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Bo¿e Narodzenie 2007r.
Przy wigilijnym stole
£ami¹c op³atek wiêty,
Pomnijcie, ¿e dzieñ ten radosny
W mi³oci jest poczêty
Jan Kasprowicz

wiêta Bo¿ego Narodzenia to szczególny czas, który niesie ciep³o i spokój, który wype³niony jest wzajemn¹ ¿yczliwoci¹ i wspania³ym nastrojem.
Na nadchodz¹ce wi¹teczne dni ¿yczymy Pañstwu jak najwiêcej pogody ducha i radosnych chwil spêdzonych w gronie Rodziny i Przyjació³.
A Nowy 2008 Rok niech przyniesie spe³nienie oczekiwañ w ¿yciu osobistym
i zawodowym.
Hanna Kosik

Maria Jolanta Batycka-W¹sik

Przewodnicz¹ca Rady Gminy Lesznowola

Wójt Gminy Lesznowola

Szanowni Pañstwo!
W ten niezwyk³y czas wi¹t Bo¿ego Narodzenia mam zaszczyt po³¹czyæ siê z Pañstwem w sposób bardzo
szczególny. Jest to bowiem czas zadumy, refleksji, kiedy to w milczeniu ws³uchujemy siê w g³osy otaczaj¹cego nas
wiata, kiedy zwalniamy nieco tempo naszego bardzo szybkiego ¿ycia.
Niech mi wolno bêdzie w przeddzieñ tych wyj¹tkowych wi¹t, a jednoczenie u schy³ku mijaj¹cego roku podzieliæ siê z Pañstwem tym, co uda³o siê nam wspólnie zrealizowaæ w bie¿¹cym roku.
Rok 2007, to kolejny rok realizacji bardzo ambitnego programu zrównowa¿onego rozwoju naszej Gminy.
Wydatki na inwestycje stanowi¹ 51% bud¿etu i obejmuj¹ katalog 156 zadañ. Drugim, jak¿e wa¿nym realizowanym przez Samorz¹d wydatkiem jest owiata, która stanowi 35% bud¿etu. Zapraszam Pañstwa na kolejne
strony Biuletynu, gdzie mo¿na zapoznaæ siê ze szczegó³ami.
Sporód wielu tegorocznych zadañ maj¹cych na celu poprawê bezpieczeñstwa, pragnê podkreliæ fakt, i¿ wybudowano w wielu miejscowociach Gminy nowe drogi, chodniki, owietlenie, bezkolizyjne skrzy¿owania.
Oddano takê do u¿ytku 2 budynki socjalne z 64 mieszkaniami, przeprowadzono remonty placówek owiatowych, zakupiono tereny pod cele owiatowo  kulturalne oraz zrealizowano wiele zadañ z zakresu gospodarki wodno- ciekowej.
Mam wielki zaszczyt i prawdziw¹ przyjemnoæ wyraziæ s³owa serdecznych podziêkowañ oraz wielki szacunek
wszystkim Pañstwu, bez których realizacja tych wielu zadañ w 2007 roku by³aby niemo¿liwa.
Jest to zatem doskona³a okazja, aby wyraziæ s³owa uznania: Radzie Gminy z Pani¹ Przewodnicz¹c¹ Hann¹ Kosik, naszym Mieszkañcom, Pañstwu
So³tysom wraz z Radami So³eckimi, Pracownikom Urzêdu Gminy i Gminnych Jednostek Organizacyjnych, Pracownikom Szkó³ i Przedszkoli, rodowiskom opiniotwórczym w naszej Gminie oraz naszym Przyjacio³om.
Z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia kierujê do Pañstwa jak najlepsze
myli i s³owa. ¯yczê wiele radoci i optymizmu w Nowym Roku.
Z wyrazami szacunku
Maria Jolanta Batycka-W¹sik
Wójt Gminy Lesznowola
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I n w e s t y c j e
Inwestycje drogowe 2007 roku
Rok 2007 to kolejny rok inwestycji
drogowych. Budowa i remonty dróg,
a tak¿e budowa kolejnych odcinków
oœwietlenia jest priorytetowym zadaniem w Naszej Gminie, poniewa¿ bezpieczeñstwo Mieszkañców stawiamy na
pierwszym miejscu. W roku bie¿¹cym
zosta³y wybudowane b¹dŸ wyremontowane nastêpuj¹ce drogi gminne:
• ul. Fabryczna (I etap) w £oziskach,
• droga na terenie osiedla £azy II,
• ul. Legionów w Mrokowie,
• ul. Okr¹g w Mysiadle,
• ul. Osiedlowa w Mysiadle,
• ul. Ró¿ana w Mysiadle,
• ul. Torowa w Nowej Iwicznej,
• ul. Tarniny w Nowej Iwicznej,
• ul. Piêkna w Nowej Iwicznej,
• ul. Sosnowa w £azach,
• ul. Ró¿ana w £azach,
• ul. Masztowa w £azach,
• ul. Rolna (II etap) w £azach,
• ul. przy OSP w Nowej Woli,
• ul. Brzozowa w Magdalence,
• ul. Parkowa w Magdalence,
• ul. Leœna w Magdalence,
• ci¹g pieszo-rowerowy wzd³u¿ ul. Lipowej i Ks. S³ojewskiego (I etap)
w Magdalence.

ul. Legionów w Mrokowie

Na terenie Naszej Gminy powsta³y
równie¿ trzy nowe parkingi: przy ul.
Szkolnej w Nowej Iwicznej oraz przy ul.
Ks. S³ojewskiego w £azach i przy nowo
wybudowanym budynku socjalnym
w £azach. Aktualnie trwaj¹ prace na ul.
Podleœnej (I etap) oraz na ul. Sosnowej
w Magdalence. Ponadto trwaj¹ procedury przetargowe na wybór Wykonawców do budowy ulic: Wiejskiej, Jasnej
w £azach, Ma³ej w Starej Iwicznej oraz
ul. Borówki w Mysiadle a tak¿e chodni-
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z torami kolejowymi w ci¹gu ul. Krasickiego w Nowej Iwicznej,
• chodnik wzd³u¿ ul. Postêpu w Nowej
Woli na odc. od ul. Postêpu do ul.
ka wzd³u¿ ul. Szkolnej (II etap) i ul. KaRaszyñskiej – w trakcie realizacji, rorasia w Mrokowie. W drodze przetargu
boty drogowe wykonuje firma EWnieograniczonego bêd¹ równie¿ wybieBUD.
rani projektanci do opracowania dokuGmina finansuje tak¿e dokumentacje
mentacji technicznej na budowê ulic:
projektowe dla nastêpuj¹cych dróg po• ul. Cichej w £azach,
wiatowych:
• ul. Aronii w Mysiadle,
• ul. ¯ytnia w Wólce Kosowskiej,
• ul. Agrestowej w Mysiadle,
• ul. Polna w Wólce Kosowskiej,
• ul. Porzeczkowej w Mysiadle,
• w
ul.Lesznowoli
Weso³a w
Wólce
Kosowskiej,
• ul. Mi³ej w Mysiadle,
Zespó³ Szkó³
zyska³
nowy
dach i elewacjê
• ul. Szkolna w Lesznowoli i Nowej Woli,
• ul. Kwiatowej w Mysiadle,
• ul. bez nazwy ³¹cz¹cej ul. Poln¹ i Bo- • ul. Wojska Polskiego w Lesznowoli,
Wilczej Górze i W³adys³awowie,
rówki w Mysiadle,
• ul. Raszyñska w Zgorzale i Nowej Woli.
• ul. Dzikiej w Nowej Iwicznej,
W celu poprawy bezpieczeñstwa pie• budowê chodnika wzd³u¿ ul. Nowej
szym u¿ytkownikom drogi wojewódzw Starej Iwicznej.
Zosta³y równie¿ zlecone lub s¹ kiej nr 721 – ul. S³onecznej zosta³ wyw trakcie opracowania projekty tech- konany projekt œcie¿ki pieszo-roweroniczne dla nastêpuj¹cych ulic: Podle- wej oraz zosta³ wybrany Wykonawca do
œnej(II etap) i Wrzosowej w £azach, realizacji powy¿szego zadania. MazoNadarzyñskiej(I etap) w Nowej Woli, wiecki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich zoKoñcowej w Lesznowoli oraz Ja³owco- bowi¹za³ siê do dostarczenia czêœci prewej, Wiœniowej i Pionierów fabrykatów betonowych na budowê
nawierzchni œcie¿ki pieszo-rowerowej.
w Magdalence.
Na pozwolenie na budowê oczekuje Zakoñczenie realizacji zadania przewiul. Irysowa w £azach. Natomiast w spra- dywane jest na lipiec 2008r.
Bezpieczeñstwo mieszkañców zostawie ul. Brzozowej w Warszawiance i ul.
bez nazwy, bocznej od Krasickiego ³o poprawione równie¿ poprzez wybuw Nowej Iwicznej zosta³y z³o¿one wnio- dowanie oœwietlenia ulicznego na naski o wydanie decyzji o œrodowiskowych stêpuj¹cych ulicach: Borówki w Mysiauwarunkowaniach zgody na realizacjê dle, Kurpiñskiego w Stefanowie, Uroczej, Przyleœnej i Ogrodowej w Warszaprzedsiêwziêcia.
W roku 2007r. Rada Gminy Leszno- wiance i Stefanowie a tak¿e ul. Maszwola udzieli³a równie¿ pomocy finanso- towej, Irysowej, Sosnowej, Ró¿anej
wej Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñ- i dwie boczne bez nazwy w £azach. Poskiego w kwocie 6.808.357 z³ na budo- nadto w roku bie¿¹cym zostanie zrealiwê i modernizacjê nastêpuj¹cych dróg: zowane oœwietlenie uliczne na ul. bocz• ul. Krasickiego w Nowej Woli wraz nej od ul. Krasickiego, Wiosennej
z budow¹ chodnika na odc. od ul. Po- i Cisowej w Nowej Iwicznej oraz Familijnej i Marzeñ w £azach. Do koñca roku
stêpu do ul. Kieleckiej,
zostan¹ równie¿ przygotowane projek• ul. Postêpu w Zgorzale,
ty techniczne budowy oœwietlenia dla
• ul. Jednoœci w Janczewicach,
• ul. M. Œwi¹tkiewicz w Mrokowie ulic: Spokojnej i Us³ugowej w £azach,
wraz z rondem i Szkolna w kier. Al. Koñcowej i Topolowej w Magdalence
wraz z oœwietleniem boiska, LazuroKrakowskiej,
• chodnik wzd³u¿ ul. Postêpu w Nowej wej w Marysinie, Willowej w Nowej
Woli na odc. od ul. Krasickiego do ul. Iwicznej, Polnej w Wilczej Górze oraz
Postêpu i ul. Fabrycznej w Kolonii LeszRaszyñskiej,
• chodnik wzd³u¿ ul. Leœnej w Jazga- nowola.
rzewszczyŸnie,
Karolina Kieœ
• chodnik wzd³u¿ ul. U³anów w Kolonii
Referat Budowy, Utrzymania Dróg
Warszawskiej i Stefanowie,
i Zasobów Mieszkaniowych
• chodnik w obrêbie skrzy¿owania
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Determinacja Samorz¹du Gminy Lesznowola
w sprawie rozwi¹zania problemów komunikacyjnych
Szanowni Pañstwo,
Brak nowych dróg ponadlokalnych
(wojewódzkich i krajowych) to najwiêksza bariera rozwoju po³udniowego Mazowsza. W zwi¹zku z organizacj¹ w Polsce Euro 2012 pojawi³a siê szansa budowy drogi ekspresowej tzw. NS, której przebieg ilustruje rysunek NN1. Pozytywnym wydaje siê fakt, i¿ rezerwa
terenów pod przebieg tej drogi jest
uchwalona w planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich samorz¹dów lokalnych. Ponadto w³aœciciele
gruntów z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na
konkretne decyzje zarz¹dcy drogi
w sprawie wykupu, gdy¿ od wielu lat
nie mog¹ w pe³ni korzystaæ ze swojego
prawa w³asnoœci.

Jak wygl¹da dotychczasowy harmonogram dzia³añ w tej sprawie:
1) W dniu 13 wrzeœnia 2007 roku w siedzibie Oddzia³u Warszawskiego GDDKiA
w Warszawie odby³o siê spotkanie –

przedstawicieli samorz¹dów lokalnych po terenie, których przebiega
przedmiotowa droga ekspresowa
tj. (Warszawa, Lesznowola, Piaseczno,
Tarczyn, Grójec).
– przedstawicieli Mazowieckiego
Zarz¹du Dróg Wojewódzkich
– przedstawicieli firmy EUROSTRADA, która na zlecenie GDDKiA Oddzia³ w Warszawie wykona³a koncepcjê (dwuwariantow¹) rozwi¹zania problemu komunikacyjnego na
po³udniu Mazowsza. Przedmiotem
spotkania by³a prezentacja dwóch
wariantów rozwi¹zania problemów komunikacyjnych:
I wariant dotyczy³ przebudowy dotychczasowej drogi krajowej
E7 o dodatkowe pasy jezdni.
II wariant dotyczy³ budowy nowej
drogi ekspresowej tzn. trasy
NS. Zarówno przedstawiciele
samorz¹dów lokalnych jak
i zarz¹dcy drogi krajowej
i drogi wojewódzkiej zdecydowanie opowiedzieli siê za

wariantem drugim tj. budow¹
nowej drogi ekspresowej
tzn. NS.
2) W dniu 19 paŸdziernika br. odby³a
siê w Urzêdzie Gminy Lesznowola
prezentacja koncepcji dwóch wariantów rozwi¹zania problemów komunikacyjnych na po³udniu Mazowsza.
Prezentacji tej dokona³ Pan Wojciech
Parciñski – Prezes EUROSTRADY. Samorz¹d Gminy Lesznowola jednog³oœnie popar³ wariant drugi tj. budowê
nowej drogi ekspresowej NS.
3) W dniu 20 listopada 2007 zaplanowano kolejne spotkanie Zespo³u Oceny
Przedsiêwziêæ Inwestycyjnych w siedzibie GDDKiA Oddzia³ w Warszawie.
Przedmiotem posiedzenia bêdzie
omówienie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Œrodowiskowego oraz materia³u do wniosku o wystawienie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach budowy po³udniowego wylotu
z Warszawy drogi ekspresowej.
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W opinii GDDKiA Oddzia³ w Warsza- kiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich po- problemu komunikacyjnego na ulicy £awie inwestycja ta traktowana jest w spo- informowa³a, i¿ przebudowa drogi wo- bêdziej w Mysiadle. Jest to droga bêd¹sób priorytetowy. W ocenie Samorz¹du jewódzkiej nr 721 wraz z obwodnic¹ na ca w³asnoœci¹ Gminy Piaseczno jednakGminy Lesznowola budowa drogi ekspre- odcinku Gminy Lesznowola jest przyjê- ¿e wspó³praca w rozwi¹zaniu tego prosowej tzn. NS bez jednoczesnej realiza- ta do realizacji w wieloletnim programie blemu z zarz¹dc¹ drogi nie przynosi recji obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 721 inwestycyjnym. To optymistyczna wiado- zultatu, pomimo tego, ¿e wzrost natêdoprowadzi do zupe³nego zablokowania moœæ dla inicjatywy Samorz¹du Gminy ¿enia ruchu jest generowany nie tylko
drogi 721, która obecnie jest tranzytem Lesznowola. Pan Starosta podkreœli³ z Gminy Lesznowola, ale przede wszystprzebiegaj¹cym przez Magdalenkê, Lesz- modelow¹ wspó³pracê z nasz¹ Gmin¹, kim z Gminy Piaseczno. Dlatego te¿ podnowolê i Star¹ Iwiczn¹. W zwi¹zku z po- która w 2007 roku ze wzglêdu na bez- jê³am dzia³ania, aby ten problem rozwi¹wy¿szym podjê³am dzia³ania, aby prze- pieczeñstwo swoich mieszkañców prze- zaæ w wyniku rozmów z Syndykiem Masy
konaæ Samorz¹d Województwa Mazo- znaczy³a, a¿ 7 mln z³otych na moderni- Upad³oœci Eko Mysiad³o uzyska³am zgowieckiego do wybudowania przedmio- zacjê dróg powiatowych i budowê chod- dê na dobudowanie kolejnego pasa jezdtowej obwodnicy, tym bardziej, ¿e jest ników na swoim terenie. Dziêki temu ni ulicy £abêdziej po gruntach bêd¹ona uchwalona w planach miejscowych mo¿na w bie¿¹cym roku realizowaæ tak cych w granicach administracyjnych
Gminy od 2001 i na któr¹ mieszkañcy du¿y katalog zadañ drogowych (patrz ry- Gminy Lesznowola tj. miêdzy stawem
niecierpliwie czekaj¹. Uda³o siê uzyskaæ sunek nr 2).
a obecn¹ krawêdzi¹ pó³nocn¹ ulicy £aDeterminacja Samorz¹du Gminy Lesz- bêdziej.
pozytywn¹ opiniê dotycz¹c¹ mo¿liwoœci
technicznych pod³¹czenia nowej obwod- nowola dotyczy równie¿ rozwi¹zania
W najbli¿szym czasie odbêd¹ siê nenicy drogi nr 721 z drogami
gocjacje z Zarz¹dc¹ Drogi KraDotacje celowe dla powiatu piaseczyñskiego w 2007 roku
krajowymi. Samorz¹d Gmijowej w celu uzyskania pozytywny przygotowa³ ju¿ projekt
nej opinii dotycz¹cej w³¹czenia
Kwota dotacji
Lp.
Nazwa zadanie
po zmianach
porozumienia dla Zarz¹du
nowego pasa jezdni do ulicy PuWojewództwa Mazowiec³awskiej i potraktowania go wy1 Janczewice – Remont ul. Jednoci
1 080 000
kiego, w którym deklaruje:
³¹cznie jako pas dla skrêcaj¹cych
2 Jazgarzewszczyzna– Remont
150 000
– wykonanie niezbêdnych
do Warszawy. Ponadto odby³am
chodnika wzd³u¿ ul. Lenej
prac planistycznych,
rozmowy z GDDKiA Oddzia³
3 Kolonia Warszawska, Stefanowi –
150 000
– wykonanie koncepcji
w Warszawie w sprawie zmiany
Remont chodnika wzd³u¿ ul. U³anów
pod³¹czenia obwodnicy
czêstotliwoœci sygnalizacji
4 Mroków – Remont ul. M. wi¹tkiewicz
1 220 000
drogi 721 z drogami
œwietlnej na skrzy¿owaniu ulicy
5 Nowa Iwiczna – Remont chodnika w
krajowymi,
£abêdziej z ul. Pu³awsk¹ z wy125 000
obrêbie skrzy¿owania z torami
kolejowymi w ci¹gu ul Krasickiego
– udzia³ finansowy w wyd³u¿eniem cyklu zielonego œwiakupie gruntów pod obt³a dla wyje¿d¿aj¹cych z ul. £a6 Kosów – Projekt budowy ul. ¯ytniej
25 000
wodnicê drogi 721,
bêdziej.
7 Lesznowola, Nowa Wola – Projekt
30 000
– wolê wspó³pracy w reDot¹d, dopóki nie powstan¹
przebudowy ul. Szkolnej
alizacji tego przedsiênowe uk³ady komunikacyjne na
8 Nowa Wola – Budowa chodnika
250 000
wzd³u¿ ul. Postêpu od ul. Krasickiego
wziêcia.
terenach Eko Mysiad³o, które s¹
do ul. Raszyñskiej
uchwalone w obowi¹zuj¹cym
9 Nowa Wola – Przebudowa ul.
planie zagospodarowania przeW dniu 25 paŸdziernika
Krasickiego wraz z budow¹ chodnika
1 950 000
strzennego proponowane rozna moje zaproszenie oraz
(I i II etap)
wi¹zania przynajmniej w czêœci
Prezesa Mazowieckiego
10 W³adys³awów – Projekt przebudowy
poprawi¹ komfort Pañstwa, któZwi¹zku Pracodawców
30 000
ul. Wojska Polskiego
rzy korzystaj¹ z ulicy £abêdziej.
Gminy Lesznowola odby³o
11 Wólka Kosowska – Budowa ul.
Wielu mieszkañców Nowej
siê w Urzêdzie Gminy LeszWeso³ej
238 357
Iwicznej
i Mysiad³a, których ten
nowola spotkanie lesznoWólka Kosowska – Projekt ul. ¯ytnia
problem
przede wszystkim dowolskich pracodawców
12 Wólka Kosowska – Projekt i budowa
250 000
tyczy zadeklarowa³o swoje
z Dyrektorem Mazowiecul. Polnej
wsparcie i pomoc w rozwi¹zakiego Zarz¹du Dróg Woje13 Zgorza³a – Przebudowa ul. Postêpu
1 280 000
niu tego problemu proponuj¹c
wódzkich Pani¹ Teres¹ Ma14 Zgorza³a, Nowa Wola – Projekt
30 000
konstruktywne pomys³y.
terek oraz Dyrektorem Rebudowy ul. Raszyñskiej
Pragnê za to bardzo serjonu Dróg Piaseczno –
15 Sfinansowanie w 30% prac w zakresie
decznie podziêkowaæ w szczeOtwock Panem Stanis³amodernizacji poziomej osnowy
0
szczegó³owej III klasy gruntów
gólnoœci Pañstwu Zarz¹dowi
wem Pawlakiem. W spotkaWspólnoty Mieszkaniowej „Jaœniu wziêli tak¿e udzia³: Sta16 Sfinansowanie w 30% prac w zakresie
modernizacji poziomej osnowy
50 000
kowa Dolina” z Nowej Iwiczrosta Piaseczyñski Pan Jan
szczegó³owej III klasy gruntów
nej, z którym mia³am przyjemD¹bek oraz Pañstwo Radni
17 Utrzymanie filii Starostwa w zakresie
noœæ ostatnio spotkaæ siê.
Gminy Lesznowola. Temakomunikacji transportu oraz ewidencji
59 669
tem spotkania by³o omógruntów
wienie zadañ inwestycyjZ wyrazami szacunku
RAZEM
6 918 026
nych w zakresie dróg wojewódzkich i powiatowych.
Maria Jolanta Batycka-W¹sik
OGÓ£EM
6 918 026
Pani Dyrektor MazowiecWójt Gminy Lesznowola
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cie¿ki pieszo-rowerowe
w Gminie Lesznowola
30 paŸdziernika 2007 r. firma „Planeta” Sp. z o.o. zakoñczy³a roboty drogowe zwi¹zane z budow¹ I etapu ci¹gu pieszo-rowerowego wzd³u¿ ul. Lipowej
w Magdalence. Ci¹g pieszo-rowerowy
o zmiennej szerokoœci: 2,0-3,5 m zosta³
wybudowany z czerwonej kostki betonowej na pod³o¿u z kruszywa naturalnego – pospó³ki. Z uwagi na ukszta³towanie terenu na odc. od ul. Brzozowej
do ul. Sosnowej zachodzi³a koniecznoœæ
usuniêcia znacznych mas ziemi i wykonania zabezpieczenia skarpy w rejonie
budowanego ci¹gu. Poniewa¿ zarys skarpy powodowa³ du¿y zakres robót ziemnych i zwi¹zane z tym wycinki drzew
wybraliœmy lepsze rozwi¹zanie projektowe w postaci muru oporowego z koszy gabionowych. Jest to system umocnieñ skonstruowany z punktowo spajanych krat, wype³niony materia³em kamiennym. Budowle gabionowe utrzymu-

