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W y d a r z e n i a
Gmina Lesznowola Laureatem
God³a Promocyjnego TERAZ POLSKA
21 maja 2007 roku zakoñczy³a siê XVII
edycja Konkursu „TERAZ POLSKA”. Doœwiadczenia tych lat wykaza³y, ¿e wysoka pozycja Laureatów God³a to wyj¹tkowy kapita³ reputacji spo³ecznej i wzmocnienie przewagi konkurencyjnoœci.
W bie¿¹cym roku, oprócz najlepszych
produktów i us³ug, które dziêki swoim
walorom jakoœciowym, technologicznym
i u¿ytkowym s¹ wzorcem dla innych, po
raz pierwszy nagrodzono gminy.
Laureatami zosta³y najlepsze gminy w
Polsce ocenione pod wzglêdem gospodarnoœci oraz atrakcyjnoœci dla mieszkañców i inwestorów.
Wysoka Kapitu³a Polskiego God³a Promocyjnego pod przewodnictwem Pana
prof. Micha³a Kleibera uzna³a, ¿e Gminy
– Laureatów wyró¿nia spoœród innych

uznana jakoœæ potwierdzona eksperckimi badaniami. Jurorzy zwrócili
ogóln¹ uwagê na nastêpuj¹ce zagadnienia: struktura i charakterystyka elementów gospodarki gminy, stopieñ rozwoju infrastruktury technicznej,
strategia inwestycyjna,
polityka jakoœci Urzêdu
Gminy, dotychczasowe
formy promocji gminy, Wielka Gala w Teatrze Wielkim – na scenie uhonorowane samorz¹dy
sposób realizacji polityki spo³ecznej.
Krzysztof Przyby³ w swoim przemówieW tej edycji Konkursu wybrano 9 niu stwierdzi³, i¿ God³o „Teraz Polska” zogmin z ca³ej Polski: 3 wiejskie, 3 miej- bowi¹zuje do wysokich standardów we
skie i 3 miejsko-wiejskie. Na ich czele wszystkich aspektach dzia³alnoœci, a jedznalaz³a siê Lesznowola. Prezes Zarz¹- noczeœnie daje motywacjê do bycia lidedu Fundacji God³a Promocyjnego – Pan rem jakoœci i wizytówk¹ naszego Kraju,
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buduj¹c¹ dobry wizerunek Polski w
œwiecie.
Uroczystoœæ wrêczenia dyplomów
gratulacyjnych odby³a siê w Belwederze.
W imieniu Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyñskiego wrêcza³ je Przewodnicz¹cy
Kapitu³y Pan prof. Micha³ Kleiber. W liœcie skierowanym do Laureatów Prezydent napisa³: „Polskie God³o Promocyjne „Teraz Polska to presti¿owe wyró¿nienie, przyznawane najlepszym z najlepszych. Nagradzane s¹ nim produkty i
us³ugi o najwy¿szej jakoœci. Bia³o-czerwone God³o jest jak markowy stempel,
który oznacza niezawodnoœæ, innowacyjnoœæ, nowoczesnoœæ, efektywnoœæ dzia³ania. Jest to tak¿e znak tego, czym nasz
kraj i nasza gospodarka mog¹ siê chlubiæ; tego, co warto promowaæ i upowszechniaæ nie tylko na rodzimym, lecz
tak¿e na unijnym i miêdzynarodowym
rynku.
Tegoroczna uroczystoœæ, zamykaj¹ca
XVII edycjê konkursu, ma swój wymiar
szczególny. Po raz pierwszy Polskie God³a Promocyjne „Teraz Polska” przyznano w nowej kategorii – uhonorowane
nimi zostaj¹ najlepsze gminy. Z wielkim
uznaniem odnoszê siê do tej ciekawej i

po¿ytecznej inicjatywy, rozszerzaj¹cej
formu³ê konkursu.
Z du¿¹ satysfakcj¹ myœlê o premiowaniu God³em Promocyjnym polskich gmin.
To presti¿owe wyró¿nienie kojarzyæ, siê
bêdzie odt¹d nie tylko z przedsiêbiorczoœci¹., ale i z samorz¹dnoœci¹. Gospodarni i pomys³owi mo¿emy byæ przecie¿
nie tylko na w³asny rachunek, lecz tak¿e
we wspólnocie. Samorz¹dnoœæ to znakomita droga mobilizowania ludzkiej, energii oraz budowania pozytywnego wizerunku lokalnej spo³ecznoœci i ca³ego kraju. Laureatami zosta³y gminy, które wyró¿niaj¹ siê gospodarnoœci¹ s¹ atrakcyjne dla mieszkañców, sprzyjaj¹ przedsiêbiorczoœci i przyci¹gaj¹ inwestorów, i
których urzêdy s¹ wzorowo i przyjaŸnie
dla mieszkañców zorganizowane. Ka¿da
z tych gmin to piêkna wizytówka uzdolnieñ i mo¿liwoœci Polaków.
Wy³onieni z tak elitarnego grona laureaci – w kategorii najlepszych produktów i us³ug, najlepszych produktów regionalnych oraz najlepszych gmin – maj¹
prawo do dumy i satysfakcji. Wszystkim
bohaterom tegorocznej Gali pragnê z³o¿yæ bardzo serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Podziwiamy Pañstwa doko-

Laureatka konkursu
Samorz¹dowiec-Spó³dzielca 2006
Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-W¹sik zosta³a laureatem konkursu „SAMORZ¥DOWIEC – SPÓ£DZIELCA”, organizowanego przez Krajow¹
Radê Spó³dzielcz¹ i redakcjê magazynu
„Têcza Polska”.

Prezes Zarz¹du Krajowej Rady Spó³dzielczej Pan Alfred Domagalski stwierdzi³, ¿e przedstawiciele lokalnego samorz¹du s¹ wa¿nymi partnerami dla dzia³aj¹cych na danym terenie instytucji spó³dzielczych i przedsiêbiorców.
Z myœl¹ o najbardziej ¿yczliwych dla
ruchu spó³dzielczego samorz¹dowcach powsta³ Konkurs „Samorz¹dowiec-Spó³dzielca”.
Od piêciu lat ruch
spó³dzielczy typuje
najlepszych i dziêkuje im podczas
uroczystego spo-

nania i jesteœmy z nich dumni — bo s¹
one œwiadectwem, jak trafne jest has³o
„Teraz Polska”, mówi¹ce o ci¹gle rosn¹cych polskich mo¿liwoœciach. ¯yczê Pañstwu kolejnych sukcesów i powodzenia
w Pañstwa dzia³alnoœci, umacniaj¹cej pozytywny wizerunek polskiej gospodarki
i polskiego spo³eczeñstwa”.
Wieczorem, podczas Koncertu Galowego w Teatrze Wielkim w Warszawie
zosta³y wrêczone wszystkim nagrodzonym symboliczne statuetki. Zarówno
dyplom, jak i statuetkê odebra³a Pani
Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt Gminy Lesznowola.
W rozmowach z przedstawicielami
mediów Wójt Gminy podkreœli³a wyj¹tkowoœæ Konkursu God³a Promocyjnego
„TERAZ POLSKA” oraz swoj¹ wielk¹ radoœæ i dumê znalezienia siê Lesznowoli
w I edycji wœród Gmin – Laureatów. Podkreœli³a, ¿e jest to zas³uga ca³ego Samorz¹du Gminy, Pracowników Urzêdu i
gminnych jednostek organizacyjnych, a
tak¿e wszystkich Mieszkañców Gminy
Lesznowola. God³o stanowiæ bêdzie z
ca³¹ pewnoœci¹ wyj¹tkowo cenne i przydatne narzêdzie buduj¹ce markê oraz
presti¿ gminy.

tkania. Najlepszych samorz¹dowców,
którzy wyró¿niaj¹ siê swoj¹ ¿yczliwoœci¹
dla ruchu spó³dzielczego zg³aszaj¹ do
udzia³u w konkursie sami spó³dzielcy
za poœrednictwem pe³nomocników regionalnych Krajowej Rady Spó³dzielczej.
Od pocz¹tku bie¿¹cego roku regionalni pe³nomocnicy KRS przeprowadzali
konsultacje z przedstawicielami spó³dzielni w celu wy³onienia najlepszych,
wyró¿niaj¹cych siê ¿yczliwoœci¹ i dobr¹
wspó³prac¹ ze spó³dzielcami samorz¹dowców.
W tym roku – za umacnianie i rozwój
samorz¹du spó³dzielczego oraz za owocn¹ wspó³pracê ze spó³dzielcami w
2006 r. – honorowym tytu³em “Samorz¹dowiec-Spó³dzielca” nagrodzonych zosta³o 20 laureatów, a wœród nich Maria
Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt Gminy
Lesznowola.

Wójt Gminy Lesznowola z Sekretarzem Gminy, prezydentem Rzeszowa,
wójtem Gminy Laszki (woj. podkarpackie) oraz Prezesem Rady Nadzorczej
Banku Spó³dzielczego w Piasecznie
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Uroczystoœæ wrêczenia tytu³ów “Samorz¹dowiec-Spó³dzielca” odby³a siê w
sali konferencyjnej Krajowej Rady Spó³dzielczej w dniu 22 maja 2007 r. z udzia³em Jaros³awa Zieliñskiego, Sekretarza
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Pe³nomocnika Rz¹du do Spraw Samorz¹du Terytorialnego.

Szanowni Pañstwo Spó³dzielcy,
Mam zaszczyt z³o¿yæ bardzo serdeczne podziêkowanie za nominowanie mojej osoby do tytu³u Samorz¹dowiec-Spó³dzielca. Jest to dla mnie wielkie wyró¿nienie i powód do dumy. Jestem zawsze gotowa wspieraæ m¹dre i szlachetne
przedsiêwziêcia wa¿ne dla gospodarki i rozwoju Gminy Lesznowola oraz poprawy warunków ¿ycia naszych Mieszkañców.
Maria Jolanta Batycka-W¹sik
Wójt Gminy Lesznowola

SAMORZ¥DOWE FORUM KOBIET
Kobiece Forum Samorz¹dowe przy
Fundacji Demokracji Lokalnej powsta³o w czerwcu 2005 roku. Celem Forum sta³o siê wymienianie doœwiadczeñ, podnoszenie kwalifikacji, integracja œrodowiska oraz dawanie wzajemnego wsparcia paniom pe³ni¹cym
funkcjê burmistrza, wójta lub prezydenta miasta. Kobiety na tych stanowiskach to jedynie oko³o 6% osób
pe³ni¹cych te funkcje. Na dzieñ dzisiejszy zrzeszonych w Forum jest 51
pañ spoœród 160 pe³ni¹cych w Polsce funkcjê burmistrza, wójta lub
prezydenta miasta.
W dniach 26-27 czerwca br. kolejne Kobiece Forum Samorz¹dowe odby³o siê na zaproszenie Wójta Gminy
Marii Jolanty Batyckiej-W¹sik – w Gminie Lesznowola.
Do Lesznowoli zjecha³y Panie dos³ownie ze wszystkich stron Polski.
Mia³y okazjê obejrzeæ dok³adnie
nasz¹ gminê, poznaæ ekonomiczne
wskaŸniki lesznowolskiego bud¿etu,

poznaæ techniki relaksacyjne, a tak¿e uczestniczyæ w warsztatach poœwiêconych autoprezentacji, kontaktach z mediami i zarz¹dzaniu czasem. Jednym z najwa¿niejszych
punktów programu by³o spotkanie z
Pos³em Parlamentu Europejskiego
Pani¹ Gra¿yn¹ Staniszewsk¹, zaproszon¹ na spotkanie z w³odarzami
gmin przez Pani¹ Barbarê Imio³czyk
– Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Pani Pose³ przedstawi³a belgijskie rozwi¹zania tras rowerowych (1200 km) oraz bardzo ciekawe projekty nowych œcie¿ek dla jednoœladów wokó³ Morza Ba³tyckiego i
przez ca³¹ Polskê – wzd³u¿ Wis³y. Projekty te spotka³y siê z wielkim zainteresowaniem i wszystkie uczestniczki uzna³y, ¿e mo¿e to byæ znakomita
promocja gmin i regionów.
By³a to tak¿e okazja do spotkania
z przedstawicielami Samorz¹du Gminy Lesznowola: Mari¹ Jolant¹ Batyck¹-W¹sik – Wójtem Gminy, Hann¹

Pani Burmistrz Pilawy, dziêkuje Wójtowi Lesznowoli za ciep³e przyjêcie

Kosik – Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy,
Mariol¹ Uczkiewicz-Kampczyk – Sekretarzem Gminy, El¿biet¹ Ob³uska –
Skarbnikiem Gminy, Wies³aw¹ Komorowsk¹ – Przewodnicz¹c¹ Komisji Polityki Gospodarczej i Bo¿enn¹ Korlak
– Przewodnicz¹c¹ Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy.
Goœcie byli zainteresowani osi¹gniêciami Samorz¹du Lesznowoli,
wskaŸnikami ekonomicznymi oraz
przyjêtymi rozwi¹zaniami.
Zajêcia odby³y siê w Zespole Szkó³
w £azach. Szko³ê zaprezentowa³a Dyrektor Zofia Doktorska. Zarówno nasze szko³y, stadiony, Urz¹d Gminy, jak
i ulice, chodniki, czy budynki socjalne zrobi³y na uczestnikach Konferencji du¿e wra¿enie. Panie wyjecha³y od
nas i z wielkim baga¿em nowych wra¿eñ a mo¿e i nowymi propozycjami
rozwi¹zañ, które wdro¿¹ u siebie.
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola

Pod pomnikiem Ojca Œw. przy ZS w £azach
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80-lecie OSP Nowa Wola
W dniu 24 czerwca 2007 r. mia³a
miejsce uroczystoœæ Gminnego Œwiêta Dnia Stra¿aka po³¹czona z jubileuszem 80-lecia Jednostki Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Nowej Woli. W tym
roku gospodarzami uroczystoœci byli
druhowie z OSP Nowa Wola. To na ich
barkach spoczywa³a organizacja ca³ej
uroczystoœci.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godzinie 15 msz¹ œwiêt¹ polow¹, któr¹
celebrowa³ ksi¹dz Mariusz Miodek.
Podczas mszy œwiêtej zosta³a poœwiêcona figurka patrona stra¿aków Œw.
Floriana, dar Wójta Gminy Lesznowola – Marii Jolanty Batyckiej-W¹sik dla
stra¿aków z Nowej Woli. W uroczystej mszy œwiêtej uczestniczy³y delegacje pocztów sztandarowych z jednostek ochotniczych stra¿y po¿arnych: Nowej Woli, Mrokowa, Zamienia, Jazgarzewa i Piaseczna.
Po mszy, kolumna pododdzia³ów
przemaszerowa³a na plac obok stra¿y. Wci¹gniêciem flagi na maszt rozpocz¹³ siê uroczysty apel, w którym
by³y przemówienia, podziêkowania
i listy gratulacyjne skierowane na
rêce Prezesa Jednostki OSP w Nowej
Woli – S³awomira Klimczaka. Tym razem dopisa³a pogoda i zaproszeni
goœcie.
Pani Wójt Maria Jolanta BatyckaW¹sik Prezes Zarz¹du Gminnego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w swoim przemówieniu bardzo

Jednostka OSP Nowa Wola – Dostojny Jubilat
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ciep³o i serdecznie powita³a wszystkich przyby³ych
goœci oraz podkreœli³a
wagê jak¹ samorz¹d Gminy Lesznowola przywi¹zuje do zapewnienia bezpieczeñstwa w zakresie
ochrony przeciwpo¿arowej wszystkich mieszkañ- Prezes Gminny OSP Maria Jolanta Batycka-W¹sik
podczas uroczystego przemówienia
ców gminy.
Uroczystoœæ zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹: Pan pose³ Artur czak – Komendant Policji w LesznoZawisza, Pan Janusz Piechociñski, Pan woli i wielu sympatyków stra¿y.
Starosta Jan D¹bek, który jest jednoDowódca uroczystoœci kpt. Maciej
czeœnie prezesem Zarz¹du Powiato- Ko³akowski z³o¿y³ meldunek Komenwego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y dantowi Powiatowemu PSP w PiaseczPo¿arnych w Piasecznie oraz licznie nie m³. bryg. Leszkowi Szczeœniakozgromadzeni mieszkañcy Gminy Lesz- wi. Nastêpnie druhna Katarzyna Grzenowola. Zaproszenie przyjêli równie¿ lec przedstawi³a krótk¹ historiê jedPan m³. bryg. Leszek Szczeœniak – Ko- nostki OSP. Nowa Wola.
mendant Powiatowy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piasecznie,
Pan m³. bryg. Miros³aw
Bosiek – Zastêpca Komendanta Powiatowego PSP, Pan Dariusz
Wojnowski – Dyrektor
Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP RP, Pan Jacek
Arendalski – Prezes Mazowieckiego Zwi¹zku
Pracodawców Gminy
Zaproszeni goœcie
Lesznowola, Pan Czes³aw Leicht – Komendant Powiatowy
Za zas³ugi na niwie ochrony przePolicji w Piasecznie, Pani Edyta Grzesz- ciwpo¿arowej druhny i druhowie z
OSP Nowa Wola zostali odznaczeni
z³otymi, srebrnymi i br¹zowymi medalami. Atrakcj¹ uroczystoœci by³y
pokazy sprawnoœci stra¿ackiej w wykonaniu grupy wysokoœciowej z jednostki Ratowniczo Gaœniczej Nr 7 w
Warszawie. Tradycj¹ podczas takich
uroczystoœci s¹ wyjazdy do akcji. Tym
razem to zastêp OSP Mroków uczestniczy³ w akcji ratowniczo-gaœniczej
udzielaj¹c pomocy poszkodowanym
w wypadku drogowym.
Do koñca czêœci artystycznej goœci bawi³ zespó³ Classic.
kpt. in¿. Maciej Ko³akowski
Komendant Gminny OSP
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So³tysi i Rady So³eckie V kadencji
(2006-2010)

Zakoñczy³y siê wybory so³tysów i rad so³eckich w 22 so³ectwach Gminy Lesznowola.
A oto nazwiska wybranych na 4-letni¹ kadencjê.
Lp.

Nazwa
So³ectwa

Imiê
i nazwisko
So³tysa

Mroków

Pan Marek
Soko³owski

1. P. Grzegorz Gryko
2. P. Andrzej Pleskot
3. P. Andrzej Musia³owski
4. P. Anna Golec
5. P. Waldemar Stankiewicz

11.

Mysiad³o

Pani
Katarzyna
Przemyska

1. P. Maciej Malborski
2. P. Tadeusz Ordy³owski
3. P. Robert Czarnota
4. P. Bo¿ena Ob³ucka
5. P. Wies³aw So³dañski
6. P. Anna Turczyñska-Str¹k
7. P. Anna Walasek
8. P. Bart³omiej Soszyñski

12.

Nowa
Iwiczna

Pan Mariusz
Socha

1. P. Janina Pytkowska
2. P. S³awomir Komendarczyk
3. P. Jerzy Klimek
4. P. Urszula B³achno
5. P. Zofia Banach
6. P. Robert Bachurewicz
7. P. Czes³aw Pietrzykiewicz
8. P. Rafa³ Pytlak
9. P. Ma³gorzata Przyborowska

13.

Nowa Wola

Pani Teresa
Ziomek

1. P. Hanna Bogacka
2. P.Regina Kolczak
3. P. Danuta Skalska
4. P. Jerzy Marczak
5. P. Karol Sudaka

14.

Podolszyn

Pani Hanna
B¹kiewicz

1. P. S³awomir Ochman
2. P. Piotr Taras
3. P. Tomasz Makowski
4. P. S³awomir Brzeziñski
5. P. Krzysztof Kwany

15.

Stara
Iwiczna

Pani Bo¿ena
Potera³a

1. P. Jan Padewski
2. P. Arkadiusz £uksza
3. P. Janusz So³datowski
4. P. Halina Goc
5. P. Tadeusz Maj

16.

Stefanowo

Pan Zenon
Wójcik

1. P. Leszek Benza
2. P. Monika Langanki
3. P. Stanis³aw Zajkowski
4. P. Ewa Rak
5. P. Karolina Pizoñ

17.

Wilcza Góra

Pani Helena
Kaczorowska

1. P. Ewa Gurtowska
2. P. Bartosz Kowalski
3. P. Marcin Sakowicz
4. P. Mariusz Wojs
5. P. Stanis³aw W¹sik
6. P. Beata Wanat
7. P. Maria Dietel

18.

W³adys³awów

Pani Renata
Tyszewska

1. P. Joanna ¯urkowska-Beta
2. P.Tomasz Filipowicz
3. P.El¿bieta Winiewski
4. P.Anna Mitlejner
5. P. Pawe³ Szondemajer

Pan Józef
Buza

1. P. Anna ¯elechowska
2. P. Anna Streflik
3. P. Danuta S³oniewska
4. P. Justyna Streflik-Gumê¿na
5. P. Stanis³aw Szaszka

2.

Jab³onowo

Pani Marianna
Szel¹g

1. P. Cezary Serafin
2. P. Stanis³aw Krasiñski
3. P. Barbara Polak
4. P. Zbigniew Szel¹g
5. P. Antoni Makowski

3.

Janczewice

Pan Stanis³aw
Tosik

1. P. Robert Gurtowski
2. P. Miros³awa Jab³onkowska
3. P. Neurelia Janiszewska
4. P. Hanna K¹cka
5. P. Danuta Brzeziñska

4.

Jazgarzewszczyzna

Pan Marian
Lubedkin

1. P. S³awomir witek
2. P. Bogus³aw Dêbski
3. P. Marian Niewczas
4. P. Tadeusz S³owik
5. P. Miros³aw Bednarski

5.

Lesznowola

Pan Jan
Kwiatkowski

1. P. Marianna Ryczywolska
2. P. Stefan Mi¹zek
3. P. Bogdan Laskus
4. P. Kystyna Tuliñska
5. P. Jerzy Kurciñski
6. P. Janusz M¹czyñski

6.

£azy

Pan Jan
Borowski

1. P. Halina Romoldowska
2. P. Marzena Grochala
3. P. Sylwester Doktorski
4. P. El¿bieta Zaleska
5. P. W³adys³aw Smoliñski
6. P. Aneta Wojtycka
7. P. Zofia Gryka
8. P. Alina Kazubek
9. P. Wies³aw Michalski

Pan Maciej
Rudnicki

Sk³ady Rad So³eckich

10.

Garbatka

£azy

Imiê
i nazwisko
So³tysa

Lp.

1.

7.

Nazwa
So³ectwa

Sk³ady Rad So³eckich

1. P. W³adys³aw Smoliñski
2. P. Teresa Dudek
3. P. Zdzis³aw Siemi¹tkowski
4. P. Teresa Koz³owska
5. P. Jan Kêdzierski
6. P. Robert Maleszewski

8.

Magdalenka

Pani Danuta
£ukasik

1. P. Ma³gorzata Bobrowiska
2. P. Krystyna Regel
3. P. Edmund Krzeniak
4. P. Bogus³aw D¹browski
5. P. Aleksander Mamak

9.

Marysin

Pani Bo¿ena
Bia³obrzeska

1. P. Krystyna Podskarbi
2. P. El¿bieta Jarczyñska
3. P. Krzysztof Kozera
4. P. £ukasz £uczak
5. P. Hanna Samoraj
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Lp.

19.

20.

Nazwa
So³ectwa

Imiê
i nazwisko
So³tysa

Wola
Mrokowska

Pan Piotr
G¹siorowski

Wólka
Kosowska

Pani Janina
Tomera

Sk³ady Rad So³eckich

1. P. Krzysztof Budnik
2. P. Andrzej Czy¿ewski
3. P. Mariusz Zimnicki
4. P. Krzysztof Turowski
5. P. Robert Kuæ
6. P. Zenon Piêtka

Lp.

Nazwa
So³ectwa

Imiê
i nazwisko
So³tysa

Sk³ady Rad So³eckich

21.

Zamienie

Pan Jan
Rados

1. P. Jadwiga Bryliñska
2. P. Agnieszka Cielak
3. P. Halina Ptaszek
4. P. Marianna Malinowska
5. P. Jan Stok³os

22.

Zgorza³a

Pani Marianna
Rybarczyk

1. P. Kamil Ob³uski
2. P.Mieczys³aw Boguta
3. P. Maria Radzka
4. P. Krystyna Seliga
5. P. El¿bieta Ob³uska
6. P. Pawe³ Seliga
7. P. Ma³gorzata Leszczyñska
8. P. Stefan Sitek
9. P. Kamil Boguta

1. P. Stanis³aw Benza
2. P. Lech Kilanowski
3. P. Bogus³awa Cielak
4. P. Regina Gwiazda
5. P. Danuta Ko³odziejczyk
6. P. Stanis³awa Gajewska
7. P. Maciej ¯ukowski

Uchwa³y Rady Gminy Lesznowola
podjête w okresie marzec 2007r.  kwiecieñ 2007r.
30 marca 2007r.

wania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu Kolonia Lesznowola.

Uchwa³a Nr 47/VI/2007
w sprawie zmian w bud¿ecie
gminy na 2007r.

Uchwa³a Nr 48/VI/2007
w sprawie zaci¹gniêcia
po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w 2007r.

Uchwa³a Nr 49/VI/2007
w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczek z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2007,
2008 i 2009.

Uchwa³a Nr 50/VI/2007
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 38/V/2007
rady Gminy Lesznowola z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie gromadzenia przez
jednostki bud¿etowe gminy uzyskanych
dochodów w³asnych na wydzielonym
rachunku bankowym.

nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêœci
obrêbu Wola Mrokowska.

Uchwa³a Nr 53/VI/2007
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu £azy.

Uchwa³a Nr 54/VI/2007
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu Wólka Kosowska.

Uchwa³a Nr 55/VI/2007
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu Wólka Kosowska.

Uchwa³a Nr 56/VI/2007
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla czêœci obrêbu Janczewice, Podolszyn.

Uchwa³a Nr 59/VI/2007
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu Radiostacja
£azy i dawne PGR £azy.

Uchwa³a Nr 60/VI/2007
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu Stachowo.

Uchwa³a Nr 61/VI/2007
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu Mroków.

Uchwa³a Nr 62/VI/2007
w sprawie sprostowania b³êdu pisarskiego w uchwale Rady Gminy Lesznowola.

Uchwa³a Nr 51/VI/2007
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu Lesznowola.

Uchwa³a Nr 57/VI/2007

Uchwa³a Nr 63/VI/2007

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

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi po³o¿onej w obrêbie Nowa Wola.

Uchwa³a Nr 52/VI/2007
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
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Uchwa³a Nr 58/VI/2007
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dze-

Uchwa³a Nr 64/VI/2007
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych drogi po³o¿onej w obrêbie
Wilcza Góra.
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Uchwa³a Nr 65/VI/2007

Uchwa³a Nr 68/VI/2007

w sprawie nadania nazwy ulicy (ul Ba¿antowa w £azach).

w sprawie rozpatrzenia wezwania do
usuniêcia naruszenia prawa.

Uchwa³a Nr 66/VI/2007

Uchwa³a Nr 69/VI/2007

w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Alpejska w Warszawiance).

w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa w³asnoœci niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewid. gruntów i
budynków nr 230/1, po³o¿onej w obrêbie Lesznowola.

Uchwa³a Nr 71/VII/2007

25 kwietnia 2007r.

Uchwa³a Nr 73/VII/2007

Uchwa³a Nr 67/VI/2007
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola
niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewd.gruntów i budynków nr 39/
28, po³o¿onej w obrêbie Nowa Iwiczna,
gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 70/VII/2007
w sprawie nadania nazw ulicom (ul. Za-

ciszna i ul. Niebiañska w Wilczej Górze),
(ul. Fio³kowa w Nowej Woli), (ul. Wilgi,
ul. Czajki, ul. Przepiórki, ul. Jaskó³ki, ul.
Go³êbia, ul. Sikorki w Zgorzale).

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Lesznowola.

Uchwa³a Nr 72/VII/2007
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na 2007r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania bud¿etu gminy za
2006r.

Zarz¹dzenia Wójta Gminy Lesznowola
podjête w okresie od 27 marca 2007r. do 15 czerwca 2007r.
Lp.

Data

Zarz¹dzenie
Nr

w sprawie

1.

27 marca 2007r.

45/2007

zawarcia umowy na modernizacjê drogi na terenie osiedla – £azy II

2.

28 marca 2007r.

46/2007

zawarcia umowy na budowê parkingu przy ul. Szkolnej w Nowej
Iwicznej

3.

28 marca 2007r.

47/2007

powo³ania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Szko³y
Podstawowej w Mysiadle

4.

2 kwietnia 2007r.

48/2007

niewykonywaniu prawa pierwokupu

5.

2 kwietnia 2007r.

49/2007

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na rozbudowê wietlicy £azach

6.

2 kwietnia 2007r.

50/2007

powo³ania Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w Lesznowoli

7.

12 kwietnia 2007r.

51/2007

zawarcia umowy na budowê ulicy Piêknej w Nowej Iwicznej

8.

12 kwietnia 2007r.

52/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê kanalizacji w £azach II – III etap

9.

19 kwietnia 2007r.

53/2007

zawarcia umowy na budowê ulicy Rolnej w £azach – II etap

10.

20 kwietnia 2007r.

54/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na dostawê sprzêtu komputerowego dla Urzêdu Gminy
Lesznowola na 2007r.

11.

20 kwietnia 2007r.

55/2007

zmian w bud¿ecie gminy na 2007r.

12.

24 kwietnia 2007r.

56/2007

zawarcia umowy na budowê ulicy Torowej w Nowej Iwicznej

13.

25 kwietnia 2007r.

57/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê wodoci¹gu i kanalizacji w ul. Piêknej
w Nowej Iwicznej

14.

25 kwietnia 2007r.

58/2007

powo³ania S¹du Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na
opracowanie koncepcji architektonicznej zespo³u Centrum Edukacji
i Sportu w Mysiadle

15.

25 kwietnia 2007r.

58a/2007

ustalenia Regulaminu S¹du Konkursowego w konkursie na
opracowanie koncepcji architektonicznej zespo³u Centrum Edukacji
i Sportu w Mysiadle
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Lp.

Data

Zarz¹dzenie
Nr

w sprawie

16.

26 kwietnia 2007r.

59/2007

zawarcia umowy na budowê ul. Tarniny w Nowej Iwicznej

17.

26 kwietnia 2007r.

60/2007

przyst¹pienia do V edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy
program jednostki samorz¹du terytorialnego szczebla gminy i powiatu
na rzecz osób niepe³nosprawnych Równe szanse, równy dostêp

18.

9 maja 2007r.

61/2007

zawarcia umowy na ul. Masztowej, ul. Ró¿anej i ul. Sosnowej w
£azach

19.

9 maja 2007r.

62/2007

og³oszenia otwartego konkursu ofert na realizacjê zadania publicznego
w formie wyjazdowego wypoczynku letniego z programem
profilaktyczno-edukacyjnym z zakresu uzale¿nieñ dla dzieci
i m³odzie¿y z rodzin dysfunkcyjnych

20.

10 maja 2007r.

63/2007

powo³ania Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizacjê
zadania publicznego w formie wyjazdowego wypoczynku letniego
z programem profilaktyczno-edukacyjnym z zakresu uzale¿nieñ dla
dzieci i m³odzie¿y z rodzin dysfunkcyjnych

21.

11 maja 2007r.

64/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê kanalizacji i wodoci¹gu w Magdalence
(Dzia³ V)

22.

14 maja 2007r.

65/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na adaptacjê budynku biurowego na szko³ê dla klas 
0-3” przy ul. Osiedlowej w Mysiadle

23.

14 maja 2007r.

66/2007

zmian w bud¿ecie gminy na 2007r.

24.

15 maja 2007r.

67/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê ci¹gu pieszo-rowerowego wzd³u¿ ulicy
Lipowej i Ks. S³ojewskiego w Magdalence – I etap

25.

18 maja 2007r.

68/2007

zawarcia umowy na budowê wodoci¹gu i kanalizacji w ul Piêknej
w Nowej Iwicznej

26.

18 maja 2007r.

69/2007

zawarcia umowy na modernizacjê stacji uzdatniania wody w Starej
Iwicznej

27.

22 maja 2007r.

70/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê kanalizacji w Warszawiance i Woli
Mrokowskiej – II etap

28.

23 maja 2007r.

71/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na modernizacjê szko³y w Lesznowoli – II etap

29.

23 maja 2007r.

72/2007

zmiany Zarz¹dzenia nr 66/2007 Wójta Gminy Lesznowola z dnia
14 maja 2007r. w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na 2007r.

30.

28 maja 2007r.

73/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê ul. Brzozowej ( od u. Lipowej) i ul. Parkowej
w Magdalence

31.

28 maja 2007r.

74/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê ulicy Sosnowej w Magdalence

32.

30 maja 2007r.

75/2007

zmian w bud¿ecie gminy na 2007r.

33.

31 maja 2007r.

76/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na dostawê sprzêtu komputerowego dla Urzêdu Gminy
(pierwszy przetarg zosta³ uniewa¿niony)

34.

1 czerwca 2007r.

77/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na rozbudowê wietlicy w £azach, ( pierwszy przetarg
zosta³ nie doszed³ do skutku ze wzglêdu braku ofert)

35.

1 czerwca 2007r.

78/2007

o niewykonywaniu prawa pierwokupu

Sporz¹dzi³a: I. Góra
Inspektor Biura Rady Gminy
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Realizacja zadañ inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2007 przebiega
zgodnie z harmonogramem.
Trwa modernizacja SUW Stara Iwiczna. Zakoñczenie prac przewidziano na
koniec lipca 2007r.
Zakoñczono budowê wodoci¹gu i kanalizacji przy ul. Piêknej w Nowej Iwicznej. W ramach tego zadania wybudowano ok. 150 mb sieci kanalizacyjnej i 160
mb sieci wodoci¹gowej.
Na prze³omie czerwca i lipca rozpoczn¹ siê prace zwi¹zane z realizacja III etapu budowy kanalizacji sanitarnej w £azach. Roboty bêd¹ prowadzone w rejonie ulic: Podleœnej ( po prawej stronie Al.
Krakowskiej), Us³ugowej, W¹skiej, Przysz³oœci, Gruntowej oraz wzd³u¿ Al. Krakowskiej. W III etapie bêdzie wykonane
ok. 10.000 mb sieci kanalizacyjnej oraz
ok. 140 przy³¹czy. Zakoñczenie prac zaplanowane jest na koniec II kw. 2008r.
W dniu 25 czerwca oby³o siê otwarcie przetargu na wybór wykonawcy sieci kanalizacyjnej w Woli Mrokowskiej i
Warszawiance – II etap. Zadanie obejmuje budowê ok. 8000mb sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przy³¹czami. Kanalizacja bêdzie prowadzona w rejonie ulic
Ogrodowej, Postêpu, Górskiego. Harmonogram zak³ada zakoñczenie prac w II
kwartale 2008r.

