektaklu „Romeo i Julia w bezczasie i bezmyœle”,
SREBRNE MASKI dramatyczne za spektakle:
l „O krasnoludkach i sierotce Marysi”
– kl. IV ZSP w Mrokowie
l „Worek z bajkami” – kl. III ZS w £azach
MASKI dramatyczne WYRÓ¯NIEÑ III
Gminnych Teatraliów dla:
l spektaklu „Mówiliœmy przez radio”
dla Szkolnego Ko³a Teatralnego z ZSP
w Nowej Iwicznej,
l Natalii Konofalskiej (ucz. kl. III ZSP
w Mrokowie) – za rolê Czerwonego
Kapturka i Brzydkiego Kacz¹tka
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l Olgi Krawczyk (ucz. kl.IV ZSP w Mrokowie) za rolê Marysi Sierotki,
l Karoliny Chrzanowskiej (ucz. ZSP w
Lesznowoli) za rolê Baby Jagi,
l Adama Kowalczyka (ucz. gimnazjum
w Mrokowie) za swobodê i dojrza³oœæ
aktorska w roli Romka,
l Natalii D¹browskiej (ucz. kl. III ZS w
£azach) za ruch sceniczny i rolê narratora.
Dyplomy III Gminnych Teatraliów dla:
l Patrycji Gajewskiej (ucz. ZSP w Mrokowie) za rolê ¯aby w „Brzydkim Kacz¹tku”,
l Paw³a Janiszewskiego (ucz. ZSP w
Mrokowie) za rolê Kota w „Ambarasie w Bajkowym Lesie”
l Piotra Januszewskiego (ucz. SZP w
Nowej Iwicznej) za rolê Dyrektora w
„Mówiliœmy przez radio”
l Grzegorza Kraszewskiego (ucz ZSP w
Nowej Iwicznej) za rolê pana Kiki (reportera) w „Mówiliœmy przez radio”
l Sebastiana Micha (ucz. ZSP w Mrokowie) za rolê Lisa Sade³ko w „O krasnoludkach i sierotce Marysi”
l Joanny Tabaki (ucz. ZSP w Lesznowoli) za rolê wnuczki w „Babie Jadze i
reszcie”
W nagrodê za udzia³ w III Gminnych
Teatraliach m³odsze dzieci obejrza³y
spektakl „Dzikie ³abêdzie” w wykonaniu
teatru Koliber, w dniu 22 listopada br. o
godz 1300, natomiast gimnazjaliœci zobacz¹ spektakl „Metro-ekstraspekcja” w
wykonaniu Teatru Tañca Wspó³czesnego
„Wielka potrzeba sztuki”, w dniu 14
grudnia br. o godz. 1600.

Kolejnym znacz¹cym artystycznym
wyzwaniem by³ og³oszony we wrzeœniu
przez Gminny Oœrodek Kultury w Lesznowoli Konkurs Literacki „Komunikacja
we wspó³czesnym œwiecie”. Jego rozstrzygniêcie nast¹pi³o równie¿ podczas
Gali teatralnej 18 XI.
PROTOKÓ£
z posiedzenia Komisji
Konkursu Literackiego
W dniu 15.11.2006 Komisja w sk³adzie:
– Agnieszka Mioduszewska – Korni³ow
– filolog, kulturoznawca, dziennikarka, – przewodnicz¹ca
– Anna Jastrzêbska – redaktor czasopism,
– Karolina ¯al–Ko³odziejczyk – dziennikarka, wspó³pracuje na sta³e z wydawnictwem Egmont,
zdecydowa³a o przyznaniu nagród i wyró¿nieñ w konkursie „Komunikacja we
wspó³czesnym œwiecie”. Na konkurs
wp³ynê³y 23 prace, w tym 22 z klas gimnazjalnych i 1 ze szko³y podstawowej. Z
tego powodu nie dokona³yœmy podzia³u na kategorie szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych.
I miejsce: Patrycja Swacha, lat 13, szko³a
w Lesznowoli za wiersz „Nowe nauczanie”;
II miejsce: Grzegorz Wysocki, III klasa
gimnazjum w £azach za pracê „M³odoœci, Ty nad poziomy wylatuj”;
III miejsce: Olga Rycek, lat 13, szko³a w
Lesznowoli za pracê konkursow¹ „Komunikacja we wspó³czesnym œwiecie”;

Wyró¿nienia:
I wyró¿nienie: Marcin Borys, lat 13, szko³a
w Lesznowoli za pracê „ Jaœko NiedŸwiedŸ i obcy wywiad”,
II wyró¿nienie: Monika Wijatkowska, III
klasa gimnazjum w £azach za pracê
„Internetowa znajomoœæ”,
III wyró¿nienie: Magdalena Gajcy, III klasa gimnazjum w £azach za pracê:
„Kartki z dziennika Weroniki S.”,
IV wyró¿nienie: Marcin Urbañski, III klasa gimnazjum w £azach za pracê: „Trening”,
Wyró¿nienie specjalne: Adrianna Pogodziñska, klasa VI szko³a w Nowej Iwicznej;
A oto nagrodzony I miejscem wiersz:
Patrycja Szwacha „Nowe nauczanie”
Gdy s³oneczko zacznie œwieciæ
Ju¿ do szko³y œpiesz¹ dzieci.
Zewsz¹d s³ychaæ g³oœne s³owa.
Rozpoczyna siê rozmowa:
– Co z polskiego jest zadane?
– Ile lekcji dzisiaj mamy?
– Z angielskiego jest klasówka!
– ChodŸcie poæwiczymy s³ówka!
A tu nagle dzwoni dzwonek,
Lecz to rozmów nie jest koniec.
Bo chodŸ cichnie potok s³ów,
To liœciki wejd¹ w ruch.
Tajne skróty, SMSy,
Œmieszne miny, dziwne gesty,
Nad tym wszystkim siê unosi
G³os zza biurka, który prosi:
„Miast siê z Wami mêczyæ tu, podam
stronê WWW…”
Aleksandra Liwiñska
Dyrektor GOK