W dniu 9 listopada 2007 r. mia³o miejsce uroczyste otwarcie nowowybudowanego budynku socjalnego w Zamieniu
przy ul. B³êdnej 32 i wrêczenie najemcom kluczy do mieszkañ.
Wójt Gminy Lesznowola Pani Maria
Jolanta Batycka-W¹sik w przemówieniu
podziêkowa³a za wk³ad wniesiony
w powstanie budynku Pani Projektant
Halinie Kostrzewie, Radnym Gminy Lesznowola, So³tysowi i Radzie So³eckiej Zamienia, pracownikom Urzêdu Gminy,
tak¿e wszystkim przyby³ym goœciom,
Pani Wójt przekaza³a najserdeczniejsze
¿yczenia Mieszkañcom nowego budynku.
Ceremonii wrêczenia kluczy dokonywa³a Pani Maria
Jolanta Batycka-W¹sik wraz
z Wiceprzewodnicz¹cym
Rady Gminy Panem Marianem
Ryszardem Dusz¹.
Po chwili wzruszenia, jak¹
prze¿yli mieszkañcy odbieraj¹c klucze z przyjemnoœci¹
wyruszyli ogl¹daæ nowe
mieszkania. Podczas wspólnego wizytowania budynku,
mieszkañcy serdecznie zapra-

j¹ siê w niezmiennym stanie przez dziesi¹tki lat. Co
wa¿ne nie wymagaj¹ zbytniej pielêgnacji ani renowacji. Warto równie¿ zauwa¿yæ ¿e jest to produkt ekologiczny z naturalnych materia³ów. Kamienny mur
wzd³u¿ ul. Lipowej piêknie wkomponowa³ siê w krajobraz Magdalenki. Koszt
ca³ej inwestycji wyniós³ 1 395 891,06 z³.
W roku bie¿¹cym zosta³y równie¿ wybudowane drogi z funkcj¹ œcie¿ek rowerowych, na ul. Brzozowej, Parkowej
i Leœnej w Magdalence oraz wzd³u¿ ul.
Rolnej w £azach. W trakcie budowy s¹
ci¹gi wzd³u¿ ul. Podleœnej i Sosnowej.
Wkrótce rozpoczniemy budowê œcie¿ki
pieszo – rowerowej wzd³u¿ drogi wojewódzkiej nr 721 – ul. S³onecznej na odcinku od ul. Jarzêbinowej w Magdalence
do skrzy¿owania ul. Wojska Polskiego

w Lesznowoli i dalej ul. Okrê¿na w Lesznowoli do ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola (do istniej¹cego chodnika).
Myœlê, ¿e budowa ci¹gów pieszo-rowerowych na terenie Magdalenki i £az
tj. na terenach leœnych stworzy warunki
do czynnego wypoczynku dzieci, m³odzie¿y i doros³ych mieszkañców Naszej
Gminy.
Karolina Kieœ
Referat Budowy, Utrzymania Dróg
i Zasobów Mieszkaniowych

Zamienie  mieszkañcy zasiedlaj¹
nowy budynek komunalny
szali do siebie zwiedzaj¹cych; z radoœci¹
pokazywali nowy dom i ujawniali plany
dotycz¹ce zagospodarowania wnêtrz.
Wra¿enia po obejrzeniu budynku by³y
bardzo pozytywne, wszyscy zgodnie
stwierdzili, ¿e standard wykonania jest
bardzo wysoki.
W ci¹gu ostatnich dwóch lat Gmina
Lesznowola wybudowa³a i odda³a do
u¿ytkowania dwa budynki mieszkalne

wielorodzinne w £azach i Zamieniu.
W drodze przetargu zosta³a wy³oniona
firma Instalbud Sp. z o.o. z Rzeszowa,
która za kwotê 2.327.419,19 z³ wybudowa³a budynek w £azach, a budynek w Zamieniu zosta³ wybudowany przez firmê
Lugra Sp. z o.o. z Warszawy za ³¹czn¹
kwotê 2.833.753,02 z³. Gmina Lesznowola skorzysta³a z mo¿liwoœci dofinansowania przy budowie obu budynków
i z Banku Gospodarstwa Krajowego
otrzyma³a 1.888.500 z³ dotacji.
Budynek w £azach zamieszkuj¹
obecnie 32 rodziny. Powierzchnia lokali jest zró¿nicowana od 29,74 m2 do
49,47 m2 i s¹ to mieszkania jednopokojowe i dwupokojowe. Zagospodarowany teren wokó³ budynku stanowi¹ chodniki i parking dla samochodów. Planowany jest tak¿e plac zabaw
dla dzieci.
Budynek w Zamieniu przeznaczony jest dla 30 rodzin. Lokale mieszkalne s¹ jedno – lub dwupokojowe,
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wokó³ budynku zaplanowany jest na chodniki i parking.
Lokale mieszkalne
wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy
przeznaczone s¹ dla rodzin
znajduj¹cych siê w trudnych sytuacjach materialnych i mieszkaniowych,
sta³ych mieszkañców gminy zamieszkuj¹cych budynki przeznaczone do rozPani Wójt z Pañstwem Radnymi pod budynkiem w Zamieniu
biórki, zajmuj¹cych lokale,
o powierzchni od 32,67 m2 do 58,31 m2. które nie spe³niaj¹ wymogów pomieszParter zaplanowany jest na potrzeby czeñ przeznaczonych na pobyt sta³y, któgminnego przedszkola i œwietlicy. Teren rzy utracili mieszkanie wskutek klêski ¿y-

wio³owej, katastrofy czy po¿aru oraz dla
mieszkañców uprawnionych do lokalu
socjalnego lub zamiennego na podstawie prawomocnego orzeczenia s¹dowego. Przydzia³u lokali mieszkalnych dokonuje Gminna Komisja Mieszkaniowa,
w swoich pracach kieruje siê warunkami
okreœlonymi Uchwa³¹ Nr 37/V/2007r.
Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Lesznowola.

Inwestycje
realizowane w chwili obecnej
na terenie Gminy Lesznowola

Trwaj¹ procedury zwi¹zane z og³oszeniem przetargu na wybór wykonawcy
kanalizacji sanitarnej w Marysinie.
Ukoñczono prace budowlane przy
modernizacji szko³y w Lesznowoli. Ponadto wykonano dodatkowe odwodnienia boiska szkolnego. Wybrany zosta³
wykonawca projektu technicznego nowego budynku przedszkola i zaplecza
sportowego w Lesznowoli.
Na terenie szko³y w Nowej Iwicznej
podniesiono ogrodzenie boiska a tak¿e
wymieniono bramy. Ponadto, wykonano
oœwietlenie stadionu, które umo¿liwia
korzystanie z obiektu tak¿e po zapadniêciu zmroku.
Kierowców wje¿d¿aj¹cych do Lesznowoli ulic¹ Wojska Polskiego ucieszy wiadomoœæ o przeprowadzonej w³aœnie modernizacji stawu. Uporz¹dkowanie brzegów znacznie poprawi³o widocznoœæ w
tym miejscu i tym samym usprawni³o wyjazd z ul. Wojska Polskiego na ulicê S³oneczn¹.

Jesienne mg³y i szarugi nie przeszkadzaj¹ wykonawcom realizuj¹cym zadania inwestycyjne na terenie Gminy Lesznowola.
Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci £azy etap III oraz w
miejscowoœciach Wola Mrokowska i Warszawianka etap II.
W dniu 28 wrzeœnia 2007r otwarto
przetarg maj¹cy na celu wy³onienie wykonawcy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach W³adys³awów i Wilcza Góra.
Po przeanalizowaniu z³o¿onych ofert
i przeprowadzeniu stosownych procedur
ich oceny wy³oniono wykonawcê. Jest
nim firma Zak³ad Instalacyjny i Remontowo-Budowlany Roman Zwierzchowski.
Umowa na wykonanie robót budowlanych zosta³a podpisana w dniu
15.11.2007r. Czas realizacji kontraktu to
720 dni. Wartoœæ robót to 12 527 820,
63 z³ netto.

Dynamiczny Rozwój naszej Gminy
oraz rosn¹ca liczba mieszkañców, spowodowa³y, i¿ wydajnoœæ istniej¹cych na
terenie gminy stacji uzdatniania wody
nie zaspokoaja potrzeb naszych mieszkañców w stopniu komfortowym.
Dlatego te¿, maj¹c na uwadze koniecznoœæ zapewnienia odpowiedniej iloœci
wody dla naszych mieszkañców, Samorz¹d
Gminy Lesznowola podj¹³ decyzje dotycz¹ce inwestycji, które w radykalny sposób
poprawi¹ zapatrzenie w wodê pitn¹.
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Rozstrzygniêto tak¿e przetargi na wykonanie projektów sieci kanalizacji sanitarnej w Stefanowie i miejscowoœciach przyleg³ych oraz w Janczewicach i Podolszynie.
Dla mieszkañców Stefanowa, Kolonii
Warszawskiej, £azy II oraz czêœci wschodniej Marysina dokumentacjê projektow¹
opracuje firma Zak³ad Budowlano Projektowy in¿. Józef Gustaw. Umowa zosta³a
podpisana 23.11.2007 r. Koszt opracowania dokumentacji to 250 073,85 z³ brutto, czas realizacji 360 dni.
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla miejscowoœci Janczewice i Podolszyn wygra³a firma BIATEL.
Koszt opracowania to 243 137,46 z³
brutto, termin realizacji to 360 dni od
dnia podpisania umowy to jest od
2.11.2007 r.
W toku s¹ przygotowania do zlecenia opracowania projektu kanalizacji
w JazgarzewszczyŸnie i £oziskach.

Adrianna Hodyra
Referat Budowy, Utrzymania Dróg
i Zasobów Mieszkaniowych

Joanna ¯urkowska-Beta
Inspektor w Referacie
Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Inwestycje poprawiaj¹ce
jakoæ zaopatrzenia w wodê
na terenie Gminy Lesznowola
W lecie tego roku przeprowadzono
modernizacjê SUW Stara Iwiczna.
Wykonano:
– demonta¿ istniej¹cych urz¹dzeñ i instalacji technologicznych oraz frag-

mentów instalacji sanitarnej w obrêbie budynku technicznego,
– demonta¿ fragmentów instalacji elektrycznej ³¹cznie elementami wchodz¹cymi w sk³ad rozdzielnicy elektrycznej,

Biuletyn Informacyjny nr 30 – 2007
– rozbiórka istniej¹cych fundamentów
(coko³ów betonowych),
– monta¿ nowych urz¹dzeñ technologicznych w budynku stacji uzdatniania wody
– monta¿ instalacji sanitarnych wraz
z uzbrojeniem w budynku stacji
uzdatniania wody,
– monta¿ wentylacji w budynku SUW,
– instalacja grzejników i osuszaczy powietrza w budynku stacji uzdatniania
wody.
Przeprowadzono badania równie¿
elektrooporowe, które wskaza³y rozmieszczenie zasobów wód podziemnych
na terenie Gminy Lesznowola. Podjête
zosta³y tak¿e decyzje o budowie nowych
stacji uzdatniania. W pierwszej kolejno-

œci zrealizowana zostanie Stacja Uzdatniania Wody w Marysinie. Pozyskano ju¿
grunty na ten cel oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej odwiertów. W nastêpnej kolejnoœci planuje siê
budowê nowych stacji uzdatniania
wody w £azach, £oziskach, Zamieniu,
Warszawiance – obecnie prowadzone s¹
analizy najlepszych lokalizacji dla niniejszych przedsiêwziêæ oraz prowadzone s¹
rozmowy z w³aœcicielami gruntów.
W roku 2008 planuje siê przeprowadzenie kompleksowej modernizacji Stacji Lesznowola Pole. Wykonane zostan¹
nowe odwierty i nowe studnie. W wyniku tych dzia³añ wydajnoœæ stacji zwiêkszy siê o oko³o 50%.
W chwili obecnej trwaj¹ równie¿ prace
nad projektem technicznym wodoci¹gu

tranzytowego z Mysiad³a do Zamienia, który dostarczy wodê do nowo powstaj¹cych
osiedli oraz poprawi hydraulikê pracy sieci wodoci¹gowych zaopatruj¹cych miejscowoœci Nowa Wola, Zgorza³a, Zamienie.
Ponadto planuje siê budowê nowych
odcinków wodoci¹gów i spinek wodoci¹gowych w Janczewicach, Wilczej Górze, Stefanowie oraz w tych miejscowoœciach gdzie bêdzie to konieczne ze
wzglêdu na nowopowstaj¹ce budynki
mieszkalne. Jednoczeœnie zawarto umowê dzier¿awy SUW po³o¿onej na terenie EKO Mysiad³o w uad³oœci
Joanna ¯urkowska-Beta
Inspektor w Referacie
Przygotowania i Realizacji Inwestycji

W y d a r z e n i a
Gmina Lesznowla
promotorem architektury
XXI wieku
W Mysiadle powstaje
Centrum Edukacji i Sportu
W dniu 8 listopada w siedzibie Urzêdu Gminy Lesznowola zosta³ rozstrzygniêty konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zespo³u Centrum
Edukacji i Sportu w Mysiadle.
S¹d Konkursowy w sk³adzie: Przewodnicz¹cy prof. architekt Stefan Westrych

– Dziekan Wydzia³u Architektury Politechniki Warszawskiej, architekt
Jerzy Grochulski – Prezes Stowarzyszenia Architektów RP, Z-ca Przewodnicz¹cego S¹du Konkursowego architekt Andrzej Olbrysz – Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzêdu Gminy Lesznowola, in¿. konstruktor
Bogdan Pêkacki – Inspektor
Nadzoru Robót Budowlanych U.G. Lesznowola, Anna
Kosik – Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Lesznowola,
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk – Sekretarz Gminy
Lesznowola, Marek Ruszkowski – Z-ca Wójta Gminy
Lesznowola oraz in¿. Tomasz Dziubak-Wysokiñski –

S¹d Konkursowy w czasie og³oszenia werdyktu, od prawej: Hanna Kosik, Tomasz Dziubak-Wysokiñski,
Andrzej Olbrysz, prof. Stefan Westrych, Mariola Uczkiewicz-Kampczyk, Marek Ruszkowski

Sekretarz S¹du Konkursowego, za najlepsz¹ pracê konkursow¹, tj. tak¹, która
najpe³niej odpowiada³a warunkom okreœlonym w regulaminie konkursu, uzna³
projekt opracowany przez pracowniê
„Franta & Franta” sp. z o.o. z Katowic
i przyzna³ jej autorom I nagrodê w wysokoœci 60 000 z³. Ponadto S¹d Konkursowy przyzna³ II nagrodê w wysokoœci
40 000 z³ za pracê autorstwa pracowni
„P³askowicki & Partnerzy Architekci”
z Warszawy. III nagroda nie zosta³a przyznana, gdy¿ – w ocenie S¹du – poziom
pozosta³ych prac nie uzasadnia³ jej przyznania. Zdecydowano natomiast o uhonorowaniu dwoma wyró¿nieniami (ka¿de wartoœci 10 000 z³) jeszcze dwóch
prac, których autorami s¹ pracownie
„KIPP Projekt” sp. z o.o. (praca nr 160) i „M
KWADRAT” (praca nr 162) – obie z Warszawy.
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Zwyciêski zespó³ architektów