Inwestycje w Gminie Lesznowola
Trwa zbieranie materia³ów do opracowania dokumentacji projektowej sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Janczewice, Podolszyn oraz Garbatka. Zakoñczono przygotowania do og³oszenia przetargu, który wy³oni wykonawcê kanalizacji w Wiczej Górze i W³adys³awowie.
Wójt Gminy Lesznowola og³osi³ konkurs Architektoniczny na opracowanie
koncepcji – Centrum Edukacji i Sportu
w Mysiadle. Termin sk³adania wniosków
o dopuszczenie do udzia³u w konkursie
up³yn¹³ 15 czerwca. Obecnie nad z³o¿onymi dokumentami pracuje S¹d Konkursowy. Celem Konkursu jest wy³onienie
najlepszego, najciekawszego rozwi¹zania projektowego i urbanistycznego dla
Centrum Edukacji i Sportu wraz z uk³adem drogowym w rejonie ulic Kwiatowej, Topolowej, Pu³awskiej w Mysiadle.
Do 4.07. 2007 r. zostanie zamkniêty
etap kwalifikacji uczestników dopuszczonych do udzia³u w Konkursie. Przewidywany termin z³o¿enia prac konkursowych to 15 paŸdziernika 2007. Og³oszenie wyników Konkursu zaplanowane
jest na dzieñ 22.10. 2007r. Prace konkursowe bêd¹ wystawiane w dniach 22.1030.11. 2007 r. Ze zwyciêzc¹ Konkursu

Zadania inwestycyjne
w zakresie budowy dróg na 2007r.
l Inwestycje zakoñczone:

1. £oziska – Modernizacja ul. Fabrycznej, I etap,
2. £azy II – Modernizacja drogi na terenie osiedla £azy II,
3. Mroków – Przebudowa ul. Legionów,
4. Mysiad³o – Przebudowa ul. Okr¹g
i Osiedlowej,
5. Mysiad³o, Budowa ul. Ró¿anej,
6. Nowa Iwiczna – Budowa parkingu
przy ul. Szkolnej,
7. Nowa Iwiczna – Budowa ul. Torowej,
8. Nowa Wola – Budowa ul. przy OSP.
l Inwestycje w trakcie realizacji:

1. £azy – Budowa ul. Sosnowej, Ró¿anej i Masztowej,
termin zakoñczenia: 28.06.2007r.,
2. Nowa Iwiczna – Budowa ul. Tarniny,
termin zakoñczenia: 25.06.2007r.,
3. Nowa Iwiczna – Budowa ul. Piêknej,
termin zakoñczenia: 31.07.2007r.,

4. £azy – Budowa ul. Rolnej, II etap,
termin zakoñczenia: 18.07.2007r.

zawarta zostanie Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej Centrum
Edukacji i Sportu w Mysiadle, w oparciu
o zwyciêsk¹ pracê konkursow¹.
W ostatnich tygodniach przeprowadzono przegl¹d gwarancyjny na boiskach
wielofunkcyjnych przy szko³ach w Lesznowoli i w Nowej Iwicznej.
W Nowej Iwicznej ponownie pomalowana zosta³a bie¿nia poliuretanowa wokó³ boiska, wyrównano i ponownie roz³o¿ono granulat na boisku do pi³ki no¿nej,
wyrównano i zagêszczono kort tenisowy.
Na terenie boiska w Lesznowoli poprawiono nawierzchniê kortu tenisowego.
Rozpoczêto przygotowania do rozpoczêcia prac nad dokumentacj¹ projektow¹ boisk wielofunkcyjnych, które zostan¹ wybudowane przy szko³ach w £azach
i Mrokowie.
W najbli¿szych dniach rozpocznie siê
II etap modernizacji szko³y w Lesznowoli. We wrzeœniu uczniowie rozpoczn¹ naukê w nowych, przygotowanych w czasie wakacji salach na zaadaptowanym
poddaszu szko³y.
Joanna ¯urkowska –Beta
Inspektor w Referacie
Przygotowania i Realizacji Inwestycji
l Inwestycje oczekuj¹ce na decyzjê œro-

dowiskow¹:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

l Inwestycje bêd¹ce w fazie przetar-

gowej:
1. Magdalenka – Budowa ci¹gu pieszo-rowerowego wzd³u¿ ul. Lipowej i Ks. S³ojewskiego I etap,
2. Magdalenka – Budowa ul. Sosnowej,
3. Magdalenka – Budowa ul. Brzozowej i Parkowej,
4. £azy – Budowa parkingu przy ul.
Ks. S³ojewskiego i parkingu przy
budynku socjalnym,
5. Magdalenka, £azy – Budowa ul.
Podleœnej, I etap.
l Inwestycje oczekuj¹ce na pozwole-

nie na budowê:
1. Magdalenka – Budowa ul. Leœnej,
2. Mroków – Budowa chodnika ul.
Szkolna II etap i ul. Karasia.

7.
8.

9.
10.
11.

£azy – Budowa ul. Irysowej,
£azy – Budowa ul. W¹skiej,
£azy – Budowa ul. Wiejskiej,
£azy – Budowa ul. Jasnej,
£azy – Budowa ul. Polnej,
£azy II – Budowa ul. Projektowanej, Ma³ej, Œrodkowej, Skrajnej,
Mysiad³o – Budowa ul. Borówki z
odwodnieniem,
Nowa Iwiczna – Budowa ul. bez nazwy, bocznej od ul. I. Krasickiego,
nr ew. dz. 37/8
Stara Iwiczna – Budowa ul. Ma³ej,
Nowa Iwiczna, Budowa ul. Cisowej,
Wólka Kosowska – Budowa ul. Weso³ej.

l Inwestycje bêd¹ce w fazie projektowej:

1. £azy – Budowa ul. Podleœnej, II etap,
2. Zgorza³a, Nowa Wola – Budowa ul.
Nadarzyñskiej, I etap.
l Inwestycje na drogach powiato-

wych – finansowane przez Gminê
Lesznowola – faza projektowa:
1. Kosów – ul. ¯ytnia,
2. Wólka Kosowska – ul. Polna.
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Zadania inwestycyjne w zakresie budowy owietlenia ulicznego na 2007r.

Remonty
obiektów

l Inwestycje bêd¹ce w fazie przetar-

l Adaptacja budynku biurowego

gowej:
1. £azy – Budowa oœwietlenia ul.
Masztowej, Irysowej, Sosnowej,
Ró¿anej, i dwie boczne,
2. Mysiad³o – Budowa oœwietlenia ul.
Borówki,
3. Stefanowo – Budowa oœwietlenia
ul. Kurpiñskiego,
4. Warszawianka, Stefanowo – Budowa oœwietlenia ul. Uroczej, Przyleœnej, Ogrodowej,
5. Nowa Iwiczna – Budowa oœwietlenia ul. bocznej od ul. Krasickiego
dz. nr ew. 37/8.
l Inwestycje oczekuj¹ce na pozwole-

nie na budowê:
1. £azy – Budowa oœwietlenia ul. Familijnej,

2. £azy – Budowa oœwietlenia ul. Marzeñ,
3. Nowa Iwiczna – Budowa oœwietlenia ul. Wiosennej,
4. Nowa Iwiczna – Budowa oœwietlenia ul. Cisowej.
l Inwestycje bêd¹ce w fazie projek-

towej:
1. £azy – Projekt oœwietlenia ul. Spokojnej i Us³ugowej,
2. Magdalenka – Budowa oœwietlenia
ul. Koñcowej i Topolowej wraz z
oœwietleniem boiska
3. Marysin – Budowa oœwietlenia ul.
Lazurowej
4. Nowa Iwiczna – Budowa oœwietlenia ul. Willowej,
5. Wilcza Góra – Budowa oœwietlenia
ul. Polnej.

Od wrzeœnia 2006 roku dzia³a lokalna komunikacja pasa¿erska obs³ugiwana przez 24 - osobowe mikrobusy Firmy WARBUS
na poni¿ej podanych trasach:
L 4 – Urz¹d Gminy, Nowa Wola, Nowa Iwiczna, Mysiad³o.
L 2 – Urz¹d Gminy, Nowa Wola, Zgorza³a, Zamienie.
L 1 – Podolszyn, Janczewice, Lesznowola, Magdalenka, £azy
PGR, W³adys³awów, Wilcza Góra, £oziska, Piaseczno
PKP.
L 3 – Piaseczno, Stara Iwiczna, Lesznowola, Magdalenka,
£azy, Wólka Kosowska, Mroków, Jastrzêbiec, Wola
Mrokowska.
Firma WARBUS Sp.zo.o., prowadzi regularne przewozy pasa¿erskie na terenie naszej Gminy przez okres 6-miesiêcy. W przypadku, gdy nasi mieszkañcy bêd¹ korzystali z przedmiotowej
komunikacji zostanie ona utrzymana na obecnych trasach, a nawet mo¿e byæ rozszerzona, gdy zaistnieje taka potrzeba. Rentownoœæ komunikacji zachêci przewoŸnika do œwiadczenia us³ug naszym Mieszkañcom bez obowi¹zku dofinansowania
przez Gminê.
Prosimy zatem o korzystanie z lokalnej
komunikacji pasa¿erskiej !!!
Przebieg tras wszystkich linii oraz aktualne rozk³ady jazdy podajemy na stronie internetowej www.lesznowola.waw.pl oraz poni¿ej.
Maria Przygodzka
Kierownik Referatu Budowy, Utrzymania
Dróg i Zasobów Mieszkaniowych
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na szko³ê dla klas 0-3, przy ul.
Osiedlowej 4 w Mysiadle – w
trakcie realizacji.
l Rozbudowa Oœrodka Zdrowia

przy ul. S³onecznej 273 w Magdalence – wniosek o decyzjê pozwolenia na budowê.
l Przebudowa i nadbudowa bu-

dynku œwietlicy przy l. Przysz³oœci 8 w £azach – w fazie przetargowej.
Karolina Kieœ
Referat Budowy, Utrzymania Dróg
i Zasobów Mieszkaniowych
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Ochrona rodowiska w internecie
Przepisy o dostêpie do informacji o
œrodowisku i jego ochronie stanowi¹ realizacjê dyrektywy Rady 90/313/EWG z
dnia 7 czerwca 1990r. w sprawie swobodnego dostêpu do informacji o œrodowisku oraz podpisanej w 1998r w Aarhus i ratyfikowanej przez Polskê ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. konwencji EKG
ONZ o dostêpie do informacji, udziale
spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji
oraz dostêpie do sprawiedliwoœci w sprawach dotycz¹cych œrodowiska ( konwencja z Aarhus).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. –
Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z
2006r. Nr 129, poz. 902 z póŸ. zm.) nie
przewiduje ¿adnych ograniczeñ w korzystaniu z prawa dostêpu do informacji o
œrodowisku i jego ochronie z uwagi na
wiek lub zdolnoœæ do czynnoœci prawnych lub jakichkolwiek innych czynników. Dostêp do informacji nie jest uzale¿niony od uczestnictwa w ¿adnym konkretnym postêpowaniu i posiadania jakiegokolwiek interesu w sprawie. Uprawnionym jest „ka¿dy” – dostêp do informacji przys³uguje niezale¿nie od obywatelstwa czy miejsca zamieszkania, a tak¿e niezale¿nie od tego czy ¿¹daj¹cy informacji ma jakikolwiek interes prawny
lub faktyczny zwi¹zany z informacj¹ lub
spraw¹, której informacja dotyczy. Co
wiêcej dostêpu do informacji nie wolno
uzale¿niaæ od celu, dla którego informacja ma byæ wykorzystana, a w istocie organom nie wolno ¿¹daæ ujawnienia tego
celu.
Obowi¹zek udostêpnienia informacji
o œrodowisku i jego ochronie ci¹¿y, zgodnie z art. 19 ust. 1 Prawo ochrony œrodowiska na wszystkich organach administracji bêd¹cych w posiadaniu takich
informacji.
Tak wiec obowi¹zkiem udostêpnienia
informacji objête s¹ wszystkie organy
ochrony œrodowiska: wójt, burmistrz, lub
prezydent miasta, starosta, wojewoda,
minister w³aœciwy do spraw œrodowiska
oraz organy inspekcji Ochrony Œrodowiska. Ustawa w dwojaki sposób okreœla
informacje o œrodowisku i jego ochronie podlegaj¹ce udostêpnieniu; przez
ogóln¹ definicjê i wyliczenie pewnych
dokumentów udostêpnionych przez system wykazów. Udostêpnieniu podlegaj¹
znajduj¹ce siê w posiadaniu administracji publicznej:
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1. Wszystkie informacje (art. 19 ust. 3 )
w postaci dokumentów, danych gromadzonych w szczególnoœci w formie pisemnej, wizualnej, fonicznej i
baz danych na innych noœnikach, dotycz¹ce:
– stanu elementów przyrodniczych
œrodowiska i ich wzajemnego oddzia³ywania,
– emisji oraz dzia³añ i œrodków wp³ywaj¹cych lub mog¹cych wp³ywaæ
negatywnie na œrodowisko,
– wp³ywu stanu œrodowiska na zdrowie i warunki ¿ycia ludzi oraz dobra kultury,
– dzia³añ oraz œrodków, w szczególnoœci administracyjnych i ekonomicznych, maj¹cych na celu ochronê œrodowiska,
– planów, programów, oraz analiz finansowych zwi¹zanych z podejmowaniem rozstrzygniêæ istotnych dla ochrony œrodowiska;
2. Ponadto w art. 19 ust. 2, ustawy precyzyjnie okreœla pewne kategorie dokumentów, które zgodnie z art. 24
ust. 1 s¹ udostêpniane bezp³atnie do
wgl¹du w siedzibie organu. Organy
zobowi¹zane s¹ do prowadzenia publicznie dostêpnych wykazów danych
o tych dokumentach tj.:
– wnioski o wydanie decyzji i decyzje
z dziedziny ochrony œrodowiska,
– raporty oddzia³ywania na œrodowisko,
– programy, plany, strategie i polityki
wymagaj¹ce oceny oddzia³ywania na
œrodowisko oraz ich projekty,
– wykazy rodzajów i iloœci zanieczyszczeñ wprowadzonych do œrodowiska i dokumenty ewidencji
odpadów,
– analizy porealizacyjne,
– dokumentacjê mierniczo-geologiczn¹ zlikwidowanych zak³adów
górniczych,
– wyniki prac badawczych i studialnych.
Na podstawie art. 19 ust. 7a ustawy –
Prawo ochrony œrodowiska, organy administracji publicznej s¹ obowi¹zane
prowadziæ publicznie dostêpne wykazy
danych w formie elektronicznej oraz
udostêpniæ je w Biuletynie Informacji Publicznej. W ten sposób w Biuletynie
mog¹ zostaæ opublikowane nie tylko te

informacje o œrodowisku i jego ochronie, które s¹ jednoczeœnie informacjami
publicznymi, ale równie¿ te dane, które
nie posiadaj¹ cech informacji publicznej.
Wykaz taki sk³ada siê z:
1) kart informacyjnych zawieraj¹cych
dane umo¿liwiaj¹ce wyszukiwanie i
udostêpnianie dokumentów,
2) spisu kart informacyjnych.
Publicznie dostêpny wykaz danych
powinien charakteryzowaæ siê przejrzystoœci¹ i ³atwoœci¹ wyszukiwania zawartych w nim informacji. Zawarte w nim
dane dotycz¹ m.in. nazw zamieszczonych w nim dokumentów, miejsca i daty
ich wydania, miejsca przechowywania.
Publiczna dostêpnoœæ tych wykazów
oznacza m.in. mo¿liwoœæ bezp³atnego
wyszukiwania i przegl¹dania w siedzibie
organu dokumentów w nim wyszczególnionych.
Przepisy Prawa ochrony œrodowiska
nak³adaj¹ na organy administracji publicznej obowi¹zek publikacji niektórych
dokumentów zawieraj¹cych informacje
na temat œrodowiska, a w szczególnoœci
jego ochrony w Biuletynie Informacji
Publicznej – teleinformatycznym publikatorze urzêdowym. Organy administracji rz¹dowej na szczeblu centralnym oraz
terenowym, jak i organy jednostek samorz¹du terytorialnego s¹ obowi¹zane
do zamieszczania na tych oficjalnych
stronach internetowych, tworz¹cych zintegrowany system, ró¿nego rodzaju planów, programów, polityk, rejestrów oraz
aktów prawa miejscowego, opracowanych, tworzonych i prowadzonych w ramach szeroko pojêtej ochrony œrodowiska oraz ochrony jego poszczególnych
elementów. Wszystkie dokumenty, do
których publikacji w biuletynie zobowi¹zuje przepis art. 30 ust. 2a ustawy – Prawo ochrony œrodowiska mo¿na zaliczyæ
do dokumentów urzêdowych, a zawarte w nich informacje – do informacji publicznych.
Zgodnie z powy¿szymi wytycznymi,
wybieraj¹c stronê www.lesznowola.sios.pl bêd¹ Pañstwo mogli przegl¹daæ wszystkie zgromadzone tam informacje o œrodowisku na terenie Gminy
Lesznowola.
Weronika Kobza
Referat Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa
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Kiedy i na jakich zasadach
mo¿na wycinaæ drzewa?
Prace ziemne oraz inne prace zwi¹zane wykorzystaniem sprzêtu mechanicznego lub urz¹dzeñ technicznych,
prowadzone w obrêbie bry³y korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieñ powinny byæ wykonywane w sposób najmniej szkodz¹cy
drzewom lub krzewom. Usuniecie
drzew lub krzewów z terenu nieruchomoœci wymaga uzyskania zezwolenia
wydanego przez wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta. Zezwolenie wydawane jest na wniosek „posiadacza nieruchomoœci. Je¿eli posiadacz nieruchomoœci nie jest w³aœcicielem, do wniosku powinien do³¹czyæ zgodê w³aœciciela nieruchomoœci na usuniêcie drzew lub
krzewów. Zezwolenie na usuniecie
drzew lub krzewów z terenu nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków
wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Wydanie zezwolenia, o którym
mowa, mo¿e byæ uzale¿nione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce
wskazane przez wydaj¹cego zezwolenie albo zast¹pienia ich innymi drzewami, w liczbie nie mniejszej ni¿ liczba
usuwanych drzew lub krzewów. Wydanie zezwolenia na usuniêcie drzew lub
krzewów na obszarach objêtych ochron¹ krajobrazow¹ w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody
wymaga uzyskania zgody odpowiednio
dyrektora parku narodowego albo organu uznaj¹cego obszar za rezerwat
przyrody.
Od 1 maja 2004r. wesz³a w ¿ycie nowa
ustawa o ochronie przyrody. (Dz.U. Nr
92, póz. 880) zmieni³a w istotny sposób
zasady wycinki drzew i krzewów oraz
pobierania op³at z tego tytu³u. Zgodnie
z art. 83 ust. 4 ustawy wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawieraæ:
l imiê, nazwisko i adres albo nazwê i
siedzibê posiadacza i w³aœciciela nieruchomoœci,
l tytu³ prawny w³adania nieruchomoœci¹,
l nazwê gatunku drzewa lub krzewu,
l obwód pnia mierzonego na wysokoœci 130 cm,
l przeznaczenie terenu na którym roœnie drzewo lub krzew,
l przyczynê i termin zamierzonego
usuniêcia drzewa lub krzewu wielkoœæ
powierzchni, z której zostan¹ usuniête krzewy.

Zezwolenie nie jest wymagane (art.
83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody)
na wycinkê drzew lub krzewów:
l w lasach,
l owocowych, z wy³¹czeniem rosn¹cych na terenie nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków oraz w
granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nie
objêtych ochron¹ krajobrazow¹,
l na plantacjach drzew i krzewów,
l których wiek nie przekracza 5 lat,
l usuwanych w zwi¹zku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
l usuwanych na podstawie w³aœciwego
organu z obszarów po³o¿onych miêdzy lini¹ brzegu a wa³em przeciwpowodziowym lub naturalnie wysokim
brzegiem, w którym wybudowano
trasê wa³u przeciwpowodziowego, z
wa³ów przeciwpowodziowych i terenów w odleg³oœci mniejszej ni¿ 3 m
od stopy wa³u,
l które utrudniaj¹ widocznoœæ sygnalizatorów i poci¹gów a tak¿e utrudniaj¹ eksploatacjê urz¹dzeñ kolejowych albo powoduj¹ tworzenie na
torowiskach zasp œnie¿nych, usuwanych na podstawie decyzji w³aœciwego organu,
l stanowi¹cych przeszkody lotnicze,
usuwanych na podstawie decyzji w³aœciwego organu.
Zezwolenie jest równie¿ konieczne w
przypadku drzew owocowych znajduj¹cych siê na obszarach objêtych ochron¹
krajobrazow¹. Zgodnie z art. 23 ust. 1
ustawy o ochronie przyrody obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny
chronione ze wzglêdu na wyró¿niaj¹cy
siê krajobraz o zró¿nicowanych ekosystemach, wartoœciowe ze wzglêdu na
mo¿liwoœæ zaspokajania potrzeb zwi¹zanych z turystyk¹ i wypoczynkiem lub pe³nion¹ funkcj¹ korytarzy ekologicznych.
Na takim obszarze mo¿e zostaæ ustanowiony absolutny zakaz likwidowania i
niszczenia zadrzewieñ œródpolnych,
przydro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie
wynikaj¹ one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej, i zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy utrzymania
remontów lub naprawy urz¹dzeñ wodnych. Op³aty nie pobiera siê za usuniêcie drzew:

l na których usuniecie nie jest wyma-

gane zezwolenie,
l na których usuniêcie osoba fizyczna

l

l

l

l
l

l

l

l

l

l
l

uzyska³a zezwolenie na cele niezwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej,
je¿eli usuniecie jest zwi¹zane z odnow¹ i pielêgnacj¹ drzew rosn¹cych
na terenie nieruchomoœci wpisanej do
rejestru zabytków,
które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu ludzi
lub mienia w istniej¹cych obiektach
budowlanych,
które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo
bezpieczeñstwu ¿eglugi,
w zwi¹zku z przebudow¹ dróg publicznych i linii kolejowych,
które posadzono, lub wyros³y na nieruchomoœci po zakwalifikowaniu jej w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na cele budowlane,
z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów dzia³kowych i z zadrzewieñ, w zwi¹zku z zabiegami pielêgnacyjnymi drzew i
krzewów,
które obumar³y lub nie rokuj¹ szansy
na prze¿ycie, z przyczyn niezale¿nych
od posiadacza nieruchomoœci,
topoli o obw. pnia powy¿ej 100 cm,
mierzonego na wysokoœci 130 cm, nie
nale¿¹cych do gatunku rodzimych, je¿eli zostan¹ zast¹pione w najbli¿szym
sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
je¿eli usuniêcie wynika z potrzeb
ochrony roœlin, zwierz¹t i grzybów objêtych ochron¹ gatunkow¹ lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
z grobli stawów rybnych,
je¿eli usuniêcie by³o zwi¹zane z wykonywaniem i utrzymaniem urz¹dzeñ
wodnych s³u¿¹cych kszta³towaniu
stosunków wodnych oraz ochronie
przeciwpowodziowej w zakresie niezbêdnym do wykonania i utrzymania
tych urz¹dzeñ.

Op³atê za usuniecie drzew ustala siê
na podstawie stawki zale¿nej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.
Jeœli drzewo rozwidla siê na ni¿szej wysokoœci to ka¿dy pieñ traktuje siê jak
odrêbne drzewo.
Stawki op³at za poszczególne gatunki
znajduj¹ siê w przepisach wykonawczych.
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Ukaza³o siê ju¿ Obwieszczenie Ministra Œrodowiska z dnia 12 paŸdziernika
2006 r. w sprawie stawek op³at za usuniecie drzew i krzewów oraz kar za
zniszczenie zieleni na rok 2007 (Monitor Polski Nr 73, póz. 733).
Maksymalne stawki op³at za usuwanie drzew okreœlone s¹ w za³¹czniku nr
1 do obwieszczenia.
Czy gro¿¹ kary za usuniêcie drzew
bez zezwolenia?

Wójt, burmistrz, prezydent miasta
wymierza administracyjn¹ karê pieniê¿n¹ m. in. za:
l zniszczenie terenów zieleni albo
drzew lub krzewów spowodowane
niew³aœciwym wykonywaniem robót
ziemnych lub wykorzystaniem sprzêtu mechanicznego albo urz¹dzeñ
technicznych oraz zastosowaniem
œrodków chemicznych w sposób szkodliwy dla roœlinnoœci,

l usuwanie drzew lub krzewów bez wy-

maganego zezwolenia. Karê trzeba
uiœciæ w terenie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalaj¹ca wysokoœæ op³aty sta³a siê ostateczna.
Jej wysokoœæ to trzykrotnoœæ op³aty
za usuniêcie drzew lub krzewów, któr¹
musia³by zap³aciæ zainteresowany.
Marzena Chmiel
Referat Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa

Ciekawostki przyrodnicze  zakwit³a agawa
Ju¿ kilka dni Pañstwo Halina i Zenon
Gawrych z Wilczej Góry maj¹ niepowtarzaln¹ okazjê przygl¹daæ siê kwitn¹cej
agawie. Dotychczas kwitn¹ce okazy
mo¿na by³o obejrzeæ jedynie w ogrodzie
botanicznym. Roœlina Pañstwa Gawrych
liczy sobie 30 lat i znajduje siê na ich posesji przed domem.
Agawa wygl¹dem przypomina kaktus,
choæ z rodzin¹ kaktusowatych nie ma nic
wspólnego. Wszystkie gatunki nale¿¹ce
do rodziny Agave kwitn¹ tylko raz i to w
zaawansowanej staroœci, prze¿ywszy kilkadziesi¹t lat. Po zakwitniêciu rozpoczyna siê proces zamierania, jest to wiêc jej
pierwsze i zarazem ostatnie kwitnienie.
Gratulujemy i dziêkujemy za przekazanie informacji o tej ciekawostce przyrodniczej.
pr

APEL DO MIESZKAÑCÓW
GMINY LESZNOWOLA
W zwi¹zku z deficytem wody
wystêpuj¹cym na terenie naszej gminy
prosimy mieszkañców o racjonalne
i oszczêdne korzystanie z wody
do celów innych ni¿ socjalne.
Informujemy Pañstwa,
¿e woda na terenie naszej gminy
pozyskiwana jest z ujêæ
wód podziemnych czwartorzêdowych
i s¹ to Ÿród³a o ograniczonych
zasobach eksploatacyjnych.
18

Lesznowola 2007-06-11

KO M U N I K AT
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Lesznowoli informuje, i¿ do odwo³ania zosta³o wstrzymane wydawanie warunków technicznych na monta¿ dodatkowego wodomierza wody bezpowrotnie
zu¿ytej (podlewanie), ze wzglêdu na ogólny deficyt
wody na terenie naszej gminy.
Nadmieniamy, i¿ zgodnie z zawartymi umowami
na dostawê wody GZGK zobowi¹zany jest dostarczyæ wodê przeznaczon¹ wy³¹cznie do spo¿ycia
przez ludzi.
Leszek Zaborowski
Dyrektor Gminnego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej

Biuletyn Informacyjny nr 29 – 2007
Lesznowola, czerwiec 2007 r.

Do odbiorców, korzystaj¹cych
z gminnej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Lesznowoli apeluje do
wszystkich mieszkañców o racjonalne u¿ywanie wody.
W okresie letnim, przy braku opadów
atmosferycznych, wystêpuj¹ okresowe
niedobory wody w naszej gminie, choæ
eksploatowane ujêcia wody pracuj¹ bez
przerwy. Spowodowane jest to tym, ¿e
ujêcia z których korzystamy maj¹ ograniczone mo¿liwoœci wydobywcze i przy
nieracjonalnym ich eksploatowaniu mo¿emy doprowadziæ do uszkodzenia stacji uzdatniaj¹cych, a w konsekwencji
wy³¹czenia ich z eksploatacji.
Problem braku wody jest aktualny nie
tylko w naszej gminie, ale dotyka on ca³ego kraju. Naukowcy bij¹ na alarm i prognozuj¹, ¿e w nied³ugim czasie sytuacja
w du¿ej czêœci naszego kraju mo¿e staæ
siê na tyle dramatyczna, ¿e bêdziemy
zmuszeni do racjonowania zu¿ycia.
Przypominamy o zakazie u¿ywania
wody do celów innych ani¿eli do spo¿ycia w godzinach szczytowych rozbiorów.
T³umaczeniem nie mo¿e byæ fakt, ¿e np.
zainwestowaliœmy w automatyczne nawadnianie terenu i nie przyjmujemy do
wiadomoœci ¿adnych zakazów w tym
zakresie. Musimy mieæ œwiadomoœæ ¿e
takie podejœcie do sprawy jest naganne,
bo nasza lekkomyœlnoœæ doprowadza do
pozbawienia innych wody do spo¿ycia.
Aby poprawiæ zaopatrzenie w wodê
na naszym terenie, Samorz¹d Gminy podejmuje szereg dzia³añ i inwestycji. Nale¿y do nich m.in. modernizacja stacji
uzdatniania wody (SUW) w Starej Iwicznej. Jej zakoñczenie przewiduje siê do
koñca lipca 2007 r.
Wg informacji Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji, w bie¿¹cym
roku wykonywana bêdzie dokumentacja
na modernizacjê SUW w Lesznowoli –
Pole.
W 2006 roku Gmina wykona³a szereg
badañ elektrooporowych, maj¹cych na
celu oszacowanie zasobów wód g³êbinowych Gminy. Z opracowania wynika i¿ teren gminy jest ubogi w warstwy wodonoœne. W dniu 29.06.2007 Rada Gminy
podjê³a uchwa³ê o zakupie gruntów pod
budowê SUW w Marysinie.

W 2007 zostanie wybudowany wodoci¹g tranzytowy – spinka wodoci¹gu Mysiad³o-Zgorza³a, który pozwoli na hydrauliczne zapêtlenie sieci w pó³nocnej
czêœci Gminy, Planowane jest te¿ wykonanie po³¹czenia wodoci¹gu gminnego
z wodoci¹giem warszawskim w miejscowoœci Zamienie.
Trwaj¹ ju¿ prace koncepcyjne nad
budow¹ g³ównej magistrali wodoci¹gowej dla p³d czêœci gminy, po³¹czonej z
wodoci¹giem warszawskim w ul. Pu³awskiej.
Gminne ujêcia wody s¹ w stanie wyprodukowaæ 1.432.000 m3/rok. Iloœæ ta
wystarcza do zaspokojenia potrzeb gminy w wodê do spo¿ycia. Natomiast w
okresie letnim zapotrzebowanie wody
znacznie wzrasta, szczególnie w okresach wystêpowania d³ugotrwa³ej suszy.
Wtedy zu¿ycie jest 3-5 krotnie wiêksze,
przekraczaj¹c mo¿liwoœci wydobywcze
gminy. Aby zlikwidowaæ wystêpuj¹cy niedobór, dokonujemy zakupu wody z gmin
s¹siednich.
Maj¹c na uwadze wystêpuj¹cy niedobór wody, apelujemy o niezw³oczne zg³aszanie do nas przypadków wadliwego
funkcjonowania urz¹dzeñ pomiarowych
i instalacji. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków daje stronom zarówno
prawa, jak i nak³ada na nie okreœlone
obowi¹zki. Precyzuje te¿, jakie czyny s¹
zabronione, œcigane karnie. Do tych czynów nale¿y:
– pobieranie wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych bez uprzedniego zawarcia umowy;
– uszkodzenie wodomierza, zerwanie plomb na wodomierzu lub zaworze odcina- j¹cym, wp³ywanie
na zmianê lub zatrzymanie funkcji
metrologicznych wodomierza;
– niedopuszczenie przedstawiciela
zak³adu do wykonania czynnoœci:
odczytu wskazañ wodomierza,
jego kontroli lub demonta¿u, odciêcia przy³¹cza;
– wprowadzanie œcieków do kanalizacji bez uprzednio zawartej umowy;
– niedopuszczenie przedstawiciela
zak³adu do: sprawdzenia iloœci i ja-

koœci œcieków wprowadzanych do
sieci, odciêcia przy³¹cza kanalizacyjnego, za³o¿enia plomb;
– naruszenie bezwzglêdnego zakazu wprowadzania œcieków opadowych i wód drena¿owych do kanalizacji sanitarnej – œciganie tego
czynu podlega pod Kodeks postêpowania karnego, gdy¿ jest to
przestêpstwo.
Oprócz tego, ¿e postêpowanie niezgodne z prawem nara¿a odbiorcê na
sankcje karne, powoduje ono zwiêkszenie kosztów zak³adu, a te z kolei
wp³ywaj¹ na cenê przy ustalaniu stawki za dostarczan¹ wodê i odprowadzane œcieki.
Dlatego apelujemy do wszystkich naszych odbiorców o uczciwoœæ w tym
wzglêdzie i nie dopuszczanie do dzia³añ niezgodnych z prawem. W konsekwencji doprowadzi to do obopólnych
korzyœci, eliminuj¹c zachowania naganne.
Przedstawiciele zak³adu bêd¹ przeprowadzaæ kontrolê, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na poprawnoœæ pod³¹czeñ, nielegalny pobór wody oraz nielegalne odprowadzanie œcieków i wód opadowych
do kanalizacji sanitarnej. Przypominamy,
¿e kanalizacja nie jest œmietnikiem. Nie
mo¿na do niej wyrzucaæ odpadów sta³ych, które mog¹ powodowaæ zmniejszenie przepustowoœci przewodów kanalizacyjnych. Zabronione jest w szczególnoœci wrzucanie piasku, szk³a, œcinków
tekstyliów i skór nawet wtedy, gdy s¹ one
rozdrobnione. Nie wolno te¿ wylewaæ do
kanalizacji substancji palnych, wybuchowych, ¿r¹cych, toksycznych, ¿ywic, farb,
lakierów, odpadów i œcieków z hodowli
zwierz¹t oraz œcieków zawieraj¹cych
chorobotwórcze drobnoustroje. Niedro¿noœci kanalizacji i zapchania urz¹dzeñ pompowych zawinione przez u¿ytkownika, bêd¹ usuwane na jego koszt.
Oczekujemy w naszych dzia³aniach na
zrozumienie z Pañstwa strony i zastosowanie siê do obowi¹zuj¹cych przepisów
i zasad.
Leszek Zaborowski
Dyrektor GZGK
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NUMERY TELEFONÓW
AWARYJNYCH
GMINNEGO ZAK£ADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W LESZNOWOLI
Niniejszym GZGK informuje, ¿e wszelkie uwagi i awarie
zwi¹zane z dostaw¹ wody i odbiorem œcieków nale¿y zg³aszaæ do:
l Gminnego Zak³adu pod nr tel. 0-22-757-94-32 – w godzinach pracy
l nr tel. 0-504-012-051 – w godzinach 800-1600
l Awarie instal. wodnej pod nr tel. 0-502-326-554 – w godzinach 800-1600
Awarie które wyst¹pi¹ poza godzinami pracy Zak³adu,
nale¿y zg³aszaæ do ekip konserwatorów:
l W dniach od 01 do 10 ka¿dego miesi¹ca

– pod nr tel. 0-504-012-052
l W dniach od 11 do 20 ka¿dego miesi¹ca

– pod nr tel. 0-504-012-053
l W dniach od 21 do koñca ka¿dego m-ca

– pod nr tel. 0-502-326-554

Zmiana ustawy Prawo budowlane z 10
maja 2007 r. dopuszcza od 21 czerwca
bie¿¹cego roku bezp³atn¹ legalizacjê samowoli budowlanej. Legalizacja jest
mo¿liwa tylko do dnia 1 stycznia 2008 r.
Po tym terminie je¿eli nawet budynek bêdzie spe³nia³ warunki legalizacji, nie bêdzie to mo¿liwe, a w³aœciciel takiego
obiektu bêdzie musia³ ponieœæ op³atê legalizacyjn¹. Obecnie legalizacja samowoli budowlanej jest bardzo kosztowna i
tak np., legalizacja budynku mieszkalnego to koszt 50 tys. z³, a budynku gospodarczego 25 tys. z³.
Przepisy prawa budowlanego nie precyzuj¹ samowoli budowlanej. Przyjête
jest, ¿e ka¿de naruszenie Prawa budowlanego jak wybudowanie budynku bez
pozwolenia na budowê, przyst¹pienie do
robót budowlanych bez pozwolenia lub
wprowadzenie istotnych zmian w projekcie w trakcie budowy, jak równie¿
prowadzenie robót budowlanych bez
kierownika budowy lub bez dziennika
budowy oraz prowadzenie robót budowlanych niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej jest samowol¹ budowlan¹. Samowol¹ budowlan¹ jest te¿ sytuacja gdy
w trakcie u¿ytkowania wybudowanego
obiektu sami bez wymaganych dokumentów dobudowujemy ganek, taras lub
piêtro. W sytuacji gdy budujemy obiekt
na który nie potrzebne jest pozwolenie
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Legalizacja samowoli budowlanej
na budowê, ale konieczne jest zg³oszenie (ogrodzenia, budynki gospodarcze o
powierzchni do 35 m2, altany o powierzchni do 25 m2 w miastach i 35m2
poza miastem), a tego wymogu nie dotrzymaliœmy mamy równie¿ do czynienia z samowol¹ budowlan¹.
O tym czy nast¹pi³o naruszenie przepisów Prawa budowlanego i czy wybudowany obiekt stanowi samowolê budowlan¹
decyduje Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Tegoroczna legalizacja obejmie budynki wybudowane pomiêdzy 1 stycznia
1995r. a 11 lipca 1998r., ale nie wymagane jest aby rozpoczêcie i zakoñczenie
nast¹pi³o w tych latach. Mo¿na zatem
legalizowaæ budynki, których budowa
rozpoczê³a siê przed 1 stycznia 1995 r.
ale zakoñczy³a ju¿ po 1995 r.
Warunkiem dopuszczenia do bezp³atnej legalizacji bêdzie równie¿ to, aby budynek by³ u¿ytkowany co najmniej przez
5 lat przed 11 lipca 2003 r. i aby organ
nadzoru budowlanego nie wszcz¹³ ¿¹dnego postêpowania administracyjnego w
sprawie wybudowanego nielegalnie budynku. Znaczy to, ¿e je¿eli nadzór budowlany by³ poinformowany o samowoli budowlanej i wyda³ np. decyzjê o rozbiórce, legalizacja nie bêdzie mo¿liwa.