Têcza znów
Laureatem
W dniach 17-19 listopada Zespó³ Ludowy Têcza, dzia³aj¹cy
przy Gminnym Oœrodku Kultury
w Lesznowoli od XX lat, bra³
udzia³ w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Grup Œpiewaczych „Ziemia i
Pieœñ” w Szprotawie na ziemi lubuskiej.
W opinii Komisji Konkursowej festiwalu, nasz zespó³ przedstawi³ trudny
repertuar, wymagaj¹cy i niespotykany.
Doceniono wysok¹ kulturê wykonawcz¹

zaprezentowan¹ przez œpiewaków oraz
rozwój kapeli towarzysz¹cej zespo³owi.
Têcza znalaz³a siê w gronie 6 laureatów festiwalu wy³onionych spoœród 36
zespo³ów bior¹cych udzia³ w przegl¹-

dzie. Serdecznie gratulujemy kolejnego
sukcesu!
Aleksandra Liwiñska
Dyrektor GOK
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K A L E N D A R I U M
Gminnego Orodka Kultury w Lesznowoli
grudzieñ 2006 – styczeñ 2007
W iêcej szczegó³ów znajd¹ PPañstwo
añstwo na stronie internetowej GOK www
.gok-lesznowola.pl lub tel. 022 757 92 09
www.gok-lesznowola.pl
Tytu³

Termin

Miejsce

Godzina

10 grudnia

Adwentowy
koncert HARF
GOTYCKICH

Koció³ w
Magdalence

19

00

14 grudnia

METRO ekstraspekcja

£azy, wietlica
ul. Przysz³oci 8

16

00

30 grudnia

Koncert
wi¹teczny
zespo³u
SKALDOWIE
„Nasze
Betlejem”

Koció³ w Starej
Iwicznej

17

00

6 stycznia

Wieczór
Francuski

Restauracja
Ceregiela
Lesznowola
ul. Jednoci 2

19

00

14 stycznia

Wieczór Kolêd

Koció³ w
Magdalence

19

00

Uwagi
w wykonaniu Duetu studentek harfy
Akademii Muzycznej w Warszawie
w klasie prof. Urszuli Mazurek:
Zuzanny Sawickiej, Agaty Jab³onowskiej
W programie miêdzy innymi us³yszymy:
Kompozycje Bernarda Andreasa,
Barokowe kompozycje Hendla i Pachelbela
•
Polkê Jacquesa Pressa
•
Sentymentalne pieni w³oskie
Wstêp wolny
Spektakl Teatru Tañca Wspó³czesnego
„Wielka Potrzeba Sztuki”
Szko³y Wy¿szej im. Bogdana Jañskiego,
pod kierownictwem i w choreografii
Jaros³awa Wojciechowskiego
Nagroda dla gimnazjalistów za III Gminne Teatralia
Wstêp wolny
Koncert czêciowo sponsorowany
przez so³ectwo Nowa Iwiczna
ze szczególnym uwzglêdnieniem SENIORÓW
Wstêp wolny
Karnawa³owy wieczór taneczno- muzyczny z czêci¹
artystyczn¹ w rytmie kankana, przy akompaniamencie
duetu akordeonowego i DJ - ja z francuskim menu
iloæ miejsc ograniczona!!!
Kolêdowanie z udzia³em zespo³ów GOK
i zaproszonych Goci
Wstêp wolny

W roku 2007 GOK planuje: INTERESUJ¥CE WYCIECZKI, ju¿ od stycznia mo¿na zg³aszaæ swój udzia³
(wiêcej szczegó³ów na stronie: www.gok-lesznowola.pl)
30 czerwca
-6 lipca

SZLAKIEM STOLIC NADBA£TYCKICH
Wilno – Ryga – Tallin

27-31 sierpnia

SASKI SZLAK
Karkonosze – Drezno – Szwajcaria Saksoñska

Turystyka kulturalna
program wyjazdu planowany
z uwzglêdnieniem ¿yczeñ naszych
wycieczkowiczów

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 taneczno-wokalny £ADNE KWIATKI (taniec ludowy, nowoczesny, œpiew, etiudy baletowe, widowiska muzycznoteatralne) 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,
l pracownia tkacka PENELOPA – stara
szko³a w £zach, róg Al. Krakowskiej i
ul. £¹cznoœci – œroda 1500-1900,
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l zajêcia ruchowe dla kobiet – taniec,
elementami jogi i choreoterapii –
œwietlica w £azach – poniedzia³ki i
czwartki 1830-1930 (na zajêcia konieczna jest karimata),
l gra na keyboardzie – w œwietlicy w
£azach, ul. Przysz³oœci 8 – pi¹tek
1600-1800
l taniec towarzyski, Brawo Bis – szko³a
w Lesznowoli - poniedzia³ek 1500-1715,
czwartek 1745-1845, œwietlica w Zgorzale – œroda 1700-1800.