Przygotowuj¹c warunki konkursowe
mieliœmy œwiadomoœæ z³o¿onoœci zagadnieñ, jakie w swoich pracach musieli
rozwi¹zaæ architekci. Trzeba pamiêtaæ
¿e Centrum Edukacji i Sportu ma ³¹czyæ w sobie funkcje obiektu oœwiatowego – szkolnego z podzia³em na ró¿ne grupy wiekowe, obiektu sportowego z zespo³em hali i boisk zewnêtrznych i jednoczeœnie bêdzie to obiekt
pe³ni¹cy funkcje domu kultury. Zadanie
tym trudniejsze, ¿e g³ównym u¿ytkownikiem projektowanego zespo³u bêd¹
dzieci w ró¿nym wieku, a to narzuca architektom wymóg zachowania szczególnej wra¿liwoœci przy projektowaniu
dla nich przestrzeni u¿ytkowych. W jaki
sposób zaprojektowaæ czêœæ oœwiatow¹
dla ponad 800 dzieci (!) z wyraŸnym wydzieleniem gimnazjum od szko³y podstawowej dzieci starszych i tych najm³odszych z grup nauczania pocz¹tkowego, jednoczeœnie nie powoduj¹c wewnêtrznej dezintegracji przestrzeni?
Jak zachowaæ równy dostêp do czêœci
wspólnych zespo³u dla wszystkich grup
wiekowych przysz³ych u¿ytkowników,
ale w sposób w którym np. m³odzie¿
z gimnazjum nie bêdzie mia³a bezpoœrednio kontaktu z dzieæmi m³odszymi? W jaki sposób zaplanowaæ prosty
uk³ad funkcjonalny, który umo¿liwi
u¿ytkowanie hal sportowych, stadionu
i auli w soboty i niedziele oraz w œrodku
tygodnia po zakoñczeniu lekcji i który
jednoczeœnie uniemo¿liwi dostêp osób
postronnych do czêœci dydaktycznych
zespo³u? Jak wreszcie wpisaæ tak wielki program (oko³o 11 000 m2 powierzchni u¿ytkowej) w przestrzeñ dzia³ki przy
ulicy Kwiatowej, nie powoduj¹c ra¿¹cej
dysproporcji architektury zespo³u
w stosunku do otaczaj¹cej zabudowy
jednorodzinnej?
Oto tylko niektóre z zagadnieñ, na
które musieli daæ odpowiedŸ architekci.
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Projektowanie zespo³u
oœwiatowego jest dla architekta zawsze wyzwaniem, ale powi¹zanie do tego funkcji sportowej i funkcji teatru wymaga³o wyjœcia poza utarte schematy, które mo¿na znaleŸæ
w podrêcznikach dla projektantów. Dlatego og³oszony przez
nas konkurs wzbudzi³ du¿e zainteresowanie w œrodowisku architektów. Wnioski o dopuszczenie do udzia³u w konkursie
wp³ynê³y od kilkudziesiêciu pracowni architektonicznych
z kraju i zagranicy. Zgodnie z wymogami
ustawy prawo zamówieñ publicznych do
z³o¿enia pracy konkursowej zosta³y zakwalifikowane 23 zespo³y projektowe.
Na wykonanie prac konkursowych architekci mieli czas oko³o piêæ miesiêcy,
a wiêc okres wystarczaj¹co d³ugi, by
przygotowaæ prace zgodnie wymaganiami okreœlonymi regulaminem. Nad prawid³owym przebiegiem samego konkursu czuwa³ S¹d Konkursowy, w którego
sk³adzie zasiedli znani i uznani w œrodowisku architekci: Pan prof. arch. Stefan
Westrych – Dziekan Wydzia³u Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Pan
Jerzy Grochulski – Prezes Stowarzyszenia Architektów RP.
Na konkurs zosta³o nades³anych ...
piêæ prac. Tylko piêæ pracowni spoœród
dwudziestu trzech zdo³a³o przygotowaæ
prace konkursowe – to najbardziej wymowny dowód, jak trudnym pod wzglêdem projektowym by³ temat konkursu.
S¹d Konkursowy ocenia³ prace projektowe pod wzglêdem formalnym i merytorycznym. Sprawdzenie prac pod
wzglêdem formalnym polega³o na ich
weryfikacji pod k¹tem ich zgodnoœci

z wymaganiami formalnymi okreœlonymi w regulaminie konkursu. Dotyczy³o
to miedzy innymi zgodnoœci formatu
plansz projektowych, wielkoœci makiet,
wymaganych rysunków i perspektyw,
przeprowadzenia wstêpnej wyceny robót budowlanych, jakie bêd¹ do wykonania na podstawie pracy konkursowej,
przed³o¿enia oferty cenowej na prace
projektowe itd. Pod tym wzglêdem
wszystkie nades³ane prace spe³nia³y wymagania formalne.
Pod wzglêdem merytorycznym Sad
Konkursowy ocenia³:
a) zaproponowane rozwi¹zania funkcjonalno-przestrzenne w tym: funkcjonalnoœæ, oryginalnoœæ rozwi¹zañ
przestrzennych, jakoœæ architektury,
rozwi¹zania konstrukcyjno-materia³owe,
b) rozwi¹zania urbanistyczne zagospodarowania terenu z uwzglêdnieniem
uk³adu komunikacyjnego.
Wœród zg³oszonych prac konkursowych na CEiS zdecydowanie wyró¿nia siê
na tle innych projektów praca pracowni
„Franta & Franta” (praca nr 159). Zwraca
uwagê czyteln¹ i jednoznaczn¹ koncepcj¹ przestrzenn¹ dwubiegunow¹, z bardzo dobr¹ lokalizacj¹ sal gimnastycznych i urz¹dzeñ sportowych terenowych
na jednym biegunie szko³y, a z drugiej
strony po³¹czeniem sali wielofunkcyjnej z hallem i bibliotek¹. Projekt ten charakteryzuje siê czytelnym podzia³em na
szko³ê podstawow¹ klas I-III, IV-VI oraz
gimnazjum, z oddzielnymi wejœciami
i wspólnym pasa¿em od strony stadionu. Projekt posiada ciekaw¹ propozycje
amfiteatru i wie¿y widokowej, bêd¹cej
akcentem wysokoœciowym w przestrzeni
Mysiad³a. Projekt ten posiada najlepiej

Rzut przysz³ego obiektu (jedna z plansz zwyciêskiego projektu)
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rozwi¹zane przestrzenie rekreacyjne
i pomieszczenia szatni oraz jadalni, która mo¿e pe³niæ rolê agory – forum szkolnego na styku z hal¹ sportow¹. Niew¹tpliwie zalet¹ pracy jest jej mo¿liwoœæ
funkcjonowania przestrzeni wspólnych
zespo³u poza okresem czasu nauki dzieci w szkole. Przeprowadzenie imprez masowych na terenie stadionu i hal sportowych w weekendy i œwiêta jest mo¿liwe
w taki sposób, by osoby postronne nie
mia³y dostêpu do pomieszczeñ szko³y.
W ocenie S¹du Konkursowego dyskusyjn¹ propozycj¹ jest lokalizacja na dachach szko³y przestrzeni rekreacyjnych
dla dzieci (kwestia bezpieczeñstwa i eksploatacji tych dachów). Architektura
obiektu jest bez w¹tpienia na miarê XXI
wieku. Bry³a budynku, mimo ogromnego programu u¿ytkowego, dobrze komponuje siê z nisk¹ zabudow¹ jednorodzinn¹, s¹siaduj¹c¹ z zespo³em. Pozwolê sobie w tym miejscy zacytowaæ równie¿ opiniê Zespo³u Konsultacyjnego,
który tak m.in. oceni³ tê pracê:
„ (...)
1. Urokliwa plastycznoœæ i rzeŸbiarskoœæ w podejœciu do kszta³towania
przestrzeni i formy.

2. Wyj¹tkowa proporcjonalnoœæ w dedykowaniu przestrzeni pod ró¿ne funkcje obiektu.
(...)
5. Najbardziej logicznie wykorzystana
powierzchnia wewnêtrzna, bez zbêdnych przestrzeni komunikacyjnych.
(...)
8. Prze³amywanie stereotypowych wyobra¿eñ o izbach lekcyjnych, stwarzaj¹cych atmosferê do aktywnoœci m³odzie¿y i przyjaznoœci dzieciom.
Widaæ, ¿e projektant w³o¿y³ wysi³ek,
aby pogodziæ rozliczne funkcje, lokalne
uwarunkowania i chêæ kreacji szko³y
przyjaznej wszystkim u¿ytkownikom,
w tym dzieciom.”
Niew¹tpliwie, w ocenie S¹du Konkursowego, projekt ten wymaga jeszcze
skorygowania na etapie sporz¹dzenia
dokumentacji technicznej rozwi¹zania
na bardziej funkcjonalne zaplecza scenicznego przy auli, wspomnianych wy¿ej dachów oraz nadmiernego rozdrobnienia pomieszczeñ ogólnych wzd³u¿
wschodniej pierzei elewacji. Ponadto
sale dzieci najm³odszych, poza doœwietleniem tylko górnym, musz¹ uzyskaæ

Lesznowola reprezentuje
Polskê w Brukseli
Komisja Europejska og³osi³a po raz drugi Konkurs „Europejskie Nagrody Przedsiêbiorczoœci”(ENP) – 2007, promuj¹cy nowatorskie i efektywne inicjatywy
wspierania przedsiêbiorstw i przedsiêbiorczoœci.

Konkurs wzbudzi³ du¿e zainteresowanie. Oprócz krajów cz³onkowskich Unii
Europejskiej wziê³y w nim tak¿e udzia³:
Bu³garia, Islandia, Norwegia, Turcja
i Rumunia. W eliminacjach krajowych
zg³oszono ponad kilkaset wniosków konkursowych, a w europejskiej fazie Konkursu bierze udzia³ 60 projektów nominowanych przez poszczególne kraje.
Celem konkursu jest wyró¿nienie najciekawszych inicjatyw i projektów promuj¹cych przedsiêbiorczoœæ, prezentacja i wyró¿nienie dobrych praktyk,
zwiêkszenie œwiadomoœci spo³ecznej
o znaczeniu przedsiêbiorczoœci dla rozwoju regionalnego i lokalnego, a tak¿e
inspiracja lokalnych Samorz¹dów
i organizacji przedsiêbiorców.

Konkurs skierowany by³ ju¿ po raz
drugi do jednostek samorz¹du terytorialnego, regionalnych organizacji przedsiêbiorców, organizacji pozarz¹dowych
i partnerstwa publiczno – prywatnego
które w ci¹gu ostatnich dwóch lat zrealizowa³y projekt promocji przedsiêbiorczoœci.
Eliminacje odbywaj¹ siê w trzech etapach: regionalnym, krajowym i europejskim.
„Europejskie Nagrody Przedsiêbiorczoœci” s¹ przyznawane w 5 kategoriach:
– pionierskie dzia³ania w duchu przedsiêbiorczoœci: nagroda za dzia³ania
przyczyniaj¹ce siê do pog³êbienia kultury przedsiêbiorczoœci, wp³ywaj¹ce
na mentalnoœæ oraz zwiêkszaj¹ce

doœwietlenie boczne. Tym niemniej praca ta wybija siê na tle pozosta³ych swoim poziomem i zdecydowanie zas³uguje
na przyznanie jej pierwszej nagrody.
Pozosta³e prace projektowe potraktowa³y temat szko³y w sposób tradycyjny, nie ustrzegaj¹c siê przy tym, niestety, b³êdów funkcjonalnych.
Jako organizatorzy konkursu mamy
satysfakcjê, ¿e na podstawie wybranej do
realizacji pracy gmina Lesznowola bêdzie
mia³a obiekt naprawdê na miarê XXI wieku. W ocenie prof. Stefana Westrycha i p.
Jerzego Grochulskiego, nie tylko w Polsce, ale i w Europie w zasadzie nie spotyka siê obiektów szkolnych zaprojektowanych na tak wysokim poziomie, jak
wybrana praca konkursowa. Gmina Lesznowola ma ogromn¹ szansê w ci¹gu najbli¿szych lat wybudowaæ obiekt, który
bêdzie nie tylko jej ozdob¹, ale i radoœci¹ ucz¹cych siê w niej dzieci.
mgr in¿. arch. Andrzej Olbrysz
cz³onek S¹du Konkursowego,
kierownik Referatu Przygotowania
i Realizacji Inwestycji U.G. Lesznowola.

œwiadomoœæ roli przedsiêbiorczoœci
w spo³eczeñstwie;
– wspieranie przedsiêbiorstw: nagroda
za nowatorsk¹ politykê, która wspiera przedsiêbiorstwa i przyci¹ga inwestycje, szczególnie w ma³o atrakcyjnych regionach;
– ograniczanie biurokracji: nagroda za
dzia³ania maj¹ce na celu uproszczenie procedur administracyjnych dla
przedsiêbiorców, w szczególnoœci
tych, którzy rozpoczynaj¹ dzia³alnoœæ;
– inwestowanie w kapita³ ludzki: nagroda za inicjatywy podjête w celu ulepszania kszta³cenia i szkolenia z zakresu przedsiêbiorczoœci, wzmacniaj¹ce
powi¹zania miêdzy biznesem a systemem edukacyjnym;
– odpowiedzialna przedsiêbiorczoœæ:
nagroda za inicjatywy odpowiedzialnej przedsiêbiorczoœci, która wspiera zbiorow¹ odpowiedzialnoœæ spo³eczn¹ oraz utrwala zwyczaje biznesowe w sferze spo³ecznej i/ lub ekologicznej.
Jury europejskie przyzna tak¿e Nagrodê G³ówn¹ za najbardziej kreatywn¹
i inspiruj¹c¹ inicjatywê promocji przedsiêbiorczoœci w Europie.
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Zg³oszenia do „Europejskich Nagród
Przedsiêbiorczoœci” s¹ oceniane wg kryteriów Komisji Europejskiej – pod wzglêdem oryginalnoœci i wykonalnoœci zrealizowanego projektu, jego wp³ywu na lokaln¹ gospodarkê, poprawê relacji pomiêdzy lokalnymi partnerami, uniwersalnoœci i mo¿liwoœci zastosowania go
w innych regionach Europy.
Na etapie krajowym projekty ocenia³
Zespó³ Kwalifikacyjny Konkursu ENP,
sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli organizacji: Ministerstwa Gospodarki, samorz¹du terytorialnego, reprezentowanych
w Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du
Terytorialnego, organizacji przedsiêbiorców, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, uczelni wy¿szych, oraz ekspertów.
W dniu 9 paŸdziernika br. na uroczystej konferencji prasowej w Ministerstwie Gospodarki mia³o miejsce wrêczenie nominacji dla dwóch najlepszych
polskich projektów, które bêd¹ reprezentowa³y Polskê w Porto (Portugalia).

Minister Marcin Korolec wrêcza Wójtowi Gminy
M.J Batyckiej-W¹sik nominacjê.

Pierwsze miejsce zdoby³ projekt
Gminy Lesznowola „Partnerstwo dla
Rain Mana”, realizowany od 2005 roku
przez partnerstwo publiczno – prywatne. Jest to unikalna inicjatywa spo³eczna w której instytucje trzech sektorów:
samorz¹dowego, prywatnego i organizacji pozarz¹dowych (Fundacja Synapsis) po³¹czyli swoje doœwiadczenia
w celu utworzenia modelowego przedsiêbiorstwa spo³ecznego w miejscowoœci Wilcza Góra – Gmina Lesznowola.
Projekt ten zosta³ zg³oszony w kategorii: „Nagroda za odpowiedzialn¹
przedsiêbiorczoœæ”. Dzia³ania partnerstwa dotycz¹ problemu dyskryminacji na
rynku pracy osób z dysfunkcj¹ autyzmu
i innymi rodzajami niepe³nosprawnoœci.
Piêkn¹ statuetkê wraz z dyplomem
odbiera³y z r¹k Ministra Marcina Korolca: Hanna Kosik – Przewodnicz¹ca Rady
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Gminy, Maria Jolanta
Batycka-W¹sik – Wójt
Gminy Lesznowola
i Mariola UczkiewiczKampczyk – Sekretarz
Gminy. W prezentacji
uczestniczyli tak¿e
Prezes Fundacji Synapsis i Koordynator
Projektu.
Drugim polskim
projektem wybranym
przez wysokie jury
okaza³y siê „Akademickie Inkubatory
Przedsiêbiorczoœci”.
Gmina Lesznowola, oprócz nominacji
(I miejsce w eliminacjach ogólnopolskich)
do Europejskiej Nagrody Przedsiêbiorczoœci, otrzyma³a
równie¿ wyró¿nienie
w kategorii „Nagroda za Ograniczenie
Biurokracji” za projekt
„Informatyczny System
Obs³ugi Miejscowych
Planów Zagospodarowa-

nia Przestrzennego wraz
z Interaktywnym Systemem Prezentacji w Internecie”.
W III etapie konkursu
projekty zg³oszone przez
poszczególne kraje bêdzie ocenia³o europejskie
jury. W jego pracach bêd¹
uczestniczyæ przedstawiciele œrodowisk akademickich i organizacji biznesowych, przedsiêbiorca
z kraju sprawuj¹cego wiosenn¹ prezydencjê Rady
Unii Europejskiej oraz
przedstawiciel wysokiego
szczebla rz¹du jesiennej
prezydencji w roku 2007.
Cz³onkami jury bêd¹ tak¿e przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Przedsiêbiorstw i Przemys³u oraz
Komitetu Regionów.
Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone podczas uroczystej gali, która odbêdzie siê w Porto (Portugalia) w grudniu 2007 r.
pr
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Z£OTO DLA LESZNOWOLI
5 paŸdziernika br. podczas Gali VI edycji konkursu
„Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, uhonorowano gminy wyró¿nione za rozwój dzia³alnoœci gospodarczej i sprzyjanie inwestowaniu. Wielki sukces odnios³a gmina Lesznowola,
która po raz pi¹ty otrzyma³a certyfikat i Z³ot¹ Statuetkê.

Od lewej: Wójt Gminy – Maria Jolanta Batycka-W¹sik,
Przewodnicz¹ca Rady Gminy – Hanna Kosik
i Sekretarz Gminy – Mariola Uczkiewicz-Kampczyk

Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt Gminy Lesznowola
odbiera z r¹k Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej
A. Arendarskiego i M. B¹ka – Przewodnicz¹cego Komisji
Konkursowej – Z³ot¹ Statuetkê

Certyfikat, tytu³ oraz god³o promocyjne „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji – przyznawane s¹ gminom, które zapewniaj¹ coraz lepsze warunki obs³ugi inwestorów i mieszkañców oraz promuj¹
etykê w dzia³aniach urzêdu i pracowników gminy.
Z³ot¹ Statuetkê – otrzymuje gmina, która przez piêæ kolejnych lat spe³nia wysokie standardy i wymagania
na³o¿one przez jury konkursu i programu certyfikacyjnego, systematycznie rozwija siê oraz realizuje zamierzone cele i przedsiêwziêcia inwestycyjne.
Celem konkursu „Gmina Fair Play”
jest przede wszystkim:
• identyfikacja i promocja gmin
przyjaznych dla inwestorów,
• kreowanie wzorców skutecznej
promocji inwestycji przez gminy,
• wsparcie skutecznych w³adz samorz¹dowych w ich wysi³kach na
rzecz przyci¹gniêcia nowych inwestycji,
• promocja wspó³pracy pomiêdzy
biznesem a gminami,

• pomoc gminom
w wymianie informacji na temat efektywnych metod promocji inwestycji,
• wdra¿anie wysokich
standardów etycznych wœród pracowników gmin,
• zwiêkszanie zainteresowania inwestorów i mediów gminami bior¹cymi
udzia³ w konkursie.