Aby ubiegaæ siê o legalizacjê nale¿y do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty:
– zaœwiadczenie, ¿e obiekt jest zgodny
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
– je¿eli obszar nie jest objêty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to konieczne jest zaœwiadczenie, ¿e budynek jest zgodny
z decyzj¹ ustalaj¹c¹ warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja ta musi byæ jednak ostateczna ju¿
przed dniem wszczêcia postêpowania legalizacyjnego,
– inwentaryzacjê powykonawcz¹ obiektu,
która musi byæ sporz¹dzona przez osobê posiadaj¹c¹ uprawnienia budowlane,
– ekspertyzê potwierdzaj¹c¹, ¿e legalizowany obiekt spe³nia wymagane
przez prawo warunki techniczne i nadaje siê do u¿ytkowania,
– oœwiadczenie o braku sprzeciwu Inspekcji Ochrony Œrodowiska, Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, Pañstwowej Inspekcji Pracy oraz Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Ewa Gurtowska
Inspektor w Referacie
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
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W sobotê 26 maja br. Pani Anna Mirynowicz – mieszkanka Magdalenki, œwiêtowa³a swoje setne urodziny.
W tym dniu w intencji Jubilatki by³a
sprawowana Msza Œw. w koœciele pw. Œw.
Marii Magdaleny w Magdalence, w której Pani Anna uczestniczy³a osobiœcie w
gronie rodziny.
Rada Gminy Lesznowola z okazji urodzin nada³a Pani Annie Mirynowicz tytu³ „Honorowy Obywatel Gminy Lesznowola”. Odznaczenie, urodzinowy
upominek, bukiet kwiatów i najlepsze

Samorz¹d Gminy Lesznowola z ¿yczeniami
u Pani Anny Mirynowicz

Jubileusz 100-lecia urodzin
¿yczenia przekazali Szacownej Jubilatce przedstawiciele Samorz¹du Gminy
Lesznowola: Wójt Maria Jolanta Batycka-W¹sik, Radna z Magdalenki Wies³awa Komorowska, Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Marian Dusza i kierownik
USC Ewa Lewandowska. Jubilatka by³a
bardzo wzruszona, ale mimo to odkry³a parê sekretów jak utrzymaæ tak dobr¹ kondycjê. Jednym z nich jest uprawianie sportu. Szczególnie mi³o Pani
Anna wspomina³a jazdê na nartach. W
m³odoœci w tej dyscyplinie bra³a nawet
udzia³ w zawodach, co zosta³o udokumentowane na zdjêciach z pocz¹tku XX
wieku.
Pani Anna Mirynowicz – urodzona 26
maja 1907 r. w Sankt Petersburgu osiad³a na Bras³awszczyŸnie, gdzie od 1928 r.
jako nauczycielka pracowa³a w szko³ach
w miejscowoœciach Œniegi, Sza³akundzie,
Zaborniki i Mie¿any. Po wybuchu wojny
Pani Anna ps. Hania wraz mê¿em Janem
ps. Cieñ, podjê³a dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ w ZWZ-AK w 23 Bras³awskiej Brygadzie Partzanckiej Armii Krajowej. Jak
wiêkszoœæ Polaków w 1945 r. rodzina Mirynowiczów zosta³a zmuszona do opuszczenia kresowej Ojcowizny. Przesiedleñcy osiedli w powiecie Kêtrzyñskim, organizuj¹c tam od podstaw szkolnictwo

Dostojna Jubilatka

polskie. Kszta³ceniu i wychowaniu m³odzie¿y Pani Anna poœwiêci³a ca³e swe zawodowe ¿ycie. Obecnie mieszka w Magdalence w otoczeniu kochaj¹cej j¹ rodziny. Ma trzy córki i doczeka³a siê czworga wnucz¹t i pi¹tki prawnuków.
Chocia¿ Pani Anna Mirynowicz jest
mieszkank¹ naszej gminy od niedawna,
to dla Gminy Lesznowola jest wielki zaszczyt mieæ obywatelkê o tak bogatym
¿yciorysie.
Ewa Lewandowska
Kierownik USC

Medale
za
d³ugoletnie
po¿ycie
ma³zeñskie
W dniu 2 czerwca bie¿¹cego roku w
Urzêdzie Gminy w Lesznowoli goœci³y
pary ma³¿eñskie, które swoj¹ przysiêgê
ma³¿eñsk¹ z³o¿y³y ponad 50 lat temu.
Dostojnym Jubilatom w obecnoœci towarzysz¹cych im najbli¿szych osób: dzieci,
wnuków i prawnuków, uroczyœcie zosta³y wrêczone medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie, nadane przez Prezydenta RP.

Bohaterami uroczystoœci byli Pañstwo:
1. Jadwiga i Edward Garczyñscy z Nowej
Iwicznej,
2. Halina i Józef Klimkowie z Nowej
Iwicznej,
3. Bronis³awa i Julian Rzeszotkowie z
Nowej Iwicznej,
4. Barbara i Eugeniusz Wo³osewiczowie
z Magdalenki,

5. Halina i Ryszard Dubieleccy z Magdalenki,
6. Wac³awa i Boles³aw Dêbscy z Wólki
Kosowskiej,
7. Alina i Edward Kazubkowie z £az,
8. Leokadia i Idzi Wodeccy z Nowej
Iwicznej,
9. Wac³awa i Kazimierz Boguccy z Nowej Woli.
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W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wrêczenia medali dokona³a
Wójt Gminy Lesznowola Pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik. W ceremonii tej
uczestniczyli równie¿: Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Pani Hanna Kosik i Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Pan Marian Ryszard Dusza.
Ma³¿onkowie otrzymali tak¿e kwiaty oraz pami¹tkowe dyplomy i albumy

wraz z ¿yczeniami jeszcze wielu kolejnych lat wspólnego ¿ycia, szczêœcia,
zdrowia i pogody ducha w ¿yciu codziennym.
Medale zosta³y nadane równie¿ Pañstwu Henryce i Janowi Makowskim z
Podolszyna. Nie uczestniczyli oni jednak
w ceremonii dekoracji i przyznane medale zostan¹ im wrêczone w innym terminie.

W imieniu ca³ej naszej gminnej spo³ecznoœci sk³adam Szanownym Jubilatom
serdeczne gratulacje i wyrazy uznania.
Ewa Lewandowska
Kierownik USC
Zapraszam tak¿e wszystkie pary ma³¿eñskie, które maj¹ co najmniej 50-letni sta¿
ma³¿eñski do zg³aszania siê w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Lesznowoli.

O alimentach s³ów kilka
Obowi¹zek alimentacyjny spoczywa nie tylko na rodzicach wobec swoich dzieci. W szczególnych
przypadkach mog¹ byæ nim obarczeni tak¿e rodzeñstwo, wnuki
oraz rozwiedzeni lub pozostaj¹cy
w separacji.

Rodzeñstwo a alimenty
Prawo do alimentów od rodzeñstwa ma tylko osoba, która nie jest
w stanie sama zaspokoiæ swoich
potrzeb materialnych i niematerialnych, poniewa¿ nie ma niezbêdnych do tego œrodków i nie mo¿e
ich uzyskaæ, wykorzystuj¹c swe
mo¿liwoœci zarobkowe. Przyczyn¹
niedostatku musz¹ byæ okolicznoœci niezale¿ne od woli osoby, ubiegaj¹cej siê o alimenty. Jeœli przyczyna le¿y w niewykorzystywaniu w³asnych mo¿liwoœci, osoba nie ma
prawa do alimentów od rodzeñstwa.
S¹d bada równie¿ sytuacjê materialn¹ rodzeñstwa i ocenia, czy
ka¿dy ma obowi¹zek p³acenia alimentów bez nadmiernego
uszczerbku dla siebie i cz³onków
swojej najbli¿szej rodziny. Trzeba
zaznaczyæ, ¿e tylko w takim przypadku zobowi¹zany mo¿e zostaæ
zwolniony z obowi¹zku alimentacyjnego i ustawodawca nie robi
wyj¹tku, gdy ubiegaj¹cy siê o alimenty jest osob¹ uzale¿nion¹ np.
od narkotyków. S¹d winien jednak
przedsiêwzi¹æ œrodki, aby zas¹dzone w formie pieniê¿nej alimenty nie mog³y byæ przeznaczone na
zdobywanie œrodków odurzaj¹-
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cych, psychotropowych lub zastêpczych.

Po rozwodzie
Rozwiedziony wspó³ma³¿onek
ma prawo do alimentów, ale tylko
wówczas, gdy nie zosta³ uznany
przez s¹d za wy³¹cznie winnego
rozk³adu po¿ycia b¹dŸ te¿ s¹d
uzna³, ¿e rozk³ad po¿ycia nast¹pi³
wy³¹cznie z winy drugiego ma³¿onka. Je¿eli s¹d orzek³ o wspólnej winie, to wówczas m¹¿ i ¿ona nie zostali uznani za wy³¹cznie winnych
rozk³adu po¿ycia.
Obowi¹zek p³acenia alimentów
zale¿y tak¿e od sytuacji maj¹tkowej
obojga ma³¿onków. Ma³¿onek, który nie zosta³ uznany za wy³¹cznie
winnego rozk³adu po¿ycia, powinien udowodniæ, ¿e znajduje siê w
niedostatku. W dodatku obowi¹zek
p³acenia mu alimentów przez drugiego ma³¿onka wygasa po piêciu
latach od orzeczenia rozwodu. W
wyj¹tkowych okolicznoœciach termin ten mo¿e zostaæ przez s¹d
przed³u¿ony.
Obowi¹zek dostarczania œrodków utrzymania obci¹¿a nie tylko
rozwiedzionego wspó³ma³¿onka i
krewnych w linii prostej (rodzicedzieci), lecz równie¿ rodzeñstwo.
Na gruncie prawa rodzinnego i
opiekuñczego obowi¹zuje zasada,
¿e gdy brak osoby zobowi¹zanej do
alimentacji w bli¿szej kolejnoœci
albo gdy ta osoba nie jest w stanie
uczyniæ zadoœæ swojemu obowi¹zkowi (np. sama znajduje siê w niedostatku), to wówczas obowi¹zek

alimentacyjny obci¹¿a rodzeñstwo.
S¹d ocenia sytuacjê ka¿dego z rodzeñstwa indywidualnie, wiêc obci¹¿one p³atnoœci¹ mog¹ zostaæ tylko niektóre osoby.

Babcia i dziadek
S¹d mo¿e tak¿e zas¹dziæ alimenty od wnuka na rzecz dziadka albo
babci, je¿eli dzieci nie ¿yj¹ albo gdy
nie s¹ w stanie p³aciæ.

Alimenty: obni¿yæ albo zwolniæ?
Mo¿na domagaæ siê obni¿enia
albo wrêcz zwolnienia z obowi¹zku p³acenia alimentów, gdy sytuacja
materialna by³ego wspó³ma³¿onka
uleg³a poprawie. Orzekaj¹c o nowej
wysokoœci alimentów s¹d weŸmie
pod uwagê równie¿ zarobkowe
mo¿liwoœci osoby zobowi¹zanej,
jej potrzeby i potrzeby jej ewentualnej nowej rodziny, a nie tylko aktualn¹ sytuacjê materialn¹ osoby
uprawnionej do alimentów.

Podstawa prawna
Ustawa z 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U.
nr 9, poz. 59 z póŸn. zm.).
Na podstawie artyku³u Ma³gorzaty Piaseckiej-Sobkiewicz „Kiedy
i od kogo mog¹ otrzymaæ alimenty
dziadek, ma³¿onek i siostra” (Gazeta Prawna, nr 114 z 14 czerwca
2007 r.) przygotowa³:
Dariusz Oœka
Pracownik socjalny
GOPS w Lesznowoli
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Serbscy Gocie w Lesznowoli
W dniach 7-11 maja b.r. Gmina Lesznowola goœci³a przedstawicieli Samorz¹du Gminy Cukarica – dzielnicy Belgradu: Pana Zorana Zivanovica oraz Pana Milana Simeunovica. Celem wizyty
by³o wzajemne poznanie siê przedstawicieli samorz¹dów: Lesznowoli i Belgradu, wymiana doœwiadczeñ w zarz¹dzaniu samorz¹dami i omówienie mo¿liwoœci przysz³ej wspó³pracy.
Podczas wizyty w Gminie Lesznowola Goœcie z Serbii wziêli udzia³ w spotkaniu z przedstawicielami samorz¹du
Gminy Lesznowola w Urzêdzie Gminy
Lesznowola, podczas którego dokonano
prezentacji obydwu gmin i dyskutowano o specyfice obydwu samorz¹dów.
Przysz³a wspó³praca dotyczyæ bêdzie
przede wszystkim kwestii edukacji, kultury i sportu, dlatego te¿ Goœcie z Serbii
odwiedzili wszystkie zespo³y lesznowolskich szkó³, gdzie mieli okazjê spotkaæ
siê z Dyrektorami i Nauczycielami tych
placówek. Rozmawiano m.in. o mo¿liwo-

œci wymiany uczniów obydwu samorz¹dów i wspólnych przedsiêwziêciach kulturalno-sportowych. Gmina Wzajemne prezentacje Samorz¹dów
Lesznowola wywar³a na Goœciach z Serbii bardzo pozytywne wra- s³owa podziêkowañ za niezwykle ciep³e
¿enie i to zarówno pod wzglêdem po- przyjêcie w Lesznowoli, wyra¿aj¹c jedtencja³u, jaki reprezentuje, charaktery- noczeœnie nadziejê na realizacjê wspólstycznych miejsc, które mieli okazjê zo- nych spotkañ najm³odszych przedstawibaczyæ, ale i – jak podkreœlili – niezwy- cieli obydwu gmin – uczniów.
k³ej goœcinnoœci i ¿yczliwoœci.
Izabela Szymczak
Na zakoñczenie wizyty przedstawicieG³. Specjalista ds. Informacji Europejskiej
le samorz¹du Belgradu przekazali Pani
w Urzêdzie Gminy Lesznowola
Wójt – Marii Jolancie Batyckiej-W¹sik

Na zaproszenie Organizacji Echanges
Sans Frontieres (Wymiana Bez Granic) z
Francji w dniach 19-27 czerwca b.r. z
wizyt¹ do Francji (Vendee ) uda³a siê delegacja przedstawicieli naszej gminy.
Celem wizyty by³o nawi¹zanie kontaktów i przysz³ej wspó³pracy gmin z Polski, Francji i Rumunii.

Lesznowola we Francji

Spotkanie to jest realizowane w ramach programu Komisji Europejskiej
„Europa dla obywateli”. Wspólny projekt z³o¿ony przez wy¿ej wymienion¹
organizacjê uzyska³ aprobatê i grant
Komisji Europejskiej, która czêœciowo
refunduje koszty organizacji tego projektu.

Delegacja Lesznowoli z wizyt¹ we Francji

Nasz¹ delegacjê reprezentowali: Pan
Marek Ruszkowski – Z-ca Wójta Gminy
Lesznowola, Pan Konstanty Kocyk – Przewodnicz¹cy Komisji Przestrzennej Rady
Gminy Lesznowola, Pan Jerzy Wiœniewski – Przewodnicz¹cy Komisji Spo³ecznej Rady Gminy Lesznowola, Pan Rafa³
Skorek – G³ówny Specjalista ds. Sportu
oraz Pani Magdalena Górczyñska – t³umacz i jednoczeœnie wolontariuszka francuskiej organizacji – inicjator tej inicjatywy i mieszkanka naszej gminy.
Warto przypomnieæ, i¿ to spotkanie
jest m.in konsekwencj¹ wizyty w naszej
gminie Pana Leona
Jauzelon – Prezydenta organizacji Echanges Sans Frontieres,
który w paŸdzierniku
ubieg³ego roku odwiedzi³ Lesznowolê i
ju¿ wtedy rozpoczête zosta³y pierwsze
rozmowy zwi¹zane z
przysz³¹ wspó³prac¹.
Podczas wspólnego spotkania w Vendee podpisana zosta³a „Deklaracja partnerstwa i wspó³pra-

cy”, która definiuje zakres przysz³ych
dzia³añ, w tym m.in.
l projekty zwi¹zane z dzia³aniami
umo¿liwiaj¹cymi spotkania dzieci i
m³odzie¿y;
l projekty kulturowe zwi¹zane z poznawaniem historii i specyfiki ka¿dego kraju;
l projekty zwi¹zane z rozwojem gmin
partnerskich obejmuj¹ce ró¿ne domeny: instytucjonalne, rolnictwo, turystykê, szkolenia, etc.;
l projekty zwi¹zane z rozwojem spo³eczeñstwa obywatelskiego gmin
partnerskich, dotycz¹ce takich inicjatyw jak np. sta¿e dla m³odych osób;
l zachêcanie m³odych osób do udzia³u
w ró¿nych projektach, np. Wolontariatu Europejskiego (SVE), sprzyjaj¹cych naszej harmonijnej wspó³pracy;
l du¿e projekty buduj¹ce integracjê
europejsk¹, które mog³yby siê rozwijaæ w oparciu o istniej¹ce realia, historiê, kulturê pañstw partnerskich,
odpowiadaj¹ce wspó³czesnym potrzebom;
l projekty zwi¹zane z nauk¹ jêzyków
europejskich;
l projekty zwi¹zane z tworzeniem
stron internetowych i platform wspó³-
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pracy dziœ i w przysz³oœci, narzêdzi
niezbêdnych do stworzenia sieci
wspó³pracy.
Wymienione dzia³ania bêd¹ realizowane w ramach inicjatyw miast, gmin
wiejskich,
zwi¹zków
gmin
i innych struktur. Bêd¹ one wspierane
równie¿ przez organizacje, które
uczestniczy³y w tworzeniu tej wspó³pracy m.in.: organizacje rumuñskie: GORJVENDEE, OUI, SIMION, MEHEDINTI,
oraz francusk¹ organizacjê «ECHANGES
SANS FRONTIERES». Organizacje te
bêd¹ nadal pe³ni³y funkcjê inicjatora,
animatora i koordynatora, wspó³pracuj¹c z innymi organizacjami z Francji i z
innych pañstw, z gminami oraz z grupami mieszkañców zaanga¿owanych w
dzia³ania. Zaproponowano równie¿
stworzenie Programu Orientacji i Dzia³añ, umieszczanego ka¿dego roku na
wspólnej stronie internetowej, który
zawiera³by pomys³y wspó³pracy, proponowane przez kraje partnerskie.
Co jest bardzo istotne – projekty wymiany dotyczyæ bêd¹ ró¿nych grup mieszkañców: dzieci, m³odzie¿y, rodzin, emerytów, a tak¿e ró¿nych grup spo³ecznych.
Wizyta ta poza swoim g³ównym celem mia³a przede wszystkim wymiar
przyjacielski. Wszyscy uczestnicy poza
oficjalnymi spotkaniami, rozmowami i
prezentacj¹ gmin po prostu wzajemnie
siê poznali, uczestnicz¹c w wielu ciekawych imprezach i spotkaniach. Dodatkowym elementem wspólnego poznania siê
by³ fakt, i¿ uczestnicy mieszkali u rodzin,
co sprzyja³o sympatycznej, bezpoœredniej, prawie rodzinnej atmosferze.
Wkrótce po oficjalnej wizycie naszej
delegacji wyje¿d¿a grupa m³odzie¿y z
naszych lesznowolskich gimnazjów. I
to jest pierwszy konkretny namacalny
dowód tego zawi¹zanego partnerstwa.
Równie¿ w ramach programu Komisji
Europejskiej przygotowany zosta³ projekt zatytu³owany „LET’S GO TO PEOPLE AND NATURE AROUND – LET’S
KNOW OUR DIFFERENT CULTURES –
LET’S LIVE AND CREATE TOGETHER „
(WyjdŸmy do ludzi i przyrody – poznajmy nasze kultury – ¿yjmy i twórzmy
wspólnie).
Projekt ten jest spotkaniem m³odzie¿y z 5 pañstw Unii Europejskiej (Niemcy,
Litwa, Polska, Rumunia, Francja), którzy
w dniach 6-14 lipca b.r. przyjad¹ do Pouzauges (departament Vendee). G³ównym celem tego spotkania jest umo¿liwienie m³odym ludziom poznania siê,
zdobywania wspólnych doœwiadczeñ i
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zrozumienia innych kultur, promowanie
idei obywatelstwa europejskiego, zdobywanie doœwiadczeñ poprzez wspólne
“¿ycie” w jednej spo³ecznoœci, poznawanie otoczenia (mieszkañców, aspektów
geograficznych) poprzez rozmaite
wspólne dzia³ania w grupie: zwiedzanie,
sport, rozmowy, zajêcia artystyczne,
poznawanie innych kultur poprzez gry,
zabawy, teatr, muzykê, malarstwo i inne
formy ekspresji.
Projekt zak³ada udzia³ m³odzie¿y w
wieku 16-20 lat. Gminê Lesznowola reprezentuj¹ najlepsi uczniowie absolwenci naszych gimnazjów wytypowani przez
szko³y: £ukasz Rajkowski, Maciej Gronek
(Gimnazjum w Lesznowoli), Marta Emilia Radziach, Martyna Perzyna (Gimnazjum w Mrokowie), Bartosz Sadownik,
Amelia Iwona Zaleska (Gimnazjum w
Nowej Iwicznej ), Magdalena Gajcy, Wiktor Doktorski (Gimnazjum w £azach).
T³umaczem i opiekunem grupy jest Pani
Magdalena Górczyñska.
Ju¿ przed wyjazdem m³odziez mia³a
okazjê do wspólnego poznania siê i przygotowania wizytówki naszej gminy i wizytówki Polski. I trzeba przyznaæ, ¿e zro-

bi³a to wyj¹tkowo ! Nasza prezentacja
pokazana zostanie podczas jednego z
wieczorów – tzw. « Wieczoru polskiego »
opartego na prezentacji najwa¿niejszych
atutów Lesznowoli, charakterystycznych
polskich akcentach, na prezentacji naszej
muzyki, tañców, tradycyjnej kuchni polskiej.
Tygodniowy pobyt zak³ada bardzo
atrakcyjny program, w tym miêdzy innymi wspólne wycieczki, dyskusje, zajêcia
sportowe, konkursy, ale wymaga od naszych gimnazjalistów inwencji, zaanga¿owania i otwartoœci. Poza doskona³¹
okazj¹ szlifowania jêzyka obcego m³odzie¿ bêdzie mia³a wyj¹tkow¹ okazjê do
poznania nowych przyjació³, nowych
kultur, nowych miejsc, a przede wszystkim do wspania³ego, twórczego wypoczynku.
W nastêpnym numerze – powakacyjnym – uka¿¹ siê bezpoœrednie relacje
uczestników tego wyj¹tkowego wyjazdu.
Izabela Szymczak
G³ówny Specjalista
ds. Informacji Europejskiej

DNI GMINY LESZNOWOLA
8-9 WRZEŒNIA
Jak co roku, w pierwszej po³owie wrzeœnia obchodzimy Œwiêto Gminy!
Najwy¿sza wiêc pora, by zaprosiæ Mieszkañców Gminy i przyjezdnych
Goœci na Dni Lesznowoli, które w tym roku odbêd¹ siê w weekend
8 i 9 wrzeœnia przy Zespole Szkó³ w £azach.
Organizatorami – podobnie jak w latach ubieg³ych – s¹:
– Urz¹d Gminy,
– Gminny Oœrodek Kultury,
– Zespó³ Obs³ugi Placówek Oœwiatowych,
– Mazowiecki Zwi¹zek Pracodawców,
– Partnerstwo dla Rain Man’a.
W sobotê, 8 wrzeœnia w godzinach popo³udniowych, zapraszamy na
konkursy i gry sportowe z nagrodami, naukê tañca, wystêpy dzieci i m³odzie¿y z gminnych szkó³ oraz na koncert wielkiej Gwiazdy Mieczys³awa
Szczeœniaka z zespo³em.
W niedzielê zapraszamy wszystkich Mieszkañców i Goœci na „Festyn
rodzinny”. Festyn uœwietni swoim wystêpem zespó³ œpiewaj¹cy najwiêksze hity ABBY oraz wystêp Stanis³awa Sojki.
Bêdzie du¿o zabawy w konkursie „Jaka to melodia?” i smacznie w konkursie „Znajdê now¹ potrawê regionaln¹” Wszyscy bêdziemy siê œwietnie bawiæ, a w nagrodê za uczestnictwo w Dniach Lesznowoli rozlosujemy cenne nagrody.
ZAPRASZAMY!
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Mamy wreszcie lato i upragnione przez dzieci i doros³ych wakacje. Pogoda
coraz piêkniejsza, a w naszych Oœrodkach Zdrowia ruch jakby trochê mniejszy. Ale w czasie wakacji nie nale¿y zapominaæ o zdrowiu. Co roku coraz wiêcej Polaków korzysta z wypoczynku zarówno w kraju, jak i za granic¹. Z piêknego urlopu mo¿na przywieŸæ wspania³e wspomnienia, ale czasem przywozimy niebezpieczn¹ chorobê.
Nowe œrodowisko podczas wyjazdu czêsto nie s³u¿y naszemu zdrowiu. Profilaktyka zdrowotna powinna byæ naturalnym zachowaniem przed wyjazdem. Przecie¿ nie wyje¿d¿amy po to, aby chorowaæ. Podczas wakacji przede wszystkim
chcemy odpocz¹æ, jak najwiêcej poznaæ i zobaczyæ, oczekujemy ciekawych przygód i wra¿eñ, chcemy aktywnie, ale i zdrowo wykorzystaæ wolny czas.

Tego czasu nie powinniœmy popsuæ
niepotrzebnymi problemami zdrowotnymi. Rocznie w kraju i za granic¹ wypoczywa 17,4 mln Polaków. Wielu z nas
pozostanie nad Ba³tykiem lub wyjedzie
w Tatry, inni nad Morze Œródziemne, a
spora grupa wybierze dalekie egzotyczne podró¿e. Rzadko zdajemy sobie sprawê z zagro¿eñ zdrowotnych jakie na nas
czyhaj¹. Przygotowuj¹c siê do wyjazdu
zwykle zapominamy o najwa¿niejszym
– naszym zdrowiu i bezpieczeñstwie.
Podró¿e wi¹¿¹ siê z ryzykiem zachorowania na choroby zakaŸne, dlatego warto dowiedzieæ siê, jakie szczepienia s¹
wymagane w kraju, do którego siê wybieramy. Nawet najbardziej komfortowe warunki podró¿y i zachowanie zasad higieny nie gwarantuj¹ bezpieczeñstwa. Szczególnie groŸne dla ludzi podró¿uj¹cych i aktywnych, s¹ wirusowe zapalenia w¹troby typu A i typu B, czyli
tzw. ¿ó³taczka pokarmowa i wszczepienna
Oprócz nich s¹ równie¿ inne choroby, które mog¹ zagra¿aæ turystom. To
miêdzy innymi: dur brzuszny, tê¿ec, HIV,
zaka¿enie ameb¹, polio, cholera czy ¿ó³ta gor¹czka. W niektórych krajach Afryki, Azji i Ameryki Po³udniowej bardzo
du¿ym zagro¿eniem jest malaria.
By zakaziæ siê wirusem ¿ó³taczki pokarmowej wystarczy umyæ rêce czy owoce w zaka¿onej wodzie, zjeœæ posi³ek w
przypadkowym miejscu lub mieæ kontakt
z osob¹ chor¹. Kostka lodu w drinku czy
napoju, przygotowana z zainfekowanej
wody, mo¿e byæ Ÿród³em zaka¿enia, dlatego bezpieczni nie s¹ nawet goœcie piêciogwiazdkowego hotelu czy ekskluzywnej restauracji. Szacuje siê, ¿e ryzyko
zachorowania na WZW typu A wœród
podró¿uj¹cych jest 100 razy wiêksze ni¿
ryzyko zachorowania na dur brzuszny i
1000 razy wiêksze ni¿ ryzyko zachorowania na cholerê. Co gorsza wirus czyha

nie tylko w Afryce czy Azji, ale równie¿
w tak lubianych miejscach letniego wypoczynku, jak kraje basenu Morza Œródziemnego, a nawet w polskich kurortach
W pe³ni bezpieczne nie s¹ nawet nasze
Mazury, Tatry czy Ba³tyk. Du¿e skupiska
ludzi, wysoka temperatura oraz brak
podstawowych zasad higieny stwarzaj¹
niebezpieczeñstwo zachorowañ. A kto
nie skusi siê na regionalny przysmak z
przydro¿nej budki czy rybê na papierowej tacce z nadmorskiej sma¿alni? Do
tego przypadkowo spo¿yte niemyte
owoce i warzywa, niedogotowane miêso, niepasteryzowane mleko i nieszczêœcie gotowe.

rozkoszowaæ siê bezpiecznymi wyjazdami na urlop.
Dlatego nale¿y wyjœæ naprzeciw tym
zagro¿eniom i zaszczepiæ siê. Aby uzyskaæ pe³n¹ ochronê przed WZW typu A
oraz WZW typu B zgodnie ze schematem podstawowym, podaje siê trzy dawki szczepionki skojarzonej - druga przypada po miesi¹cu od pierwszego szczepienia, a trzecia po 6 miesi¹cach od
pierwszej dawki. Odpornoœæ uzyskujemy
ju¿ po 4 tygodniach od przyjêcia pierwszej dawki. Nigdy zatem nie jest za póŸno, aby ochroniæ siê na d³ugie lata i rozkoszowaæ bezpiecznym wyjazdem na
urlop.

Wirusowe zapalenie w¹troby typu B,
zwane potocznie ¿ó³taczk¹ wszczepienn¹, jest jedn¹ z najpowa¿niejszych i najgroŸniejszych chorób zakaŸnych. Wirusem WZW typu B zaka¿amy siê o wiele
³atwiej ni¿ wirusem HIV i wystarczy do
tego zaledwie kropla krwi. Ta choroba
mo¿e dotkn¹æ ka¿d¹ osobê, która wczeœniej siê nie zaszczepi³a. Zakaziæ mo¿na
siê np. w wyniku skaleczenia, kontaktu
z krwi¹ lub wydzielinami osoby zaka¿onej. Przyczyn¹ zaka¿enia ludzi m³odych
czêœciej s¹ kontakty seksualne, zabiegi
w gabinetach fryzjerskich, kosmetycznych, stomatologicznych czy salonach
tatua¿u. Choroba mo¿e prowadziæ do
marskoœci w¹troby, w konsekwencji do
raka pierwotnego w¹troby, a nawet
œmierci.

Pamiêtajmy tak¿e, ¿e wszyscy ju¿ zaszczepieni przeciwko ¿ó³taczce wszczepiennej (WZW typu B) powinni zaszczepiæ siê przeciwko ¿ó³taczce pokarmowej
(WZW typu A). Równie¿ zaszczepieni
tylko przeciwko WZW typu A przed wyjazdem powinni zaszczepiæ siê przeciwko WZW typu B.

Pierwszym krokiem do pe³nego bezpieczeñstwa s¹ szczepienia ochronne,
które zabezpieczaj¹ na wiele lat. Przede
wszystkim przeciwko tzw. ¿ó³taczce pokarmowej (WZW typu A) i wszczepiennej (WZW typu B).
Przed obydwoma rodzajami wirusa
uodporni nas szczepionka skojarzona.
Dziêki niej mo¿emy byæ pewni, ¿e przez
d³ugie lata nic nam nie grozi i mo¿emy

Dobre rady przed wyjazdem
l Zapytaj swojego lekarza o niezbêd-

n¹ profilaktykê przed wyjazdem (badania i szczepienia). Nigdy nie jest za
póŸno na konsultacje z lekarzem i
podjêcie niezbêdnych œrodków
ostro¿noœci.
W Oœrodkach Zdrowia w Mrokowie
i Magdalence mo¿na zasiêgn¹æ informacji na temat szczepieñ, a te
najbardziej polecane wykonaæ na
miejscu.
l Zawsze podró¿uj z podrêczn¹ ap-

teczk¹, która bêdzie zawieraæ niezbêdne leki i œrodki opatrunkowe.
l Zadbaj o higienê i dietê. Zanieczysz-

czone produkty spo¿ywcze i woda s¹
czêstym Ÿród³em zaka¿enia wirusowym zapaleniem w¹troby typu A. Za-
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wsze myj i susz rêce przed posi³kiem.
Pij wy³¹cznie butelkowan¹ lub przegotowan¹ wodê. Unikaj kostek lodu. Obieraj wszystkie owoce i warzywa. Chroñ
jedzenie przed owadami. Unikaj niegotowanego miêsa oraz skorupiaków.

dzia³ywanie jest najsilniejsze. Stosuj
kremy ochronne z filtrami UVA i UVB.
l Unikaj przypadkowych kontaktów

seksualnych, które mog¹ byæ przyczyn¹ zaka¿eñ wirusem WZW typu B czy
HIV.

l Uwa¿aj na owady, na przyk³ad na

komary, które mog¹ przenosiæ szereg chorób (np. malariê, ¿ó³t¹ gor¹czkê). Stosuj preparaty odstraszaj¹ce insekty.

l Po powrocie skontaktuj siê z leka-

rzem. Jeœli po powrocie twoje samopoczucie nie bêdzie najlepsze, bezzw³ocznie udaj siê do lekarza i zasiêgnij jego porady.

Powy¿sze informacje przygotowano
w oparciu o stronê internetow¹
www.szczepienia.pl. Dok³adniejszych
informacji udzielaj¹ lekarze NZOZ SALUS
w Oœrodkach Zdrowia w Mrokowie i
Magdalence. Jak zwykle prosimy o telefoniczne ustalenie terminu wizyty u lekarza. W imieniu ca³ego zespo³u NZOZ
SALUS ¿yczê Pañstwu zdrowych i udanych wakacji.
El¿bieta Rosiek
Kierownik NZOZ SALUS

l Korzystaj ze s³oñca z umiarem. Unikaj

przebywania na s³oñcu, gdy jego od-

Mierzenie jakoci pracy Szkó³
w Gminie Lesznowola
W dniu 19 czerwca 2007 r. odby³a
siê w Zespole Szkó³ w £azach publiczna prezentacja raportu: „Oœwiata w
Gminie Lesznowola”. Zosta³ on przygotowany z inicjatywy Organu Prowadz¹cego (samorz¹d Gminy Lesznowola) przez Pani¹ Irenê Dzierzgowsk¹ –
v-ce Ministra Edukacji w latach 19972000 r., niekwestionowanego autorytetu polskiej oœwiaty, twórcê reformy
edukacji, wybitnego eksperta w dziedzinie badañ edukacyjnych oraz Pana
Andrzeja Pery – przedstawicieli Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Edukator”. W prezentacji raportu uczestniczyli: Wójt Gminy – Maria
Jolanta Batycka-W¹sik, Sekretarz Gminy – Mariola Uczkiewicz-Kampczyk,
Pañstwo Radni Gminy Lesznowola, Dyrektorzy Szkó³ i Przedszkoli, Dyrektor
ZOPO – Jacek Bulak, przedstawiciele
Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców
wszystkich lesznowolskich szkó³.
Mierzenie jakoœci pracy szkó³ zosta³o przeprowadzone przy u¿yciu
wielokrotnie wypróbowanych narzêdzi: arkusza diagnostycznego, ankiet
dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
Badanie objê³o cztery zespo³y
szkó³: Zespó³ Szkó³ w Lesznowoli, Zespó³ Szkó³ w £azach, Zespó³ Szkó³ w
Mrokowie, Zespó³ Szkó³ w Nowej
Iwicznej.
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W ramach mierzenia jakoœci przeprowadzone zosta³y nastêpuj¹ce dzia³ania:
– odby³y siê spotkania ze wszystkimi
radami pedagogicznymi,
– przeprowadzone zosta³y obszerne
wywiady z dyrektorami zespo³ów
szkó³ po³¹czone z wype³nieniem arkuszy diagnostycznych,
– 469 uczniów wype³ni³o ankietê
„Moja szko³a”,
– 390 rodziców wype³ni³o ankietê
„Szko³a mojego dziecka”, a 363 rodziców ankietê „Zadania szko³y”,
– 135 nauczycieli odpowiedzia³o na
pytania w ankiecie „Szko³a, w której uczê”, 138 nauczycieli wype³ni³o ankietê „Zadania szko³y”,
– poddano analizie wyniki sprawdzianów i egzaminów uzyskane w 2006
r.,
– powsta³y cztery raporty, oddzielnie
dla ka¿dego zespo³u szkó³,
– we wszystkich szko³ach odby³a siê
prezentacja z mierzenia jakoœci pracy danej szko³y.
Zaprezentowane zbiorcze wyniki
badañ dotyczy³y m.in. efektów kszta³cenia, umiejêtnoœci kluczowych
uczniów, poziomu zadowolenia ze
szko³y uczniów, rodziców i nauczycieli, przebiegu procesu kszta³cenia, stosunków interpersonalnych panuj¹cych
w szkole, poczucia bezpieczeñstwa
uczniów, znajomoœci i przestrzegania
praw uczniów, priorytetowych zadañ

szko³y i oceny stopnia ich realizacji, atmosfery szko³y, wspó³pracy wewn¹trz
Rady Pedagogicznej, zachowañ nagannych uczniów.
Przeprowadzone badania wykaza³y
wiele silnych stron lesznowolskiej
oœwiaty, takich jak: bardzo dobra baza
materialna szkó³, szeroka i spe³niaj¹ca
oczekiwania oferta zajêæ pozalekcyjnych, wysokie wyniki uzyskiwane przez
uczniów na sprawdzianach i egzaminach zewnêtrznych, dobre kontakty
szkó³ ze œrodowiskiem lokalnym, dobrze i efektywnie funkcjonuj¹cy system
wsparcia pedagogiczno-psychologicznego. W raporcie wskazane zosta³y
równie¿ rekomendacje do przysz³ej
pracy, dotycz¹ce po³o¿enia jeszcze
wiêkszego nacisku w pracy dydaktyczno-wychowawczej na kszta³towanie altruistycznych postaw wœród uczniów,
a tak¿e przygotowania ich do ¿ycia w
spo³eczeñstwie obywatelskim.
Wyniki raportu o jakoœci pracy lesznowolskich szkó³ napawaj¹ nas zadowoleniem i dum¹. S¹ odzwierciedleniem efektów trudnej, odpowiedzialnej i pe³nej zaanga¿owania pracy Organu Prowadz¹cego, Dyrektorów, Rad
Pedagogicznych, Rodziców i wszystkich œrodowisk, którym jakoœæ oœwiaty le¿y na sercu.
(Pe³nia wersja raportu dostêpna na
www.lesznowola.waw.pl)
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO
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Bardzo dobre wyniki sprawdzianów
i egzaminów w lesznowolskich szko³ach
12 kwietnia br. uczniowie VI klas lesznowolskich szkó³ podstawowych przyst¹pili do sprawdzianu, a w 24 i 25 kwietnia gimnazjaliœci zdawali egzamin gimnazjalny.
Powszechny sprawdzian i egzamin dla
uczniów koñcz¹cych szóst¹ klasê szko³y
podstawowej i trzeci¹ klasê gimnazjum
przeprowadzony jest od 2002 r. Jego
celem jest sprawdzenie opanowania
umiejêtnoœci niezbêdnych na wy¿szym
etapie kszta³cenia (w gimnazjum i liceum) i przydatnych w ¿yciu.
Na sprawdzianie badany i oceniany
jest poziom osi¹gniêæ uczniów w zakresie piêciu obszarów umiejêtnoœci: czytania, pisania, rozumowania, korzystania
z informacji i wykorzystania wiedzy w
praktyce. Umiejêtnoœci te zosta³y okreœlone w standardach wymagañ egzaminacyjnych, bêd¹cych podstaw¹ przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej
szko³y podstawowej. Maj¹ one charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, ¿e
np. czytanie obejmuje nie tylko umiejêtnoœæ odczytywania tekstów literackich,
ale tak¿e wykresów, tabel, a zadania s¹
tak skonstruowane, ¿e sprawdzaj¹ umiejêtnoœci kszta³cone w obrêbie ró¿nych
przedmiotów.
Wyniki sprawdzianu, analizowane z
uwzglêdnieniem ocen szkolnych oraz
kontekstów kszta³cenia, pozwalaj¹ na
pe³niejsze diagnozowanie osi¹gniêæ
uczniów i, tym samym, u³atwiaj¹ opracowanie indywidualnych zaleceñ dotycz¹cych ich dalszej edukacji. Nauczycielom i szko³om takie analizy mog¹ pomóc
w doskonaleniu swojej pracy.
Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum i sk³ada siê z czêœci humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Egzamin ten
jest powszechny i obowi¹zkowy, co
oznacza, ¿e musi przyst¹piæ do niego
ka¿dy uczeñ koñcz¹cy gimnazjum. Przyst¹pienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków ukoñczenia szko³y.
Wyniki sprawdzianu po VI klasie
szko³y podstawowej i egzaminu po III
klasie gimnazjum, jak co roku s¹ dla nas
powodem do zadowolenia. Nasi uczniowie osi¹gnêli wyniki wykraczaj¹ce ponad œredni¹ w powiecie i województwie.

Sprawdzian po VI kl. szko³y podstawowej –
zestawienie zbiorcze

Egzamin gimnazjalny – czêœæ matematycznoprzyrodnicza

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu i egzaminu uczniowie klas VI
szko³y podstawowej i III klas gimnazjum
uzyskali bardzo wysokie wyniki, najlepsi z nich, to:
l ZS w £azach – Szko³a Podstawowa:
Egzamin gimnazjalny – czêœæ humanistyczna –
zestawienie zbiorcze

(max. – 40 pkt.)
– Przemys³aw Piaszczak
– Marta Wierzbiñska
– Klaudia Czerwiñska
– Artur Kampczyk
– Marta Samoraj
– Magdalena Kowalczyk
– Marcelina Pasek
– Aleksandra Molak
– Mateusz Podskarbi

– 39 pkt.
– 39 pkt.
– 39 pkt.
– 38 pkt.
– 37 pkt.
– 37 pkt.
– 36 pkt.
– 36 pkt.
– 36 pkt.

l ZSP w Mrokowie – Szko³a PodstawoEgzamin gimnazjalny – czêœæ przyrodniczomatematyczna – zestawienie zbiorcze

Szczegó³owe wyniki sprawdzianu i
egzaminu w poszczególnych szko³ach
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

wa (max. – 40 pkt.)
– Magdalena Miecznik – 38 pkt.
– Bart³omiej Przyjacielski – 38 pkt.
– Joanna Stankiewicz
– 37 pkt.
– Pawe³ Piêtka
– 37 pkt.
– Ewelina Maœlanka
– 37 pkt.
– Arkadiusz Trojanek
– 36 pkt.
– Bart³omiej Sztyk
– 36 pkt.
l ZSP w Mrokowie – Gimnazjum (max.

Sprawdzian po VI kl. szko³y podstawowej –
zestawienie wyników poszczególnych szkó³

– 100 pkt.)
– Marta Radziach
– Pawe³ Jankowski
– Karolina Janiszewska
– Anna Szpanerska
– Hubert Wielgus

– 98 pkt.
– 94 pkt.
– 93 pkt.
– 92 pkt.
– 90 pkt.

l ZSP w Nowej Iwicznej – Szko³a Pod-

Egzamin gimnazjalny – czêœæ humanistyczna

stawowa (max. – 40 pkt.)
– Tomasz Firynowicz
– Maja Majcherkiewicz
– Micha³ Szp¹drowski
– Tomasz Czarnocki
– Jan Sowa
– Tomasz Bujakowski
– Magdalena Prymula

– 38 pkt.
– 38 pkt.
– 38 pkt.
– 38 pkt.
– 38 pkt.
– 37 pkt.
– 37 pkt.
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Tomasz G³owacki
– 37 pkt.
Karolina Skalska
– 37 pkt.
Przemys³aw So³datowski – 37 pkt.
Maria Wronek
– 36 pkt.
Cezary Melka
– 36 pkt.
Rafa³ Król
– 36 pkt.
£ukasz Marczuk
– 36 pkt.
Aleksandra Malinowska– 36 pkt.
Maciej Pikulicki
– 36 pkt.
Jakub WoŸniakowski – 36 pkt.
Natalia Or³owska
– 36 pkt.

l ZSP w Nowej Iwicznej – Gimnazjum

(max. – 100 pkt.)
– Magdalena Waœniowska– 93 pkt.

Nowa Szko³a
w Mysiadle
27 lutego br. decyzj¹ Rady Gminy
Lesznowola zosta³a utworzona Szko³a
Podstawowa z klasami I-III i oddzia³ami
przedszkolnymi w Mysiadle, która oficjalnie rozpocznie swoje funkcjonowanie w dniu 1 wrzeœnia 2007 r. W dniu 4
kwietnia Br. w wyniku konkursu, organ
prowadz¹cy powo³a³ na dyrektora szko³y Pani¹ Monikê Rutkowsk¹ – dotychczasowego z-cê dyrektora ZSP w Nowej
Iwicznej.
W chwili obecnej uczniowie klas 0-III
z miejscowoœci Mysiad³o uczêszczaj¹ do
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej
Iwicznej. Z przeprowadzonej analizy demograficznej wynika, ¿e do Szko³y Podstawowej w Mysiadle w roku szkolnym

18 czerwca 2007r. w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy Lesznowola goœcili
najlepsi m³odzi matematycy – uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów
z terenu powiatu piaseczyñskiego oraz
ich nauczyciele matematyki. Powodem
spotkania by³o uroczyste zakoñczenie
trzyetapowych konkursów matematycznych „ASIK” dla Szko³y Podstawowej
i „TRAPEZ” dla Gimnazjum, które odbywaj¹ siê tradycyjnie od kilku lat. W tym
roku szkolnym organizacj¹ II etapu zajêli siê nauczyciele Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej: Romana
¯urek, Hanna Walasek, Katarzyna Ko-
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–
–
–
–

Krzysztof Kachniarz
Maciej Kachniarz
Kinga Soszyñska
Bart³omiej Sadownik

– 92 pkt.
– 92 pkt.
– 91 pkt.
– 90 pkt.

–
–
–
–
–

£ukasz Rajkowski
Katarzyna Grzelec
Damian Budny
Marcin Gurtowski
Marcin Mycko

– 92 pkt.
– 91 pkt.
– 90 pkt.
– 90 pkt.
– 90 pkt.

l ZSP w Lesznowoli – Szko³a Podstawo-

wa (max. – 40 pkt.)
– Karolina Chrzanowska
– Linda Duranowska
– Krystian Skalski
– Sandra Dziekañska

– 39 pkt.
– 38 pkt.
– 37 pkt.
– 36 pkt.

Serdecznie gratulujemy wszystkim
uczniom, którzy uzyskali tak wspania³e
wyniki. Jesteœmy z nich dumni i jednoczeœnie przekonani, ¿e na wy¿szych etapach kszta³cenia bêd¹ osi¹gaæ równie
wysokie noty.

l ZSP w Lesznowoli – Gimnazjum (max.

– 100 pkt.)
– Maciej Gronek

Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

– 95 pkt.

2007/2008 uczêszczaæ bêdzie ok. 100
uczniów.
Dziêki powstaniu nowej, samodzielnej szko³y, ZSP w Nowej Iwicznej w du¿ym stopniu zostanie odci¹¿ona, a zajêcia lekcyjne bêd¹ siê odbywa³y w trybie
o mniejszym wspó³czynniku zmianowoœci. Wp³ynie to zdecydowanie na poprawê komfortu nauki, bezpieczeñstwa
uczêszczaj¹cych do obu szkó³ uczniów,
a co za tym idzie do poprawy jakoœci
nauczania.
W nowo utworzonej Szkole w Mysiadle uczniowie bêd¹ mieli do dyspozycji:
9 przestronnych i funkcjonalnych sal lekcyjnych, pracowniê informatyczn¹, œwietlicê, jadalniê, zaplecze pomocy pedagogiczno-psychologicznej, gabinet pielêgniarski, szatniê.
Koncepcja modernizacji budynku w
Mysiadle na potrzeby szko³y obejmuje
dostosowanie go do potrzeb edukacyj-

nych zgodnie z przepisami i normami
ustalonymi dla tego typu obiektów. Modernizacja ta przewiduje równie¿ zagospodarowanie terenu wokó³ budynku w
taki sposób, aby mog³y siê tam odbywaæ
zajêcia wychowania fizycznego, a tak¿e,
aby by³o to bezpieczne i estetyczne miejsce do spêdzania wolnego czasu.
W wyniku przeprowadzonego postêpowania przetargowego zosta³a wy³oniona firma, która ju¿ rozpoczê³a prace
budowlane w budynku w Mysiadle. Jesteœmy przekonani, ¿e mimo du¿ego
zakresu rzeczowego przeprowadzanego
remontu, prace bêd¹ przebiega³y bez
wiêkszych problemów.
W chwili obecnej trwaj¹ prace zwi¹zane z przygotowaniem przetargu na
zakup wyposa¿enia szko³y.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

Zakoñczenie
konkursów matematycznych
chanek, Jacek Paulinek a fina³ odby³ siê
w Zespole Szkó³ Publicznych w Lesznowoli gdzie gospodarzami byli: Jadwiga
Soboñ, El¿bieta Wrzesiñska, Krzysztof
Zieleniewski.
Uczestnictwo w matematycznych
zmaganiach zg³osi³y nastêpuj¹ce szko³y:
– Zespó³ Szkó³ Publicznych w Nowej
Iwicznej,

– Zespó³ Szkó³ Publicznych w Lesznowoli,
– Zespó³ Szkó³ Publicznych w £azach,
– Zespó³ Szkó³ Publicznych w Mrokowie,
– Gimnazjum w Górze Kalwarii,
– Szko³a Podstawowa w K¹tach,
– Szko³a Podstawowa nr 2 w Piasecznie.
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Najzdolniejsi matematycy w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy

£¹cznie do II etapu konkursu zg³oszono 108 uczestników ze szkó³ podstawowych i 58 z gimnazjum. Do III etapu przesz³o 38 uczniów ze szkó³ podstawowych
oraz 26 uczniów z gimnazjów. W pracach komisji uczestniczy³o ³¹cznie 19
nauczycieli matematyki.
Na uroczyste zakoñczenie konkursu
zostali zaproszeni laureaci: 32 uczniów
oraz nauczyciele pracuj¹cy w Komisji
Konkursowej. Fundatorem nagród by³
Urz¹d Gminy Lesznowola. Goœci podejmowali: pani Mariola Uczkiewicz Kampczyk – sekretarz gminy oraz pan Jacek
Bulak – dyrektor ZOPO, którzy dokonali
uroczystego wrêczenia nagród laureatom i podziêkowali nauczycielom za
wysokie osi¹gniêcia ich uczniów oraz za
inicjatywy pozwalaj¹ce rozwijaæ zainteresowania matematyczne m³odzie¿y i
promowanie ich sukcesów.

Gratulacje dla uczniów

– Dariusz Grudziñski – Góra Kalwaria – II miejsce;
l w kategorii klas trzecich Gimnazjum:

– £ukasz Rajkowski – Lesznowola –
I miejsce,
– Maciej Kachniarz – Nowa Iwiczna
– II miejsce.
A oto laureaci „ASIKA”:
l klasy czwarte Szko³a Podstawowa
– Dominika Golisz – Nowa Iwiczna
– I miejsce,
– Grzegorz So³datowski – Nowa
Iwiczna – I miejsce,
– Katarzyna Godek – Nowa Iwiczna
– II miejsce,
– Aleksander Gajcy – £azy – III miejsce,
– Karol Konarski – Piaseczno – Wyró¿nienie;

– Izabela Dusza – Lesznowola – Wyró¿nienie,
– Jan Kubik – Nowa Iwiczna – Wyró¿nienie,
– Filip Targowski – Lesznowola –
Wyró¿nienie;
l klasy szóste Szko³a Podstawowa:

– Tomasz Firynowicz – Nowa Iwiczna – I miejsce,
– Sergiusz Rokosz – Piaseczno – I
miejsce,
– Patryk Maciejowski – K¹ty – II miejsce,
– Kinga Kowalska – £azy – III miejsce,
– Maksymilian Wiernicki – Piaseczno – III miejsce,
– Paulina Markowska – K¹ty – Wyró¿nienie.
Opracowa³a:

Laureatami TRAPEZU zostali:
l w kategorii klas pierwszych Gimnazjum:
– Patrycja Swacha – Lesznowola- I
miejsce,
– Maciej Lotz – £azy – II miejsce,
– Olga Rycek – Lesznowola – II miejsce,
– Micha³ Jursza – Nowa Iwiczna – III
miejsce,
– Martyna Kuran – Lesznowola – III
miejsce,
– Micha³ Rychlewski – Góra Kalwaria – III miejsce,
– Patrycja Skarzyñska – £azy – III
miejsce;
l w kategorii klas drugich Gimnazjum:

– Bart³omiej Kielak – Nowa Iwiczna
– I miejsce,
– Adrian Nowak – Nowa Iwiczna – I
miejsce,

l klasy pi¹te Szko³a Podstawowa

Romana ¯urek
– Ignacy Ryder – Nowa Iwiczna – I
Nauczycielka matematyki
miejsce,
Zespó³ Szkó³ Publicznych
– Karolina Kowalczyk – Lesznowola
w Nowej Iwicznej
– II miejsce,
– Szymon Piotrowicz –
Lesznowola
– II miejsce,
– Piotr Nowakowski – Piaseczno – III
miejsce,
– Aleksandra
Œliwczyñska
–
Nowa
Iwiczna – III
miejsce,
– Zofia Da³kowska –
£azy – Wyró¿nienie,
… i dla nauczycieli przekazuje Sekretarz Gminy Mariola UczkiewiczKampczyk. Na zdjêciu z Pani¹ Aldon¹ Dusz¹ i Pani¹ Roman¹ ¯urek
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Czym skorupka za m³odu nasi¹knie 
Konkurs Ekologiczny
w Lesznowoli
Dnia 18 czerwca br. w Zespole Szkó³
Publicznych w Lesznowoli odby³o siê
rozstrzygniêcie III edycji konkursu ekologicznego, zorganizowanego przez Krajowy Ruch Ekologiczno -Spo³eczny
(KRES).
KSES to organizacja po¿ytku publicznego, skupiaj¹ca siê na zagadnieniach
edukacji ekologicznej, rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz rozwoju
lokalnego.
Program „Czym skorupka za m³odu
nasi¹knie…” ma na celu wspieranie dzia³alnoœci placówek oœwiatowo-wychowawczych w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony œrodowiska. W konkursie
ekologicznym premiowane by³y takie
dzia³ania uczestników programu, które
przyczynia³y siê do zmiany postaw konsumpcyjnych m³odego pokolenia Polaków. Nagrody ufundowali KRES i Urz¹d
Gminy Lesznowola
W wype³nionej po brzegi sali nast¹pi³o uroczyste otwarcie imprezy. Goœci
powita³ Pan Marek Klimkowski, który
z³o¿y³ serdeczne gratulacje wszystkim
uczestnikom i laureatom Konkursu. Podziêkowa³ tak¿e wszystkim nauczycielom i wychowawcom za w³o¿ony trud
w przygotowanie uczestników.

Rodzina uroczych pi¿maków mieszka
w Wiklinowej Zatoce. Na czele rodziny
stoi Serafin. Ich s¹siadem jest szczurek Archibald, zwany przez dzieci pi¿maków
wujkiem. Wraz z nadejœciem wiosny pi¿maki staj¹ przed nie lada problemem, który burzy ich spokojne ¿ycie w Wiklinowej Zatoce. Powracaj¹ce z przerwy zimowej ptaki zamierzaj¹ osi¹œæ w s¹siedztwie.
Archibald, zdaj¹c sobie sprawê z uci¹¿liwoœci jakie sprawi¹ nowi przybysze, pojawia siê u rodziny pi¿maków z pomys³em
poszukania dla przyjació³ nowego miejsca na ziemi. Melania, ¿ona Serafina,
sprzeciwia siê, ale uparci mê¿czyŸni postanawiaj¹ udowodniæ jej swoje racje.
Archibald i Serafin wyruszaj¹ w podró¿
maj¹c¹ na celu odkrycie nowego miejsca,
w którym mogliby zamieszkaæ…
Tak zaczyna siê film dla dzieci pt.
„Wielka Wêdrówka”, prezentowany naj-
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Konkurs przebiegaj¹cy pod has³em
„Przyroda jest piêkna” podzielony by³
na trzy czêœci:
l Temat 1: „Nie obchodzi Ciê to?” –
celem postawionym przed pracami konkursowymi
by³o zaprojektoZ r¹k Marioli Uczkiewicz-Kampczyk Sekretarza Gminy Lesznowola,
wanie plakatu, laptopa odbiera Bogumi³ Palczak – Dyrektor ZSP w Lesznowoli
który mia³ nak³aniaæ ludzi do segregowania odpadów dejœcie do tematu. Na konkurs wp³ynê³o
i poszanowania energii.
oko³o 280 prac z 15 szkó³ z kilku powial Temat 2: „Przyroda jest po prostu tów Województwa Mazowieckiego. Prapiêkna” – prace prezentowa³y piêk- ce konkursowe przysporzy³y komisji
no otaczaj¹cej nas przyrody (prefero- konkursowej trudne zadanie wy³onienia
wane by³y prace tematycznie powi¹- zwyciêzców, poniewa¿ by³y wykonane na
zane z Województwem Mazowiec- bardzo wysokim poziomie. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni licznymi nagrokim)
l Temat 3: „Zamiast sprz¹taæ lepiej nie dami rzeczowymi w postaci sprzêtu
œmieciæ” – w ramach tej kategorii pra- komputerowego i sportowego. Nagrodê
ce by³y powi¹zane tematycznie z specjaln¹ – laptopa za najliczniejsze
ochron¹ œrodowiska, z po³o¿eniem uczestnictwo w konkursie - otrzyma³
szczególnego nacisku na kwestie Zespó³ Szkó³ w Lesznowoli. Nagrodê
ograniczania iloœci wytwarzanych wrêczy³a Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola.
odpadów.
Jury ocenia³o zawartoœæ merytoryczpr.
n¹ pracy, ogóln¹ estetykê, oryginalne po-

Pi¿maki ucz¹ dzieci ekologii
m³odszym uczniom lesznowolskich
szkó³ w ramach pilota¿owego programu
z zakresu edukacji ekologicznej, którego pomys³odawc¹ jest Akademia Promocji Filmu.
Akcjê tê obj¹³ patronatem Marsza³ek
Województwa Mazowieckiego - Pan
Adam Struzik, Minister Edukacji Narodowej - Pan Kazimierz Micha³ Ujazdowski,
Minister Œrodowiska – Pan Jan Szyszko,
Komendant G³ówny Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, Instytut Ochrony Œrodowiska,
Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, Przedsiêbiorstwo
Lasy Pañstwowe i inni.
Akademia Promocji Filmu zaoferowa³a naszym dzieciom m¹dr¹ rozrywkê po-

³¹czon¹ z zaproszeniem do dzia³ania na
rzecz œrodowiska lokalnego. Film „Wielka Wêdrówka” ma na celu nie tylko pog³êbianie zainteresowania dzieci ekologi¹, ale ma te¿ staæ siê motorem konkretnych dzia³añ na rzecz zrównowa¿onego rozwoju. Seanse filmowe po³¹czone z zabaw¹ odby³y siê w ka¿dej z lesznowolskich szkó³ w tygodniu poprzedzaj¹cym rozpoczêcie wakacji. Mamy nadziejê, ¿e edukacja ekologiczna poprzez
zabawê przyniesie wymierne efekty i
przyczyni siê do promowania ochrony
œrodowiska wœród dzieci ju¿ podczas
odpoczynku letniego.
pr
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Gmina Lesznowola po raz czwarty
przyst¹pi³a do ogólnopolskiej kampanii
profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj
TrzeŸwy Umys³”. Kampania dotyczy promowania prozdrowotnego stylu ¿ycia
przez budowanie poczucia kompetencji,
budowanie to¿samoœci indywidualnej i
spo³ecznej opartej na dokonywaniu
prozdrowotnych wyborów. G³ówne za³o¿enia kampanii realizowane s¹ poprzez
udzia³ w turniejach, zawodach, konkursach plastycznych i literackich, rozwi¹zywaniu testów sportowych .Kolejny rok
z kampani¹ Zachowaj TrzeŸwy Umys³
rozpoczêliœmy spotkaniem pedagogów
szkolnych i wychowawców œwietlic œrodowiskowych, do których skierowaliœmy
ofertê wziêcia udzia³u w dzia³aniach profilaktycznych. W trakcie spotkania omówione i przekazane zosta³y materia³y dotycz¹ce kampanii oraz wspólnie ustaliliœmy niektóre formy dzia³añ. W kampanii bior¹ udzia³ Zespo³y Szkó³ Publicznych w Lesznowoli, £azach, Mrokowie,
Nowej Iwicznej oraz Niepubliczna Szko³a Podstawowa w Mysiadle, a tak¿e œwietlice œrodowiskowe: „Chatka W³adka” we
W³adys³awowie, Placówka OpiekuñczoWychowawcza w £azach i Lesznowoli
oraz Nowej Iwicznej.W ramach kampanii 8 maja wszystkie publiczne szko³y na
terenie naszej gminy goœci³y teatry profilaktyczne z przedstawieniami dotycz¹cymi uzale¿nieñ od alkoholu, narkotyków i internetu. Przedstawienia po³¹czone by³y ze spotkaniem z psychologiem i
by³ym policjantem, którzy omówili
przedstawione w spektaklach problemy.11 maja w £azach odby³ siê IV Miêdzyœwietlicowy Turniej Tenisa Sto³owego organizowany corocznie przez pracowników œwietlicy w £azach i kierowany do wychowanków wszystkich œwietlic
z terenu naszej gminy. W zawodach
wziê³o udzia³ 53 -je dzieci i m³odzie¿y
gimnazjalnej. Zwyciêzcom wrêczono
puchary i pami¹tkowe dyplomy. Natomiast w dniu 19 czerwca odby³ siê Gminny Fina³ Kampanii Na etapie gminnym
rozstrzygniête zosta³y konkursy: plastyczny i literacki oraz wylosowano nagrody za rozwi¹zanie testów sportowych. Do konkursów przyst¹pi³o ogó³em
316 uczniów . Komisja Konkursowa wybra³a najlepsze ich zdaniem prace plastyczne i literackie oraz rozlosowano nagrody za test sportowy.Wyniki:
Konkurs plastyczny dla Szkó³ Podstawowych:
1. Aleksandra Szulowska – kl.III a SP
Lesznowola (pracê wykonano w œwietlicy we W³adys³awowie),

Zachowaj Trzewy Umys³
 IV edycja w Lesznowoli
2. Natalia Cichowska – kl. I SP Lesznowola (pracê wykonano w œwietlicy we
W³adys³awowie),
3. Jagoda Walczuk – kl. II a SP Mroków
(pracê wykonano w œwietlicy œrodowiskowej w £azach).
W y ró ¿ n i e n i a :
– Ada Pogodziñska – kl. VI a SP w Nowej Iwicznej
– Aleksander Nicgorski – kl. V a w Nowej Iwicznej
– Jona Œliwowska – kl III Niepubliczna
Szko³a Podstawowa w Mysiadle
– El¿bieta Wojnar – kl. III Niepubliczna
Szko³a Podstawowa w Mysiadle
– Aleksandra Czerwonka – kl. IV Niepubliczna Szko³a Podstawowa w Mysiadle
– Karolina Kotulska - kl. IV Niepubliczna Szko³a Podstawowa w Mysiadle
– Monika Malepszy Niepubliczna Szko³a
Podstawowa w Mysiadle
– Katarzyna Wolna Niepubliczna Szko³a Podstawowa w Mysiadle
Konkurs Literacki
1. Ignacy Ryder – kl. V a SP Nowa Iwiczna,
2. Patrycja Karaszkiewicz – kl. Vb SP
Lesznowola,
3. Zuzanna Cupriak – kl. V SP £azy.
W y ró ¿ n i e n i e :
– Martyna Urzycka – kl. V SP Lesznowola.

„Lubiê ruch dobrze siê bawiê”dla
szkó³ podstawowych i „Lubiê Sport”
dla gimnazjów – testy profilaktyczne:
Marta Wierzbiñska, Filip Orzo³, Sebastian
Staszak, Karolina Klatt, Klaudia Karczmarczyk, Dariusz Kornaszewicz, Mateusz
Lipiec, Kasia Osica, Krzysztof Lipiec, Ala
¯aczkiewicz, Robert Walczuk, Justyna
Szmigiel, Mateusz Walczak, Rafa³ Petryka, Agnieszka Mucha.
Bardzo aktywny udzia³ w kampanii
wziêli uczniowie szko³y podstawowej w
£azach: Przemys³aw Piaszczak, Mateusz
Kêdzierski oraz Norbert Kozak za szczególny wk³ad w przygotowanie i prowadzenie kampanii podczas pikniku Majówka z Lolkiem.
Nagrody oraz pami¹tkowe dyplomy
wrêczyli cz³onkowie Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych podczas uroczystoœci zakoñczenia
roku szkolnego w szko³ach na terenie
Gminy. Wszystkim laureatom gratulujemy i bêdziemy z niecierpliwoœci¹ czekali na fina³ ogólnopolski, który odbêdzie
siê w dniu 31 sierpnia 2007 r w Poznaniu.
Janina Klocek
Pe³nomocnik wójta ds. profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych

Poni¿ej prezentujemy zwyciêskie prace w konkursie literackim i plastycznym.