•
•
•
•

•

Gmina Fair Play to gmina, która:
podejmuje aktywne dzia³ania
w celu przyci¹gniêcia inwestorów,
dotrzymuje podjêtych zobowi¹zañ,
polepsza swoj¹ infrastrukturê,
charakteryzuje siê praworz¹dnoœci¹ i wysokim poziomem etycznym pracowników gminy,
promuje pro-ekologiczne inwestycje i obiekty dostosowane do
potrzeb osób niepe³nosprawnych.

Regulamin certyfikacji wyznacza
10 obszarów, w których badana jest
przyjaznoœæ inwestycyjna gminy.
W obrêbie ka¿dego z badanych obszarów jest od kilku do kilkunastu
podzakresów. Gmina uzyskuje niezale¿n¹ i uczciw¹ informacjê o tym jak
oceniana jest realizacja procesów inwestycyjnych. Opracowane wyniki badañ danej gminy zostaj¹ ujête w raporcie marketingowym dostarczanym
ka¿dej gminie.
pr.
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Lesznowola dzieli siê
dowiadczeniami podczas
Europejskiego Forum Gospodarczego
W dniu 23 listopada br. odby³o siê w Warszawie II Europejskie Forum Gospodarcze „Samorz¹d i Przedsiêbiorczoœæ”.

Organizatorami Forum by³ Zwi¹zek
Pracodawców Warszawy i Mazowsza
oraz Firma Europa 2000. Przyby³o bardzo wielu znakomitych uczestników
praktycznie z ca³ej Polski, zarówno
przedstawicieli Samorz¹du, jak i firm
oraz korporacji przedsiêbiorców. Goœcie
mieli mo¿liwoœæ wys³uchania wielu interesuj¹cych referatów i zadania nieraz
bardzo dociekliwych i szczegó³owych
pytañ.
Andrzej Szajewski z Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych

przekaza³ informacje na temat znaczenia
inwestycji zagranicznych dla polskiej gospodarki, Ewa Boñczyk – Kucharczyk ekspert z zakresu PPP przybli¿y³a formalnoprawne warunki funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, zaœ
Alicja ¯elichowska – Dyrektor Biura Obs³ugi Inwestorów Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy podzieli³a siê spostrze¿eniami dotycz¹cymi preferencji inwestorów w poszukiwaniu terenów pod inwestycje. Informacje w sprawie dotacji funduszy unijnych – mo¿liwoœci uzyskania
i zasad rozliczania przedstawi³ Jan Kuku³ka – Dyrektor Departamentu Strategii
i Rozwoju Regionalnego.
Zasady zwi¹zane z dobr¹ polityk¹ zatrudnienia jako niezwykle skutecznego
dzia³ania dla rozwoju firm i regionów
omówi³ Jacek Mêcina – doradca Zarz¹du PKPP Lewiatan, a Joanna Podgórska –

Z-ca Dyrektora Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci – wdro¿one przez
agencjê projekty maj¹ce na celu wspieranie innowacyjnoœci w Polsce.
Doœwiadczeniami lesznowolskiego
Samorz¹du podzieli³a siê z uczestnikami Konferencji Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt Gminy Lesznowola w prezentacji „Postawa w³adz samorz¹dowych
podstaw¹ rozwoju gminy”.
Przedstawione rozwi¹zania tak zainteresowa³y s³uchaczy, ¿e zarówno podczas przerwy, jak i po zakoñczeniu konferencji przedstawiciele gminy byli dos³ownie oblê¿eni. S³owa uznania dla
Lesznowoli przekazali nie tylko uczestnicy, ale i eksperci z administracji pañstwowej, organizacji pracodawców oraz
samorz¹dów ró¿nych szczebli.
pr

Z³oto ponownie
wêdruje
do Lesznowoli

Równie¿ tego samego dnia mia³a
miejsce Wielka Gala Samorz¹du i Biznesu zakoñczona uhonorowaniem najlepszych Samorz¹dów Przyjaznych Przedsiêbiorczoœci 2007 oraz najlepszych firm
dzia³aj¹cych w bran¿y szeroko rozumianego budownictwa.
Jak na wstêpie poinformowali w swych
wyst¹pieniach cz³onkowie Kapitu³y, celem
konkursu by³o wy³onienie, nagrodzenie
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i zapromowanie tych gmin, które stwarzaj¹ dla przedsiêbiorców i inwestorów
dogodne warunki funkcjonowania
i rozwoju, oraz które poprzez wspó³pracê z firmami podejmuj¹ kroki w celu stworzenia nowych miejsc pracy. Organizatorzy konkursu wyszli z za³o¿enia, ¿e konkurs pomo¿e w dalszym rozwoju, u³atwi
promocjê i pozyskanie nowych inwestorów, a tak¿e wp³ynie na integracjê œrodo-

wiska gospodarczego z samorz¹dem, co
jest konieczne do realizacji rozwoju spo³eczno – gospodarczego Kraju.
Ocenie podlega³y m.in.: dynamika
rozwoju gminy w latach 2005-2006 oraz
dzia³ania zwi¹zane z zaanga¿owaniem
samorz¹dów u³atwiaj¹ce inwestowanie
na ich terenie firmom, przyczyniaj¹c siê
do zmniejszenia bezrobocia i poprawy
jakoœci ¿ycia mieszkañców.

Biuletyn Informacyjny nr 30 – 2007
Gmin Lesznowola, po raz drugi z rzêdu zdoby³a z³ot¹ statuetk¹ (I miejsce
w Kraju w kategorii gmin wiejskich) „Samorz¹d Przyjazny Przedsiêbiorczoœci”.
Z r¹k Przewodnicz¹cego Kapitu³y – Roberta Kwiatkowskiego – Wiceprezesa
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych odebra³a j¹ Maria Jolanta Batycka-W¹sik, Wójt Gminy Lesznowola.

W swym wyst¹pieniu Andrzej Stêpniewski Prezes Zwi¹zku Pracodawców
Warszawy i Mazowsza powiedzia³: „Patrz¹c na zagadnienie w skali ca³ego kraju i uczestnicz¹c w pracach Polskiej Konferencji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Stowarzyszeniu Organizacji Biznesowych Stolic Europejskich postanowiliœmy wspólnie z Europ¹ 2000 Consulting Sp. z o.o. promowaæ te gminy, które sw¹ lokaln¹ polityk¹ zachêcaj¹ firmy

do inwestowania na ich terenie, celem
poprawy standardu ¿ycia mieszkañców’’.
Robert Sk³adowski – Prezes Zarz¹du
Europa 2000 podkreœli³, i¿ laur zdobyty
w tym konkursie jest najlepsz¹ rekomendacj¹ dla nagrodzonych, bo rekomendacja ta uto¿samiana jest z nowoczesnoœci¹, rzetelnoœci¹ i nienagann¹ etyk¹
w dzia³aniu.
pr

XV jubileuszowe wiatowe Forum Mediów Polonijnych
w Lesznowoli
Spotkali siê z Marsza³kiem Senatu RP, Komisj¹ Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za granic¹ oraz Komisj¹ Kultury i Œrodków Przekazu Senatu, Marsza³kiem Województwa
Mazowieckiego, a potem przyjechali do Lesznowoli.
150 dziennikarzy mediów polonijnych z ca³ego œwiata
uczestniczy³o w XV Œwiatowym Forum Mediów Polonijnych
Tarnów – Warszawa 2007. Byli to dziennikarze m.in. z: Australii, Austrii, Argentyny, Belgii, Bia³orusi, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Izraela, Kanady, Kazachstanu, Libanu, Litwy, £otwy, Mo³dawii, Niemiec,
Polski, Rosji, RPA, S³owacji, Serbii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Wêgier, W³och.
Podczas swojego pobytu w Polsce dziennikarze przebywali

w Lesznowoli w ramach VI Meetingu Proeuropejskiego: Media – Mazowsze – Europa’2007 nt. Miêdzynarodowych i miêdzyregionalnych szans rozwoju Warszawy i Mazowsza.
11 wrzeœnia b.r. w Urzêdzie Gminy
Lesznowola odby³a siê konferencja, która mia³a na celu przedstawienie uczestnikom Forum osi¹gniêæ podwarszawskiej
gminy – laureata God³a Promocyjnego
„Teraz Polska”.
Œwiatowe Forum Mediów Polonijnych
to najwiêksza organizacja w dziedzinie
mediów w Europie i œwiecie skupiaj¹ca
dziennikarzy polskich pracuj¹cych w prasie, radiu i telewizji na ca³ym œwiecie.
Celem odbywaj¹cego siê corocznie Forum jest utrzymywanie wiêzi pomiêdzy
œrodowiskami Polonii, a krajem oraz promocja gospodarcza, kulturalna i turystyczna Polski. Forum stwarza doskona³e warunki do prezentacji i promocji polskiej gospodarki w kraju i na œwiecie
poprzez pokazywanie dokonañ samorz¹-

Sala Konferencyjna Urzêdu Gminy wype³niona dziennikarzami
polonijnymi ze Œwiata

dów lokalnych i firm skutecznie dzia³aj¹cych na polskim rynku.
Forum odbywa siê systematycznie od
1993 roku. Organizatorem Forum jest
Stowarzyszenie Ma³opolskie Forum
Wspó³pracy z Poloni¹. Tematem sta³ym
spotkañ jest rola mediów polonijnych
w tworzeniu kontaktów œrodowiskowych i utrzymywaniu wiêzi z krajem,
zaœ tematem wiod¹cym XV Forum by³o
„Miejsce i rola kultury w rozwoju Polski i budowaniu jej pozycji w Europie i
œwiecie”.
Podczas dwugodzinnego objazdu po
Gminie goœcie Lesznowolskiego Samorz¹du poznali charakter zabudowy poszczególnych obszarów, obejrzeli obiekty oœwiatowe, zachwycali siê nowymi stadionami, zwiedzili najwiêksze centra gospodarczo- handlowe.
Wójt Gminy – Maria Jolanta BatyckaW¹sik podczas prezentacji multimedialnej w Sali Konferencyjnej Urzêdu Gminy
przedstawi³a wielkoœci zwi¹zane z bu-

d¿etem gminy, infrastruktur¹ techniczn¹ i spo³eczn¹ oraz plany na najbli¿sz¹
przysz³oœæ.
Konferencja prasowa by³a okazj¹ do
zadania wielu pytañ dotycz¹cych priorytetów i zastosowanych rozwi¹zañ
oraz do przekazania Samorz¹dowi Gminy wyrazów uznania i gratulacji za doskona³e zarz¹dzanie Gmin¹, stworzenie
dobrych warunków ¿ycia mieszkañcom
oraz widoczny na ka¿dym kroku profesjonalizm.
Wyje¿d¿aj¹c, redaktorzy zobowi¹zali siê do przedstawienia tego co zobaczyli w Lesznowoli swoim odbiorcom i
czytelnikom na ca³ym œwiecie oraz do
promowania Lesznowoli uznanej przez
wielu ekspertów za wzorcow¹ polsk¹
gminê.
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Wymiana Bez Granic w Lesznowoli
Na zaproszenie Samorz¹du Gminy Lesznowola w dniach 7-11 wrzeœnia b.r.
przebywali w Polsce przedstawiciele Organizacji Echanges Sans Frontieres
(Wymiana Bez Granic) z Francji i Rumunii. W ramach wizyty, francuscy
i rumuñscy goœcie poznali specyfikê gminy, jej zasoby i priorytety dotycz¹ce najbli¿szych dzia³añ w zakresie spo³ecznym i kulturalnym. Byli goœæmi
Dni Gminy Lesznowola i œwiatowego Forum Mediów Polonijnych.
Spotkanie to jest realizowane w ramach programu Komisji Europejskiej „Eu-

ropa dla obywateli”. Wspólny projekt
z³o¿ony przez wy¿ej wymienion¹ organizacjê uzyska³ aprobatê i grant Komisji Europejskiej, która czêœciowo refunduje koszty organizacji tego projektu.
Warto przypomnieæ, i¿ to spotkanie
jest m.in konsekwencj¹ wczeœniejszej 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.
Delegacja samorz¹du Lesznowoli
w czerwcu b.r. podczas spotkania w Vendee podpisa³a „Deklaracjê partnerstwa
i wspó³pracy”, która definiuje zakres
przysz³ych dzia³añ, w tym m.in.
• projekty zwi¹zane z dzia³aniami
umo¿liwiaj¹cymi spotkania dzieci
i m³odzie¿y;
• projekty kulturowe zwi¹zane z poznawaniem historii i specyfiki ka¿dego kraju;

• projekty zwi¹zane z rozwojem gmin
partnerskich obejmuj¹ce ró¿ne domeny : instytucjonalne, rolnictwo, turystykê, szkolenia, etc.;
• projekty zwi¹zane z rozwojem spo³eczeñstwa obywatelskiego gmin
partnerskich, dotycz¹ce takich inicjatyw jak np. sta¿e dla m³odych osób;
• zachêcanie m³odych osób do udzia³u w ró¿nych projektach, np. Wolontariatu Europejskiego (SVE), sprzyjaj¹cych naszej harmonijnej wspó³pracy;
• du¿e projekty buduj¹ce integracjê europejsk¹, które
mog³yby siê rozwijaæ
w oparciu o istniej¹ce realia, historiê, kulturê
pañstw partnerskich, odpowiadaj¹ce wspó³czesnym potrzebom;
• projekty zwi¹zane z nauk¹
jêzyków europejskich;
• projekty zwi¹zane z tworzeniem stron interneto-

wych i platform wspó³pracy dziœ
i w przysz³oœci, narzêdzi niezbêdnych
do stworzenia sieci wspó³pracy.
Podpisana Dekretacja szybko przynios³a pierwsze rezultaty, gdy¿ ju¿ w lipcu
najlepsi uczniowie czterech gminnych
gimnazjów wyjechali na tydzieñ do Francji w ramach projektu „WyjdŸmy do ludzi i przyrody – poznajmy nasze kultury
– ¿yjmy i twórzmy wspólnie”. Projekt ten
by³ realizowany jako spotkanie m³odzie¿y z piêciu pañstw Unii Europejskiej: Niemiec, Litwy, Polski, Rumunii i Francji.
W lutym 2008 roku przewidujemy
udzia³ dru¿yn z Francji i Rumunii w Miêdzynarodowym Turnieju Judo o Puchar
Wójta Gminy Lesznowola.
pr

Debata
Samorz¹dowa
- Ca³a Polska zjecha³a do Lesznowoli
W dniu 13 listopada b.r. w Zespole
Szkó³ w £azach na terenie Gminy Lesznowola odby³o siê niezwyk³e spotkanie;
Debata Samorz¹dowa pod has³em „Partnerstwo - dla Was, dla Nas, dla Rain Mana”.
By³a to okazja do zaprezentowania doœwiadczeñ z zakresu wspó³pracy w ramach partnerstwa trzech sektorów: publicznego, organizacji pozarz¹dowych
i biznesu, w wyniku którego powsta³o
pierwsze w Polsce wzorcowe, ponadstandardowe, i replikowalne przedsiêbiorstwo
spo³eczne w Wilczej Górze, zatrudniaj¹ce doros³e osoby z dysfunkcj¹ autyzmu.
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„Projekt realizowany przy udziale œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL”
Podczas debaty przedstawiciele samorz¹du Gminy Lesznowola zaprezentowali
wspóln¹ drogê w partnerstwie, konstruktywne cele, dobre praktyki i osi¹gniêcia
oraz zachêcali do upowszechnienia nowatorskiego modelu i przeniesienia podobnych rozwi¹zañ do innych spo³ecznoœci. Wypracowany przez Partnerstwo model dzia³ania przedsiêbiorstwa mo¿na zastosowaæ równie¿ dla innych grup dyskryminowanych na rynku pracy, dotkniêtych
wykluczeniem lub samowykluczeniem

spo³ecznym. Projekt „Partnerstwo dla
Rain Mana” zosta³ zrealizowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL, jest wysoko oceniany – nominowany do Europejskiej Nagrody Przedsiêbiorczoœci dla Gminy Lesznowola. Z pewnoœci¹
inicjatywa budowy przedsiêbiorstwa
spo³ecznego w Wilczej Górze jest dobrym
przyk³adem zawi¹zywania partnerstw lokalnych oraz dzia³añ w obszarze ekonomii i integracji spo³ecznej.
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Przebieg spotkania:

Stó³ panelistów

Organizatorami tego spotkania by³a:
– Gmina Lesznowola – partner nr 1
w projekcie oraz Fundacja Synapsis.
Na Debatê przyjecha³o ponad 150
osób z ca³ej Polski: przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych oraz samorz¹dowcy m.in. z Gdyni, Gdañska, Przemyœla, Zielonej Góry, Skar¿yska Kamiennej, Lublina, Kalisza, Radomia, Bielsko
Bia³ej, Kielc i Opola.
Samorz¹dowe spotkanie sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili Parlamentarzyœci:
– Pani Janina Feliñska – Senator RP
z Ciechanowa
– Pan Andrzej Smirnow - Pose³ na Sejm
RP,
– Pan Janusz Piechociñski – Pose³ na
Sejm RP
Zaproszenie na Debatê Samorz¹dow¹
przyjê³o wielu prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, przedstawicieli biznesu i osób zaanga¿owanych w ekonomiê
spo³eczn¹ lokalnych spo³ecznoœci.
– Gminê Lesznowola reprezentowali:
– Maria Jolanta Batycka-W¹sik, Wójt
Gminy Lesznowola,
– Hanna Kosik, Przewodnicz¹ca Rady
Gminy wraz z Radnymi Gminy Lesznowola,
– Marek Ruszkowski, Z-ca
Wójta Gminy Lesznowola,
– Mariola Uczkiewicz-Kamczyk, Sekretarz Gminy
Lesznowola,
– El¿bieta Ob³uska, Skarbnik Gminy Lesznowola,
– Lucyna O³ów, Kierownik
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Lesznowoli,
– Ma³gorzata Wiœniakowska, Koordynator Projektu
Equal Gminy Lesznowola.