Aleksandra Szulowska, kl. III a, SP Lesznowola
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Plakietki
Marek zrezygnowany wraca³ do
domu. Nie zbiera³ plakietek, które dostawa³ ka¿dy, kto kupi³ rogala z czekolad¹. Jemu mama dawa³a do szko³y
kanapki i ze wzglêdu na brak pieniêdzy ch³opiec nie dostawa³ kieszonkowych. Podczas gdy wszyscy na przerwach grali w pi³kê, rozmawiali z kolegami g³ównie o plakietkach, Marek
jad³ kanapkê, któr¹ dzieli³ tak, aby na
ka¿dej przerwie mieæ co robiæ.
Wieczorem w domu mama zapyta³a
Marka, co jest powodem Jego dziwnego zachowania. Powiedzia³ jej coœ o klasówce, która mia³a byæ nastêpnego dnia.
Rano w drodze do szko³y ch³opiec nie
wiedzia³ jeszcze co ma powiedzieæ kolegom. Myœla³ o przyznaniu siê do k³amstwa, ale to mog³o jeszcze bardziej pogorszyæ jego kontakty z rówieœnikami.
Nadesz³a chwila prawdy. Oto stan¹³
oko w okna gmachu podstawówki. Zauwa¿y³ Kubê, Alka, Patrycjê i Olê, i

us³ysza³ ich rozmowê o niegrzecznym
psie Alka. Ju¿ mia³ pomys³.
Na jego widok paczka przyjació³
umilk³a, a ch³opiec zacz¹³ realizowaæ
swój plan. Udawa³, ¿e jest bardzo z³y,
bo pies poszarpa³ mu wszystkie
uzbierane plakietki. Wprawdzie Marek nie mia³ ¿adnego zwierzaka, ale
nikt z klasy nigdy u niego nie byt i o
tym nie wiedzia³. Niestety, w jego
opowiadanie o niezamkniêtych
drzwiach do pokoju i rozbrykanym
psie nikt nie uwierzy³. Kiedy Marek
ju¿ mia³ siê przyznaæ siê do k³amstwa,
rozleg³ siê krzyk Alka. Zobaczy³ on
swojego m³odszego brata graj¹cego
w kapsle z kolegami. W odleg³oœci
kilkunastu metrów od maluchów trenowa³ na rowerze, ty³em do kierunku jazdy Jakiœ ch³opak. Wszyscy zamarli, bo kraksa by³a nieunikniona.
Tylko nie Marek. B³yskawicznie podskoczy³ do graj¹cych maluchów i
chwyci³ ich za kurtki. Odci¹gn¹³ z toru
nadje¿d¿aj¹cego roweru, a póŸniej ra-

Dzieci i M³odzie¿ w Gminie Lesznowola spêdz¹ w ró¿norodny sposób w okresie wakacji. Czêœæ z nich wyjedzie na urlop z rodzicami lub w zorganizowanych grupach na obozy lub kolonie. Pozosta³e dzieci i m³odzie¿,
które nie wyjad¹ na wypoczynek mog¹ skorzystaæ z oferty przygotowanej przez Szko³y w Gminie Lesznowola:

zem z nimi upad³ na trawê. Wszyscy
uœwiadomili sobie, ¿e Marek uratowa³
dzieci przed wypadkiem. Podbiegli do
Marka i klepali go po ramieniu, a Alek
uœciska³ mu rêkê i bardzo podziêkowa³- Rowerzysta by³ zdziwiony ca³ym
zamieszaniem na boisku i dopiero,
kiedy zobaczy³ przejechane kapsle
domyœli³ siê co zasz³o. Paczka Alka nie
odstêpowa³a Marka i wszyscy stwierdzili, ¿e jest fajnym goœciem i musz¹
zostaæ przyjació³mi. Zaskoczony ch³opiec przyzna³ siê do k³amstwa z plakietkami. Wszyscy mu wybaczyli, a
Alek podzieli³ siê z nim swoimi kolorowymi naklejkami.
Od tej pory Marek zajada³ swoj¹
œniadaniow¹ kanapkê na jednej przerwie, a na innych spêdza³ czas ze swoimi nowymi przyjació³mi. Kumple z
paczki tak¿e zrozumieli, ¿e kolorowe
naklejki wcale nie s¹ najwa¿niejsze.
Ignacy Ryder
kl. Va SP Nowa Iwiczna

Akcja LATO
w Gminie Lesznowola

ZSP w Mrokowie
ul. M. Œwi¹tkiewicz 2A, 05-552 Wólka Kosowska

ZS w £azach
ul. Ks. H. S³ojewskiego 1, 05-552 £azy

Termin: 09.07-20.07.2007 r.
Opiekun: Kamil Strza³kowski

Termin: 02.07-13.07.2007 r.
Opiekunowie: Anna Dubieniecka, Joanna Markiewicz

Dzieñ
Godziny
Rodzaj zajêæ
09.07 Poniedzia³ek 10:00-13:30 Wyjazd na basen do Raszyna
10.07 Wtorek
10:00-13:30 Mecz towarzyski pi³ki no¿nej z reprezentacj¹ ZS w
£azach
11.07 Œroda
10:00-13:30 Gra w dwa ognie
12.07 Czwartek
10:00-13:30 Zajêcia na hali sportowej –
gimnastyka sportowa
13.07 Pi¹tek
10:00-13:30 Wycieczka rowerowa do
Magdalenki – gry i zabawy
terenowe
16.07 Poniedzia³ek 10:00-13:30 Gry i zabawy sportowe
17.07 Wtorek
10:00-13:30 Pi³ka no¿na
18.07 Œroda
10:00-13:30 Wyjazd na basen do Raszyna
19.07 Czwartek
10:00-13:30 Zajêcia na hali sportowej –
gimnastyka sportowa
20.07 Pi¹tek
10:00-13:30 Wycieczka rowerowa,
ognisko z kie³baskami

Dzieñ
Godziny
Rodzaj zajêæ
02.07 Poniedzia³ek 10:00-14:00 Pi³ka no¿na
03.07 Wtorek
10:00-14:00 Wycieczka piesza do Magdalenki – ognisko z kie³baskami
04.07 Œroda
10:00-14:00 Gra w dwa ognie i siatkówkê
05.07 Czwartek
10:00-14:00 Wycieczka rowerowa na
basen do Raszyna
06.07 Pi¹tek
10:00-14:00 Skok wzwy¿/tenis sto³owy
09.07 Poniedzia³ek 10:00-14:00 Wycieczka rowerowa na
basen do Raszyna
10.07 Wtorek
10:00-14:00 Koszykówka / pi³ka no¿na
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11.07 Œroda

12.07 Czwartek
13.07 Pi¹tek

10:00-14:00 Wycieczka rowerowa do
Zalesia Dolnego – ognisko
z kie³baskami
10:00-14:00 Turniej tenisa sto³owego/
siatkówka
10:00-14:00 Dwa ognie/gimnastyka
sportowa
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ZSP w Lesznowoli
ul. Szkolna 8, 05-506 Lesznowola

ZSP w Nowej Iwicznej
ul. Krasickiego 56, 05-500 Piaseczno

Termin: 02-13.07.2007 r.
Opiekunowie: Iwona Radziewicz, Pawe³ Janus

Termin: 25.06-06.07.2007 r.
Opiekunowie: Bo¿ena Bogucka, Ma³gorzata Mikusek

Dzieñ
Godziny
Rodzaj zajêæ
02.07 Poniedzia³ek 10:00-11:45 Zajêcia sportowe – pi³ka siatkowa, pi³ka no¿na
12:00-13:30 Zajêcia sportowe – uczymy siê
strzelaæ z ³uku
03.07 Wtorek
10:00-11:00 Zajêcia sportowe – pi³ka siatkowa
11:00-14:00 Wyjazd na basen do Raszyna
04.07 Œroda
10:00-11:45 Zajêcia sportowe – Turniej – pi³ka siatkowa zespo³y 2 osobowe
12:00-13:30 Zajêcia sportowe – uczymy siê
strzelaæ z ³uku
05.07 Czwartek
10:00-11:45 Zajêcia sportowe – Turniej – pi³ka no¿na zespo³y 6 osobowe,
pi³ka siatkowa
12:00-13:30 Zajêcia sportowe – uczymy siê
strzelaæ z ³uku
06.07 Pi¹tek
10:00-14:00 Wyjazd do kina
09.07 Poniedzia³ek 10:00-13:30 Zajêcia sportowe – pi³ka siatkowa pla¿owa, pi³ka no¿na
10.07 Wtorek
10:00-11:00 Zajêcia sportowe – pi³ka siatkowa
11:00-14:00 Wyjazd na basen do Raszyna
11.07 Œroda
10:00-11:45 Zajêcia sportowe – Turniej – pi³ka siatkowa zespo³y 2 osobowe
12:00-13:30 Zajêcia sportowe – uczymy siê
strzelaæ z ³uku
12.07 Czwartek
10:00-13:30 Zajêcia sportowe – pi³ka siatkowa pla¿owa, pi³ka no¿na
13.07 Pi¹tek
10:00-14:00 Wyjazd do na krêgle

Dzieñ
Godziny
25.06 Poniedzia³ek 9:00-14:00
26.06 Wtorek

9:00-14:00

27.06 Œroda

9:00-14:00

28.06 Czwartek

9:00-14:00

29.06 Pi¹tek

9:00-14:00

02.07 Poniedzia³ek 9:00-14:00

03.07 Wtorek

9:00-14:00

04.07 Œroda

9:00-14:00

05.07 Czwartek

9:00-14:00

06.07 Pi¹tek

9:00-14:00

Rodzaj zajêæ
Kinezjologiczne zabawy dydaktyczne
Stare i nowe zabawy
podwórkowe
Wyprawa w krainê wyobraŸni – prace plastyczne przestrzenne
Przygoda ze sportem –
gry i zabawy grupowe
W œwiecie papierowych cudów – orgiami
Zajêcia rekreacyjne –
zabawy z chust¹ animacyjn¹
Wielkie malowanie –
„Podwodny œwiat”
Turniej tenisa ziemnego/zbijaka
Papierowe fantazje –
orgiami
Turniej kometki

UWAGA przy wyjœciu do kina i na basen konieczna
jest legitymacja szkolna. Przy zajêciach sportowych
odpowiedni strój i wyposa¿enie.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu

Zwyciêski projekt edukacyjny
z Mrokowa
W tym roku szkolnym 20 uczniów z
klas 1-3 gimnazjum nale¿¹cych do Klubu M³odego Badacza – Meteorolodzy realizowali podczas zajêæ pozalekcyjnych
projekt edukacyjny, pt „Charakterystyka
warunków pogodowych w Mrokowie w
okresie zimy 2006/2007”, którego pomys³odawc¹ jest nauczyciel geografii mgr
Jolanta Januszewicz.
Projekt w ramach Nauczycielskiej
Akademii Internetowej (NAI) wzi¹³
udzia³ w ogólnopolskim konkursie na
projekt z wykorzystaniem komputera i
Internetu i zwyciê¿y³ w kategorii projektów geograficznych. Patronat nad
konkursem sprawowali Fundacja Grupy

TP oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.
12 czerwca 2007 roku w siedzibie g³ównej TP w Warszawie,
z r¹k Prezesa Zarz¹du Fundacji
Grupy TP Danuty Kowalskiej
oraz Dyrektora CEO dr Jacka Strzemiecznego, trójka najbardziej zaanga¿owanych uczestników projektu: Joanna Kostana, Agnieszka Sitarz z klasy Iszej oraz Piotr Wiœniewski z klasy IIgiej, wraz z nauczycielem, odebrali
nagrodê g³ówn¹ – tygodniowy rejs
„Web’ska Szko³a pod ¿aglami” u wybrze¿y Chorwacji, w który pop³yn¹ we
wrzeœniu.

Krótki opis projektu
Jest to projekt g³ównie badawczy, polegaj¹cy na prowadzeniu w szkolnym
ogródku meteorologicznym obserwacji
pogody, a nastêpnie przy wykorzystaniu
Programu Excel stworzeniu bazy danych,
oraz wykresów tygodniowych, miesiêcznych, kwartalnych, pó³rocznych i rocznych dla dziewiêciu sk³adników pogodowych tj.
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temperatury powietrza,
wilgotnoœci powietrza,
ciœnienia atmosferycznego,
prêdkoœci i kierunków wiatru,
sumy opadów,
zjawisk atmosferycznych,
temperatury gruntu,
zachmurzenia.
Materia³ ten pos³u¿y³ do stworzenia
w programie PowerPoint prezentacji
warunków pogodowych w okresie zimy.
Równolegle uczniowie, w oparciu
o w³asnorêcznie wykonane zdjêcia, opracowali elektroniczny „Album chmur”,
który jest za³¹cznikiem prezentacji.

rum szko³y dnia 21 marca 2007
roku. Prezentacja ta jest dostêpna
na szkolnej stronie internetowej
www.zs-mrokow.oswiata.org.pl w
zak³adce NAI.
Zimowa edycja projektu by³a kontynuowana w okresie wiosny, a prezentacja warunków pogodowych w
programie PowerPoint przedstawiona zosta³a na forum szko³y 21 czerwca. Zapraszamy do obejrzenia efektów pracy.

–
–
–
–
–
–
–
–

Drugi semestr tego roku szkolnego
up³ywa³ gimnazjalistom pod has³em poznawania œcie¿ki edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie w ramach programu Szko³a Marzeñ – kontynuacja uczestniczyli w
wycieczkach zawodoznawczych organizowanych przez Jolantê Januszewicz.
W marcu trzecioklasiœci odwiedzili VII
Targi Edukacyjne, na których mogli poznaæ oferty edukacyjne warszawskich
szkó³ ponadgimnazjalnych, porozmawiaæ
ze starszymi kolegami o wra¿eniach odnoœnie wybranej przez nich szko³y. By³o
to dla uczniów ciekawe doœwiadczenie,
które na pewno bêdziemy kontynuowaæ.

W kwietniu mrokowscy meteorolodzy z Klubu M³odego Badacza oraz trzecioklasiœci odwiedzili Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w którym mogli porównaæ wyposa¿enie szkolnego ogródka meteorologicznego (z którego korzystaj¹ od
wrzeœnia) z profesjonalnym i stwierdzili, ¿e nie ma miêdzy nimi wiêkszych ró¿nic. Dowiedzieli siê równie¿,
¿e prowadzone przez nich obserwacje mog¹ byæ tak¿e porównywalne z
tymi „naukowymi”. W Instytucie zobaczyli nowoczesny skomputeryzowany sprzêt do pomiaru sk³adników
pogody, ale jak siê okaza³o oko me-
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Fina³em projektu by³o przedstawienie charakterystycznych cech warunków pogodowych okresu zimy na fo-

Jolanta Januszewicz
Autor projektu

Wiosna w Mrokowskiej
Szkole Marzeñ
teorologa jest bardziej czu³e od maszyny i odczyty komputerowe musz¹ byæ porównywane z odczytami tradycyjnymi.
Uczniowie poznali równie¿ podstawowe
zasady prognozowania pogody i dowiedzieli siê, w jaki sposób mo¿na zostaæ
meteorologiem lub synoptykiem.
Drugoklasiœci, pod kierunkiem pani
Beaty Stygiñskiej i dziêki pomocy jednego z rodziców, mogli goœciæ w restauracji „Browarmia” w Warszawie, w której podaje siê piwo w³asnej produkcji
(nasi uczniowie mieli oczywiœcie
menu bezalkoholowe). Podczas wycieczki poznali pracê barmana i cykl
produkcyjny oraz ró¿ne rodzaje piwa.
Zostali równie¿ zapoznani z pewnymi tajnikami jego receptury. Uwagê
uczniów przyci¹ga³ bardzo oryginalny wystrój lokalu, np. sala z elementami wyposa¿enia ORP Dzik, zatopionego podczas II wojny, w innej plakaty np. s³ynna traktorzystka z PRL-u
W maju uczniowie Ko³a Dziennikarskiego i trzecioklasiœci odwiedzili drukarniê Gazety Wyborczej, w której poznali

nowoczesn¹ technologiê produkcji gazety. Mieli okazjê zobaczyæ specjalistyczny sprzêt (skomputeryzowany), przy
pomocy, którego odbywa siê codzienna
produkcja jednego z najbardziej poczytnych dzienników. Zak³ad ten pod wzglêdem rozmiarów robi na prawdê du¿e
wra¿enie.
Rok szkolny gimnazjaliœci zakoñczyli
odwiedzinami w Polskim Radiu przy Alei
Niepodleg³oœci. Dziêki pomocy Pana Jana
Gocela – dziennikarza PR, uczniowie

mogli zobaczyæ zarówno najstarszy
sprzêt i studio radiowe, jak i nowoczesne wyposa¿enie wspó³czesnego radia
„Jedynki”. Ciekawym dla nas doœwiadczeniem by³a próba nagraniowa w
prawdziwym studiu produkcyjnym.
Okaza³o siê, ¿e czytanie newsów i ich
nagrywanie, jest dosyæ trudnym zadaniem, wymaga odpowiednich predyspozycji i æwiczeñ g³osu. Uczniowie mogli równie¿ obserwowaæ profesjonalistów podczas nagrañ np. wiadomoœci - w wykonaniu znanej dziennikarki PR Ma³gorzaty Prokopiuk, czy
te¿ nagrania reklamówek. Mieli oka-
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zjê poznaæ Piotra Sadowskiego dziennikarza PR z 40-letnim doœwiadczeniem.
Odwiedzili dzia³: „Sygna³y Dnia”, zobaczyli tzw. „Serce Polskiego Radia - rozdzielniê”, sk¹d informacje s¹ nadawane
na ca³y kraj, przeszli siê „Alej¹ Lata z
Radiem”, goœcili w „Agencji informacyjnej”, gdzie zbierane s¹ wszystkie, informacje z kraju, ze œwiata, z Warszawy.
Poznali ró¿ne profesje dziennikarskie np.
realizatora, wydawcy, edytora, reportera. Dowiedzieli siê, jakie kwalifikacje i
predyspozycje powinien posiadaæ wspó³-

Certyfikat jakoci
dla szko³y w £azach
Zespó³ Szkó³ w £azach wdro¿y³ System Zarz¹dzania Jakoœci¹ i otrzyma³ certyfikat jakoœci wed³ug wymagañ normy
ISO za: „dzia³alnoœæ edukacyjn¹, wychowawcz¹ i opiekuñcz¹ dla dzieci i m³odzie¿y na poziomie szko³y podstawowej
i gimnazjum”. Jest to wielkie wyró¿nienie, otrzymuj¹ je bowiem w krajach Unii
Europejskiej tylko najnowoczeœniejsze
instytucje, które spe³niaj¹ œciœle okreœlone standardy jakoœci. W Polsce posiada go oko³o 70 szkó³ spoœród ponad
4000 istniej¹cych.
Certyfikat jakoœci zosta³ odebrany 19
maja, w dniu Œwiêta szko³y, rocznicy
nadania placówce imienia i jest piêknym
darem pracowników, z³o¿onym naszemu wielkiemu patronowi, Janowi Paw³owi II.
Niektórym normy ISO kojarz¹ siê z
zak³adami przemys³owymi, które dbaj¹ o jakoœæ. Nic bardziej mylnego! Dawna norma ISO – sprzed ok. 20 lat – ze
wzglêdu na zawê¿on¹ formu³ê rzeczywiœcie odnosi³a siê g³ównie do sektora
przedsiêbiorstw. Obecnie ISO to wysoko ustawiona poprzeczka jakoœci dla
wielu ró¿nych nowoczesnych instytucji,
które celowo i œwiadomie chc¹ ni¹ zarz¹dzaæ.
Có¿ to w praktyce oznacza? Certyfikat jakoœci to gwarancja, ¿e procesy zarz¹dzania, kszta³cenia, wychowania i
inne przebiegaj¹ na najwy¿szym poziomie, s¹ planowane, realizowane, monitorowane, systematycznie badane i poddawane ci¹g³ej ewaluacji. Dzieje siê tak
wówczas, gdy instytucja – w tym przy-

czesny dziennikarz radiowy, a nale¿¹ do
nich miêdzy innymi: odpornoœæ na stres,
znajomoœæ jêzyków obcych, otwartoœæ,
dyspozycyjnoœæ., umiejêtnoœæ wykorzystywania technik informatycznych.
Myœlê, ¿e poznawanie ró¿nych profesji by³o ciekawym doœwiadczeniem dla
naszych uczniów, którzy bardzo chêtnie
uczestniczyli w tegorocznych wycieczkach. Do ich organizacji w³¹czyli siê równie¿ rodzice, za co serdecznie dziêkujemy. Zapraszamy rodziców do wspó³pracy w przysz³ym roku szkolnym.

W czerwcu uczestniczyliœmy w II
Gminnej Olimpiadzie Szybkiego Czytania, w której uczeñ klasy 1-wszej – Mateusz Dudek otrzyma³ wyró¿nienie za
etap szkolny, za najwiêksz¹ liczbê przeczytanych s³ów – 5454 s³ów na minutê .
Naszym uczniom proponujemy rzetelne przemyœlenia odnoœnie planowania
swojej œcie¿ki edukacyjnej, a tymczasem
¿yczymy udanych i weso³ych wakacji.

padku szko³a – ma jasno okreœlone oraz
opisane zadania i cele jakoœci, znane
wszystkim pracownikom, którzy podejmuj¹ systemowe, skoordynowane dzia³ania, s³u¿¹ce ich realizacji. Wymaga to
ustalenia oraz dok³adnego opisania zasad i sposobu dzia³ania. Zarz¹dzanie jakoœci¹ opiera siê na odpowiedzialnoœci
indywidualnej i wspó³pracy pracowników oraz ci¹g³ym samodoskonaleniu,
które jest naturaln¹ potrzeba ka¿dego
cz³owieka i grup spo³ecznych. Wymaga
rzetelnoœci, profesjonalizmu w dzia³aniu, które skutkuj¹ zaufaniem do instytucji i satysfakcj¹ ludzi w niej pracuj¹cych.

elementów doskonal¹cych funkcjonowanie szko³y, du¿a liczba analiz dotycz¹cych wyników nauczania” – to tylko
niektóre ustalenia i wnioski z audytu
certyfikuj¹cego. Certyfikatu jakoœci nie
otrzymuje siê ³atwo i raz na zawsze.
Certyfikat zobowi¹zuje, przede wszystkim do ci¹g³ego doskonalenia wszystkich procesów, wa¿nych dla dobrego
funkcjonowania szko³y.
Wdro¿enie Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ umo¿liwia ci¹g³y rozwój, który
s³u¿y wspólnemu dobru. Kosztuje du¿o
pracy, która jednak – w co g³êboko wierzymy – przynosi dobre owoce.

Szko³a uzyska³a rekomendacjê do
wystawienia certyfikatu na podstawie
wnikliwego, rzetelnego audytu zewnêtrznego. W jego wyniku ustalono,
¿e „mocn¹ stron¹ szko³y jest zaplanowanie i ustalenie strategii oraz skoncentrowanie siê na jej realizacji, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. Kierownictwo szko³y k³adzie przy tym du¿y
nacisk na zaanga¿owanie i fachowoœæ
kadry nauczycielskiej oraz na umo¿liwienie jej osobistego rozwoju. Na uwagê zas³uguje tez wprowadzenie do praktyki czytelnych i zrozumialych metod
oceny skutecznoœci procesów jako narzêdzi ich monitorowania i mierzenia.
W systemie zarz¹dzania jakoœci¹ zaplanowano œrodki komunikacji, jej cele
oraz zakres odpowiedzialnoœci. Daje to
przejrzysty i zrozumia³y obieg informacji. Komunikacja wewnêtrzna w szkole
jest bardzo dobra, odbywaj¹ siê cykliczne spotkania, posiedzenia, funkcjonuje
radiowêze³, systematycznie uaktualniane s¹ tablice informacyjne itp. Du¿e zaanga¿owanie grona pedagogicznego w
pracê, aktywnoœæ przy wprowadzaniu

Jolanta Januszewicz
Szkolny Koordynator Programu

wiêto szko³y
19 maja 2007 r. obchodziliœmy rocznicê nadania szkole imienia. Po raz kolejny uczciliœmy dzieñ urodzin Ojca
œwiêtego. Klasa V a pod kierunkiem wychowawczyni, Pani J. Boruli, przypomnia³a dzieciñstwo i lata m³odoœci Karola Wojty³y, jego zainteresowania i
pasje, dojrzewanie do kap³añstwa. Z towarzyszeniem chóru szkolnego i zespo³u tanecznego m³odzi artyœci poruszyli
serca licznie zgromadzonej publicznoœci.
Zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹
podczas uroczystoœci znakomici goœcie: Przewodnicz¹ca Rady Gminy –
Pani Hanna Kosik, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy – Pan Ryszard Dusza,
Wójt gminy Lesznowola – Pani Maria
Jolanta Batycka – W¹sik, Sekretarz
Gminy – Pani Mariola Uczkiewicz –
Kampczyk, Skarbnik Gminy – Pani El¿bieta Ob³uska, Radna Gminy Lesznowola – Pani Bo¿enna Korlak, Prezes Ban-
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ku Spó³dzielczego w Lesznowoli – Pani
Zofia Korczak, Wiceprezes Banku Spó³dzielczego – P. Danuta Serafin, Dyrektor Studia Edukacyjnego EKO – TUR,
firmy szkoleniowej, z któr¹ wdra¿aliœmy System Zarz¹dzania Jakoœci¹ –
Pani Marzena Roth, Dyrektor ZOPO –
Pan Jacek Bulak, sponsorzy klubu sportowego „Lolek”, P.P. Bogna i Krzysztof
Koteccy, cz³onkowie zarz¹du klubu
sportowego „Lolek” i wielu innych
przyjació³ szko³y.
Pani Dyrektor Z. Doktorska po
przywitaniu goœci podziêkowa³a za zaanga¿owanie w dzie³o rozwoju szko³y: samorz¹dowi gminy, rodzicom, nauczycielom, i uczniom – w tym m³odym sportowcom. Szczególne wyrazy
wdziêcznoœci, po³¹czone z wrêczeniem pami¹tkowej statuetki – miniatury rzeŸby g³owy Jana Paw³a II autorstwa Zofii Wolskiej, skierowa³a do
Pani Prezes Banku, Zofii Korczak. Trzeba podkreœliæ, ¿e z inicjatywy Pani Prezes i przy finansowym wsparciu banków dziesiêcioosobowa grupa gimnazjalistów wraz z opiekunem bêdzie
mog³a wyjechaæ w paŸdzierniku do
Kenii. Nastêpnie grupa Kenijczyków
przyjedzie do Polski, aby poznaæ jej
kulturê i nawi¹zaæ przyjaŸnie z uczniami naszej szko³y. Ta miêdzykontynentalna wymiana jest niezwykle cenn¹
inwestycj¹ w przysz³oœæ m³odych ludzi i Ÿród³em du¿ych emocji wœród
gimnazjalistów.
W dalszej kolejnoœci odby³ siê piknik rodzinny. Liczne konkurencje sportowe zorganizowali i prowadzili zarówno nauczyciele, jak i cz³onkowie klubu
sportowego „Lolek”. Do udzia³u w sportowej rywalizacji zachêca³a Pani Zofia
Czernicka. Po wrêczeniu przez organizatorów nagród usportowionym rodzinom wyst¹pi³ Teatr „Malutki”. Zarówno m³odsza, jak i nieco starsza czêœæ publicznoœci mog³a nie tylko podziwiaæ
akrobatyczne wyczyny dwóch mimów,
ale równie¿ spróbowaæ swoich si³ na
scenie, wystêpuj¹c niekiedy z bardzo
du¿ym wdziêkiem.
Na zakoñczenie pe³nego emocji i
wra¿eñ dnia mo¿na jeszcze by³o zasi¹œæ
w krêgu i przy gitarze poœpiewaæ piosenki z harcerzami, którzy na œwiêto
szko³y przybyli z trwaj¹cego od pi¹tku
biwaku.
Wszystkim organizatorom i sponsorom tej bardzo udanej imprezy serdecznie dziêkujemy!
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W rodzinie szkó³
im. Jana Paw³a II
Klasa III Szko³y Podstawowej wraz z
wychowawczyni¹, Pani¹ B. Czeladko, a
tak¿e chór szkolny pod kierunkiem Pani
O. Kaczyñskiej uœwietnili swym wystêpem artystycznym uroczystoœæ nadania
imienia Jana Paw³a II Zespo³owi Szkó³
Specjalnych w Konstancinie-Jeziornie.
W poczuciu solidarnoœci z ludŸmi dobrej woli, pragn¹cymi budowaæ „cywilizacjê mi³oœci”, opart¹ na nauczaniu Jana Paw³a II, uczniowie naszej szko³y wraz z grup¹
nauczycieli i dyrekcj¹ szko³y, w³¹czyli siê
aktywnie w przygotowanie czêœci uroczystoœci nadania mienia – na proœbê jej organizatorów. Œwiêto odby³o siê z udzia³em
pocztu sztandarowego naszej szko³y, jak
te¿ pocztów gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Piasecznie i szko³y im. Stefana kardyna³a Wyszyñskiego w Konstancinie.

Podziêkowanie dla zespo³u nauczycieli w
£azach za pomoc w organizacji uroczystoœci
nadania imienia Jana Paw³a II Zespo³owi Szkó³
Specjalnych w Konstancinie

Wystêpy uczniów Zespo³u Szkó³ im.
Jana Paw³a II w £azach by³y dla dzieci ze
szko³y specjalnej w Konstancinie-Jeziornie Ÿród³em szczerej i spontanicznie
wyra¿anej radoœci.
Wœród zaproszonych goœci by³a równie¿ Pani Wójt, M. J. Batycka – W¹sik i
Pani Sekretarz Gminy Lesznowola, M.
Uczkiewicz-Kampczyk oraz Dyrektor
ZOPO, Pan J. Bulak.

Sukcesy uczniów
Zespo³u Szkó³
im. Jana Paw³a II
w £azach
Koniec roku szkolnego przyniós³ du¿o
satysfakcji uczniom, którzy osi¹gnêli sukcesy w nauce, sporcie i licznych konkursach. Uczucie satysfakcji bêd¹ mogli prze¿yæ nie tylko przy wrêczaniu œwiadectwa
z wyró¿nieniem na zakoñczenie roku
szkolnego czy stypendium za wyniki w
nauce. Ich osi¹gniêcia zosta³y docenione
ju¿ teraz przez zespó³ klasowy, który dziêki nim mo¿e wieœæ prym w szkolnym konkursie „Klasa na medal”. Nasi najlepsi i
najaktywniejsi uczniowie odebrali tak¿e
nagrodê od Rady Rodziców – mogli wzi¹æ
udzia³ w wycieczce do Wroc³awia (szko³a
podstawowa) lub Wiednia i Bratys³awy
(gimnazjum i klasy szóste).
Do grona uczniów, z których osi¹gniêæ
jesteœmy niezwykle dumni, nale¿¹ w szkole podstawowej (od najwy¿szej œredniej):
Zofia Da³kowska, Artur Kampczyk, Zuzanna Cupriak, Agata Sosnowska, Klaudia
Czerwiñska, Przemys³aw Piaszczak, Anna
Rupiñska, Katarzyna Sobol, Kinga Tarasiuk, Ida B³aszczyk, Anna Pater, Antoni Zaj¹czkowski, Nina Banaszek, Kinga Czeladko, Andrea Paciorek, Aleksander Czauderna, Kinga Kowalska, Micha³ Met, Marcelina Pasek, Marta Wierzbiñska, Magdalena
Kowalczyk, Weronika Bober, Aleksander
Gajcy, Emilia Górska, Julia Lipnicka,
Krzysztof Antoniak, Przemys³aw Nowak,
Wiktoria Pomorska, Karolina Wiciak, Marta Samoraj, Filip Wiœniewski, Adam Rudnik, Mateusz Zawadzki, Karolina Pazura,
Marek Œciegienny, Micha³ Urbala, Sylwia
Doktorska, Helena Facon, Aleksandra Kowalczyk, Tatiana £ukasiewicz, Marta Rudnik, Micha³ Pawlicki, Paulina Pietrasiak,
Aleksandra Molak, Katarzyna Flipek, Anita Deptu³a, Monika Chor¹¿ka, Maksymilian Witowski, Rados³aw Szwec.
Wœród gimnazjalistów na wyrazy uznania zas³uguj¹ nastêpuj¹cy uczniowie (od
najwy¿szej œredniej): Patrycja Skarzyñska,
Hubert Maruszewski, Aleksandra Filipek,
Wiktor Lipnicki, Piotr Janus, Maciej Lotz,
Micha³ Doktorski, Iwona Kiciñska, Katarzyna Podskarbi, Magdalena Gajcy,
Aneta Zawadzka, Katarzyna Górska, Szymon Cydzik, Ewelina Rudnik, Monika Wijatkowska, Agnieszka Cichocka.
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W poniedzia³ek, 18 czerwca nastêpuj¹cy uczniowie szko³y podstawowej odebrali w Urzêdzie Gminy Lesznowola nagrody za osi¹gniêcia w finale Miêdzygminnego Konkursu Matematycznego:
„Asik”: Kinga Kowalska – III miejsce w
kategorii klas szóstych; Aleksander Gajcy – III miejsce w kategorii klas czwartych; Zofia Dalkowska – wyró¿nienie w
kategorii klas pi¹tych.
W finale Miêdzygminnego Konkursu
Matematycznego „Trapez” laureatami zostali: Maciej Lotz – II miejsce w kategorii klas
pierwszych gimnazjum i – w tej samej kategorii –Patrycja Skarzyñska – III miejsce.
W Miêdzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” wyró¿nili siê nastêpuj¹cy uczniowie: Micha³ Wêgierski z klasy
III a (SP), Artur Kampczyk (VI b), Kinga Kowalska (VI a), Aleksander Gajcy (IV b), Agata Sosnowska (IV a), Micha³ Urbala (IV b),
Zofia Trêbicka ( III a SP), Krzysztof Antoniak (V b), Wiktoria Milczyñska (III a SP),
Mateusz Zbaraski (III SP), Maciej Sperkowski (III a SP), Adrianna Kuczyñska (III a SP).
Rafa³ Skrzypiñski (II a SP), Marta Cendrowska (I a SP), Miko³aj Pyka (II b SP).
Aleksandra Filipek, uczennica klasy I
gimnazjum, zdoby³a II miejsce w gminnej „Olimpiadzie szybkiego czytania”.
Zosta³y te¿ podsumowane inne konkursy, w których uczestniczyli uczniowie
naszej szko³y.
Anna Pater, uczennica klasy IV, otrzyma³a wyró¿nienie w konkursie na tomik
poetycki m³odych autorów o tematyce
przyrodniczej.
Anna Rupiñska i Antoni Zaj¹czkowski
z klasy IV a oraz Tatiana £ukasiewicz z
klasy V a zostali wyró¿nieni w gminnym
konkursie literackim „Moja rodzina na
starej fotografii”.
Uczennica klasy III gimnazjum – Aneta Zawadzka zdoby³a wyró¿nienie w konkursie ekologicznym „Przyroda jest piêkna?”, organizowanym przez Krajowy
Ruch Ekologiczno-Spo³eczny.
Aneta Zawadzka zdoby³a I miejsce,
Monika Wijatkowska i Jan Kowalski – II
miejsce, a Kamil Majos otrzyma³ wyró¿nienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Legendy Mazowsza i okolic”,
rekomendowanym przez Mazowieckie
Kuratorium Oœwiaty w Warszawie.
Alicja Kokosiñska, uczennica klasy II
gimnazjum, reprezentowa³a gminê Lesznowola w finale XXX Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, organizowanym przez Mazowieckie Centrum
Kultury i Sztuki w Warszawie.
Szymon Cydzik, uczeñ klasy II gimnazjum, zdoby³ pierwsze miejsce w pó³-

Równie¿ w Miêdzygminnym
Konkursie Orograficznym „Ortografia na medal” wielu uczniów z
naszej szko³y osi¹gnê³o tytu³ laureata, s¹ to: z klasy III a – £ukasz
Kossak, Wiktoria Witowska, Aleksander Widuch; z klasy III b – Jakub Karpiñski, Natalia Je¿ewska.
Gratulujemy uczniom wszystkich tych osi¹gniêæ!
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu
Geologiczno-Œrodowiskowego, a wœród nich
nasz gimnazjalista – Szymon Cydzik

Udzia³
w I Ogólnopolskim
Festiwalu Chórów
Szkolnych
we Wroc³awiu

finale ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Œrodowiskowego „Nasza Ziemia
– œrodowisko przyrodnicze wczoraj, dziœ
i jutro”, zorganizowanego przez Muzeum Geologiczne w Warszawie pod
has³em „Czas mamuta”. By³ to konkurs
ogólnopolski, ale z etapem przebiegaj¹cym równie¿ (po raz pierwszy) – na Litwie, a wiêc te¿ miêdzynarodowy. ObW dniach 30-31 maja chór uczestniczy³
szar Polski zosta³ podzielony na 7 regio- w I Ogólnopolskim Festiwalu Chórów
nów, w ka¿dym z nich wy³aniano w czê- Szkolnych „Œpiewaj¹ca Polska” we Wroœci pó³fina³owej laureata I miejsca. Szy- c³awiu, stanowi¹c cz¹stkê przedsiêwziêmon wybra³ temat: „Czy grozi nam ko- cia, w którym bra³o udzia³ ponad 1500
lejna epoka lodowcowa?” Uroczystoœci najlepszych chórzystów z ca³ej Polski.
podsumowuj¹ce (pó³fina³owe), po³¹czone z wrêczaniem dyplomów i nagród, odChór w swoim obecnym sk³adzie praby³y siê 11 maja w siedzibie Muzeum cuje od paŸdziernika 2006 roku i od poGeologicznego
cz¹tku dzia³alnoœci uczestniczy w proUczniowie odnieœli te¿ liczne sukcesy w gramie „Œpiewaj¹ca Polska”. Jego cz³onzawodach sportowych: do najznaczniejszych kami s¹ uczniowie klas III-VI szko³y podz nich nale¿¹ w II semestrze: II miejsce w stawowej i klasy I gimnazjum.
gminnych zawodach w pi³ce rêcznej ch³opZespó³ bardzo czêsto koncertuje – do
ców w szkole podstawowej i gimnazjum, II jego obowi¹zków nale¿y uœwietnianie swomiejsce dziewcz¹t i II miejsce ch³opców ze im œpiewem prawie wszystkich uroczystoszko³y podstawowej w zawodach w tenisie œci szkolnych, a tak¿e reprezentowanie
sto³owym, I miejsce w gminnych zawodach szko³y na forum gminnym i wojewódzkim.
w tenisie sto³owym dla dziewcz¹t gimnaChór, pomimo doœæ krótkiego okresu
zjum. I miejsce dru¿yny dziewcz¹t ze szko³y dzia³alnoœci, jest ceniony w okolicy za
podstawowej w gminnym czwórboju lekko- swoje umiejêtnoœci i chêtnie zapraszaatletycznym, I miejsce dziewcz¹t z klas IV w ny na okolicznoœciowe uroczystoœci i
zawodach w „dwa ognie”, a nastêpnie II miej- imprezy – ostatnio œpiewa³ dla seniorów
sce na szczeblu gminnym I II lokatê w IV mi- gminy Lesznowola.
tyngu lekkoatletycznym gminy
Lesznowola.
Znacz¹cymi osi¹gniêciami
mog¹ siê te¿ poszczyciæ uczniowie klas m³odszych. W gminnym
konkursie matematycznym
„Mistrz rachunków” uczniowie
Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II
w £azach zdobyli dwa I miejsca,
wystêpuj¹c w nastêpuj¹cym
sk³adzie: z klasy III a – Agata Hinderer, Katarzyna Antoniak, Micha³ Wêgierski, z klasy III b – Julia B³aszczyk, Micha³ Kemb³ow- Chórzyœci na Ogólnopolskim Przegl¹dzie Chórów Szkolnych
we Wroc³awiu
ski, Zofia Tyczyñska.
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Pierwszym znacz¹cym sukcesem zespo³u by³o zdobycie Z³otego Dyplomu na
Regionalnym Przegl¹dzie Kolêdowym w
styczniu 2007 w Warszawie.
Dziêki zaanga¿owaniu i muzycznej
pasji chórzystów oraz twórczej wspó³pracy z chórmistrzem, którym od pocz¹tku
istnienia zespo³u jest p. Olivia Kaczyñska,
uda³o siê wiele wypracowaæ w tak krótkim czasie, czego owocem jest rozbudzanie zainteresowañ muzycznych nie tylko
wœród chórzystów, ale i wœród s³uchaczy.