•

•

•

•

• Spotkanie rozpoczê³o
siê o godz. 14.00, zaproszonych Goœci serdecznie
i ciep³o przywita³a Wójt
Gminy Lesznowola – Pani
Maria Jolanta Batycka-W¹sik.
Wprowadzi³a Goœci w temat budowania partnerstw
lokalnych, przekaza³a wiedzê, spostrze¿enia i zdobyte doœwiadczenia Gminy
Lesznowola w projekcie
EQUAL.
• Zagadnienie projektu
„Partnerstwa dla Rain Mana” i kwestiê
dysfunkcji autyzmu przedstawi³a
uczestnikom debaty Pani Maria Wroniszewska – Specjalista ds. w³¹czenia
spo³ecznego Fundacji Synapsis.
Obecny stan ekonomii Spo³ecznej
w Polsce z uwzglêdnieniem aspektu
wspó³pracy i partnerstwa z administracj¹ publiczn¹ omówi³ wspó³twórca i za³o¿yciel Stowarzyszenia Klon/
Jawor Pan Jan Jakub Wygnañki.
Pan dr Mieczys³aw B¹k z Instytutu Badañ nad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem Prywatnym ciekawie zreferowa³ temat dotycz¹cy spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu w zatrudnianiu pracowników.
Rekomendacji na przysz³oœæ dla
przedstawicieli partnerstw publicznospo³ecznych udzieli³ prof. dr hab. Micha³ Kulesza przedstawiciel Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Pan Artur Pozorek, Pe³nomocnik Zarz¹du Województwa Mazowieckiego
do spraw Osób Niepe³nosprawnych,
przybli¿y³ zaproszonym Goœciom
rolê samorz¹du województwa w rozwi¹zywaniu problemów aktywizacji
zawodowej osób niepe³nosprawnych.

Wójt Gminy wita przyby³ych

• Pani Mariola Uczkiewicz-Kamczyk, Sekretarz Gminy Lesznowola podzieli³a
siê doœwiadczeniami prezentuj¹c temat wspó³pracy partnerskiej pomiêdzy samorz¹dem lokalnym Gminy
Lesznowola a organizacj¹ pozarz¹dow¹ w nowatorskim przedsiêwziêciu
na rzecz osób z autyzmem.
• O koncentracji dzia³añ na rzecz osób
niepe³nosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej na terenie Powiatu Piaseczyñskiego powiedzia³a pani
Klaudia Wojnarowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie.
Debata Samorz¹dowa w Gminie
Lesznowola wzbudzi³a du¿e zainteresowanie, wywo³a³a szereg ciekawych pytañ i zwróci³a uwagê wielu samorz¹dów z terenu Polski, chc¹cych skorzystaæ z naszych doœwiadczeñ. Mamy nadziejê ¿e debata by³a Ÿród³em inspiracji do zawi¹zywania kolejnych koalicji
na rzecz budowania partnerstw
w zakresie polityki spo³ecznej. Nale¿y
bowiem pamiêtaæ, ¿e rozwój gospodarczy ka¿dej gminy, powiatu,
czy województwa nie jest mo¿liwy
bez inwestowania w politykê spo³eczn¹.
Nasi Goœcie byli nie tylko pod
wra¿eniem merytorycznej strony
debaty, ale byli równie¿ pod wielkim wra¿eniem obiektu Zespo³u
Szkó³ w £azach i serdecznego przyjêcia w Gminie Lesznowola.
Ma³gorzata Wiœniakowska
Koordynator Projektu EQUAL
Partnerstwo dla Rain Mana
Gminy Lesznowola
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Aktywne spo³ecznoci
 seminarium w Gminie Lesznowola
W dniu 27 listopada b.r. w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy Lesznowola
odby³o siê seminarium w ramach projektu realizowanego z Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Odbiorcami
byli Liderzy samorz¹dowi – Radni Gminy Lesznowola oraz So³tysi. Szkolenie
prowadzili przedstawiciele Fundacji Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego,
pani Beata Juraszek-Kopacz i pan Rados³aw Juraszek.
Podstawowym obszarem tematycznym by³a szeroko rozumiana problematyka wp³ywu wspó³czeœnie rozumianej
i praktykowanej ekonomii spo³ecznej na
stymulowanie rozwoju spo³ecznoœci lokalnych. Uczestnicy spotkania dowiedzieli siê, czym tak naprawdê jest ekonomia
spo³eczna.
Na podstawie ciekawych prezentacji Goœcie
seminarium mogli zobaczyæ wzorce dobrych
praktyk i projektów jak:
– Wioska Hobbistów
(projekt realizowany
w Sierakowie w Powiecie Koszaliñskim),
– Paproty Wieœ Labiryntów (projekt realizo-

wany we wsi Paproty ko³o Malechowa),
– Bajkowa Wioska (projekt realizowany we wsi Podgórki ko³o Ostrowca),
– Ba³towski Park Jurajski (projekt realizowany w Powiecie Ostrowskim).
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê
prezentacja, dotycz¹ca programu Czas
Nawzajem, zwi¹zana z tworzeniem na
terenie lokalnych spo³ecznoœci Banków
Czasu – nieformalnej sieci bezgotówkowej wymiany us³ug, która wype³nia niedoskona³oœci rynku oraz pokazuje, ¿e
praca niesie te¿ inne wartoœci poza zarobkowaniem.
Istota Banków Czasu jest prosta
i znana na polskiej wsi, choæby jako tzw.
„wzajemna s¹siedzka pomoc”, w której

ja pomagam komuœ - za co, ktoœ inny
wk³ada swoj¹ pracê na rzecz lokalnego
banku czasu, pomagaj¹c mnie albo komuœ innemu. To w³aœnie jest Bank Czasu, którego podstawow¹ zasad¹ jest, i¿
godzina mojej pracy jest równa godzinie pracy kogoœ innego, bez wzglêdu,
jak¹ pracê wykonuje. Wspólnota lokalna tworzy siê we wspó³dzia³aniu.
W Bankach Czasu najwa¿niejsze jest to,
¿e oprócz prostej wymiany us³ug tworz¹ siê nowe relacje, buduje siê zaufanie do s¹siadów, tworzy siê kapita³ spo³eczny, czyli to, od czego w du¿ym stopniu zale¿y rozwój wspólnot lokalnych.
W najbli¿szym czasie przewiduje siê
cykl spotkañ maj¹cych na celu powstanie jednego lub kilku Banków Czasu na
terenie Gminy Lesznowola.
Efektem tego ciekawego seminarium
bêdzie projektowanie dzia³añ w zakresie ekonomii spo³ecznej na terenie Gminy Lesznowola o czym œwiadczy³a ¿ywa
dyskusja i szereg pytañ, dotycz¹cych
wzorcowych programów
i projektów zwi¹zanych
z now¹ filantropi¹. Dobroczynnoœæ i filantropia nale¿¹
do tych wartoœci spo³ecznych,
bez których nie jest mo¿liwy
prawid³owy rozwój spo³eczny i gospodarczy.
Ma³gorzata Wisniakowska
Koordynator Projektu EQUAL
Partnerstwo dla Rain Mana
Gminy Lesznowola

Wielki Koncert Charytatywny PCK
26 listopada b.r. w Sali Kongresowej Pa³acu Kultury i
Nauki odby³ siê Wielki Doroczny Koncert Charytatywny
Polskiego Czerwonego Krzy¿a. Podczas Gali Pani Maria
Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt Gminy Lesznowola odebra³a
z r¹k Pana Leszka Mizieliñskiego – Prezesa PCK Województwa Mazowieckiego, listu z podziêkowaniem za
wspieranie szlachetnych idei dobroczynnoœci.
Fundusze pozyskane z Wielkiej Gali Otwartych Serc
umo¿liwi¹ organizacjê nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, paczek od Œw. Miko³aja dla podopiecznych PCK
oraz organizacjê Wigilii dla bezdomnych.
W Koncercie poza dwoma znakomitymi zespo³ami wokalno-instrumentalnymi w polskich i zagranicznych przebojach country i lat 60-70 wziêli udzia³ Piotr Rubik, jego
soliœci, chór, zespó³ instrumentalny p/d kompozytora.
Koncert prowadzi³ Pan Pawe³ Sztompke.
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Szefowie Fundacji Teraz Polska
w Lesznowoli
28 listopada b.r. na zaproszenie Marii Jolanty Batyckiej – W¹sik – Wójta
Gminy Lesznowola i Jacka Arendarskiego – Prezesa Mazowieckiego Zwi¹zku
Pracodawców Gminy Lesznowola, do Sali
Konferencyjnej Urzêdu Gminy przyby³o
wielu w³aœcicieli i prezesów firm na interesuj¹ce spotkanie.
Okazja by³a podwójna.
Po pierwsze mieli okazjê spotkaæ siê
z przedstawicielami Fundacji Polskiego
God³a Promocyjnego: Andrzejem Czernakiem – Dyrektorem Generalnym Fundacji i Micha³em Lipskim – Szefem Biura
Konkursowego.
Sukces Gminy Lesznowola, tegorocznego laureata konkursu „Teraz Polska”
zachêci³ lesznowolskie firmy do zapoznania siê z zasadami ubiegania siê o tê presti¿ow¹ markê, która jest rozpoznawalna nie tylko wœród klientów w Polsce, ale i
na œwiecie. Wy³onienie grupy najlepszych
produktów i us³ug, które posiadaj¹ walo-

ry jakoœciowe, u¿ytkowe i s¹ nowoczesnymi
rozwi¹zaniami technicznymi i technologicznymi ma na celu promowanie ich w ró¿nego
rodzaju przedsiêwziêciach i jednoczeœnie
wskazywanie jako wzór
do godnego naœladownictwa.
W Gminie funkcjonuje ponad 3 tysi¹ce
mniejszych i wiêkszych firm, warto wiêc
aby czêœæ z nich posiada³o charakterystyczny promuj¹cy znak „Teraz Polska”.
Drug¹ okazj¹ by³a coroczna prezentacja przez Wójta Gminy uchwalonych
przez Radê Gminy podatków i projektu
za³o¿eñ bud¿etowych, w tym zadañ inwestycyjnych.
Pani Wójt, prezentuj¹c nowe stawki
podatkowe podkreœli³a, ¿e wysokoœæ
podatków pozosta³a w stosunku do ubieg³ego roku na niezmienionym pozio-

Po dziesiêciomiesiêcznej przerwie w
dzia³aniu, po d³ugich staraniach Wójta Gminy Lesznowola uda³o siê uruchomiæ Filiê Wydzia³u Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Urzêdzie Gminy Lesznowola.

Filia Wydzia³u
Architektoniczno-Budowlanego
w Lesznowoli

W dniu 9 paŸdziernika b.r. nast¹pi³o
uroczyste otwarcie filii z udzia³em Starosty Piaseczyñskiego – Pana Jana D¹bka i Wójta Gminy Lesznowola – Pani Marii
Jolanty BatyckiejW¹sik.
Gmina Lesznowola znajduje
siê na drugim
miejscu w po wiecie
pod
wzglêdem liczby
wydawanych decyzji dotycz¹cych spraw architektoniczno-budowlanych. Referat ten ma na
celu poprawê
obs³ugi inwesto-

rów oraz mieszkañców, a tak¿e odci¹¿yæ pracê Wydzia³u w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.
Mo¿na tu za³atwiæ nastêpuj¹ce spra-

mie i kszta³tuj¹ siê one w dolnej wielkoœci wide³ek kwotowych okreœlonych
przez Ministra Finansów. Polityka podatkowa Gminy Lesznowola opiera siê na
za³o¿eniu, ¿e korzystniej mieæ ni¿sze
podatki i lepsz¹ ich „œci¹galnoœæ” ni¿
odwrotnie.
Niespodziank¹ ufundowan¹ przez
miesiêcznik Panorama Polskich Miast by³
tygodniowy pobyt 2 osób w Zakopanem.
Spomiêdzy wizytówek osób uczestnicz¹cych w spotkaniu przys³owiowa Marysia
wylosowa³a wizytówkê Pani Ma³gorzaty
Borowczyk-Przyborowskiej.

wy:
– pozwolenia na budowê,
– zg³oszenia zamiaru wykonania obiektów na które nie jest wymagane pozwolenie na budowê,
– wydawanie dzienników budowy,
– pozwolenia na rozbiórkê,
– zatwierdzenie projektu zamiennego,
– przeniesienie pozwolenia na budowê,
– potwierdzenie ostatecznoœci decyzji,
– zmiana sposobu u¿ytkowania budynków,
– zaœwiadczenia o samodzielnoœci lokali.
Zapraszamy naszych interesantów do
pokoju nr 13 i 15 na parterze budynku
Urzêdu Gminy.
Henryka Siekierska
Kierownik Wydzia³u
Architektoniczno-Budowlanego
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Na sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada mia³a miejsce niecodzienna uroczystoœæ.
Tytu³ Honorowego Obywatela Gminy
Lesznowola otrzyma³ Pan Ignacy Wall.
Z wnioskiem wyst¹pili Radni Pan Jerzy
Wiœniewski oraz Pani Wies³awa Komorowska.
W swoim uzasadnieniu podkreœlili ¿e
nadanie tytu³u Honorowego Obywatela Gminy jest wyrazem szacunku i uznania dla jego dzia³alnoœci spo³ecznej. Pan
Ignacy Wall pose³ dwóch kadencji, przez
20 lat Przewodniczy³ Radzie Nadzorczej
Spó³dzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej
w Piasecznie, Prezes Stowarzyszenia In-

Po¿egnanie
s³u¿b
kandydackich
W Komisariacie Policji w Lesznowoli
po¿egnaliœmy oœmiu policjantów odbywaj¹cych w Gminie Lesznowola s³u¿bê
kandydack¹. Swoj¹ s³u¿bê pe³nili przez
dziewiêæ miesiêcy 2007 roku.
Listy z podziêkowaniami i drobnymi
upominkami przekaza³ Pan Marek Ruszkowski – Zastêpca Wójta Gminy Lesznowola. W swym wyst¹pieniu podkreœli³, ¿e
patrole m³odych policjantów zosta³y zauwa¿one i dobrze ocenione przez Mieszkañców Gminy. Nie szczêdzi³a te¿ s³ów
pochwa³y Pani Komendant Edyta Grzeszczak. Wyrazi³a przekonanie, ¿e równie¿
w przysz³ym roku Samorz¹d Gminy przeznaczy œrodki finansowe zarówno na
wspó³finansowanie s³u¿b kandydackich,
jak i sfinansowanie s³u¿b ponadnormatywnych.
Dziêki uruchomieniu dodatkowych
patroli, od dwóch ostatnich lat daje siê
zauwa¿yæ spadek przestêpczoœci na terenie Gminy.
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Honorowy Obywatel
Gminy Lesznowola
¿ynierów i Techników Ogrodnictwa
w latach 1995-2003r., obecnie honorowy Przewodnicz¹cy tej organizacji. Pan
Ignacy Wall przez dwie kadencje przewodniczy³ komisji Rolnictwa Gminnej
Rady Narodowej w Lesznowoli. Dzia³acz
Ludowy na terenie Powiatu Piaseczyñskiego.
pr

Wyst¹pienie Honorowego Obywatela

W zwi¹zku z Apelem spo³ecznoœci lokalnej dotycz¹cym rozwi¹zania problemu
komunikacji publicznej Rada Gminy Lesznowola na sesji w dniu 29 listopada 2007 r.
przyjê³a nastêpuj¹ce stanowisko.
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Uchwa³y Rady Gminy Lesznowola
podjête w okresie wrzesieñ-listopad
13 wrzesieñ 2007r.

Uchwa³a Nr 119/XI/2007

w sprawie zmiany sta³ych obwodów g³osowania w Gminie Lesznowola.

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

Uchwa³a Nr 111/XI/2007

Uchwa³a Nr 120/XI/2007

w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
475/1 po³o¿onej w obrêbie £azy, gmina
Lesznowola.

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

Uchwa³a Nr 110/X/2007

Uchwa³a Nr 121/XI/2007

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych drogi po³o¿onej w obrêbie
Zgorza³a.

w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla czêœci obrêbu radiostacja i dawne
PGR £azy.

Uchwa³a Nr 113/XI/2007

Uchwa³a Nr 122/XI/2007

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

w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2007 r.

Uchwa³a Nr 114/XI/2007

26 padziernik 2007r.

Uchwa³a Nr 112/XI/2007

w sprawie wyra¿enia opinii o uznanie
lasów po³o¿onych w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola za lasy
ochronne oraz pozbawienia charakteru
lasu ochronnego.

Uchwa³a Nr 125/XII/2007

ne nabycie na rzecz Gminy Lesznnowola
niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
nr 3/20 po³o¿onej w obrêbie Jab³onowo,
gmina Lesznowola.
Uchwa³a Nr 132/XII/2007
w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
18/8 po³o¿onej w obrêbie W³adys³awów,
gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 133/XII/2007
w sprawie opinii dotycz¹cej lokalizacji
we wsi Wólka Kosowska na dzia³ce nr ew.
71/4 gmina Lesznowola oœrodka gier na
automatach.

Uchwa³a Nr 134/XII/2007
w sprawie opinii dotycz¹cej lokalizacji we
wsi Jab³onowo na dzia³ce nr ew. 44/3 gmina
Lesznowola oœrodka gier na automatach.

Uchwa³a Nr 135/XII/2007

w sprawie wyboru ³awników do S¹du
Okrêgowego w Warszawie i S¹du Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.

w sprawie opinii dotycz¹cej lokalizacji
we wsi Jab³oniowo na dzia³ce nr ew.11/8
gmina Lesznowola oœrodka gier na automatach.

Uchwa³a Nr 115/XI/2007

Uchwa³a Nr 126/XII/2007

Uchwa³a Nr 136/XII/2007

w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla czêœci obrêbu Stara Iwiczna.

w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2007r.

Uchwa³a Nr 127/XII/2007

w sprawie opinii dotycz¹cej lokalizacji
we wsi Jab³oniowo na dzia³ce nr ew.38/1
gmina Lesznowola oœrodka gier na automatach.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego.

Uchwa³a Nr 137/XII/2007

Uchwa³a Nr 116/XI/2007
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla czêœci obrêbu Nowa Iwiczna.

w sprawie nadania nazwy drodze
(ul. Porannej Rosy – W³adys³awów).

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

Uchwa³a Nr 117/XI/2007

Uchwa³a Nr 129/XII/2007

Uchwa³a Nr 138/XII/2007

w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla czêœci obrêbu Nowa Iwiczna

w sprawie nadania nazwy drodze
(ul. Krecia – Lesznowola).

Uchwa³a Nr 130/XII/2007

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

w sprawie nadania nazw drogom
(ul. Rumiankowa – Nowa Wola)
(ul. Rybitwy – Zgorza³a).

29 listopad 2007r.

Uchwa³a Nr 118/XI/2007
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla czêœci obrêbu Stefanowo.

Uchwa³a Nr 128/XII/2007

Uchwa³a Nr 139/XIII/2007
Uchwa³a Nr 131/XII/2007
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³at-

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Lesznowola.
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Uchwa³a Nr 145/XIII/2007
w sprawie nadania nazwy drodze.
(ul. Brylantowa – £azy).

nej w ewidencji gruntów i budynków nr
58/16 po³o¿onej w obrêbie Nowa Iwiczna, gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 146/XIII/2007

Uchwa³a Nr 150/XIII/2007

w sprawie nadania nazwy drodze
(ul. Sezamkowa – £azy).

Uchwa³a Nr 147/XIII/2007

w sprawie opinii dotycz¹cej lokalizacji
we wsi Wólka Kosowska na dzia³ce nr ew.
71/4 gmina Lesznowola oœrodka gier na
automatach.

w sprawie nadania nazwy drodze.
(ul. Spacerowa – Wola Mrokowska).

Uchwa³a Nr 151/XIII/2007

Uchwa³a Nr 140/XIII/2007
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2007 r.

Uchwa³a Nr 141/XIII/2007
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od nieruchomoœci na 2008 r.

Uchwa³a Nr 142/XIII/2007
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od œrodków transportowych na
2008 rok.

Uchwa³a Nr 143/XIII/2007
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjêtej jako podstawê obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2008.

Uchwa³a Nr 148/XIII/2007
w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
58/3, po³o¿onej w obrêbie Mroków, gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 149/XIII/2007
Uchwa³a Nr 144/XIII/2007
w sprawie okreœlenia inkasentów i wysokoœci wynagrodzenia za inkaso.

w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczo-

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy
Lesznowola Nr 420/XLVII/2006 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2007r.

Uchwa³a Nr 152/XIII/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.

Zarz¹dzenia Wójta Gminy Lesznowola
podjête w okresie od wrzenia do listopada
Zarz¹dzenie
Nr

Lp.

Data

1.

3 wrzenia
2007r.
4 wrzenia
2007r.

117/2007

4 wrzenia
2007r.
5 wrzenia
2007r.

119/2007

powo³anie Gminnej Komisji Mieszkaniowej.

120/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê kanalizacji we W³adys³awowie i Wilczej
Górze.

5.

7 wrzenia
2007r.

121/2007

zawarcia umowy na budowê owietlenia w ul. Masztowej, Irysowej,
Sosnowej, Ró¿anej i dwóch bocznych w £azach.

6.

7 wrzenia
2007r.

122/2007

7.

10 wrzenia
2007r.

123/2007

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych na terenie
gminy Lesznowola w roku 2007.
zmian w bud¿ecie gminy na 2007r.

8.

10 wrzenia
2007r.
12 wrzenia
2007r.

123 A/2007
124/2007

powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Kosowie
(Pani Lidia Kalicka).
zawarcia umowy na budowê ulicy Lenej w Magdalence.

14 wrzenia
2007r.
14 wrzenia
2007

125/2007

zmian w bud¿ecie gminy na 2007 r.

126/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê budynku magazynowego dla GZGK przy
SUW ul. Poprzeczna w Lesznowoli.

2.
3.
4.

9.
10.
11.

22

118/2007

w sprawie
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê wodoci¹gu w ul. Karasia w Kosowie.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na utrzymanie czystoci na terenie gminy Lesznowola.
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Lp.

Data

Zarz¹dzenie
Nr

w sprawie

12.

14 wrzenia
2007r.

127/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na modernizacjê i remont owietlenia ulicznego na
terenie Gminy Lesznowola.

13.

17 wrzenia
2007r.

128/2007

14.

18 wrzenia
2007r.

129/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na lokaln¹ komunikacjê publiczn¹ na terenie Gminy
Lesznowola.
zawarcia umowy na modernizacjê zbiornika przeciwpo¿arowego
w Lesznowoli.

15.

18 wrzenia
2007r.

130/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê chodnika przy ul. Szkolnej – II etap i ul.
Karasia w Mrokowie wraz z rozbudow¹ mostu na rzece Utrata.

16.

18 wrzenia
2007r.
24 wrzenia
2007r.

131/2007

zawarcia umowy na budowê ulicy Podlenej – I etap w £azach
i Magdalence.
zawarcia umowy na utrzymanie czystoci na terenie Gminy
Lesznowola.

18.

24 wrzenia
2007r.

133/2007

19.

26 wrzenia
2007r.

134/2007

20.

28 wrzenia
2007r.
1 padziernika
2007r.

135/2007

zmian w bud¿ecie gminy na 2007 r.

136/2007

numer pomy³kowo pominiêty.

22.

1 padziernika
2007r.

137/2007

powo³ania Obwodowych Komisji Wyborczych

23.

1 padziernika
2007r.

138/2007

24.

2 padziernika
2007r.

139/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji
w Janczewicach, Podolszynie, Lesznowoli - zachód
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
dla nastêpuj¹cych dróg gminnych: ul. Wrzosowej i Cichej w £azach,
Ja³owcowej, Winiowej, Pionierów w Magdalence, ul. Aronii,
Agrestowej, Porzeczkowej, Mi³ej w Mysiadle, ul. bez nazwy ³¹cz¹c¹
ul. Poln¹ i ul. Borówki w Mysiadle, ul. Dzika w Nowej Iwicznej, chodnik
przy ul. Nowej od ul. S³onecznej do ul. Mleczarskiej w Starej Iwicznej.

25.

5 padziernika
2007r.

140/2007

zawarcia umowy na budowê parkingu przy ul. Ks. S³ojewskiego,
ul. Rolnej i ul. £¹cznoci w £azach.

26.

5 padziernika
2007r.
8 padziernika
2007r.

141/2007

zawarcia aneksu Nr 1 do umowy RZP – 342/2/15/35/2007 z dnia
24.07.2007 r. na budowê ulicy Sosnowej w Magdalence.
zmian w bud¿ecie gminy na 2007r.

28.

8 padziernika
2007r.

143/2007

29.

8 padziernika
2007r.

144/2007

30.

8 padziernika
2007r.

145/2007

31.

8 padziernika
2007r.

146/2007

32.

8 padziernika
2007r.

147/2007

17.

21.

27.

132/2007

142/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na opracowanie projektu budowy przedszkola wraz
z zapleczem sportowym w Lesznowoli.
zawarcia umowy na bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych na terenie
Gminy Lesznowola.

zawarcia umowy na u¿yczenie czêci niezabudowanej nieruchomoci,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/110, po³o¿onej w obrêbie KPGO
Mysiad³o.
zawarcia umowy na u¿yczenie czêci niezabudowanej nieruchomoci,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/110, po³o¿onej w obrêbie KPGO
Mysiad³o.
zawarcia umowy na u¿yczenie czêci niezabudowanej nieruchomoci,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/110, po³o¿onej w obrêbie KPGO
Mysiad³o.
zawarcia umowy na u¿yczenie czêci niezabudowanej nieruchomoci,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/110, po³o¿onej w obrêbie KPGO
Mysiad³o.
zawarcia umowy na u¿yczenie czêci niezabudowanej nieruchomoci,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/110, po³o¿onej w obrêbie KPGO
Mysiad³o.
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Zarz¹dzenie
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w sprawie

33.

8 padziernika
2007r.

148/2007

zawarcia umowy na u¿yczenie czêci niezabudowanej nieruchomoci,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/110, po³o¿onej w obrêbie KPGO
Mysiad³o.

34.

8 padziernika
2007r.

149/2007

35.

10 padziernika
2007r.

150/2007

36.

12 padziernika
2007r.

151/2007

zawarcia umowy na u¿yczenie czêci niezabudowanej nieruchomoci,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/110, po³o¿onej w obrêbie KPGO
Mysiad³o.
Zawarcia aneksu Nr 1 do umowy RZP – 342/2/13/33/2007 z dnia
12.07.2007 na budowê ci¹gu pieszo-rowerowego wzd³u¿ ul. Lipowej
i Ks. S³ojewskiego w Magdalence – I etap.
zawarcia umowy na budowê wodoci¹gu w ul. Karasia w Kosowie.

37.

15 padziernika
2007r.
15 padziernika
2007r.

152/2007
153/2007

zawarcia umowy na lokaln¹ komunikacjê publiczn¹ na terenie Gminy
Lesznowola.
Powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na przebudowê budynku wietlicy w £azach
z przeznaczeniem pod cele kulturalne.

16 padziernika
2007r.
18 padziernika
2007r.

154/2007

zmian w bud¿ecie gminy na 2007r.

155/2007

Powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji
w Stefanowie, Kolonii Warszawskiej, PGR £azy, Marysin cz. wsch.

41.

26 padziernika
2007r.

156/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na :
Zadanie nr 1 – Budowa owietlenia w ul. Familijnej w £azach,
Zadanie nr 2 – Budowa owietlenia w ul. Wiosennej w Nowej Iwicznej,
Zadanie nr 3 – Budowa owietlenia w ulicy bocznej od ul. Krasickiego
w Nowej Iwicznej,
Zadanie nr 4 – Budowa owietlenia w ul. Cisowej w Nowej Iwicznej.

42.

29 padziernika
2007r.
31 padziernika
2007r.

157/2007

zawarcia umowy na modernizacjê i remont owietlenia ulicznego na
terenie gminy Lesznowola.
zawarcia umowy na opracowanie projektu budowy przedszkola wraz
z zapleczem sportowym w Lesznowoli.

31 padziernika
2007r.
31 padziernika
2007r.

159/2007

zmian w bud¿ecie gminy na 2007r.

160/2007

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie Nr 154/2007 Wójta Gminy Lesznowola z dnia
16 padziernika 2007r. w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na 2007r.

46.

31 padziernika
2007r.

161/2007

wymagañ jakie powinni spe³niaæ przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od w³acicieli nieruchomoci, opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
i transportu nieczystoci ciek³ych.

47.

6 listopada
2007r.

162/2007

48.

6 listopada
2007r.

163/2007

zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
dla zadania Nr 1 – Budowa ul. Wrzosowej w £azach.
Na zadanie nr 2 – Budowa ul. Cichej w £azach nie wp³ynê³a ¿adna
oferta. W zwi¹zku z powy¿szym zamawiaj¹cy dzia³aj¹c na podstawie
art. 93 ust.1 ustawy Pzp uniewa¿ni³ postêpowanie na ww. zadanie.
zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
dla zadania nr 3 – Budowa ul. Ja³owcowej w Magdalence.

49.

6 listopada 2007

164/2007

50.

6 listopada 2007

165/2007

51.

6 listopada
2007r.

166/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê ci¹gu pieszo-rowerowego wzd³u¿ ul.
S³onecznej oraz skrzy¿owania z ul. Wojska Polskiego w Lesznowoli.

52.

7 listopada
2007r.

167/2007

zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji
w Janczewicach, Podolszynie, Lesznowoli – zachód.

38.

39.
40.

43.
44.
45.
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158/2007

zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
dla zadania nr 4 – Budowa ul. Winiowej w Magdalence.
zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
dal zadania nr 5 – Budowa ul. Pionierów w Magdalence.

Biuletyn Informacyjny nr 30 – 2007
Lp.

Data

Zarz¹dzenie
Nr

w sprawie

53.

8 listopada
2007r.

168/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê chodnika przy ul szkolnej – II etap i ul.
Karasia w Mrokowie wraz z rozbudow¹ mostu na rzece Utrata.

54.

8 listopada
2007r.
13 listopada
2007r.

169/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê ul. Ma³ej w Starej Iwicznej.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê owietlenia w ul. Marzeñ w £azach.

56.

14 listopada
2007r.

171/2007

o niewykonywaniu prawa pierwokupu

57.

14 listopada
2007r.

172/2007

58.

15 listopada
2007r.

173/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na adaptacjê pomieszczeñ w budynku komunalnym
przy ul. Topolowej w Mysiadle.
projektu bud¿etu gminy Lesznowola na rok 2008.

59.

15 listopada
2007r.
16 listopada
2007r.

174/2007

16 listopada
2007r.
16 listopada
2007r.

176/2007

63.

20 listopada
2007r.

178/2007

zmian w bud¿ecie gminy na 2007r.

64.

21 listopada
2007r.

179/2007

65.

23 listopada
2007r.

180/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
dla nastêpuj¹cych dróg gminnych:
Zadanie nr 1 – Budowa ul. Cichej w £azach,
Zadanie nr 2 – Budowa ul. Aronii, Agrestowej i Porzeczkowej w Mysiadle,
Zadnie nr 3 – Budowa ul. Mi³ej, ulicy bez nazwy ³¹cz¹c¹ ul. Polna z ul.
Borówki w Mysiadle,
Zadnie nr 4 – Budowa ul. Dzikiej w Nowej Iwicznej,
Zadanie nr 5 – Budowa chodnika przy ul. Nowej od ul. S³onecznej do
ul. Mleczarskiej w Starej Iwicznej,
Zadanie nr 6 –Budowa ul. Kwiatowej w Mysiadle.
zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji
w Stefanowie, Kolonii Warszawskiej, PGR £azy, Marysin cz. wsch.

66.

28 listopada
2007r.

181/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê ul. Wiejskiej w £azach.

67.

28 listopada
2007r.

182/2007

68.

28 listopada
2007r.

183/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na przebudowê ul. Borówki w Mysiadle wraz
z odwodnieniem.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê ulicy Jasnej w £azach.

69.

28 listopada
2007r.
28 listopada
2007r.

184/2007

zawarcia umowy na budowê owietlenia w ulicy Familijnej w £azach.

185/2007

zawarcia umowy na budowê owietlenia w ulicy Wiosennej w Nowej
Iwicznej.

28 listopada
2007r.
28 listopada
2007r.

186/2007

zawarcia umowy na budowê owietlenia w ulicy bocznej od ulicy
Krasickiego 37/8 w Nowej Iwicznej.
zawarcia umowy na budowê owietlenia w ulicy Cisowej w Nowej
Iwicznej.

73.

28 listopada
2007r.

188/2007

zmian w bud¿ecie gminy na 2007r.

74.

30 listopada
2007r.

189/2007

zawarcia umowy na przebudowê i nadbudowê budynku wietlicy
w £azach z przeznaczeniem na cele kulturalne.
Sporz¹dzi³a: I. Góra – Inspektor Biura Rady Gminy

55.

60.
61.
62.

70.
71.
72.

170/2007

175/2007

177/2007

187/2007

zawarcia umowy na budowê kanalizacji we W³adys³awowie i Wilczej
Górze.
zmian w bud¿ecie gminy na 2007r.
zawarcia aneksu Nr 1 do umowy RZP – 342/2/18/44/2007 z dnia
18.09.2007r.
przenoszenia wydatków w Gminnym Programie Przeciwdzia³ania
Narkomanii na rok 2007.
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Wysokoci stawek podatkowych
na 2008 rok w Gminie Lesznowola
I. Roczna wysokoæ stawek
podatku od nieruchomoci

Na Sesji w dniu 29 listopada 2007r Rada Gminy Lesznowola uchwali³a
stawki podatków lokalnych na 2008 rok.

1. od gruntów:
1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów
i budynków – od 1 m2
powierzchni

Polityka podatkowa Gminy d¹¿y do utrzymania stawek podatków na
poziomie nie zmienionym od kilku lat z niektórymi wyj¹tkami.

0,62 z³

2) pod jeziorami, zajêtych na
zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych –
od 1 ha powierzchni

3,74 z³

3) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku
publicznego – od 1 m2
powierzchni

0,20 z³

2. od budynków lub ich czêœci:
1) mieszkalnych – od 1 m 2
powierzchni u¿ytkowej
2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych
lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej – od 1 m 2
powierzchni u¿ytkowej
3) zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym – od 1 m 2
powierzchni u¿ytkowej
4) zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych –
od 1 m 2 powierzchni
u¿ytkowej
5) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego – od
1 m 2 powierzchni
u¿ytkowej

0,45 z³

16,90 z³

8,66 z³

3,61 z³
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Stawki podatku od œrodków transportowych zbli¿one s¹ do stawek
z 2007 r. Nale¿y nadmieniæ, ¿e od 1 stycznia 2008 roku nie opodatkowane s¹ samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej 3,5 tony.

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci:
1) niedostosowane do zamieszkiwania poddasza i pomieszczenia najni¿szej kondygnacji w budynkach
mieszkalnych z wyj¹tkiem pomieszczeñ przeznaczonych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.

4,00 z³

2%

II. Podatek rolny
Œrednia cena skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2007 r.
okreœlona w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17
paŸdziernika 2007r. /Monitor Polski Nr
77, poz.831/ zosta³a obni¿ona z kwoty
58,29 z³ do 30,00 z³ za 1 q.

2) grunty i budynki wykorzystywane
na potrzeby dzia³alnoœci w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej i
bezpieczeñstwa.

Cena ta stanowi podstawê do celów
wymiaru podatku rolnego na obszarze
gminy w 2008 r.

3) grunty, budynki i budowle stanowi¹ce mienie komunalne zarz¹dzane bezpoœrednio przez Gminê – do
dnia zbycia b¹dŸ obci¹¿enia prawem rzeczowym.

Stawka podatku od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych)
równa jest 75,00 z³, a od 1 ha fizycznego (dla gruntów nienale¿¹cych do gospodarstw rolnych) – 150,00 z³.

4) grunty, budynki lub ich czêœci zajête na prowadzenie dzia³alnoœci
kulturalnej.

III. Podatek leny

5) budynki lub ich czêœci zajête na
cele mieszkalne osób prawnych
koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych.

3. od budowli:
od ich wartoci okrelonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3
i ust.3-7.

Stawka podatku od nieruchomoœci wzrasta jedynie o 0,30 z³ od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej – od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

6) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi
(dr) stanowi¹ce w³asnoœæ i wspó³w³asnoœæ osób fizycznych, osób
prawnych lub jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoœci
prawnej.

Œrednia cena sprzeda¿y drewna, obliczona wed³ug œredniej ceny drewna, uzyskana przez nadleœnictwa za pierwsze
trzy kwarta³y 2007 r. okreœlona w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 22 paŸdziernika
2007 r. (Monitor Polski Nr 79, poz.846)
bêd¹ca podstaw¹ do wyliczenia podatku leœnego na 2008 r. wynios³a 147,28 z³
, a wiêc stawka podatku leœnego w 2008
r. wynosi 32,40 z³ (147,28 z³ x 0,220 m3)
od 1 ha.
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IV. Podatki od rodków transportowych
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

306,00 z³
620,00 z³
826,00 z³

d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi i rodzaju
zawieszenia:
O jezdna
Dopuszczalna masa
z zawieszeniem
Inne systemy
ca³kowita
pneumatycznym lub
zawieszenia
Liczba osi
(w tonach)
uznanym za
(w z³)
równorzêdne
nie mniej ni¿
mniej ni¿
(w z³)
12
2 osie
928,00
1.292,00
12
23
826,00
1.046,00
3 osie
23
1.046,00
1.624,00
12
25
1.236,00
1.444,00
4 osie
25
29
1.548,00
1.704,00
i wiêcej
29
1.704,00
2.530,00

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi
i rodzaju zawieszenia:
O jezdna
Dopuszczalna masa
z zawieszeniem
ca³kowita
pneumatycznym lub
Liczba osi
(w tonach)
uznanym za
równorzêdne
nie mniej ni¿
mniej ni¿
(w z³)
12
18
1.134,00
2 osie
18
31
1.236,00
31
1.456,00
12
40
1.548,00
3 osie i
wiêcej
40
1.778,00

1.032,00 z³

Inne systemy
zawieszenia
(w z³)
1.236,00
1.340,00
1.994,00
1.778,00
2.582,00

3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
b) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi
i rodzaju zawieszenia:
O jezdna
Dopuszczalna masa
z zawieszeniem
ca³kowita
pneumatycznym lub
Liczba osi
(w tonach)
uznanym za
równorzêdne
nie mniej ni¿
mniej ni¿
(w z³)
12
25
516,00
1 o
25
722,00
12
28
620,00
28
33
772,00
2 osie
33
38
1.032,00
38
1.184,00
12
38
928,00
3 osie
i wiêcej
38
1.134,00

412,00 z³

4. Od autobusów o liczbie miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30
b) równej lub wy¿szej ni¿
30

620,00 z³
1.134,00 z³

V. Dzienna stawka
op³aty targowej
1) przy sprzeda¿y dokonywanej z rêki
i koszy – 4,00 z³
2) przy sprzeda¿y dokonywanej z wozów konnych, samochodów osobowych, samochodów dostawczych
i przyczep ci¹gnikowych – 10,00 z³,
3) przy sprzeda¿y dokonywanej z samochodów ciê¿arowych – 15,00 z³,
4) przy sprzeda¿y dokonywanej w innej
formie – 6,00 z³.
Op³ata pobierana jest bezpoœrednio na miejscu, w którym prowadzona jest sprzeda¿ przez inkasentów.
Dowodem uiszczenia op³aty jest pokwitowanie urzêdowe wystawione
przez inkasenta.