Festiwal Creatio
Ex Legendo
W dniach 7-12 maja 2007 r. dziesiêciu uczniów gimnazjum w £azach reprezentowa³o nasz¹ szko³ê w Warszawie na
I Miêdzynarodowym Festiwalu Kultury
Filozoficznej „Creatio Ex Legendo” (tworzenie z czytania), w ramach którego
prowadzono warsztaty LEGO-LOGOS, z
miêdzynarodow¹ obsad¹.
Projekt Edukacji Filozoficznej LEGO-LOGOS adaptuje œrodowisko zabawy klockami LEGO do nauczania filozofii i filozofowania sensu stricto. By³ realizowany w grupach polskich i miêdzynarodowych, zajêcia
odbywa³y siê w Pa³acu Kultury i Nauki.
Punktem wyjœcia by³a lektura klasycznych tekstów filozoficznych, m.in. pism
Platona, Arystotelesa, Cycerona, Marka
Aureliusza i innych. Nastêpnie uczestnicy warsztatów mieli za zadanie przedstawiæ je w postaci budowli z klocków
LEGO. W dalszej kolejnoœci uczniowie
dokonywali dok³adnej analizy budowli i
porównywali je z tekstami. Tego rodzaju praca nad tekstem filozoficznym prowadzi do g³êbszego jego zrozumienia,
rozwija kreatywnoœæ i samodzielnoœæ
myœlenia, umo¿liwia przedstawienie
twórczych wizji interpretacyjnych.
Nadrzêdnym celem tego projektu jest
rozwijanie naturalnej sk³onnoœci m³odzie¿y do filozofowania, kreatywnego myœlenia, twórczoœci artystycznej, czytania ze
zrozumieniem, logicznego wnioskowania,
prowadzenia dialogu, a tak¿e rozwijania
umiejêtnoœci pos³ugiwania siê obcym jêzykiem – zajêcia by³y równie¿ prowadzone w grupach miêdzynarodowych. Ich
wa¿nym celem by³o umo¿liwienie spotkania m³odzie¿y ró¿nych narodowoœci i kultur, aby na p³aszczyŸnie antycznej filozofii
mog³a ona odnaleŸæ elementy wspólne dla
wspó³czesnego sposobu myœlenia i ¿ycia.
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kami, mogliœmy naprawdê przenieœæ siê
myœlami do œredniowiecza. Tym, co najbardziej zapad³o mi w pamiêæ, nie by³y
wcale liczne pomniki i fontanny. Nie by³y
to te¿ pa³acyki na ul. Pañskiej ani nawet
Zamek Bratys³awski. Najlepiej wspominam odpoczynek w ulicznej kawiarence
przy dŸwiêkach gitary i piosenki.

XXII Rajd
Szlakami
Naszej Historii
Uczniowie naszej szko³y dziêki wspania³emu przygotowaniu i du¿ej frekwencji zajêli I miejsce w XXII Rajdzie Pieszym
i Rowerowym „Szlakiem Naszej Historii”.
Rajd odby³ siê 21 kwietnia b.r., jego
g³ównym organizatorem by³ Œwiatowy
Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii Krajowej – Okrêg
Warszawa Powiat Ko³o nr 6 „Helenów”.
W imprezie wziêli udzia³ uczniowie ze
szkó³ w gminach: Warszawa Ursus, Warszawa W³ochy, Piastów, Pruszków, Raszyn,
O¿arów Mazowiecki, Lesznowola. Jednym
z g³ównych organizatorów na terenie naszej gminy by³ pedagog z naszej szko³y,
Pan Andrzej Hofman.
Celem Rajdu jest przybli¿enie m³odzie¿y historii regionu, w którym ¿yje. Mimo
¿e rajd odby³ siê ju¿ po raz dwudziesty drugi, cieszy³ siê bardzo
du¿ym powodzeniem. Wziê³o w
nim udzia³ w sumie 47 patroli pieszych i rowerowych w ró¿nych
grupach wiekowych. Nasz¹ szko³ê reprezentowa³y a¿ 24 patrole
uczniów.

Pa³ace i ogrody Wiednia
W Wiedniu spêdziliœmy dwa dni naszej wycieczki. Podobnie jak Bratys³awa
Wiedeñ równie¿ ma swoj¹ specyficzn¹
atmosferê. Przyje¿d¿a tu nieco wiêcej
ludzi, ale i tak jest spokojnie. Muszê
powiedzieæ, ¿e pa³ace i ogrody Habsburgów robi¹ wra¿enie, wzmocnione jeszcze przez niezliczone pomniki i fontanny. Najbardziej jednak podoba³o mi siê
Muzeum Historii Naturalnej i Hofburg.
Prywatne zbiory rodziny cesarskiej s¹
imponuj¹ce i ukazuj¹ jej dawne bogactwo oraz potêgê. Warte uwagi s¹ te¿
wisz¹ce ogrody. W stolicy Austrii mogliœmy te¿ zobaczyæ Krzy¿aków, uczestnicz¹cych w procesji na Bo¿e Cia³o.

Zofia Doktorska,
Anna £upiñska

Wycieczka
do Wiednia
i Bratys³awy

Uczestnicy wycieczki do Wiednia pod pomnikiem Straussa

W dniach 4-8 czerwca niektórzy
uczniowie oraz cz³onkowie ich rodzin
i pracownicy z Zespo³u Szkó³ im. Jana
Paw³a II w £azach pojechali na wycieczkê turystyczn¹ do Wiednia i Bratys³awy.
Jak zawsze na takich wyjazdach atmosfera by³a bardzo mi³a, a wra¿enia niezapomniane.

Uliczki i budynki Bratys³awy
Podczas trzeciego dnia wycieczki odkryliœmy, ¿e Bratys³awa ma swój w³asny,
specyficzny klimat, obcy warszawiakom.
Nie ma tam takiego t³umu i poœpiechu
jak na naszej Starówce, a chodz¹c brukowanymi, zamkniêtymi dla ruchu ulicz-

Kolejki i karuzele Prateru
Drugiego dnia wycieczki odwiedziliœmy Prater – s³ynne wiedeñskie weso³e
miasteczko. Atrakcji by³o wiele, opiszê
tylko kilka. By³y tam czó³na, które z pluskiem wpada³y w wodê podczas zjazdu
z wielkiej zje¿d¿alni, kilka „diabelskich
m³ynów”, gokardy, samochodziki, „m³oty”, kolejki „górskie” i „wodne”, domy
strachu i gabinety luster. Ja skorzysta³em
tylko z dwóch kolejek górskich i dwóch
wodnych, ale i tak by³o super!

Podsumowanie i zakoñczenie
Ogólnie wyjazd bardzo mi siê podoba³ i wszystkim polecam podobn¹ wycieczkê w przysz³oœci.
Szymon Cydzik
Redaktor naczelny
szkolnej gazety „Publicum”
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Co dalej absolwencie?
Raport z Gimnazjum w Lesznowoli
Kolejny rocznik zakoñczy³ swoj¹ edukacjê w naszym gimnazjum. Czêœæ z 50
trzecioklasistów spêdzi³a tylko trzy lata
w murach naszej placówki, ale wiêkszoœæ to dawni uczniowie szko³y podstawowej a nawet „abiturienci’ przedszkola wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u
Szkó³ Publicznych w Lesznowoli. Trudno wiêc siê dziwiæ, ¿e po dziewiêciu czy
dwunastu latach spêdzonych w jednym
miejscu zakoñczenie roku by³o wa¿nym
momentem w ich szesnastoletnim ¿yciu. Smutne twarze, ³zy w k¹cikach oczu
czy wrêcz g³oœny szloch to coœ, co nikogo nie dziwi³o, nawet jeœli „w³aœciciel”
zap³akanej twarzy to ros³y m³odzieniec
znany nam do tej pory z ca³kiem innej
strony.

Jakie szko³y
wybieraj¹ nasi absolwenci?
Przeró¿ne. Gimnazjum w Lesznowoli
jest szko³¹ publiczn¹. Naukê pobieraj¹
g³ównie uczniowie mieszkaj¹cy w obwodzie szko³y. Osi¹gaj¹ oni ró¿ne wyniki w
nauce i w konsekwencji wybieraj¹ szeroki wachlarz szkó³ œrednich, g³ównie licea ogólnokszta³c¹ce, ale tak¿e technika, licea profilowane czy szko³y zawodowe. Co cieszy nas najbardziej, ¿e nie
ma takiej szko³y œredniej w okolicy, która nie by³aby do „zdobycia” dla naszych
uczniów.
Od lat nasi absolwenci z powodzeniem dostaj¹ siê do szkó³ z pierwszych
miejsc rankingu. Przyk³adowo w XIV Liceum im. Stanis³awa Staszica (pierwszym w rankingu Perspektyw) w ostatnim roku szkolnym naukê pobiera³o

Zakoñczenie roku szkolnego w ZSP Lesznowola

dzie w tej szkole osamotniony, bêdzie
móg³ liczyæ na pomoc starszej kole¿anki, równie¿ absolwentki naszego gimnazjum.
Oprócz tych dwóch szkó³ naszych
absolwentów mo¿na spotkaæ w innych
szko³ach z pierwszej piêædziesi¹tki rankingu takich jak IX LO im. Klementyny
Hoffmanowej, VI LO im. Tadeusza Rejtana, XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego, XL LO im. Stefana ¯eromskiego, XXI
LO im. Hugona Ko³³¹taja, XXXIV LO im.
Miguela de Cervantesa, LXX LO im. Aleksandra Kamiñskiego, III LO im. Józefa

trzech naszych dawnych uczniów. Jeden z nich, tegoroczny maturzysta,
Pawe³ Sznajder wpisa³ siê w historiê
swojej nowej szko³y niecodziennym
osi¹gniêciem. Otó¿ w ci¹gu dwóch
kolejnych lat zdoby³ dwa tytu³y laureata z fizyki. Pawe³ ma na swoim koncie równie¿ tytu³ laureata z geografii z
czasów, gdy by³ jeszcze uczniem naszej
placówki. Do grona uczniów tego liceum do³¹czy zapewne
nasz absolwent £ukasz Rajkowski. Ten niepozornie
wygl¹daj¹cy nastolatek
jako pierwszy uczeñ w historii naszej szko³y uzyska³
dwa tytu³u laureata (z fizyki i matematyki) w jednym
roku szkolnym. Ma umys³
naukowca i wró¿ymy mu
tak¹ w³aœnie karierê. Nie
bêdziemy zdziwieni jeœli
kiedyœ coœ wynajdzie, wymyœli i któregoœ dnia jego
sukces stanie siê g³ównym Absolwenci Lesznowolskiego Gimnazjum
„newsem” wszystkich stacji
telewizyjnych. Ale za nim do tego doj- Sowiñskiego, VII LO im. Juliusza S³owacdzie bêdzie zapewne ciê¿ko i z wiel- kiego, X LO im. Królowej Jadwigi, XLII
kim zapa³em pracowa³. Mamy równie¿ LO im. Marii Konopnickiej. Uczniowie
nadzieje, ze nie zrezygnuje z grania na wybieraj¹ te¿ chêtnie XLVIII LO im.
skrzypcach i w nowej szkole bêdzie Edwarda Dembowskiego czy LO w Piaprezentowa³ swoje umiejêtnoœci pod- secznie.
czas ró¿nych uroczystoœci tak jak czyCzêœæ uczniów, o bardziej okreœloni³ to do tej pory - na apelach, akade- nych zainteresowaniach wybiera technimiach czy uroczystoœciach gminnych. ka czy szko³y zawodowe. Mi³o jest poZagra Bacha, Mozarta czy Wieniaw- s³uchaæ opowieœci o synach kucharzach,
skiego albo „Barkê”…
którzy dokszta³caj¹ w³asne mamy w
Drugi tegoroczny laureat, tym razem kuchni w zakresie ³¹czenia produktów,
z historii, Maciej Gronek wybiera siê przyprawiania czy nowoczesnych proceLXVII Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. sów technologicznych czy porozmawiaæ
Jana Nowaka Jeziorañskiego (drugie li- na temat urz¹dzeñ pok³adowych w Boceum w Warszawie wed³ug rankingu eingu z uczennic¹ nawet je¿eli jedynym
Perspektyw). To ma³e liceum wk³adem w rozmowê jest: „Acha”, „Oh”,
przygotowuje kandydatów „Rozumiem”.
na studia na Uniwersytecie
Warszawskim oraz SGH,
Trzymamy kciuki!
znane jest z wysokiego poMamy nadziejê, ¿e tegoroczni absolziomu jêzyków obcych,
zw³aszcza jêzyka angielskie- wenci naszego ale tak¿e i pozosta³ych
go (wszyscy uczniowie koñ- gminnych gimnazjów dostan¹ siê do
cz¹ szko³ê z certyfikatami upragnionych szkó³ oraz, ¿e zdobyta
CAE lub CPE) oraz bardzo wiedza i umiejêtnoœci pomog¹ im w redobrego poziomu przed- alizacji ich marzeñ.
miotów takich jak j. polski,
Beata Pa³czak
historia, WOS, matematyka
nauczyciel ZSP Lesznowola
i geografia. Maciek nie bê-
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ZSP Lesznowola
SUKCESY i SUKCESIKI

w roku szkolnym 2006/07
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Publicznych
w Lesznowoli osi¹gnêli wiele sukcesów
w konkursach i zawodach sportowych na
szczeblu wojewódzkim, miêdzypowiatowym, powiatowym, miêdzygminnym czy
gminnym.

ETAP WOJEWÓDZKI

l Etap rejonowy Edycji Ogólnopolskiej

l

l

l Konkurs Historyczny organizowany

l

l

l

l

przez Kuratorium Oœwiaty w Warszawie:
– Maciej Gronek, klasa III a gimnazjum – laureat
Konkurs Matematyczny organizowany przez Kuratorium Oœwiaty w Warszawie:
– £ukasz Rajkowski, klasa III b gimnazjum – laureat
Konkurs Fizyczny organizowany
przez Kuratorium Oœwiaty w Warszawie:
– £ukasz Rajkowski, klasa III b gimnazjum – laureat
Wojewódzki Konkurs Ekologiczny
„Przyroda jest piêkna”
Wyró¿nienia zdobyli: £ukasz Zdybel
VIa, Tomasz Pa³czak VIb, Karolina
Kowalczyk Va, Szymon Piotrowicz
Va, Leokadia ¯ukowska Va, Aleksandra Grzelec Va, Jakub Magajewski IV, Patryk Borowski IV szko³y
podstawowej (SP)
Wojewódzka Gimnazjada LZS w pi³ce siatkowej dziewcz¹t
– dru¿yna dziewcz¹t – IV miejsce

ETAP MIÊDZYPOWIATOWY/
/REJONOWY
l Lekkoatletyka

Sztafeta 4x100m dziewcz¹t I-II G
– II miejsce
Sztafeta 4x100m ch³opców klas III
gimnazjum
– II miejsce

ETAP POWIATOWY/REJONOWY
l Turniej Wiedzy Po¿arniczej

– I miejsce Zygmunt Dru¿yñski Via SP
– I miejsce Katarzyna Grzelec IIIa G
l Etap Powiatowy IX Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Kiedy dzwoniê po Stra¿ Po¿arn¹?”
– Wyró¿nienia: Adrian Kacprzak,
Marek Rowiñski IIb SP,
– Piotr Dru¿yñski IIIa SP – finalista
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l

l

l

Promocji Zdrowego Stylu ¯ycia
I miejsce – Katarzyna Grzelec IIIa G
Mistrzostwa Powiatu Piaseczyñskiego w mini pi³kê siatkow¹
– I miejsce – ch³opcy (V-VI SP)
Mistrzostwa Powiatu Piaseczyñskiego w pi³kê siatkow¹
– II miejsce – dziewczêta (I-III G)
– II miejsce – ch³opcy (I-III G)
Prze³ajowe biegi indywidualne
– VI miejsce – Sebastian Koby³ecki
IIa G
Mistrzostwa Powiatu Piaseczyñskiego w pi³kê no¿n¹
– II miejsce – dziewczêta (I-III G)
Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce
Skok w dal
– I miejsce – Aneta Krawczyk IIIa G
– I miejsce – Ewa Kaczmarczyk Ib G
– I miejsce – Wojciech Przybylak IIb G
Pchniêcie kul¹
– I miejsce – Agnieszka Wanat IIIa G
Sztafeta 4 x 100m
– I miejsce – dziewczêta I-II G
Bieg na 100m
– I miejsce – Micha³ Kondracki IIIa G
Bieg na 200m
– I miejsce – Kaczmarczyk Kamil IIIa G
Bieg na 400m
– I miejsce – Marcin Gurtowski IIIa G
Skok wzwy¿
– I miejsce – Niewczas Damian IIIb G
Sztafeta 4x100m dziewcz¹t I-II G
– I miejsce
Sztafeta 4x100m ch³opców III G
– I miejsce

ETAP MIÊDZYGMINNY

– Wyró¿nienia: Izabela Dusza Va, Filip Targowski Va SP
l Miêdzygminny Konkurs Matematyczny „Trapez”
– I miejsce Patrycja Swacha Ia G
– II miejsce – Olga Rycek Ia G

ETAP GMINNY

l Turniej Wiedzy Po¿arniczej

– I miejsce Krystian Skalski VIb
l Gminny Konkurs Matematyczny

l

l

l

l

l

l

l

l Miêdzygminny Konkurs Ortograficzny

„I ty zostaniesz mistrzem ortografii”
– Mistrzowie ortografii: Micha³ B³aszczak IIb, Katarzyna Marczewska
IIIb, Mateusz Klekota IIIb, Daniel
Wysocki IIIb szko³y podstawowej
– Wyró¿nienia: Maja Kot IIIa, Aleksandra Czechowicz, Aleksandra Szumowska IIIa, Wojciech Król IIa, Maja
Czechowicz IIIa szko³y podstawowej
l Miêdzygminny Konkurs Matematyczny „Asik”
– II miejsce – Szymon Piotrowicz Va,
Karolina Kowalczyk Va SP

l

l

l

„Mistrz Rachunków”
– I miejsce dru¿ynowo: klasa IIIa SP
(Maja Czechowicz, Aleksandra Szulowska, Marta Liwiñska)
– III miejsce dru¿ynowo: klasa IIIb
SP (Katarzyna Marczewska, Mateusz Klekota, Dawid Lenard)
IX Gminny Konkurs Piosenki Dzieciêcej
– I miejsce: Marta Liwiñska IIIa SP
– II miejsce: Aleksandra Sobieska VB
SP
– Wyró¿nienie: Wiktoria Weber IIIb SP
XXX Konkurs recytatorski „ Warszawska Syrenka”
– Wyró¿nienia: Karolina Chrzanowska VIb, Ma³gorzata Bocian IIIa SP
Gminny Konkurs Plastyczny SKO
„Oszczêdzanie Ÿród³em radoœci”
– III miejsce: Karolina WoŸniak, klasa IIIa SP
Konkurs „Dziœ oszczêdzam w SKO, jutro w Banku Spó³dzielczym”
– III miejsce w kategorii szkó³
– I miejsce w kategorii systematyczne oszczêdzanie: Sylwia Grudzieñ
IIIa G
– II miejsce: Sylwia Zbróg IIIa G
Konkurs Plastyczny „Przywo³ujemy
Wiosnê. Sztuka XX wieku”
– I miejsce: Jakub Magajewski IVSP
Konkurs Literacki „Komunikowanie
siê we wspó³czesnym œwiecie”
– I miejsce –Patrycja Swacha Ia G
– II miejsce – Olga Rycek Ia G
– Wyró¿nienie – Marcin Borys Ia G
„Moja rodzina na starej fotografii”
– II miejsce – Agnieszka Mucha Ia G
– III miejsce – Rafa³ D¹browski, IIa G
– Wyró¿nienia – Olga Rycek IaG, Mateusz Piotrowicz IIa G
Gminy Lesznowola w ‘dwa ognie’
– I miejsce dru¿ynowo (klasy IV,
IIISP)
V Miko³ajkowy Turniej Pi³ki No¿nej
o Puchar Wójta Gminy Lesznowola
– II miejsce dru¿ynowo (klasy I-III SP)
Mistrzostwa Gminy w mini pi³kê koszykow¹
– Dziewczêta – II miejsce
– Ch³opcy – II miejsce
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l Mistrzostwa Gminy w pi³kê koszykow¹

l

l

l

l
l

l

– Dziewczêta – II miejsce
– Ch³opcy – II miejsce
Mistrzostwa Gminy w mini pi³kê siatkow¹
– Dziewczêta – I miejsce
– Ch³opcy – I miejsce
Mistrzostwa Gminy w pi³kê siatkow¹
– I miejsce – dziewczêta G
– I miejsce – ch³opcy G
Mistrzostwa Gminy w pi³kê no¿n¹
– I miejsce – dziewczêta G
– II miejsce – ch³opcy G
Mistrzostwa Gminy w unihokeju
– I miejsce – ch³opcy G
Mistrzostwa Gminy w tenisie sto³owym
– I miejsce – ch³opcy (V-VI SP)
– I miejsce – ch³opcy G
IV Mityng Lekkoatletyczny Gminy
Lesznowola
– I miejsce dru¿ynowo – szko³a podstawowa
– I miejsce dru¿ynowo – gimnazjum

EGAZMINY ZEWNÊTRZNE
Od kilku lat wiedza i umiejêtnoœci
uczniów sprawdzane s¹ poprzez egzaminy zewnêtrzne – sprawdzian na koniec szko³y podstawowej i dwuczêœciowy egzamin na koniec gimnazjum.
Od lat uczniowie naszej placówki osi¹gaj¹ dobre lub bardzo dobre wyniki zarówno ze sprawdzianu jak i z egzaminu.
W 2007 roku nasz przeciêtny gimnazjalista otrzyma³ `~32 p. z czêœci matematyczno –przyrodniczej czyli o 7 punktów wiêcej ni¿ œrednia krajowa. Natomiast œredni wynik z czêœci humanistycznej wynosi³ w naszej placówce `\~36 p.
przy œredniej krajowej 32p. £¹czny œredni wynik 68p. by³ wy¿szy od œredniej
gminy, powiatu, województwa mazowieckiego czy znanego zazwyczaj z wysokich not miasta sto³ecznego Warszawa. Osi¹gnêliœmy 8 próg w dziewiêciostopniowej skali staninowej nazywany
‘bardzo wysoki’. Takie wyniki uzyska³o

Szko³a Marzeñ
w Zespole Szkó³ Publicznych
w Nowej Iwicznej
Rzeczywistoœæ wymaga od ka¿dego z
nas permanentnego rozwoju i doskonalenia nabywanych w trakcie ¿ycia umiejêtnoœci. Chc¹c sprostaæ wyzwaniom, jakie stawia przed m³odym pokoleniem
dzisiejszy œwiat, szko³a aktywnie w³¹czy³a siê w realizacjê ogólnopolskiego programu „Szko³a Marzeñ”.
Wychodz¹c naprzeciw zadaniom i
oczekiwaniom spo³ecznym musimy ci¹gle zdobywaæ now¹ wiedzê. Wielu z nas
pamiêta d³ugie godziny spêdzone nad
literatur¹. Zdarza³o siê dosyæ czêsto, ¿e
pomimo w³o¿onego wysi³ku, efekty nas
nie zadowala³y. Fakt ten jest doskona³ym
dowodem na to, ¿e nie byliœmy wyposa¿eni w skuteczne narzêdzia do nauki. Aby
pozyskiwanie wiedzy nie by³o dzia³aniem
nu¿¹cym i wyczerpuj¹cym postanowiliœmy wyposa¿yæ m³odzie¿ w umiejêtnoœci efektywnego uczenia siê.
Celem treningów efektywnych technik uczenia siê jest zmiana sposobów
uczenia siê poprzez poznanie nowych
metod i dostosowanie sposobów uczenia siê do w³asnych mo¿liwoœci.
W czasie treningów uczniowie pozna-

li techniki szybkiego czytania i usprawniania pamiêci, techniki podnosz¹ce stopieñ zrozumienia i zapamiêtywania,
techniki twórczego myœlenia i redukowania stresu szkolnego. Du¿y nacisk
po³o¿ono na organizacjê i higienê pracy
umys³owej, wdra¿aj¹c uczniów do najbardziej efektywnych metod pracy.
Umiejêtnoœæ efektywnego uczenia siê
jest miar¹ sukcesu ka¿dego ucznia. Wyposa¿enie m³odzie¿y w narzêdzia wspomagaj¹ce skuteczn¹ i szybk¹ naukê jest
kluczem do kreowania dalszej drogi ¿yciowej.
W Zespole Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej zrealizowano zajêcia edukacyjne w formie treningu efektywnych
technik uczenia siê dla 61 uczniów
pierwszych klas gimnazjum w wymiarze
36 godzin lekcyjnych. Uczniowie otrzymali segregatory z materia³ami edukacyjnymi. Treningi prowadzili doœwiadczeni trenerzy: p. Agnieszka Huber, p. Barbara Przytarska, p. Agnieszka Jêdrzejewska-Florczyk. Celem g³ównym zajêæ by³o
zdobycie wiedzy o nowoczesnych technikach uczenia siê, wzrost tempa czyta-

7% wszystkich zdaj¹cych w kraju. Wyniki
lepsze od naszych, zaliczane do ostatniej
9 staniny osi¹ga zaledwie 4% wszystkich
zdaj¹cych. Oznacza to, ¿e 89% gimnazjów
w Polsce osi¹gnê³o wyniki gorsze od uzyskanych przez naszych uczniów.
Mniej spektakularny sukces osi¹gnêli
szóstoklasiœci. Przeciêtny uczeñ napisa³
powy¿ej œredniej powiatu, województwa
czy kraju ale ró¿nica nie by³a a¿ tak
znaczna jak w przypadku gimnazjalistów. Wszystko jeszcze przed nimi…

NIECH ¯YJ¥ WAKACJE!
Rok szkolny 2006/07 mo¿emy nazwaæ
ju¿ histori¹. Przestajemy wiec myœleæ o
sukcesach, które by³y naszym udzia³em
ani o tych, które nas ominê³y o w³os. Postaramy siê w nastêpnym roku…
A teraz s³onko, pla¿a i to, tak zabraniane nam przez ca³y rok b³ogie lenistwo…
Beata Pa³czak
ZSP Lesznowola

nia, zrozumienia, zapamiêtywania, koncentracji uwagi, efektywnego notowania,
kreatywnego myœlenia, twórczego rozwi¹zywania problemów.
Analiza wyników testów szybkiego
czytania wykaza³a znacz¹c¹ poprawê
szybkoœci czytania oraz poziomu zrozumienia. Uczniowie poznali nowe metody uczenia siê i zapamiêtywania, które
staraj¹ siê wykorzystywaæ w codziennej
nauce. Kurs efektywnych technik uczenia siê ukoñczy³o 61 uczniów. Wszyscy
otrzymali œwiadectwa na zakoñczenie
roku szkolnego.
Dnia 2 marca 2007 roku zorganizowano wyjazd na targi edukacyjne PERSPEKTYWY 2007 dla wszystkich uczniów
klas trzecich. Podczas targów uczniowie
ogl¹dali prezentacje szkó³ ponadgimnazjalnych, pobierali ulotki, zasiêgali informacji o liceach i technikach. Uczestnictwo uczniów w targach edukacyjnych pozwoli³o bli¿ej poznaæ ciekawe licea, dokonaæ w³aœciwych wyborów.
Zorganizowano dwa spotkania z
przedstawicielami szkó³ ponadgimnazjalnych:
– Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Dywizji
Koœciuszkowskiej w Piasecznie,
– Zespó³ Szkó³ Mechanicznych ul. ¯ywnego w Warszawie.
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uczniów klas trzecich gimnazjum.
Zajêcia poprowadzi³a pedagog -Pani
Bo¿ena Kula, która opracowa³a program zajêæ. W ka¿dej klasie
przeprowadzono po trzy zajêcia edukacyjne. Uczniowie odkrywali swój ¹ inteligencjê, style
myœlenia oraz inteligencjê emocjonaln¹. Poprzez poznanie
swoich mocnych stron planowali dalsz¹ drogê w³asnego rozwoju zawodowego. Z informacji
W grudniu rozpocz¹³ pracê zespó³ re- pozyskanych od uczniów wynika, i¿
dakcyjny gazetki szkolnej „GIMEK” pod zajêcia pomog³y im podj¹æ wa¿ne
nadzorem pani Barbary Przytarskiej. ¿yciowe decyzje dotycz¹ce wyboru
Uczniowie zbierali informacje, redago- szko³y i zawodu.
Dnia 5 czerwca zorganizowano I etap
wali artyku³y oraz projektowali gazetkê
pod wzglêdem graficznym. Ka¿dy eg- Gminnej Olimpiady Szybkiego Czytania.
zemplarz powielano i rozprowadzano Komisja sprawdzaj¹ca testy wy³oni³a
wœród uczniów i nauczycieli Efekt zadzi- spoœród 16 uczestników, piêciu laurewi³ nawet samych twórców. W ci¹gu sied- atów : Adama Barañskiego, Adama Bujmiu miesiêcy wydano piêæ numerów. nowskiego, Dominikê Popis, Dawida BerNast¹pi kontynuacja we wrzeœniu i paŸ- del, Krzysztofa Kobyliñskiego.
Dnia 13 czerwca odby³ siê w Urzêdzie
dzierniku 2007 roku.
Zaplanowano i przeprowadzono za- Gminy Lesznowola fina³ Gminnej Olimjêcia przygotowuj¹ce do poznania sie- piady Szybkiego Czytania. Finalistów
bie, wyboru szko³y i zawodu dla 80 uroczyœcie powita³a sekretarz Gminy
Lesznowola Pani Mariola Uczkiewicz-Kampczyk. Olimpiadê prowadzi³a przedstawicielka Firmy szkoleniowej SENSUS, Pani El¿bieta Rosiñska. Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem olimpiady, otrzymali teksty do czytania wraz z testami sprawdzaj¹cymi zrozumienie.
Po kilkuminutowej relaksacji uczniowie dokonali przegl¹du wstêpnego
tekstu, a nastêpnie przyst¹pili do
Urz¹d Gminy – Olimpiada Szybkiego Czytania
w³aœciwego czytania z pomiarem

15-lecie
Szko³y Marzeñ

W niedzielê 17 czerwca br. odby³a siê
ciekawa impreza plenerowa. Okazj¹ do
œwiêtowania by³a 15 rocznica powstania
Prywatnej Szko³y Podstawowej nr 72 i
Gimnazjum nr 2 w JazgarzewszczyŸnie.
Pomys³ pikniku nie jest niczym
nowym. Co roku bowiem odbywaj¹ siê w szkole tego typu zabawy integruj¹ce m³odzie¿, dzieci, rodziców i nauczycieli. W tym
roku obchodzono ten dzieñ
szczególnie uroczyœcie, gdy¿ minê³o ju¿ 15 lat od za³o¿enia szko³y, nazwanej „Szko³¹ Marzeñ”.
Konwencja imprezy polega³a na
ukazaniu wa¿nych dla Polski wy- Grono Pedagogiczne podczas rodzinnego pikniku
darzeñ od 1992 do 2007 roku. w JazgarzewszczyŸnie
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czasu. Po zebraniu wszystkich kodowanych kart odpowiedzi komisja dokona³a
sprawdzenia i wy³onienia zwyciêzców.

W rezultacie nasza uczennica klasy Ib
– Dominika Popis zdoby³a I MIEJSCE.

Uczeñ klasy Ic Adam Barañski zdoby³ III MIEJSCE.
To wielki sukces naszej „Szko³y Marzeñ”, zas³uga trenerów i kilkumiesiêczna praca uczniów. Sk³adam im w imieniu
trenerów oraz w³asnym wielkie gratulacje i ¿yczê dalszych sukcesów ¿yciowych.
Bo¿ena Bogucka
Koordynator Szko³y Marzeñ w ZSP
w Nowej Iwicznej

Ka¿da klasa przygotowa³a w³asny program, jednak hitem okaza³y siê wystêpy nauczycieli. Furorê zrobili wykonawcy piosenki „Ch³opaki nie p³acz¹” oraz
kalambury w wykonaniu kadry
pedagogicznej, przebranej za
znane postacie z filmów. By³o to
wyrazem rozpoczêcia w roku
2003 wspó³pracy ze Szko³¹ Filmow¹ Bogus³awa Lindy i Macieja
Œlesickiego. Wspólna zabawa, zaanga¿owanie dzieci oraz kadry
pedagogicznej podoba³o siê nie
tylko uczestnikom, ale tak¿e zaproszonym goœciom.
Dorota Michasik-Stêpniak
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WIÊTO NASZYCH MAM W LESZNOWOLI
28 maja w naszej szkole by³ dniem szczególnym. Uczniowie
klas m³odszych dziêkowali swoim mamom za mi³oœæ, troskê i
poœwiêcenie wk³adane w ich wychowanie. Licznie przyby³e grono mam z wielkim zainteresowaniem i wzruszeniem obejrza³o
program artystyczny przygotowany przez uczniów klas III. Obok
tradycyjnych wierszy i piosenek dzieci wystawi³y przedstawienie pt. „Kopciuszek”. Wzbudzi³o ono wielki zachwyt publicznoœci i zosta³o wystawione kolejny raz dla przedszkolaków i
uczniów klas I-V.
Na zakoñczenie uroczystoœci mamy razem ze swoimi pociechami mi³o spêdzi³y czas przy ciastku i herbatce.
IzabelaMucha
Barbara Tlak
nauczycielki kszta³cenia zintegrowanego

55 lat minê³o 
ny, na który z³o¿y³y
siê wiersze, piosenki oraz tañce. Wspólnie z dzieæmi bawili
siê rodzice, którzy
tak jak dzieci mieli w
tym dniu swoje
œwiêto – œwiêto rodziny. Wszyscy, zarówno dzieci, jak i
rodzice otrzymali
piêkne prezenty.
Tradycyjnie wyst¹pi- Przedszkolaki przed kolejnym wystêpem
³a ze swoim recitalem absolwentka Przedszkola w Zamie- ra oprócz elementów sztuki magicznej
niu – Izabela Piotrak. Du¿¹ atrakcj¹ im- zaprezentowa³a taniec z wê¿em. Dzieprezy by³ pokaz artystki cyrkowej, któ- ci mia³y okazjê obejrzenia wozu stra¿ackiego oraz pokazów sprawnoœciowych Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z
Nowej Woli.
Po atrakcjach przyszed³ czas na smako³yki z grilla i wspóln¹ zabawê taneczn¹. Wszyscy œwietnie siê bawili, tak, jakby nie dzieli³a ich ¿adna ró¿nica pokolew okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2007 r.
niowa.
Do zorganizowania festynu przyczyGminne przedszkola pracuj¹ wg nastêpuj¹cego grafiku:
nili siê: Urz¹d Gminy w Lesznowoli,
1. GMINNE PRZEDSZKOLE w MYSIADLE
02.07-06.07.2007 r.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Zamienia,
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Nowej Woli,
2. GMINNE PRZEDSZKOLE w ZAMIENIU
09.07-20.07.2007 r.
Pañstwo Daszkowscy ze Zgorza³y, Jan
3. GMINNE PRZEDSZKOLE w KOSOWIE
23.07-03.08.2007 r.
Rados – So³tys Zamienia.
4. GMINNE PRZEDSZKOLE w JASTRZÊBCU 20.08-31.08.2007 r.

W pi¹tek 1 czerwca 2007 r. Gminne
Przedszkole w Zamieniu obchodzi³o
swoje œwiêto – jubileusz 55-lecia istnienia. Z tej okazji odby³ siê festyn rodzinny, na który przybyli zaproszeni goœcie:
Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt Gminy Lesznowola, Mariola UczkiewiczKampczyk – Sekretarz Gminy, El¿bieta
Ob³uska – Skarbnik Gminy, Jerzy Wiœniewski, Konstanty Kocyk, Marcin Kania
- Radni Gminy Lesznowola, Bo¿ena Potera³a – Radna Powiatu Piaseczyñskiego,
Jacek Bulak – Dyrektor ZOPO w Lesznowoli oraz rodzice, dzieci i Mieszkañcy
Zamienia.
Po czêœci oficjalnej przedszkolaki zaprezentowa³y swój program artystycz-

Dy¿ury wakacyjne Przedszkoli
w Gminie Lesznowola

5. GMINNE PRZEDSZKOLE w LESZNOWOLI 06.08-17.08.2007 r.
Wszystkich chêtnych zapraszamy.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

Wszystkim serdecznie dziêkujemy.
Gra¿yna Gawroñska
Dyrektor Gminnego Przedszkola
w Zamieniu
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Spartakiada w Jastrzêbcu
W dniu 2.06.06r Przedszkole w Jastrzêbcu i Zespó³ Placówek Oœwiatowych
byli organizatorami V Miêdzyprzedszkolnej Spartakiady w Przedszkolu w Jastrzêbcu.
W imprezie uczestniczy³y cztery publiczne przedszkola z terenu gminy Lesznowola i jedno z Warszawy nr11.
Wœród zaproszonych goœci byli obecni: Dyrektor. ZOPO Pan Jacek Bulak, Pani
dr El¿bieta Rosiek, Pan Piotr G¹siorowski, Pani Aneta Zieliñska, OSP Mroków
oraz przedstawiciele prasy „Panorama
Po³udnia”.
Oficjalnego otwarcia Spartakiady dokona³ Pan Jacek Bulak.
Dzieci bra³y udzia³ w piêciu konkurencjach np. wyœcigi czo³gów i skoki kan-

gurów, a dla doros³ych uczestników przewidziano bieg w workach z kapeluszem
na g³owie.
Nad prawid³owym przebiegiem konkurencji czuwa³ pan Rafa³ Skorek – G³ówny Specjalista ds. Sportu.
Zawody sportowe uœwietni³y pokazy
sekcji judo z UKS Iwiczna pod kierunkiem trenera pana Artura Brzeziñskiego
Po rozdaniu pucharów i nagród dla
wszystkich przedszkoli, Pan Jacek Bulak
dokona³ uroczystego zamkniêcia V Spartakiady.
Pani Joanna Kucewicz – dyr. Przedszkola w Jastrzêbcu podziêkowa³a Sponsorom za pomoc w organizacji imprezy:
– Jaros³awowi Perzynie,
– Marcinowi Marschall,

14 maja w Przedszkolu w Lesznowoli
odby³ siê III Miêdzyprzedszkolny Konkurs Ekologiczny. Organizatorami imprezy by³y panie Urszula Grudziñska i Renata Liwiñska. W konkursie uczestniczy³y
dzieci ze wszystkich publicznych przedszkoli naszej gminy. W tym roku program
obejmowa³ wystêpy artystyczne o tematyce ekologicznej i pracê plastyczn¹ w
grupach – „Ekoludek”. Przedszkolaki
zaprezentowa³y ciekawe przedstawienia
i wykaza³y siê pomys³owoœci¹ podczas
projektowania postaci Ekoludka. Po czêœci konkursowej dzieci zaproszono na
s³odki poczêstunek przygotowany przez
panie z obs³ugi przedszkola w Lesznowoli. Po rozdaniu dyplomów oraz symbolicznych roœlinek dla ma³ych ekologów, odby³a siê wspólna zabawa przy
muzyce prowadzona przez pani¹ Annê
Kolanowsk¹. Bawi¹cych siê przedszkola-

III Miêdzyprzedszkolny
Konkurs Ekologiczny
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– El¿biecie Rosiek,
– Ahmedowi Al Saaiydeh.
Dziêki ofiarnoœci ww. podczas imprezy zapewnione by³o bezpieczeñstwo i
bogaty poczêstunek dla wszystkich dzieci i goœci.
Du¿y wk³ad w trakcie imprezy mieli
harcerze z I Raszyñskiej Dru¿yny Wodniackiej bawi¹c siê z naszymi dzieæmi
podczas sportowej rywalizacji.
Z Jastrzêbca zarówno dzieci jak i opiekunowie i zaproszeni goœcie wyje¿d¿ali
zadowoleni i uœmiechniêci obiecuj¹c
wróciæ za rok.
Joanna Kucewicz
Dyrektor Gminnego Przedszkola
w Jastrzêbcu

ków podziwiali zaproszeni goœcie:
– p. Marzena Chmiel – kierownik Referatu Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Gminy,
– p. Aleksandra Liwiñska –
dyrektor GOK,
– p. Jacek Bulak – dyrektor
ZOPO.
Organizatorzy serdecznie Zapatrzona i zas³uchana widownia
dziêkuj¹ sponsorom:
– pañstwu Renacie i Arkadiuszowi Jani- – Gminnemu Oœrodkowi Kultury
szewskim
– firmie TOLAK
– panu £ukaszowi Gajewskiemu
Renata Liwiñska
– pani Ewie Bia³kowskiej
Nauczycielka Przedszkola w Lesznowoli
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Wystêp Przedszkola
z Jastrzêbca

Uroczyste wrêczenie
nagród przez Pani¹
Marzenê Chmiel
i Pana Jacka Bulaka

25 czerwca br. w Sali Kolumnowej
Sejmu RP. odby³a siê konferencja – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich”. Konferencjê zorganizowa³a Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeñskiego pod patronatem Krystyny Szumilas – Przewodnicz¹cej Sejmowej Komisji Edukacji,
Nauki i M³odzie¿y.
Pretekstem do organizacji konferencji by³ realizowany przez Fundacjê Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeñskiego program – „Gdy nie ma przedszkola”, w ramach którego w paŸdzierniku 2006 r.
rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ „Klub Przedszkolaka” w Magdalence.
Fundacja im. J.A. Komeñskiego powsta³a po to, by stworzyæ dzieciom jak
najlepsze warunki do budowania poczucia w³asnej wartoœci, rozwoju samodzielnego i twórczego dzia³ania oraz rozbudzania ciekawoœci. W swoich dzia³aniach

Gdy nie ma przedszkola
 konferencja w Sejmie RP
d¹¿y do wprowadzenia trwa³ych zmian
systemowych, które usprawni¹ proces
wspierania rozwoju i edukacji ma³ych
dzieci.
Program konferencji obejmowa³ szeroko rozumian¹ tematykê zwi¹zan¹ z
edukacj¹ dzieci w wieku przedszkolnym.
Niektóre z wyk³adów wyg³oszonych podczas konferencji, to:
– „Dzieci w warunkach ubóstwa i zagra¿aj¹cego wykluczenia spo³ecznego” –
Prof. E. Tarkowska, Instytut Filozofii i
Socjologii PAN,
– „Wczesne dzieciñstwo jak fundament
rozwoju w dalszych latach ¿ycia” –
Prof. B. Weigl, Wy¿sza Szko³a Psychologii Spo³ecznej,

– „Finansowanie edukacji przedszkolnej” – Irena Dzierzgowska, Red. Nacz.
„Dyrektora Szko³y”,
– „Upowszechnianie jakoœciowej edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich – Program: Gdy nie ma przedszkola” – Anna Blumsztajn, Fundacja
im. J.A. Komeñskiego.
W koñcowej czêœci konferencji odby³
siê panel dyskusyjny, podczas którego
przedstawiciele gmin z ró¿nych czêœci
naszego kraju przedstawili swoje doœwiadczenia zwi¹zane z organizacj¹ i
funkcjonowaniem „Klubów Przedszkolaka” na ich terenie.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

Domowe Przedszkole
zakoñczy³o rok szkolny
W paŸdzierniku 2006 roku na terenie
naszej gminy powsta³ oœrodek edukacyjny dla dzieci w wieku od 3-5 lat. Oœrodek ten, nazwany przez dzieci Klubik
„Domowe Przedszkole”, mieœci siê w Sali
Mi³osierdzia przy Koœciele Parafialnym w
Magdalence. Powsta³ on z inicjatywy rodziców, a przede wszystkim Pani Moniki Kruszewskiej i Pani Ma³gorzaty Pasek
i jest finansowany z bud¿etu Gminy Lesznowola. Oœrodek wspó³pracuje z Fundacj¹ Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeñskiego w Warszawie.
Klubik „ Domowe Przedszkole” w ci¹gu roku szkolnego 2006/ 2007 czynny by³
cztery razy w tygodniu (poniedzia³ek,

wtorek, czwartek, pi¹tek) w godzinach od 10.00 do 14.00.
Na spotkaniach realizowany
by³ program Fundacji pt.: „ Gdy
nie ma przedszkola”. Celem
tego programu jest najpe³niejszy rozwój potencja³u ka¿dego
dziecka poprzez proces, w którym dziecko aktywnie i maksymalnie
samodzielnie nadaje sens swoim doœwiadczeniom. Podczas zajêæ uwzglêdniane by³y nastêpuj¹ce zakresy edukacji dziecka: spo³eczno – emocjonalny,
przyrodniczy, jêzykowy, myœlenie matematyczne, rozwój fizyczny oraz
twórczy. Podczas czterodniowych za-

jêæ staraliœmy siê rozwijaæ u dzieci: ciekawoœæ i motywacjê do poznawania i
rozwoju, wytrwa³oœæ, gotowoœæ do korzystania z w³asnych doœwiadczeñ do
zdobywania kolejnych umiejêtnoœci,
adekwatne poczucie w³asnej wartoœci,
szacunek dla innych, rozumienie znaczenia umów i norm spo³ecznych,

45

Biuletyn Informacyjny nr 29 – 2007

umiejêtnoœæ rozwi¹zywania problemów i podejmowania decyzji, umiejêtnoœæ wspó³pracy w zespole, wyobraŸniê i ekspresjê twórcz¹, rozumienie siebie i otaczaj¹cego œwiata, prawid³owe
pos³ugiwania siê jêzykiem, umiejêtnoœæ myœlenia matematycznego, zami³owanie do jêzyka i literatury, sprawnoœæ fizyczn¹.
Zajêcia w Klubiku „Domowe Przedszkole” odbywa³y siê w nastêpuj¹cym
porz¹dku:
l czas na przywitanie – by³ to czas budowania kontaktu, wiêzi, atmosfery
zaufania i przyjaŸni miêdzy
dzieæmi, a tak¿e miêdzy ka¿dym dzieckiem a nauczycielem.
l czas na zabawy dowolne – w
tym czasie podstawowa inicjatywa nale¿a³a do dzieci, one gospodarowa³y czasem i przestrzeni¹ tak, jak tego chc¹. Nauczyciel czuwa³ nad ich bezpieczeñstwem, stwarza³ odpowiednie warunki, pomaga³ w
przygotowaniu zabaw, reagowa³ w przypadku konfliktów.
l czas na zajêcia zaplanowane ( planowe) – zajêcia te by³y organizowane
przez nauczyciela. Podczas tych spotkañ dzieci realizowa³y zagadnienia:
z zakresu edukacji spo³ecznej –
dziecko jako osoba, rodzina, œwiêta
i uroczystoœci, zainteresowania, prawa dziecka, szacunek dla innych ludzi, profilaktyka zdrowotna, bezpieczeñstwo,
zapoznanie
siê z najbli¿szym oto czeniem moja wieœ/
miasto, mój
region mój
kraj; z zakresu edukacji przyrodniczej –
cia³o cz³o -
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wieka, ubranie, jedzenie, bogactwa
naturalne, roœliny,
zwierzêta, woda,
pogoda; z zakresu
edukacji jêzykowej –
zapoznanie z ksi¹¿kami dla dzieci, opisywanie historyjek
obrazkowych, przygotowanie do pisania; z zakresu edukacji matematycznej – po³o¿enie
przedmiotów w przestrzeni, zbiory,
liczenie obiektów, numerowanie, figury geometryczne, wymiary, ciê¿ar;
z zakresu edukacji ruchowej – gry i
zabawy ruchowe, wycieczki i zabawy na powietrzu, æwiczenia gimnastyczne; z zakresu edukacji muzycznej – piosenki; z zakresu edukacji
plastycznej – rysowanie, malowanie
z wykorzystaniem ró¿nych narzêdzi
(o³ówek, wêgiel, kredki pastelowe,
œwiecowe i o³ówkowe, pêdzle), malowanie palcami, wycinanie, wydzieranie, klejenie.

okazji Dnia Dziecka dzieci pojecha³y na
wycieczkê do Stra¿y Po¿arnej do Mrokowa.
Wioletta Szczepañska
Nauczycielka Oœrodka Przedszkolnego
w Magdalence

Podziêkowania dla Samorz¹du
Najsedeczniejsze podziêkowania dla
Pani Wójt i Rady Gminy Lesznowola za
wielk¹ przychylnoœæ dla Oœrodka Edukacyjnego w Magdalence sk³adaj¹
Dzieci i Rodzice.

Pó³kolonie
Dobrej Woli

l zajêcia na dworze – zabawy ruchowe

na powietrzu, wycieczki, æwiczenia
gimnastyczne, zabawy na placu zabaw mieszcz¹cym siê przy oœrodku.
l po¿egnanie – by³ to czas na podsumowanie dnia, po¿egnanie dzieci.
W roku szkolnym 2006/2007 dzieci z
oœrodka organizowa³y ró¿ne uroczystoœci i przedstawienia: „Z³ota jesieñ”, spotkanie jase³kowe: „Do stajenki”, wieczór
andrzejkowy,
bal karnawa³owy, bal ba³wanków, spotkanie wielkanocne, Dzieñ
Matki, zakoñczenie roku
szkolnego.
Organizowaliœmy przyjêcia
urodzinowe
dzieci, a z

Ju¿ po raz trzeci Stowarzyszenie
„Dobra Wola” oraz Zespó³ Obs³ugi
Placówek Oœwiatowych w Lesznowoli w sierpniu br. w obiektach sportowych Zespo³u Szkó³ w £azach organizuj¹ pó³kolonie dla dzieci niepe³nosprawnych. W turnusie, który bêdzie
trwa³ od 1 do 24 sierpnia weŸmie
udzia³ ok. 40 dzieci z terenu Gminy
Lesznowola, Góra Kalwaria, Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Raszyn.
Dzieci, które bêd¹ wypoczywa³y na
pó³koloniach bêd¹ mia³y do dyspozycji nowoczesn¹ bazê sportow¹, plac
zabaw oraz boisko sportowe. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, jak co
roku przygotowa³a dla dzieci bogaty
program rehabilitacyjny i rekreacyjny,
zajêcia sportowe, artystycznych oraz
mnóstwo wycieczek.
Mamy nadziejê, ¿e dla naszych
ma³ych niepe³nosprawnych mieszkañców bêdzie to radosny czas zabawy i wypoczynku. Tego im serdecznie ¿yczymy.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO
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II edycja Gminnej Olimpiady
Szybkiego Czytania w Lesznowoli
Jednym z zaplanowanych dzia³añ kontynuacji programu unijnego „Szko³a Marzeñ” realizowanego przez wszystkie
publiczne gimnazja w Gminie Lesznowola by³o przeprowadzenie w dniu 13
czerwca b.r. Gminnej Olimpiady Szybkiego Czytania. Celem olimpiady by³o podsumowanie kilkumiesiêcznego kursu Treningu efektywnych technik uczenia
siê, jaki zosta³ zealizowany we wszystkich klasach pierwszych w gimnazjach
przez ca³y rok szkolny i wy³onienie laureatów – Mistrzów Szybkiego Czytania.
To ju¿ druga edycja tego konkursu i
kontynuacja programu unijnego „Szko³a Marzen” , jaki w ubieg³ym roku realizowa³y wszystkie lesznowolskie gimnazja. Program ten - finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz
bud¿etu pañstwa by³ programem pomocy dla dzieci z gmin wiejskich – zwiêkszenia ich szans na realizacjê swoich
marzeñ edukacyjnych i ¿yciowych. Jego
kontynuacjê wspiera samorz¹d Gminy
Lesznowoli, który zobowi¹za³ siê do finansowania projektu przez trzy kolejne
lata od zakoñczenia projektu.
Przez kilka miesiêcy wszyscy uczniowie klas pierwszych gimnazjów pod
okiem swoich nauczycieli - trenerów
uczyli siê szybciej czytaæ, skuteczniej
koncentrowaæ siê, lepiej rozumieæ i zapamiêtywaæ – czyli… uczyli siê efektyw-

niej uczyæ. Pierwszy etap konkursu odby³ siê równolegle we wszystkich szko³ach. Wziêli w nim udzia³ uczniowie klas
I gimnazjum. Z ka¿dej szko³y do etapu
gminnego – miêdzyszkolnego zakwalifikowa³o siê 5 uczniów i w finale gminnym wystartowa³o 20 finalistów, którzy
w obecnoœci mediów i du¿ego audytorium widzów musieli skupiæ siê, przeczytaæ d³ugi trudny tekst i rozwi¹zaæ test.
Wyniki Gminnej Olimpiady Szybkiego Czytania:
l I miejsce w Olimpiadzie zdoby³a Dominika Popis (Gimnazjum w ZSP w
Nowej Iwicznej) – nagrodê (cyfrowy
aparat fotograficzny) ufundowa³
Urz¹d Gminy Lesznowola,
l II miejsce zdoby³a Aleksandra Filipek
(Gimnazjum w ZSP w £azach) – nagrodê (dyktafon ) ufundowa³ Kurier Po³udniowy – patron medialny Olimpiady,
l III miejsce zdoby³ Adam Barañski
(Gimnazjum w ZSP w Nowej Iwicznej) – nagrodê (kamerê internetow¹)
ufundowa³a firma Action w Zamieniu.
Specjaln¹ nagrodê za rekordowo
szybki czas czytania zdoby³ Mateusz
Dudek (Gimnazjum w ZSP w Mrokowie)
– nagrodê ufundowa³o Centrum Edukacji SENSUS – partner merytoryczny projektu.

Podczas II etapu Olimpiady s³odkie upominki dla wszystkich uczestników ufundowa³a firma Cadbery-Wedel Sp. z o.o.
S³owa podziêkowañ za wielkie zaanga¿owanie skierowa³a do uczniów, trenerów i nauczycieli bior¹cych udzia³ w
projekcie Pani Sekretarz Gminy Lesznowola – Mariola Uczkiewicz – Kamczyk,
która podkreœli³a, i¿ zdobyte nowe umiejêtnoœci i nowa wiedza przez uczniów
to najlepszy kapita³ na dalsze lata.
Pani Sekretarz podziêkowa³a równie¿
fundatorom nagród:
– Kurierowi Po³udniowemu,
– Firmie Action z Zamienia,
– Centrum Edukacji SENSUS,
– Firmie Cadbery – Wedel Sp. z o.o.
Izabela Szymczak
– G³. Specjalista
ds. Informacji Europejskiej
w Urzêdzie Gminy Lesznowola

Uroczystoæ w lasach Magdalenki
W nocy z 27 na 28 maja 1942 roku okupanci hitlerowscy wymordowali w Lasach Sêkociñskich 223 wiêŸniów Pawiaka.
Na Miejscu Straceñ w Magdalence 30 maja, o godz. 14, w
towarzystwie Asysty Wojskowej wydzielonej z Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, Wart Honorowych WP, werblistów i sygnalistów odby³o siê uroczyste wprowadzenie
sztandarów: OSP z Mrokowa, OSP z Nowej Woli, OSP z Zamienia, Zespo³u Szkó³ Publicznych w Mrokowie, Zespo³u Szkó³ w
£azach.
Obecni byli przedstawiciele samorz¹du, rodziny zamordowanych wiêŸniów Pawiaka, cz³onkowie Stowarzyszenia
Mi³oœników Osiedli Magdalenka i Sêkocin, mieszkañcy Magdalenki i okolic oraz m³odzie¿ z nauczycielami lesznowolskich szkó³.
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Po odœpiewaniu hymnu pañstwowego, delegacja w sk³adzie:
– Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt
Gminy Lesznowola
– El¿bieta Cha³at – przedstawicielka
rodzin zamordowanych
– Zbigniew Papaj – prezesa Stowarzyszenia Mi³oœników Osiedli Magdalenka i Sêkocin,
przy dŸwiêkach werbli, pobra³a ziemiê
z Miejsca Straceñ, do wczeœniej przygotowanej urny. Urna zosta³a ustawiona na
honorowym miejscu przez o³tarzem.
Wyst¹pienie Pani Wójt wzruszy³o
swoj¹ wymow¹ i przypomnieniem minionych, tragicznych chwil.
W Asyœcie Honorowej Wojska Polskiego, przed p³ytami upamiêtniaj¹cymi nazwiska pomordowanych, wieñce i wi¹zanki kwiatów z³o¿y³y delegacje: rodzin
pomordowanych, samorz¹du gminy
Lesznowola, jednostek OSP, so³ectwa
Magdalenka, szkó³ i innych organizacji
oraz osób prywatnych.
Po zakoñczeniu sk³adania wieñców
sygnalista WP odegra³ Hejna³ Poleg³ych
– „Œpij Kolego”. Podziêkowanie oraz brawa towarzyszy³y opuszczeniu posterunków przez Asystê Wojskow¹ Kompanii
Honorowej Wojska Polskiego.
Po czêœci oficjalnej zosta³a odprawiona msza œwiêta. Uroczyst¹ mszê œw. polow¹ celebrowa³ ksi¹dz proboszcz parafii Marii Magdaleny Miros³aw Cholewa.
Po mszy œwiêtej z podziêkowaniem
dla samorz¹du gminy Lesznowola, który przeznacza du¿e œrodki i szczególn¹
wagê przywi¹zuje do dba³oœci o miejsca
pamiêci narodowej, wyst¹pi³ Jan ¯ytowiecki – przedstawiciel rodzin pomordowanych wiêŸniów Pawiaka.
Na zakoñczenie uroczystoœci Maria Jolanta Batycka-W¹sik wójt gminy Lesznowola i Marian Ryszard Dusza wice przewodnicz¹cy Rady Gminy przekazali urnê
z ziemi¹ z Miejsca Straceñ, na rêce Magdaleny Woltanowskiej – kustosza Muzeum Pawiaka.
Uroczyste odœpiewanie „Bo¿e coœ Polskê” by³o zakoñczeniem obchodów 65
rocznicy pomordowania wiêŸniów Pawiaka w Lasach Sociñskich.
Nad przygotowaniem uroczystoœci
czuwa³ Gminny Oœrodek Kultury w Lesznowoli przy znacz¹cej pomocy pu³k. Jerzego Luteckiego z Magdalenki (czêœæ
wojskowa), radnej z Magdalenki Wies³awy Komorowskiej, so³tysa Danuty £ukasik, Stowarzyszenia Mi³oœników Osiedli
Magdalenka i Sêkocin, jednostek OSP i
dyrektorów szkó³.
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Wszystkim zaanga¿owanym w organizacjê kolejnej rocznicy dramatycznych wydarzeñ, naszej bolesnej historii – serdecznie dziêkujê.
Aleksandra Liwiñska
Dyrektor GOK
Poni¿ej prezentujemy przemówienie Pani Wójt Marii Jolanty Batyckiej-W¹sik
wyg³oszone w Magdaleñskim lesie.
... Czy Pañstwo to s³yszycie?...
Najpierw strach, przera¿enie, krzyki i p³acz, potem salwy wystrza³ów,
a nastêpnie cisza – g³ucha, mro¿¹ca krew w ¿y³ach cisza.
Czy strach, przera¿enie, poœwiêcenie, mêstwo i odwagê s³ychaæ?
Tutaj by³o s³ychaæ.
Czcigodny Ksiê¿e Proboszczu!
Szanowni Pañstwo!
Jestem niezwykle wzruszona t¹ chwil¹.
W³aœnie minê³a 65-ta rocznica rozstrzelania w magdaleñskim lesie 223 wiêŸniów
Pawiaka.
Samorz¹d Gminy Lesznowola jest dumny, ¿e razem z Rodzinami pomordowanych
mo¿e co roku spotykaæ siê w tym miejscu.
Mo¿emy tu pochyliæ siê wspólnie i zadumaæ na miejscu okrutnej zbrodni na ludziach,
którzy tak bardzo chcieli ¿yæ.
Niemiecki najeŸdŸca zdecydowa³ inaczej. Zabra³ to co najcenniejsze – ¿ycie. Oczywiœcie mo¿emy powiedzieæ o naszej – nastêpnych pokoleñ – wdziêcznoœci, o poœwiêceniu,
o dumie, o patriotyzmie, o odzyskanej wolnoœci.
Ale tym ludziom odebrano brutalnie ¿ycie.
Nie dano im siê zestarzeæ, nie pozwolono patrzeæ na dorastaj¹ce dzieci i rodz¹ce siê
wnuki...
A oni byli m³odzi, ¿ycie kochali...
Przychodzimy tu co roku bardzo pokorni pokor¹ wobec œmierci, mo¿e nawet zawstydzeni – my ¿yjemy, ale zawsze pe³ni wielkiego szacunku.
Powiedzmy to g³oœno jeszcze raz.
28 maja 1942 roku Niemcy przywieŸli do lasu w Magdalence 223 wiêŸniów Pawiaka, których rozstrzelali i pochowali w zbiorowej mogile.
Byli to przewa¿nie dzia³acze polityczni, wojskowi i ¿o³nierze Polski Podziemnej, w
wiêkszoœci ¿o³nierze AK, a tak¿e kilkanaœcie wiêŸniarek obozu Ravensbrück.
W dniach 1-9 lipca 1946 roku dokonano ekshumacji zw³ok i przewieziono je na
cmentarz w Magdalence.
Wybudowano 8 kwater, a w œrodkowej czêœci umieszczono krzy¿.
W ostatnich latach uda³o siê Samorz¹dowi Gminy Lesznowola zmodernizowaæ kwatery i obelisk na cmentarzu, a parê dni temu zakoñczono remont pomnika tutaj w lesie.
Jest to z ca³¹ pewnoœci¹ wielki ho³d i szacunek dla tych, których krew wsi¹k³a w tê
ziemiê.
Ziemia ta, która 65 lat temu by³a nas¹czona ludzk¹ krwi¹ w dniu dzisiejszym znajdzie siê na Pawiaku.
Dziêkujemy Pani Kustosz Magdalenie Wolanowskiej.
Dziêkujemy równie¿ Pani Wies³awie Komorowskiej – Radnej z Magdalenki, So³ectwu
Magdalenka, m³odzie¿y z dyrektorami i wychowawcami szkó³ z £az, Lesznowoli i Mrokowa oraz Gminnemu Oœrodkowi Kultury za opiekê nad grobami na cmentarzu i miejscem
pamiêci. Dziêkujê Stowarzyszeniu Mi³oœników Osiedli Magdalenka i Sêkowin.
Pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ rodzinom pomordowanych, by³ym wiêŸniom
Pawiaka za uczestniczenie w dzisiejszej uroczystoœci.
Dziêkujê równie¿ wszystkim, którzy przyczynili siê do uœwietnienia tej rocznicy; Asyœcie Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, Stra¿akom Ochotnikom z jednostek OSP w Mrokowie, Nowej Woli i Zamieniu.
Cieszê siê, ¿e tak wielu Goœci przyjê³o nasze zaproszenie.
Czeœæ pamiêci tych, którzy tu spoczêli na zawsze.
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Deszczowy Dzieñ Dziecka
IX Festyn Gmina Lesznowola Dzieciom, jak co roku z licznymi atrakcjami i
nagrodami dla m³odszych i starszych dzieci, rozpocz¹³ siê w tym roku strugach
czerwcowego deszczu. Pogoda nie zrazi³a zawodników, którzy na boisku stadionu w Lesznowoli ju¿ od godz. 14.30 rozgrywali Turniej Pi³ki No¿nej Gimnazjalistów zorganizowany przez ZOPO. Otwarcia festynu dokona³a Pani Maria Jolanta
Batycka-W¹sik wójt gminy w towarzystwie Pana Mariana Duszy wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy Lesznowola. Artyœci, którzy zaw³adnêli scen¹ przygotowani byli na ka¿de warunki. Zarówno Family W³odarek z weso³ym programem dla
dzieci jak i zespó³ £adne Kwiatki, czy Klaudia Czerwiñska (laureatka Gminnego Konkursu Piosenki) nie zwracali uwagi na kapryœn¹ pogodê. Scena mieni³a siê kolorami i pulsowa³a pogodnymi, rytmicznymi
dŸwiêkami. Uczestnicy licznych konkursów byli obdarowywani upominkami i nagrodami, które uda³o siê pozyskaæ dziêki
przychylnoœci sponsorów. B³êkitna czarodziejka (Miros³awa Sówka) prowadz¹ca
konferansjerkê zachêca³a do korzystania
z przeja¿d¿ek kucykiem, pobaraszkowa-

nia na dmuchanym zamku, do
rzucania lotkami, malowania buzi
i udzia³u w kolejnych konkursach
dla dzieci i ca³ych rodzin. Policja
z Lesznowoli w pe³nej gotowoœci oczekiwa³a na zainteresowanych; tajnikami wozu s³u¿bowego, przeja¿d¿k¹ na motocyklu
b¹dŸ oznakowaniem rowerów.
Rozgrywki sportowe skoñczy³y
siê akurat przed kolejn¹ fal¹ deszczu, która niestety nie zachêca³a do dalszej zabawy. Turniej Pi³ki No¿nej Gimnazjalistów
wygra³a dru¿yna nr 1 z Lesznowoli (nr 2 –
by³a trzecia). Na szczêœcie w pobli¿u by³a
du¿a sala gimnastyczna, gdzie roz³o¿yli
swoje instrumenty i scenografie artyœci z
Musik Theater für Kinder z Wiednia i tam
w³aœnie przedstawili widowisko muzyczno-quizowe „Mozart jest cool”. Szczególnym magnesem przyci¹gaj¹cym na ten
spektakl by³y nagrody ufundowane przez
firmê Hydro-Plast z £az- odtwarzacze
MP3. Sponsorem nagród do wczeœniejszych konkursów by³y firmy: Bank Spó³dzielczy Lesznowola, Jarper z Kolonii Warszawskiej, Binokl z Jab³onowa, Eveline
Cosmetics z Lesznowoli, Euro Truck z

W dniu 16czerwca 2007 roku przy
Œwietlicy wiejskiej w miejscowoœci W³adys³awów odby³ siê Piknik Integracyjny
Mieszkañców so³ectw W³adys³awów i
Wilcza Góra.
Inicjatorami i organizatorami spotkania by³y Rady So³eckie, Panie So³tys W³adys³awowa i Wilczej Góry oraz Pani Radna Anna Kosik.
„W naszych wsiach osiedla siê tyle
nowych osób. Chcemy, aby nowi i starzy
mieszkañcy mogli siê poznaæ wzajemnie”– mówi pani Renata Tyszewska –So³tys W³adys³awowa.
Spotkanie zorganizowano ze œrodków obu so³ectw. Mieszkañców czêsto-

Piknik Integracyjny w so³ectwach
W³adys³awów i Wilcza Góra
wano wspania³ymi kie³baskami z grilla,
kaszank¹ w³asnej roboty i ogórkami ma³osolnymi. Dla dzieci przygotowano s³odycze i soki. Zabawa przy grillu i muzyce trwa³a do póŸnego wieczora.
Goœciem spotkania by³a Pani Mariola
Uczkiewicz-Kampczyk Sekretarz Gminy
Lesznowola oraz Pani El¿bieta Ob³uska
– Skarbnik Gminy Lesznowola.
Bezpieczeñstwa bawi¹cych siê osób,
strzegli Panowie Stra¿acy z OSP Mroków.
„Bardzo dziêkujemy Stra¿akom z
Mrokowa z pomoc
przy zabezpieczeniu Imprezy, a tak¿e
za pokazanie dzieciom wozu stra¿ackiego. Dla naszych
maluchów by³o to
niezapomniane
prze¿ycie”– powie-