Podatek od nieruchomoœci,
rolny, leœny, od œrodków transportowych oraz op³ata targowa
p³atna jest do kasy lub na rachunek bankowy Urzêdu Gminy
Lesznowola:
55 8022 0000 0000 0257 2000 0018
Osoby fizyczne maj¹ mo¿liwoœæ dokonania wp³at podatku
od nieruchomoœci, rolnego, leœnego i op³aty targowej u so³tysów
wsi w terminie p³atnoœci rat danego roku tj. 15 marca, 15 maja,
15 wrzeœnia i 15 listopada.

Inne systemy
zawieszenia
(w z³)
620,00
826,00
722,00
876,00
1.330,00
1.752,00
1.134,00
1.340,00
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Zamelduj siê!
lub z³ó¿ NIP
W gminie Lesznowola powstaj¹ coraz piêkniejsze budynki mieszkalne,
do których nale¿y doprowadziæ wodê,
kanalizacjê, wybudowaæ drogi, chodniki i oœwietlenie. Liczba mieszkañców powoduje koniecznoœæ budowy
przedszkola i szko³y. Niestety, mimo
wzrastaj¹cej liczby osób zamieszkuj¹cych w nowo wybudowanych budynkach nie wzrastaj¹ dochody gminy Lesznowola. Jednym ze znacz¹cych
dochodów gminy jest udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych,
który p³aci ka¿da osoba pracuj¹ca.
Je¿eli mieszkaniec gminy nie jest zameldowany na jej terenie rozlicza siê
z dochodów rocznych (PIT) w Urzêdzie Skarbowym w miejscu zamieszkania. Najczêœciej jest to Warszawa,
której bud¿et mieszkañcy ci zasilaj¹.
Na gminy scedowano wiele nowych obowi¹zków wi¹¿¹cych siê z dodatkowymi kosztami. Nie id¹ za tym
niestety odpowiednie subwencje bud¿etowe. Gmina ma wiêc oczywisty,
finansowy interes w tym aby wszystkie osoby fizyczne bêd¹ce podatnikami podatku dochodowego zamieszkuj¹ce faktycznie na terytorium gminy, ale nie zameldowane w gminie
Lesznowola, sk³ada³y roczne zeznania
podatkowe (PIT) w Urzêdzie Skarbowym w Piasecznie. Wystarczy z³o¿yæ
druk NIP 3 do Urzêdu Skarbowego w
Piasecznie podaj¹c miejsce faktycznego zamieszkania.(Meldunek na terenie gminy nie jest konieczny).

Podatniku!!
Zadbaj zatem o swój w³asny interes spo³eczny, bowiem to czy gmina
znajdzie pieni¹dze na poprawê naszego ¿ycia czy nie, w du¿ej mierze zale¿y od Ciebie.
Istniej¹ dwie mo¿liwoœci zwiêkszenia dochodów gminy:
1. Meldunek sta³y na terenie gminy.
2. Z³o¿enie druku NIP 3 w Urzêdzie
Skarbowym w Piasecznie.
Wed³ug szacunków na terenie gminy Lesznowola zamieszkuje bez sta³ego meldunku oko³o 5.000 (s³ownie:
piêæ tysi¹cy) mieszkañców.
El¿bieta Ob³uska
Skarbnik Gminy
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Kiedy nale¿y zap³aciæ podatek
Kupno placu, domu, wybudowanie nowego budynku, zmiana
sposobu korzystania ze swego budynku czy lokalu poci¹ga za sob¹
obowi¹zek uregulowania kwestii
podatku od nieruchomoœci.
Zasadniczo obowi¹zek zap³acenia
podatku istnieje od pierwszego dnia
nastêpuj¹cego po tym miesi¹cu,
w którym powsta³y przes³anki uzasadniaj¹ce p³acenie (kupno nieruchomoœci, uzyskanie samoistnego posiadania, nabycie prawa u¿ytkowania
wieczystego itd.). Gdy ktoœ kupi nieruchomoœæ np. we wrzeœniu 2007 r.,
ma obowi¹zek p³acenia podatku od
1 paŸdziernika 2007 r. Gdy jednak
chodzi o budowany dom, wznoszon¹ budowê, budynek lub jego czêœæ,
podatek p³aci siê dopiero od 1 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku,
w którym budowa zosta³a zakoñczona albo w którym rozpoczêto u¿ytkowanie budynku lub jego czêœci
przed ostatecznym wykoñczeniem.
Kwestie te normuje ustawa z 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006r. nr 121,
poz.844 ze zm.).

Informacje i deklaracje
na formularzu
Osoby fizyczne s¹ obowi¹zane do
z³o¿enia w Urzêdzie Gminy Lesznowola informacji o nieruchomoœciach
na specjalnym formularzu okreœlonym przez Radê Gminy. Sk³ada siê
j¹ w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia okolicznoœci uzasadniaj¹cych
powstanie obowi¹zku podatkowego
lub od dnia zaistnienia zdarzenia
maj¹cego wp³yw na wysokoœæ opodatkowania (bez oczekiwania na wezwanie ze strony gminy). Z³o¿enie informacji jest niezbêdne tak¿e w razie wygaœniêcia obowi¹zku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomoœci. W razie sprzeda¿y lub
darowizny nieruchomoœci obowi¹zek podatkowy dotychczasowego
w³aœciciela wygasa z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym mia³o miejsce to zdarzenie. Je¿eli obowi¹zek uiszczenia podatku usta³
w trakcie roku podatkowego, poda-

tek p³aci siê proporcjonalnie tylko za
czêœæ roku podatkowego.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spó³ki nieposiadaj¹ce
osobowoœci prawnej, jednostki organizacyjne Agencji W³asnoœci Rolnej
Skarbu Pañstwa i jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych sk³adaj¹ deklaracjê do 15 stycznia danego
roku podatkowego, je¿eli obowi¹zek
powsta³ po tym dniu – w terminie 14
dni od dnia zaistnienia okolicznoœci
uzasadniaj¹cych powstanie tego obowi¹zku. W przypadku zaistnienia zdarzenia maj¹cego wp³yw na wysokoœæ
opodatkowania w danym roku, nale¿y odpowiednio skorygowaæ deklaracje.

Terminy zap³aty podatku
Poza z³o¿eniem deklaracji, osoby
prawne, jednostki organizacyjne
Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa i Lasów Pañstwowych oraz spó³ki nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej niepañstwowych jednostek organizacyjnych (spó³ki cywilne, jawne,
komandytowe) – obowi¹zane s¹ tak¿e do wp³acenia bez wezwania obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomoœci. Wp³aty nale¿y dokonaæ
na rachunek bankowy Urzêdu Gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowi¹zku podatkowego
do 15 ka¿dego miesi¹ca.
Podatek od nieruchomoœci na rok
podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce
po³o¿enia przedmiotów opodatkowania. Podatek zaœ p³atny jest w czterech ratach: do 15 marca, do 15 maja,
do 15 wrzeœnia i do 15 listopada ka¿dego roku. P³atny jest na rachunek
bankowy w kasie urzêdu lub u inkasentów (so³tysów wsi), którym Rada
Gminy zarz¹dzi³a pobór podatków.
Za niedope³nienie obowi¹zku
zg³oszenia nieruchomoœci, obowi¹zku zg³oszenia zmian maj¹cych wp³yw
na jego wysokoœæ, za niep³acenie podatku grozi odpowiedzialnoœæ karna
skarbowa.
Regina B¹k
Kierownik RRP i O
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Zwracam siê z gor¹c¹ proœb¹ o udzielenie pomocy s¹siedzkiej,
szczególnie ludziom starszym.
Apelujê do wszystkich Pañstwa o niezw³oczne zg³oszenie siê
z wnioskiem o wymianê dowodu.
W Urzêdzie Gminy w Lesznowoli wnioski o wydanie dowodu osobistego nale¿y sk³adaæ w pokoju nr 104, I p. (USC) w godzinach: w
poniedzia³ek 9:30-17:00, od wtorku do pi¹tku 8:00-16:00.

Stare dowody
osobiste
do wymiany!
Przypominamy o obowi¹zku wymiany dowodów osobistych wydanych przed 1 stycznia
2001r.

Ewa Lewandowska
kierownik USC

W celu otrzymania nowego dowodu nale¿y osobiœcie z³o¿yæ wniosek, który mo¿na pobraæ i wype³niæ na miejscu w urzêdzie gminy. Do wniosku o wydanie (wymianê) dowodu osobistego nale¿y do³¹czyæ:
– dwie aktualne, wyraŸne fotografie o wymiarach
3,5 x 4,5 cm, przedstawiaj¹ce osobê z widocznym lewym uchem, bez nakrycia g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami
– dowód uiszczenia op³aty za wydanie dowodu
osobistego 30 z³ (kwit op³aty wypisywany jest przy
sk³adaniu wniosku – op³atê dokonuje siê w kasie
urzêdu)
– odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku
osób które nie wst¹pi³y w zwi¹zek ma³¿eñski; pozosta³e osoby - odpis aktu ma³¿eñstwa z adnotacj¹ o aktualnie u¿ywanym nazwisku, a na ¿¹danie organu tak¿e poœwiadczenie obywatelstwa
polskiego lub inny dokument potwierdzaj¹cy posiadanie polskiego obywatelstwa, je¿eli dane zawarte w dokumentach budz¹ w¹tpliwoœci co do
obywatelstwa osoby.

Uwaga!
W sytuacji, gdy wnioskodawca z przyczyn zdrowotnych nie jest w stanie przybyæ do urzêdu, prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia procedury z³o¿enia wniosku.
Telefon: (022) 757-93-40, 757-93-41, 757-93-42,
757-92-71 + nr wewnêtrzny 122.

Szanowni
Mieszkañcy
Gminy
Lesznowola!
31 grudnia 2007r. up³ywa termin sk³adania wniosków o wymianê „starych”
dowodów osobistych. Jest wiêc ju¿
niewiele czasu a do wymiany pozosta³o oko³o 1000 ksi¹¿eczkowych dokumentów!
Od pocz¹tku akcji wymiany dowodów
prowadzimy akcjê informacyjn¹.

We wszystkich so³eckich gablotach
znajduj¹ siê zawiadomienia o obowi¹zku wymiany dokumentów i sposobie
za³atwienia wymaganych formalnoœci.
Apelujê o ich czytanie, poniewa¿ mog¹
siê tam pojawiæ równie¿ informacje o
dodatkowych dniach lub godzinach
przyjmowania wniosków np. referat dowodów osobistych by³ czynny w soboty
– 1-go i 15-go grudnia.
Ksiê¿a Proboszczowie miejscowych
parafii na proœbê Pani Wójt równie¿ s³u¿yli pomoc¹ poprzez og³oszenia parafialne, umieszczenie ulotek informacyjnych
w parafialnych gablotach. W sierpniu po
niedzielnych nabo¿eñstwach z inicjatywy urzêdu, zawodowy fotograf wykony-

wa³ chêtnym osobom wymagane do dowodu zdjêcia.
W uzasadnionych przypadkach, gdy
wnioskodawca z przyczyn zdrowotnych
nie mo¿e zg³osiæ siê osobiœcie w celu
z³o¿enia wniosku, pracownicy urzêdu
je¿d¿¹ do jego miejsca zamieszkania.
Ze strony pracowników Urzêdu Gminy Lesznowola mog¹ Pañstwo zawsze liczyæ na pomoc w wype³nieniu niezbêdnych formularzy przy sk³adaniu wniosku.
Myœlê, ¿e tylko od woli ka¿dego z
Pañstwa zale¿y, czy w ustawowym terminie 01.04.2008 r. bêd¹ Pañstwo posiadaczami wa¿nego dowodu osobistego.
Ewa Lewanowska
kierownik USC
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Regulamin
Czystoci
i Porz¹dku
obowi¹zuje
Szanowni Mieszkañcy
Gminy Lesznowola!
Uprzejmie informujê, ¿e Uchwa³¹
Nr 85/VIII/ 2007 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 czerwca 2007r, przyjêty zosta³ Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku w Gminie Lesznowola.
Uchwa³a zosta³a opublikowana
w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Mazowieckiego Nr 187 dnia 19 wrzeœnia
2007 i obowi¹zuje ju¿ od pocz¹tku paŸdziernika .
Kolorowa broszura z tekstem Regulaminu dotrze do Pañstwa razem z Biuletynem Informacyjnym Gminy Lesznowola.
Dokument ten okreœla szczegó³owe
zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie gminy i w miejscach publicznych oraz dotyczy wszystkich osób przebywaj¹cych na terenie gminy.

Prawo do informacji o œrodowisku jest
jednym z najwa¿niejszych instrumentów
ochrony œrodowiska. Jest tak¿e niezbêdnym elementem „udzia³u spo³eczeñstwa”,
a wiêc wp³ywania przez spo³eczeñstwo,
obywateli i ich grupy na procesy podejmowania decyzji, których skutki maj¹
znaczenie dla œrodowiska. Informacja o
œrodowisku mo¿e byæ samoistnym narzêdziem ochrony œrodowiska.
Jawnoœæ informacji dotycz¹cych oddzia³ywania na œrodowisko mo¿e mieæ
tak¿e wp³yw na przedsiêbiorców, którzy
w trosce o pozytywny wizerunek w
oczach klientów, zmieniaj¹ stosowan¹
technologiê na mniej uci¹¿liw¹ dla œrodowiska. Praktyka krajów, w których
wprowadzono skuteczne prawo dostêpu
do informacji o œrodowisku, potwierdza
spostrze¿enie, ¿e jest to niezwykle skuteczny instrument ochrony œrodowiska.
Omawiana instytucja dostêpu do informacji polega na uzyskaniu informacji poza tocz¹cym siê postêpowaniem administracyjnym – jest wiêc niezale¿na od prawa dostêpu stron postêpowania do akt sprawy.
W polskim prawie kwestie dostêpu do
informacji o œrodowisku uregulowane s¹
w art. 19-30 ustawy z dnia 27 kwietnia
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W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ zatem do:
• utrzymania na terenie swoich nieruchomoœci porz¹dku, czystoœci, nale¿ytego stanu sanitarno-higienicznego( usuwanie na bie¿¹co odpadów
komunalnych sta³ych, wykonywanie
zabiegów agrotechnicznych i porz¹dkowych na terenach zielonych i gruntach rolnych;
• prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów;
• oznakowanie posesji numerem porz¹dkowym.
W okresie zimowym ka¿dy w³aœciciel
posesji ma obowi¹zek uprz¹tania œniegu,
b³ota , lodu i innych zanieczyszczeñ
z chodnika po³o¿onego bezpoœrednio
przy granicy nieruchomoœci oraz usuwania sopli i nawisów œniegu z dachu stwarzaj¹cych zagro¿enie dla przechodniów.
Mieszkañcy gminy maj¹ obowi¹zek
zawarcia umów na odbiór odpadów.
Odbiór odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z nieruchomoœci zapewnia jej w³aœciciel poprzez zawarcie
umowy z Przedsiêbiorc¹ posiadaj¹cym
stosowne zezwolenie Wójta Gminy Lesznowola na prowadzenie dzia³alnoœci.

W³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest tak¿e do udokumentowania korzystania z takich us³ug oraz przechowywania faktur potwierdzaj¹cych korzystanie z us³ug przez okres jednego roku.
W³aœciciele nieruchomoœci uchylaj¹cy
siê od zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych sta³ych lub nieczystoœci ciek³ych, wnosz¹ op³aty ustalone
w drodze decyzji administracyjnej.
Od stycznia 2008 r. Komisja ds. porz¹dku i czystoœci Gminy Lesznowola
bêdzie przeprowadzaæ czynnoœci kontrolne z wykonywania obowi¹zków
uchwalonego regulaminu. Wobec osób
uchylaj¹cych siê od przestrzegania tych
zapisów wyci¹gane bêd¹ prawne konsekwencje.
Regulamin znajduje siê równie¿ na
stronie internetowej urzêdu www.lesznowola.waw.pl
Zachêcam zatem Szanownych Pañstwa do lektury Regulaminu i respektowania zapisów tego aktu prawa miejscowego.
Z powa¿aniem
Marzena Chmiel
Kierownik Referatu
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa

Dostêp do informacji o rodowisku
2001r. – Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U.
z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z póŸn. zm.).
Bierne udostêpnianie informacji polega na tym, ¿e organ przekazuje j¹ na wniosek zainteresowanej osoby. Natomiast
czynne udostêpnianie polega na gromadzeniu i przetwarzaniu przez organ administracji pewnych danych w celu udostêpniania ich spo³eczeñstwu oraz na ich aktywnym rozpowszechnianiu (np. poprzez
umieszczanie na stronach internetowych).
Przepisy ustawy – Prawo ochrony
œrodowiska dotycz¹ce procedury udzia³u spo³eczeñstwa przewiduj¹ równie¿
udostêpnianie informacji w zwi¹zku z
prowadzonym przez organ postêpowaniem, tj. procedur¹ udzia³u spo³eczeñstwa. Stosowanie tej procedury wymagane jest przy wydawaniu okreœlonych
decyzji administracyjnych, w tym decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê planowanego
przedsiêwziêcia.
Procedura ta sk³ada siê z umieszczenia informacji w publicznie dostêpnym

wykazie oraz z podania do publicznej
wiadomoœci informacji o:
a. umieszczeniu w publicznie dostêpnym wykazie danych o wniosku o
wydaniu decyzji, o raporcie o oddzia³ywaniu na œrodowisko, o postanowieniach organów opiniuj¹cych oraz o
postanowieniu organu prowadz¹cego
postêpowanie dotycz¹cym obowi¹zku sporz¹dzenia raportu.
b. mo¿liwoœci zapoznania siê z dokumentacj¹ sprawy,
c. mo¿liwoœci sk³adania uwag i wniosków.
Udostêpnieniu podlegaj¹ wszystkie
informacje w postaci dokumentów, a tak¿e danych gromadzonych w formie pisemnej lub elektronicznej na informatycznych noœnikach danych, dotycz¹ce:
stanu elementów przyrodniczych œrodowiska i ich wzajemnego oddzia³ywania;
emisji oraz dzia³añ i œrodków wp³ywaj¹cych lub mog¹cych wp³yn¹æ na œrodowisko; wp³ywu stanu œrodowiska na zdrowie i warunki ¿ycia ludzi oraz na zabytki;
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dzia³añ oraz œrodków maj¹cych na celu
ochronê œrodowiska; planów, programów oraz analiz finansowych zwi¹zanych z podejmowaniem rozstrzygniêæ
istotnych dla ochrony œrodowiska; raportów dotycz¹cych realizacji przepisów o
ochronie œrodowiska.

Zgodnie z art. 9 ustawy – Prawo
ochrony œrodowiska, prawo do informacji przys³uguje ka¿demu. Oznacza to
ka¿d¹ osobê fizyczn¹ lub prawn¹, a tak¿e jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej.