Mrokowa, Roman Zwierzchowski ze Zgorza³y G³ównemu organizatorowi Gminnemu Oœrodkowi Kultury z Lesznowoli pomagali: Dyrekcja i pracownicy Zespo³u
Szkó³ Publicznych w Lesznowoli, ZOPO i
GKRPA. Znaczny wk³ad w dofinansowanie festynu wniós³ równie¿ Europejski
Fundusz Spo³eczny w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL. Z powodu niepogody, organizatorzy odwo³ali planowan¹
na godziny póŸniejsze dyskotekê. Miejmy nadziejê, ¿e kolejne festyny z okazji
Dnia Dziecka, bêd¹ odbywa³y siê przy bezchmurnym, s³onecznym niebie w ciep³ym
nastroju.
Aleksandra Liwiñska
Dyrektor GOK

dzia³a Pani Wanda Kaczorowska So³tys
Wilczej Góry.
Imprezy takie jak ta, wspomagaj¹
powstawanie wiêzi miedzy ludzkich,
które powoduj¹, ¿e ze zbiorowiska osób
mieszkaj¹cych na jednym terenie, powstaje z¿yta, dobrze zorganizowana
spo³ecznoœæ lokalna.
Joanna ¯urkowska-Beta
Przewodnicz¹ca Rady So³eckiej
W³adys³awa
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Jak ³¹czyæ przyjemne
z po¿ytecznym?
I znowu siê uda³o! Co siê uda³o?
Oczywiœcie pi¹ty festyn w Kosowie
pod has³em: „To ju¿ pi¹ty raz na
wycieczkê jechaæ czas”.
Festyny organizowane od piêciu
ju¿ lat s¹ wynikiem wspólnej spo- M³odzie¿ dopisa³a
³ecznej pracy mieszkañców so³ectwa Wólka Kosowska oraz pomocy licz- nanych przez m³odzie¿ pod kierunkiem
nych sponsorów. Od dwóch lat prace te pañ El¿biety Zalewskiej i Bo¿eny Ziemkoordynowane s¹ przez powsta³e wio- nickiej lub ofiarowanych przez ¿yczlisn¹ 2005 roku Towarzystwo Kulturalno wych ludzi, dzia³aj¹ te¿ Jednodniowe
Oœwiatowe „Œwietlica Wiejska”, które Kioski Promocyjne”, w których mo¿na
potem organizuje letni wyjazd dzieci i kupiæ w cenie 1-5 z³otych ubrania, ksi¹¿m³odzie¿y. Towarzystwo zosta³o za³o¿o- ki, przedmioty gospodarstwa domowene aby poszerzyæ mo¿liwoœci dzia³alno- go ofiarowane przez firmy lub osoby prywatne. Dowód kupna w tych kioskach
œci spo³ecznej so³ectwa..
jest jednoczeœnie biletem na loteriê,
w której mo¿na wygraæ naprawdê
piêkne nagrody ufundowane przez
naszych sponsorów. Pierwsz¹ nagrodê – telewizor z du¿ym monitorem
– tradycyjnie funduje Instytut Genetyki i Hodowli Zwierz¹t PAN w Jastrzêbcu. Od samego pocz¹tku naszym sta³ym dobroczyñc¹ jest pan
Jaros³aw Perzyna, szef firmy „JARPER”. Bank Spó³dzielczy w Lesznowoli i pan Andrzej Urbañski, szef firZabawa taneczna trwa³a d³ugo
my „Andrex Inst-Bud” oraz miejscowi aktywiœci równie¿ nam pomagaFestyny w Wólce Kosowskiej ciesz¹ siê
ciep³ym patronatem samorz¹du gminy. j¹ finansowo. Inni sponsorzy, jak Huta
Podobnie jak w latach ubieg³ych Pani Wójt Szk³a Artystycznego Adama i Kamila JaMaria Jolanta Batycka-W¹sik przyjê³a na- b³oñskich, firma „Binokl” pani Ewy Prasze zaproszenie, przyby³a na boisko w sol, Hurtownia Odzie¿y „Red Fleur” z
Kosowie, przemówi³a do uczestników Wólki Kosowskiej wspomagaj¹ nas boutwierdzaj¹c wszystkich w przekonaniu, ¿e gactwem przedmiotów w³asnej produkdobrze robimy. By³a te¿ Pani El¿bieta Ob- cji albo handlu. Zawsze bogato zaopa³uska – Skarbnik Gminy i Pani El¿bieta Za- trzone stoisko ksi¹¿ek sponsorowane
lewska z Gminnej Komisji Profilaktyki i Roz- jest przez wydawnictwa i hurtownie ksiêgarskie „Noir sur Blanc”, „Amicos”, Agenwi¹zywania Problemów Alkoholowych
W czasie festynu, oprócz wystêpów cja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz
na scenie i licytacji przedmiotów wyko- Grzegorczyk oraz bardzo wiele osób pry-

23 czerwca po raz VIII witaliœmy lato
na Górkach Piaskowych w Magdalence.
Tradycyjnie, jak co roku przekropi³ nas
œwiêtojañski deszcz. Burzowy by³ pocz¹tek i koniec festynu, ale ca³oœæ bardzo
pogodna i pe³na muzyki, rycerskich potyczek i zmagañ sportowych.
Zaczê³o siê tradycyjnie konkursami i
zawodami dla dzieci i m³odzie¿y. Cenne
nagrody, ale przede wszystkim chêæ ry-
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watnych. Nieod³¹cznym atrybutem festynów jest konsumpcja. By temu sprostaæ
pomagaj¹ nam firmy wêdliniarskie W.G.£.
Radzcy z Go³kowa i „ Jac-Pol” pana Jacka
Ko³acza z naszej gminy, sklepy: „Interfood” pana Przew³ockiego, „Magda” pani
M. Karaœkiewicz, firma „Zielona Budka”
z Kotorydza. Wspiera nas tak¿e firma
„Semih” z Wólki Kosowkiej. Panie z Ko³a
KGW wypiekaj¹ domowe ciasta przechowywane na placu w szafie ch³odniczej
firmy „Frigoglas” z £az. Nie by³oby festynu bez sceny. Firma „Trac-Sped” pañstwa
Marczaków s³u¿y nam zawsze naczep¹
TIR, a Zespó³ Szkó³ w Mrokowie po¿ycza sk³adan¹ scenê.
Tegoroczny festyn ró¿ni³ od poprzednich tym, ¿e by³ prowadzony wy³¹cznie
przez nasz¹ utalentowan¹ i dojrza³¹ do
zadania m³odzie¿, która przygotowa³a
samodzielnie nie tylko program artystyczny, ale tak¿e prowadzi³a konferansjerkê,
licytacjê i losowanie nagród nie szczêdz¹c
gor¹cych s³ów podziêkowañ pod adresem
sponsorów. Para konferansjerów – Marta
Borkowska i Adam Kazbieruk – spisa³a siê
nie gorzej, a nawet lepiej od swoich doros³ych poprzedników z lat ubieg³ych.
Wyra¿a siê to najlepiej w rekordowym finansowo wyniku licytacji festynowej.
W programie artystycznym m³odzie¿
odegra³a humoreskê pt. „Zak³adamy Firmê” (która otrzyma³a drug¹ nagrodê na
X Mazowieckim Przegl¹dzie Kabaretów
Wiejskich „Stopa” 2006 w Karniewie)
oraz œpiewa³a i tañczy³a ku zadowoleniu
licznej widowni. Festyn zwieñczy³a zabawa taneczna do pó³nocy. Do tañca gra³a orkiestra op³acona prze Gminny Oœrodek Kultury. Wszyscy, ³¹cznie z orkiestr¹
bawili siê tak dobrze, ¿e muzycy gratis
postanowili graæ d³u¿ej ni¿ do 24:00. Do
koñca wytrwali z nami te¿ stra¿acy OSP
w Mrokowie pilnuj¹c bezpieczeñstwa i
uczestnicz¹c w zabawie.
Anna i Jerzy Kwiatkowscy
TKO „Œwietlica Wiejska”

Burzowe Powitanie Lata
walizacji i sprawdzenia swoich umiejêtnoœci, by³y œwietnym magnesem przyci¹gaj¹cym liczne grono uczestników konkursów, które przeprowadzi³a w brawurowym tempie so³tys Magdalenki Danuta £ukasik z pomoc¹ cz³onków rady so³eckiej. Na leœnej scenie, nagrody zwy-

ciêzcom wrêczy³a pani wójt Maria Jolanta Batycka-W¹sik, radna Wies³awa Komorowska i Zbigniew Papaj Prezes Stowarzyszenia Mi³oœników Osiedli Magdalenka i
Sêkocin. Sponsorami nagród by³y firmy:
HydroPlast, Vet Trade, Mervill, Browar Jab³onowo oraz so³ectwo Magdalenka.
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Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej wprowadzi³o obecnych w klimat œredniowiecznych walk rycerskich: by³y rzuty toporem, strzelanie
z ³uku, mo¿liwoœæ przybrania zbroi w
rycerskim namiocie, a na z³oczyñców
czeka³ kat z dybami.
Jad³o smakowite na gilu przyrz¹dzone i napitki bogate serwowa³a Ceregiela. Nad bezpieczeñstwem gawiedzi czuwali Druhowie z OSP Mroków
i funkcjonariusze Policji z Lesznowoli. O porz¹dek zadba³a firma Jarper.
DJ Robert bawi³, licznie przyby³ych,
mi³oœników ruchu na œwie¿ym powie-

ulewnym deszczem przeszkodzi³a
dalszym pl¹som.
Rozbawieni tancerze mogli ju¿ zupe³nie indywidualnie udaæ siê w las,
na poszukiwanie kwiatu paproci, który jak wiadomo „zakwita raz tylko
raz”, w noc œwiêtojañsk¹. O efektach
tych poszukiwañ Gminny Oœrodek
Kultury w Lesznowoli nie zosta³ jeszcze poinformowany. Mo¿e przy okazji organizowania kolejnego festynu… a to ju¿ za rok.
trzu. By³y korowody, kó³eczka, podskoki i wirowania. Niestety nocna burza,
która nadci¹gnê³a niespodziewanie,

Wyniki konkursu literackiego

Moja rodzina
na starej fotografii
wp³ynê³o 41 prac:
– 22 prace uczniów klas IV-VI szko³y podstawowej,
– 19 prac uczniów klas I-III gimnazjum.

Szko³a podstawowa:
– I miejsce – Maria Wronek, ZSP w Nowej Iwicznej,
– II miejsce – Anna Jankiewicz, ZSP w Nowej Iwicznej,
– III miejsce – Igor Bialuk, ZSP w Nowej Iwicznej.

Wyró¿nienia:
–
–
–
–
–
–

Tatiana £ukaszewicz, ZS w £azach,
Anna Rupiñska, ZS w £azach,
Antek Zaj¹czkowski, ZS w £azach,
Ania Karpiniak, ZS w Mrokowie,
Lew Bielczuk, ZSP w Mrokowie,
Aleksandra Bielczuk, ZSP w Mrokowie.

Gimnazjum:
–
–
–
–

I miejsce – Maja Bogumi³, ZSP w Nowej Iwicznej
II miejsce – Agnieszka Mucha, ZSP w Lesznowoli
III miejsce – Rafa³ D¹browski, ZSP w Lesznowoli,
III miejsce – Karolina Paku³a, ZSP w Mrokowie.

Wyró¿nienia:
– Olga Rycek, ZSP w Lesznowoli,
– Mateusz Piotrowicz, ZSP w Lesznowoli,
– Marta Radziach, ZSP w Mrokowie.
Gratulujemy zwyciêzcom

Maja Bogumi³
Gimnazjum kl. IIc
ZSP Nowa Iwiczna

Aleksandra Liwiñska
Dyrektor GOK

„Moja rodzina na starej fotografii”
I miejsce gimnazjum

W ciemnym zakamarku starej, skórzanej
torby, ukryte przed dziennym blaskiem wczesnowiosennego, jeszcze nik³ego s³oñca, skry³y
siê przestraszone mo¿liwoœci¹ braku akceptacji, poszarza³e zdjêcia nastoletnich ludzi.
Jedno z tych czarno-bia³ych wspomnieñ to wizerunek mojego dziadka i babci.
Pierwsza wygl¹da ze zdjêcia zadowolona osiemnastolatka, maj¹ca u boku szczêœliwego mê¿czyznê. Jej suknie oplataj¹ d³onie
wybranka. Przyjrzyj siê, a zauwa¿ysz lœni¹ce miodowo obr¹czki. Jej
kruczoczarne, jedwabiste w³osy wygl¹daj¹ wci¹¿ jeszcze na œwie¿o
rozpl¹tane z tysiêcy papilotów. Ró¿ przyprószy³ jej policzki, przykrywaj¹c wszelkie oznaki rumieñców. G³owê oplata odkryty, tiulowy welon. W jej oczach widaæ nieœmia³y uœmiech, mimo i¿ mimika
ust tego nie zdradza.
W stronê ma³¿onki pochyla siê dziewiêtnastoletni m³odzieniec.
Jego usta szepcz¹ s³owa, którymi stara siê wyt³umaczyæ ma³¿once
swoje uczucie. Mimo i¿ myœlami jest przy ukochanej, wci¹¿ rozgl¹da siê czujnie i nerwowo jakby by³ zawstydzony zbyt œmia³ym okazywaniem emocji. Czarny garnitur wysmukla jego i tak szczup³¹ sylwetkê, a wykrochmalona chustka wystaje z butonierki, dodatkowo
podkreœlaj¹c perfekcyjnie dopasowane elementy stroju. Nawet taki
detal jak kwiaty przypiête do piersi pana m³odego nie by³ zbagatelizowany. Wypastowane buty lœni¹ w majowym s³oñcu.
Œwiadkiem wydarzenia jest brat pani m³odej. Stoi wyprostowany, doceniaj¹c powagê sytuacji. Otwarte usta jakby pokazuj¹ wci¹¿
trwaj¹ce zdziwienie i jednoczesny zachwyt. Jego ca³y kostium jest
schludny, ale kurz, który osiad³ na butach jest dowodem na to, i¿
wa¿niejszym dla niego jest towarzyszenie siostrze ni¿ tego typu
mankament.
Wszyscy troje stoj¹ w ogrodzie, tu¿ przy œcie¿ce prowadz¹cej do
rozkwitaj¹cego sadu. Delikatny wiaterek muska ich twarze, w których odbijaj¹ siê okruchy s³oñca. Niebo jest nieskazitelnie czyste.
Za ka¿dym razem, kiedy dziadkowie opowiadaj¹ nam o tym najpiêkniejszym dniu w swoim ¿yciu, na ich twarzach maluje siê
uœmiech. Mam nadziejê, ¿e te¿ kiedyœ doœwiadczê takiego ogromnego szczêœcia.
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Maria Wronek
Szko³a Podstawowa kl. VIa
w Nowej Iwicznej

„Moja rodzina na starej fotografii”
I miejsce Szko³a Podstawowa

Pewnego dnia, siedz¹c u babci, wspólnie przegl¹da³yœmy jej stare zdjêcia z czasów przedszkola i szko³y podstawowej.
Niektóre by³y naprawdê bardzo stare. Na
jednym zdjêciu babcia siedzia³a na ³awce z jak¹œ dziewczynk¹. Na innym z t¹
sam¹ dziewczynk¹ ju¿ ze szko³y. W koñcu nie wytrzyma³am.
– Kto to jest?
– Ach… dawne dzieje, to moja siostra stryjeczna i przyjació³ka od serca.
Babcia zaczê³a opowiadaæ nieznan¹ mi do dziœ historiê.
Ponad pó³ wieku temu mieszka³am z rodzicami na wsi. Nasz dom by³ ca³y z
drewna, za nim rós³ wielki przepiêkny sad, do którego zawsze przychodzi³yœmy.
To znaczy ja i Wanda. Pewnego dnia dom zacz¹³ siê paliæ. Po¿ar trwa³ prawie dwa
dni. Ludzie z trzech okolicznych wsi gromadzili siê i wzajemnie sobie pomagali,
niestety bez rezultatów. Dom sp³on¹³, a ca³a rodzina razem z nim.
– Co dalej? – zapyta³am.
– Nic, pustka i rozpacz po stracie tak bliskiej osoby. W babcinym oku zakrêci³a siê ³za.
– I co, wszystko siê skoñczy³o?
– Tak myœla³am, ale wiele lat póŸniej dosta³am list, w którym pewna osoba
podawa³a siê za moja przyjació³kê. Pisa³a, ¿e wszystko mi opowie, jak siê tylko
spotkamy. Teraz mieszka w W… i tu urwa³ siê tekst. Nie wiedzia³am co pocz¹æ.
– Nie szuka³aœ jej?
– Szuka³am, ale dowiedzia³am siê tylko tyle, ¿e list wys³ano z Holandii. Objecha³am wszystkie urzêdy, sprawdzaj¹c czy na pewno tu nie mieszka. Zajê³o
mi to niespe³na dziesiêæ lat, po czym zrezygnowa³am. Brakowa³o mi si³.
– Wiem sk¹d przys³a³a ci ten list!
– Niby sk¹d?
– Z wiatraka, by³a na wycieczce i zwiedza³a Wiatraki!
– Byæ mo¿e, ale i tak, jak j¹ znajdziemy?
– Skoro mieszka w mieœcie na literê W, a w Holandii by³a tylko na wycieczce, to znaczy, ¿e…
– Mieszka w Polsce! – krzyknê³a babcia.
– Zacznijmy od Warszawy!
Nastêpnego dnia wyruszy³yœmy do urzêdu miasta. Po d³ugiej rozmowie z
urzêdniczk¹, mog³yœmy zajrzeæ do ksiêgi.
– Jest tutaj! zawo³a³am.
– Spisz adres zameldowania – prosi³a babcia.
Jeszcze tego dnia dosta³yœmy siê tam. Babcie zapuka³a do drzwi. Otworzy³a
jej m³oda dziewczyna o blond w³osach i b³êkitnych oczach. Po rozmowie z ni¹
dowiedzia³yœmy siê, ¿e… Wanda to jej matka i mieszka w rodzinnym Wilnie.
Mówi³am babci, ¿e to bez sensu, ale ona siê upar³a. Tydzieñ póŸniej by³yœmy na
miejscu. Posz³yœmy pod wskazany adres. Tam zobaczy³am starsz¹ kobietê. Babcia nie czkaj¹c na nic, uœcisnê³a j¹ i zaczê³y rozmawiaæ… Z rozmowy wywnioskowa³am, ¿e ciocia Wanda w czasie po¿aru uciek³a, jak s¹dzi³a w stronê wsi.
Jednak by³o bardzo ciemno i nagle siê potknê³a. Obudzi³a siê we wsi, której
dot¹d nie widzia³a. Nic nie pamiêta³a. Gdy by³a na wycieczce w Holandii, wys³a³a do babci list…bo musia³a. Nie wiedzia³a kto tam mieszka, ale przypomnia³
jej siê adres i kojarzy³a go ze szczêœciem…
Teraz ciocia Wanda zaczê³a przypominaæ sobie lata przed wypadkiem.
Ta historia pokaza³a mi, ¿e warto przegl¹daæ stare dokumenty i zdjêcia, bo
mo¿na odnaleŸæ swoje wspomnienia, rodzinê, przyjació³…
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IX Turniej
Pi³ki Siatkowej
M³odziczek
o Puchar
Wójta Gminy
Lesznowola
W dniu 26 maja br. w hali sportowej
w £azach przy ulicy Ks. S³ojewskiego 1
odby³ siê IX Turniej Pi³ki Siatkowej M³odziczek o Puchar Wójta Gminy Lesznowola. Turniej otworzy³ pan Jacek Bulak
– Dyrektor Zespo³u Obs³ugi Placówek
Oœwiatowych w Lesznowoli.
W turnieju rywalizowa³y cztery dru¿yny: UKS Beta Pionki, Ósemka Pruszków, UKS 33 Radom i gospodarz zawodów LUKS SET Lesznowola. Turniej rozgrywany by³ systemem „ka¿dy z ka¿dym” i mecze grane by³y do dwóch wygranych setów do 25 punktów. W przypadku, gdy stan pojedynku w setach
wynosi³ 1:1 rozgrywany by³ trzeci set –
decyduj¹cy do 15 punktów. W inauguracyjnym spotkaniu LUKS „Set” Lesznowola bez wiêkszych problemów pokona³ zespó³ z Pruszkowa 2:0 (25:18,
25:19). Na drugim boisku równolegle
odbywa³ siê mecz pomiêdzy UKS 33
Radom – UKS Beta Pionki. Na pocz¹tku
pierwszej parii zespó³ z Pionek obj¹³
piêciopunktowe prowadzenie, które
utrzymywa³ do stanu 20:15. Po czasie
wziêtym przez trenera z Radomia mocno zmobilizowane zawodniczki zaczê³y odrabiaæ straty - zdobywaj¹c cztery
punkty z rzêdu. Przy stanie 20:19 trener z Pionek poprosi³ o przerwê, jednak na niewiele ona podzia³a³a na wspania³¹ grê Radomianek, które wysz³y na
prowadzenie 21:20. Po bardzo emocjonuj¹cej koñcówce pierwszy set pad³ ³upem rozpêdzonej dru¿yny z Radomia
(25:23). W drugim secie pod³amane
przegranym na w³asne ¿yczenie pierwszym setem zawodniczki z Pionek g³adko uleg³y 25:18 i przegra³y spotkanie
2:0. Równie zaciêtym spotkaniem by³
mecz Lesznowoli z Pionkami. W pierwszej ods³onie nie do powstrzymania by³y
„Lesznowolanki” (25:18), natomiast druga partia by³a popisem gry zespo³u z
Pionek (25:15). O zwyciêstwie decydowa³ tie-break, w którym minimalnie lepszy okaza³ siê zespó³ przyjezdny wygrywaj¹c 15:13 i ca³e spotkanie 2:1.
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III miejsce – LUKS „Set” Lesznowola

W koñcowej kwalifikacji pierwsze
miejsce zaj¹³ zespó³ z Radomia, który
wygra³ wszystkie swoje spotkania. Dru-

gie miejsce przypad³o UKS Beta Pionki, za którym uplasowa³a siê dru¿yna
gospodarzy – LUKS „Set” Lesznowola. Najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju zosta³a Magdalena Ormiañska (UKS 33
Radom), zaœ najlepsz¹ atakuj¹c¹ Agata Krupa z Lesznowoli. Puchar najlepszej rozgrywaj¹cej przypad³ Annie Pindakiewicz (UKS Beta Pionki).
Ceremonii wrêczenia medali i pucharów dokonali: Jacek Bulak oraz
Radni Gminy Lesznowola: £ukasz
Grochala i Marcin Kania.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu

Wyniki Turnieju
Grupa A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LUKS „Set” Lesznowola – Ósemka Pruszków
UKS 33 Radom – UKS Beta Pionki
LUKS „Set” Lesznowola – UKS Beta Pionki
UKS 33 Radom – Ósemka Pruszków
UKS Beta Pionki – Ósemka Pruszków
LUKS „Set” Lesznowola – UKS 33 Radom

2:0
2:0
1:2
2:0
2:1
1:2

Klasyfikacja koñcowa
1.
2.
3.
4.

UKS 33 Radom
UKS Beta Pionki
Luks SET Lesznowola
Ósemka Pruszków

Popularnoæ siatkówki wzrasta
W dniu 27 maja br. odby³ siê V Turniej
Pi³ki Siatkowej Amatorów w hali sportowej w £azach. Celem turnieju by³a popularyzacja pi³ki siatkowej oraz integracja
œrodowiska sportu powszechnego. Do
turnieju zg³osi³o siê osiem zespo³ów, które w drodze losowania podzielono na
dwie grupy. W grupie A rywalizowa³y dru¿yny: Geo-Kapitan Konstancin Jez., „Belfry z £az”, Nowa Iwiczna, „Sami Swoi”. W
grupie B znalaz³y siê zespo³y: Stary Rembertów, Wilanów, Bobry Piaseczno i Lesznowola. Za spraw¹ wyników Polskich Reprezentacji w pi³ce siatkówce nast¹pi³
wzrost popularnoœci tej dyscypliny. Równie¿ w Gminie Lesznowola zainteresowanie tym sportem wzros³o, czym potwierdza siê iloœæ zespo³ów bior¹cych udzia³
w tym turnieju z tego terenu. Cieszy bardzo inicjatywa nauczycieli ZS w £azach,
którzy niedzielny poranek potraktowali
na sportowo, jak równie¿ trenuj¹cych
przez ca³y rok mieszkañców z Nowej Woli
i Lesznowoli.
W grupach dru¿yny gra³y systemem
„ka¿dy z ka¿dym”. Po dwie najlepsze dru¿yny z ka¿dej grupy rozgrywa³y spotkania fina³owe. W grupie A wszystkie mecze stosunkiem 2:0 wygra³a dru¿yna GeoKapitan Konstancin Jez. i to ona wyst¹pi³a w finale tego turnieju. Drugie miejsce
z jedn¹ pora¿k¹ zajê³a dru¿yna „Samych
Swoich”. Bardzo zaciête spotkanie o trzecie miejsce w grupie A stoczy³y miejscowe dru¿yny: Nowa Iwiczna” i „Belfry z
£az”. W pierwszym bardzo emocjonuj¹cym secie wynik do koñca by³ niewiadom¹. Szalê zwyciêstwa przechylili jednak
mieszkañcy Nowej Iwicznej wygrywaj¹c
tê partiê 25:23. W drugim secie zespó³ z

Nowej Iwicznej pokona³
25:19 dzielnie walcz¹cych zawodników i zawodniczki –
„Belfrów z £az”. W grupie B
bezkonkurencyjnymi okazali
siê zawodnicy Bobrów Piaseczno gromi¹c wszystkie zespo³y 2:0. O du¿ym pechu
mogli mówiæ przedstawiciele z Rembertowa, którzy
przegrali dwa spotkania w Bobry Piaseczno zwyciêzcy turnieju o Puchar Wójta w Pi³ce
tie-breaku. Równie¿ Leszno- Siatkowej
wola straci³a wielk¹ szansê na
grê w fina³ach nie wykorzystuj¹c kilku pi- Klasyfikacja koñcowa:
1. Miejsce Bobry Piaseczno
³ek meczowych w meczu o drugie miej- 2. Miejsce Geo-Kapitan Konstancin Jez.
sce w grupie B z m³odzie¿¹ z Wilanowa. 3. Miejsce „Sami Swoi”
4. Miejsce Wilanów
W meczu o trzecie miejsce w turnieju ry- Miejsca 5-8: Nowa Iwiczna, „Belfry z £az”, Stary Remwalizowa³y zespo³y: „Sami Swoi” i Wila- bertów, Lesznowola.
nów. Bardziej doœwiadczeni zawodnicy Wyniki rozgrywek grupowych:
„Samych Swoich” dali lekcjê m³okosom z Grupa A Geo-Kapitan – Belfry z £azy 2:0
Sami Swoi – Nowa Iwiczna 2:0
Wilanowa pokonuj¹c ich 2:0. W finale turGeo-Kapitan – Nowa Iwiczna 2:0
nieju przewaga zespo³u z Piaseczna by³a
Sami Swoi – Belfry z £az
2:0
Geo Kapitan – Sami Swoi
2:0
niepodwa¿alna. Zawodnicy Geo-Kapitan
Belfry z £az – Nowa Iwiczna 1:2
Konstancin Jez. nie mogli sobie poradziæ
1. miejsce Geo-Kapitan
2. miejsce Sami Swoi
ze sforsowaniem szczelnego bloku, jak
3. miejsce Nowa Iwiczna
równie¿ obron¹ silnych ataków Piasecz4. miejsce Belfry z £az
na przegrywaj¹c doœæ g³adko spotkanie Awans do fina³ów:
2:0. W trakcie turnieju wy³oniono równie¿ Geo-Kapitan Konstancin Jez. i „Sami Swoi”
najlepszego atakuj¹cego, najlepszego Grupa B Bobry Piaseczno – Stary Rembertów 2:0
Lesznowola – Stary Rembertów
2:1
rozgrywaj¹cego i najlepszego zawodnika
Bobry Piaseczno – Wilanów
2:0
turnieju. Puchar najlepiej rozgrywaj¹ceWilanów – Stary Rembertów
2:1
Lesznowola – Wilanów
1:2
go przypad³ zawodnikowi z Piaseczna –
Bobry Piaseczna – Lesznowola
2:0
Piotrowi Wilczkowi, zaœ najlepszym ata1. miejsce Bobry Piaseczno
2. miejsce Wilanów
kuj¹cym turnieju zosta³ Adam Pêpiak (Wi3. miejsce Lesznowola
lanów). Tytu³ najlepszego zawodnika tur4. miejsce Stary Rembertów
nieju przypad³ Wojciechowi Gaw³owskie- Awans do fina³ów: Bobry Piaseczno i Wilanów
mu (Bobry Piaseczno).
Wynik meczu o 3 miejsce
Sami Swoi – Wilanów

Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu i rekreacji

2:0

Wynik meczu o 1 miejsce
Bobry Piaseczno – Geo-Kapitan Konstancin Jez.

2:0
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V Lekkoatletyczny
Mityng Gminy Lesznowola
31 maja 2007r. na stadionie w Lesznowoli odby³ siê IV Mityng Lekkoatletyczny.
Mityng jest kontynuacj¹ dotychczasowych zawodów o nazwie „Która szko³a
podskoczy wy¿ej” odbywaj¹cych siê co
roku w hali sportowej w £azach.
W tym roku (w zwi¹zku z powstaniem
nowoczesnego obiektu) postanowiono
rozegraæ zawody, w których dano szansê startu wiêkszej iloœci dzieci i m³odzie¿y. Cztery szko³y gminne (Lesznowola,
£azy, Nowa Iwiczna i Mroków) wystawi³y reprezentacjê z³o¿one z uczniów szko³y podstawowej (24) i gimnazjum (24).
Uczestnicy zawodów rywalizowali w nastêpuj¹cych konkurencjach: bieg na 60
m, skok w dal, skok wzwy¿ i sztafeta
3x100m (klasy czwarte, pi¹te i szóste
szko³y podstawowej). Gimnazjaliœci startowali w tych samych konkurencjach (z
t¹ ró¿nic¹, ¿e zamiast 60 m mieli do przebiegniêcia 200m). wyniki uzyskane przez
zawodników by³y przeliczane na punkty(wg tabel lekkoatletycznych) i liczy³y
siê do klasyfikacji dru¿ynowej. Oto zwyciêzcy poszczególnych konkurencji:

Szko³a Podstawowa
DZIEWCZÊTA
l 60m

– Klasa IV Kazubek Weronika 10,95
(Mroków)
– Klasa V Perzyna Paulina 9,71 (Lesznowola)
– Klasa VI Olczak Monika 9,89 (Mroków)
l Skok w dal:
– Klasa IV Lachowska Angelika
3,48m (Lesznowola)
– Klasa V Meller Maria 4,16m (Lesznowola)
– Klasa VI D¹browska Zuzanna 3, 95
(Lesznowola)
l Skok wzwy¿
– Klasa IV Rajkowska Aneta 110cm
(Lesznowola)
– Klasa V Kowalska Karolina 115cm
(Lesznowola)
– Klasa VI Stok³os Ewa 110cm (Lesznowola)
l Sztafety 3x100cm (IV,V,VI)
– I Lesznowola
– II Nowa Iwiczna
– III £azy
– IV Mroków
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CH£OPCY
l 60m

– Klasa IV Szadkowski
Pawe³ 9,31 (£azy)
– Klasa V Lisik Szymon
9,73 (Nowa Iwiczna)
– Klasa VI Szaszka Karol Uczestnicy przygotowuj¹ siê do skoku w dal
8,43 (Mroków)
l Skok w dal
– Klasa IV So³datowski Grzegorz
W klasyfikacji dru¿ynowej bezapela3,96 (Nowa Iwiczna)
cyjnie najlepsi okazali siê gospodarze
– Klasa V Targowski Filip 4,25 (Lesz- (Lesznowola), którzy zwyciê¿yli zarównowola)
no w kategorii szkó³ podstawowych jak
– Klasa VI Kulawik Tomasz 4,92 (Mroków) i gimnazjów.
l Skok wzwy¿
SP
– Klasa IV Paku³a Piotr1,20m (Mroków)
1 miejsce Lesznowola 811 pkt.
– Klasa V Iwan Jakub 1,25m (Leszno2 miejsce Nowa Iwiczna 705 pkt,
wola)
3 miejsce Mroków 660 pkt.
– Klasa VI Sarnowski Artur 1,30
4 miejsce £azy 573pkt.
(Mroków)
Gimnazja
l Biegi sztafetowe 3x 100m (IV, V, VI)
1 miejsce Lesznowola 1410 pkt.
– I miejsce Lesznowola
2 miejsce Nowa Iwiczna 1088 pkt,
– II miejsce Nowa Iwiczna
3 miejsce £azy 1011 pkt.
– III miejsce £azy
4 miejsce Mroków 758 pkt.
– IV miejsce Mroków
KLASYFIKACJA £¥CZNA SZKÓ£
I miejsce ZSP Lesznowola 2225 pkt.
Gimnazjum
II miejsce ZS Nowa Iwiczna 1893 pkt.
DZIEWCZÊTA
III miejsce ZS £azy 1584 pkt.
l 200m
IV miejsce ZSP Mroków 1418 pkt.
– Klasa I – Wierzga³a Kinga 34,62s.
(Nowa Iwiczna)
Nagrody(puchary i medale) wrêcza³
– Klasa II – Paku³a Paulina 31,69s, dyrektor ZOPO w Lesznowoli – pan Ja(Mroków)
cek Bulak.
– Klasa III – ¯ycka Anna 32,43s.
Beata Pa³czak
(Nowa Iwiczna)
Iwona Radziewicz
l Skok w dal
– Klasa I - Kaczmarczyk Ewa 4,47m.
STADIONY
(Lesznowola)
W GMINIE LESZNOWOLA
– Klasa II – Perzyna Magda 4,05m
OTWARTE CODZIENNIE!
(Lesznowola)
– Klasa III – Krawczyk Aneta 5,40
Informujemy Mieszkañców Gminy
(Lesznowola) – rekord Gminy LeszLesznowola, ¿e stadiony w Lesznonowola
woli i Nowej Iwicznej w okresie wal Skok wzwy¿
kacyjnym bêd¹ otwarte codziennie
– Klasa I – Woldan Kamila 125cm
(dla Mieszkañców Gminy udostêpnio(Lesznowola)
ne bêd¹ nieodp³atnie).
– Klasa II – Zegarska Klaudia 120 cm
l stadion przy ZSP w Lesznowoli bê(£azy)
dzie czynny w godzinach 16.00– Klasa III – WoŸniak Wioletta 133
20.00
cm(Lesznowola)
l stadion przy ZSP w Nowej Iwiczl Biegi sztafetowe 3x100cm (klasa I, II, III)
nej bêdzie czynny w godzinach
– 1 miejsce Nowa Iwiczna
9.00-22.00
– 2 miejsce Mroków
Rafa³ Skorek
– 3 miejsce Lesznowola
G³ówny
Specjalista
ds. sportu
– 4 miejsce £azy