Wszystkie zgromadzone informacje o
œrodowisku na terenie Gminy Lesznowola mo¿ecie Pañstwo przegl¹daæ na stronie www.lesznowola.sios.pl.

Zalewana dzia³ka

przepisy tzw. prawa s¹siedzkiego i wykazaæ, i¿ dzia³ania s¹siada spowodowa³y szkodê, która poniós³.
2) zwróciæ siê do Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego:
Je¿eli na podwy¿szonej dzia³ce trwa
ju¿ proces budowlany budynku mieszkalnego, inspektor nadzoru budowlanego,
jako organ kontrolny, interweniuj¹c
powinien sprawdziæ, czy realizowana
inwestycja jest zgodna z decyzj¹ pozwolenia na budowê. Je¿eli wystêpuje znaczna ró¿nica, wskutek bezprawnego nawiezienia ziemi i zmiany rzêdnych, to
fakt ten jest podstaw¹ do podwa¿enia
zgodnoœci realizacji budowy z decyzj¹
pozwolenia na budowê.
3) zwróciæ siê do wójta ( burmistrza)
gminy:
Z³o¿enie wniosku o zak³óceniu stosunków wodnych powoduje wszczêcie
postêpowania administracyjnego. Po
zawiadomieniu wszystkich stron, wyznaczany jest termin przeprowadzenia oglêdzin w terenie. Oglêdziny w terenie koñcz¹ siê sporz¹dzeniem protoko³u. Po
przeprowadzeniu oglêdzin, w przypadku braku mo¿liwoœci podjêcia jednoznacznej decyzji w sprawie, powo³ywani s¹ specjaliœci w zakresie hydrogeologii, którzy opracowuj¹ ekspertyzê
okreœlaj¹c¹ wp³yw podwy¿szenia dzia³ki na zak³ócenie stosunków wodnych na
danym terenie. Taka ekspertyza jest podstaw¹ dla Urzêdu do wydania decyzji administracyjnej.
Decyzja okreœla termin przywrócenia
stanu pierwotnego dzia³ki lub nakazuje
zamontowanie urz¹dzeñ zapobiegaj¹cych szkodom – w przypadku stwierdzenia zmiany stosunków wodnych na omawianym terenie ze szkod¹ dla gruntów
s¹siednich lub te¿ umarza postêpowanie, w przypadku nie stwierdzenia ich naruszenia.
Je¿eli decyzja nie zostanie wykonana w terminie stosowane s¹ przepisy
Ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji tj. upomnienie
i na³o¿enie grzywny ( mo¿e byæ nak³adana kilkakrotnie w tej samej lub wy¿szej

kwocie – jednorazowo do 5.000 z³).
Grzywna nie uiszczona w terminie podlega œci¹gniêciu w trybie egzekucji nale¿noœci pieniê¿nych przez Urz¹d Skarbowy. Je¿eli nak³adanie grzywny nie jest
skuteczne mo¿e zostaæ zastosowane
wykonanie zastêpcze decyzji.
Aby zapobiec tym problemom, przed
nabyciem dzia³ki, powinniœmy zwróciæ
uwagê na kilka podstawowych aspektów.
Du¿e znaczenie ma zarówno uzbrojenie terenu, jak te¿ mo¿liwoœci planowania architektury, a tak¿e warunki przyrodnicze tj. woda gruntowa i mikroklimat. Warto pokusiæ siê o zatrudnienie
geologa, by zbada³ grunt, okreœli³ poziom wód gruntowych i sprawdzi³ jakoœæ
ziemi, wskazuj¹c na tej podstawie najlepsze miejsce pod budowê domu.
Ponadto nabywaj¹c dzia³kê, z zamiarem budowy na niej domu mieszkalnego,
która by³a do niedawna ziemi¹ u¿ytkowan¹ rolniczo, nale¿y pamiêtaæ, ¿e tereny rolnicze by³y zmeliorowane i pod ziemi¹ istnia³ system s¹czków i zbieraczy,
które odprowadza³y wodê do pobliskiego rowu melioracyjnego lub do rzeki.
Zmieniaj¹c u¿ytkowanie terenu z rolniczego na budowlany, trzeba pamiêtaæ,
i¿ rzecz¹ bezwzglêdnie konieczn¹,
przed rozpoczêciem procesu budowlanego jest dokonanie przebudowy systemu melioracyjnego ( tj. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ze Starostwa
Powiatowego ). Przerwany system melioracyjny powodowa³ bêdzie zalewanie
naszej dzia³ki, a tak¿e dzia³ek s¹siednich.
Nawo¿enie ziemi i podwy¿szanie terenu wydaje siê czêsto prostym sposobem ochrony nieruchomoœci przed zalewaniem, w porównaniu z przebudow¹
systemu melioracyjnego na podstawie
uzyskanych stosownych pozwoleñ. Rodzi jednak o wiele wiêcej problemów
i jest niezgodne z obowi¹zuj¹cym prawem.

Problemem, który w ostatnim czasie
dotyka teren naszej Gminy jest nawo¿enie ziemi i podwy¿szanie terenów nieruchomoœci przez ich w³aœcicieli. Nawo¿ona ziemia podwy¿szaj¹c teren dzia³ki
ma chroniæ j¹ przed zalewaniem.
Jednak¿e, bardzo czêsto, w wyniku
takich dzia³añ dochodzi do naruszenia
stosunków wodnych na gruncie i do zalewania s¹siednich nieruchomoœci. W³aœciciele posesji s¹siaduj¹cych z podwy¿szon¹ dzia³k¹ ponosz¹ szkody i nie mog¹
u¿ytkowaæ swojej nieruchomoœci we
w³aœciwy sposób.
Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo
wodne,w³aœciciel nie mo¿e zmieniaæ stanu wody na gruncie, a zw³aszcza kierunku odp³ywu znajduj¹cej siê na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odp³ywu ze Ÿróde³ ze szkod¹ dla gruntów s¹siednich.
Ponadto, zgodnie z art. 5ust.1 Prawa
budowlanego oraz § 28 i § 29 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie, dzia³ka budowlana, na której sytuowane s¹ budynki, powinna byæ wyposa¿ona w kanalizacjê umo¿liwiaj¹c¹ odprowadzenie wód
opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnosp³awnej. W razie braku
mo¿liwoœci przy³¹czenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnosp³awnej, dopuszcza siê odprowadzanie wód opadowych na w³asny teren nieutwardzony, do
do³ów ch³onnych lub do zbiorników retencyjnych. Dokonywanie zmiany naturalnego sp³ywu wód opadowych w celu
kierowania ich na teren s¹siedniej nieruchomoœci jest zabronione.
W³aœciciel zalewanego gruntu mo¿e
wyst¹piæ do:
1) s¹du cywilnego z powództwem o
ochronê w³asnoœci:
Poszkodowany mo¿e dochodziæ swoich praw na drodze na drodze procesu
cywilnego. Powód mo¿e powo³aæ siê na

Weronika Kobza
Referat Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa

Joanna Piwowarska
Inspektor
w Referacie Ochrony Œrodowiska
i Rolnictwa
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Na podstawie art. 20 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ostatnim czasie Rada Gminy Lesznowola podjê³a uchwa³y w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla:
– czêœci obrêbu Stara Iwiczna (Uchwa³a Nr 115/XI/2007),
– czêœci obrêbu Nowa Iwiczna (Uchwa³a Nr 116/XI/2007),
– czêœci obrêbu Nowa Iwiczna (Uchwa³a Nr 117/XI/2007),
– czêœci obrêbu Stefanowo (Uchwa³a
Nr 118/XI/2007),
– czêœci obrêbu Jazgarzewszczyzna
(Uchwa³a Nr 119/XI/2007),
– czêœci obrêbu Nowa Wola (Uchwa³a
Nr 120/XI/2007),
– czêœci obrêbu PGR i Radiostacja £azy
(Uchwa³a Nr 121/XI/2007),
– czêœci obrêbu Wilcza Góra (Uchwa³a
Nr 137/XII/2007),
– czêœci obrêbu Marysin (Uchwa³a
Nr 138/XII/2007).

Zmiana miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
Podjêcie Uchwa³ jest nastêpstwem
wyst¹pienia z wnioskiem o zmianê planu zagospodarowania przestrzennego
mieszkañców.
Uchwa³y Rady Gminy dotycz¹ce wsi
Stefanowo i Jazgarzewszczyzna maj¹ na
celu zmianê terenów leœnych na tereny
zabudowy mieszkaniowej. Powy¿sze tereny leœne znajduj¹ siê w posiadaniu prywatnych w³aœcicieli. Na dzieñ dzisiejszy
zgodnie z obowi¹zuj¹cym planem zagospodarowania inwestowanie na tych terenach nie jest mo¿liwe, ze wzglêdu na
dotychczasowe u¿ytkowanie – las bez
prawa zabudowy.
Celem zmiany planów na pozosta³ych
terenach: czêœci obrêbu Nowa Wola,
PGR i Radiostacja £azy, Wilcza Góra, Marysin, jest uszczegó³owienie ustaleñ pla-

Nadawanie nazw
drogom gminnym i wewnêtrznym
W uprawnienie do podejmowania
uchwa³ w sprawach herbu gminy, nazw
ulic i placów bêd¹cych drogami publicznymi lub nazw dróg wewnêtrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych s¹ wyposa¿one rady gmin.
Drogami wewnêtrznymi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych s¹ drogi niezliczone do ¿adnej kategorii dróg publicznych, w szczególnoœci drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych
i leœnych, dojazdowe do obiektów u¿ytkowanych przez przedsiêbiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pêtle autobusowe.
Naczelny S¹d Administracyjny wyrokiem syg.II OSP 2/05 uzna³, i¿ ustawowe
okreœlenie ulicy odnosi siê do ulic publicznych jak równie¿ wewnêtrznych,
m.in.osiedlowych. Nadanie nazw wszystkim drogom niew¹tpliwie ma na celu rozwi¹zanie problemu z adresami domów
usytuowanych przy tych drogach oraz dla
ró¿nego rodzaju ewidencji i planowania.
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Zgodnie z art.8 ust.1a ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych
podjêcie przez radê gminy uchwa³y
w sprawie nadania nazwy drodze wewnêtrznej wymaga uzyskania pisemnej
zgody w³aœcicieli terenów, na których
jest ona zlokalizowana (art.8 ust.1a
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych).
Oznacza to, ¿e w³aœciciele prywatnej
drogi winni z³o¿yæ zgodny wniosek
o nadanie nazwy wraz z podaniem propozycji oczekiwanej nazwy.
Bardziej z³o¿on¹ procedurê posiada nadawanie nazw drogom gminnym.
Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych – do
dróg gminnych zalicza siê drogi o znaczeniu lokalnym niezliczone do innych
kategorii, stanowi¹ce uzupe³niaj¹c¹
sieæ dróg s³u¿¹cych miejscowym potrzebom, z wy³¹czeniem dróg wewnêtrznych.
Zaliczenie do kategorii dróg gminnych nastêpuje równie¿ w drodze uchwa³y rady gminy – jednak¿e dopiero po zasiêgniêciu opinii w³aœciwego zarz¹du

nów poprzez okreœlenie przeznaczenia
terenów, warunków ich wykorzystania
i zabudowy.
Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego okreœlaj¹ tereny przeznaczone pod us³ugi, us³ugi oœwiaty, zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹, jak
i pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, a tak¿e uwzglêdniaj¹ istniej¹cy
przebieg mediów. Ponadto ustalaj¹ linie
rozgraniczaj¹ce dróg istniej¹cych i projektowanych.
mgr Ewa Gurtowska
mgr Rados³aw D¹browski
Referat Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego

powiatu – w tym przypadku Zarz¹du
Powiatu Piaseczyñskiego.
Dopiero po zakoñczeniu pe³nej procedury zwi¹zanej z zaliczeniem drogi do
kategorii dróg gminnych rada gminy
mo¿e podj¹æ uchwa³ê o nadaniu nazw
tym drogom.
Propozycje nazw dróg gminnych
mog¹ byæ równie¿ zg³aszane przez
mieszkañców danego rejonu.
Pragnê przy tym wskazaæ, i¿ zgodnie
nadal obowi¹zuj¹cym Zarz¹dzeniem
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia
28 czerwca 1968 r. – o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom
i placom oraz numeracji nieruchomoœci
przy ustaleniu nazw ulic (placów) nale¿y
uwzglêdniæ:
– tradycje nazewnicze przyjête w danym rejonie,
– cechy charakterystyczne dla danej ulicy czy placu,
– jednolity charakter nazewnictwa
ulic w danym rejonie, np. nazwiska pisarzy i uczonych, nazwy zawodów, nazwy roœlin itp.
Wskazane jest stosowanie w szerokim
zakresie nazw przymiotnikowych od
wyrazów powszechnie znanych. Nale¿y
unikaæ nadawania nazw pochodz¹cych
od osób ¿yj¹cych.
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Jednoczeœnie nie nale¿y nadawaæ
nazw:
– ju¿ zastosowanych jako nazwy innych
ulic, ani te¿ nazw o podobnym znaczeniu, pisowni lub brzmieniu wyrazów wystêpuj¹cych ju¿ w istniej¹cych
nazwach ulic,
– zawieraj¹cych w sobie elementy i skojarzenia o ujemnym znaczeniu (oœmieszaj¹ce, poni¿aj¹ce).
W tym miejscu pragnê równie¿ poinformowaæ, i¿ zgodnie z art.47a znowelizowanej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity z 2005 r., Nr 240, poz. 2027) do
zadañ gminy nale¿y :
– umieszczanie i utrzymywanie w nale¿ytym stanie tabliczek z nazwami
ulic i placów w miastach oraz innych
miejscowoœciach na obszarze gminy,
– ustalanie numerów porz¹dkowych
nieruchomoœci zabudowanych oraz

nieruchomoœci przeznaczonych pod
zabudowê zgodnie z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a tak¿e prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porz¹dkowej nieruchomoœci.
Natomiast w³aœciciele nieruchomoœci
zabudowanych oraz nieruchomoœci przeznaczonych pod zabudowê zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego s¹ obowi¹zani umieœciæ na nieruchomoœci, w miejscu widocznym, tabliczkê z numerem porz¹dkowym tej nieruchomoœci oraz utrzymywaæ j¹ w nale¿ytym stanie ( art.47b wy¿ej przywo³anej ustawy).
W miejscowoœciach posiadaj¹cych ulice – na tabliczce z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci powinna byæ podana równie¿ nazwa ulicy, a w miejscowoœciach bez nazw ulic – nazwa miejscowoœci.

Je¿eli budynek jest po³o¿ony w g³êbi
nieruchomoœci ogrodzonej od ulicy –
tabliczkê z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci umieszcza siê równie¿ na
ogrodzeniu.
Jednoczeœnie uprzejmie informujê,
i¿ w najbli¿szym czasie bêdzie mo¿liwy
do nabycia w kancelarii tutejszego Urzêdu – nowy plan Gminy Lesznowola.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Geodezji i Gospodarki
Gruntami Urzêdu Gminy Lesznowola
(pokój nr 21, tel. (022) 757 94 19).
Z powa¿aniem
Gra¿yna Brzozowska
Kierownik Referatu Geodezji
i Gospodarki Gruntami

Jak za³o¿yæ
firmê ?
Jedn¹ z pierwszych decyzji, jakie musi
podj¹æ przysz³y przedsiêbiorca, jest wybór formy dzia³alnoœci gospodarczej. Jeœli chce dzia³aæ samodzielnie, to mo¿e
zdecydowaæ siê na prowadzenie jej pod
w³asnym nazwiskiem, jednoosobow¹
spó³kê kapita³ow¹ czy mo¿e za³o¿yæ fundacjê. Jeœli chce wspó³dzia³aæ z innymi
podmiotami, wówczas mo¿e wybraæ formê spó³ki handlowej czy spó³dzielni.
Przedsiêbiorc¹ w rozumieniu prawa dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. z 1999r.
nr 101, poz.1178) jest osoba fizyczna,
osoba prawna oraz niemaj¹ca osobowoœci prawnej spó³ka prawa handlowego,
która zawodowo, we w³asnym imieniu
podejmuje i wykonuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹, czyli zarobkow¹ dzia³alnoœæ
wytwórcz¹, handlow¹, budowlan¹ czy
us³ugow¹ albo polegaj¹c¹ na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i eksploatacji zasobów naturalnych – wykonywan¹
w sposób zorganizowanych i ci¹g³y.
Oznacza to, ¿e przedsiêbiorc¹ mo¿e
zostaæ m.in. :
– osoba fizyczna,
– spó³ka osobowa (jawna, komandytowa, partnerska i komandytowo-akcyjna),
– spó³ka kapita³owa (spó³ka z o.o. lub
spó³ka akcyjna),
– spó³dzielnia,

SEAT
MARCPOL
Otwarcie nowych obiektów na terenie Gminy Lesznowola

– fundacja,
– samodzielny publiczny zak³ad opieki
zdrowotnej.
Szczególn¹ form¹ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej jest spó³ka cywilna. Prawo dzia³alnoœci gospodarczej
przewiduje wyraŸnie, ¿e w tym przypadku przedsiêbiorcami s¹ poszczególni
wspólnicy, a nie sama spó³ka.
Ci, którzy chc¹ samodzielnie rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ albo zostaæ
wspólnikami w spó³ce cywilnej, zg³aszaj¹ to w gminie. Ka¿da z tych osób musi
przyjœæ æ do urzêdu gminy w³aœciwego
dla swojego miejsca zamieszkania. Za
wpis w ewidencji gminy trzeba zap³aciæ
100 z³, za ka¿d¹ jego zmianê 50 z³.
W pozosta³ych przypadkach œwie¿o
upieczony przedsiêbiorca (spó³ka osobowa, spó³ka kapita³owa, spó³dzielnia itd.)
musi zarejestrowaæ siê w Krajowym Rejestrze S¹dowym. Rejestr prowadzi s¹d
gospodarczy w³aœciwy dla siedziby

przedsiêbiorcy. Pierwszy wpis w s¹dowym rejestrze przedsiêbiorców kosztuje 1000 z³, kolejne – 400 z³. Wiêkszoœæ
wpisów w rejestrze przedsiêbiorców
trzeba publikowaæ w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym.
Nie dotyczy to natomiast wpisów
w ewidencji gminnej. Za og³oszenie
w monitorze p³ac¹ z regu³y sami przedsiêbiorcy. Og³oszenie o pierwszym wpisie w KRS kosztuje 500 z³. Za ka¿de nastêpne trzeba zap³aciæ 250 z³..
Po rejestracji, czy to w s¹dzie, czy
w urzêdzie gminy, nale¿y z³o¿yæ wizytê
w siê w wojewódzkim urzêdzie statystycznym. Urz¹d nadaje przedsiêbiorcy
numer z rejestru podmiotów gospodarki narodowej – powszechnie znany jako
REGON.
Zak³adaj¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹
warto pamiêtaæ o za³o¿eniu rachunku
bankowego. Trzeba pamiêtaæ, i¿ bank
mo¿e chcieæ zobaczyæ nasze dokumenty
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(wpis do ewidencji, zaœwiadczenie
o numerze REGON), a wype³niony wniosek o otworzenie konta dobrze jest podstemplowaæ firmow¹ piecz¹tk¹.
Po za³atwieniu formalnoœci zwi¹zanych z rejestracj¹ firmy w urzêdzie gminy, uzyskaniem REGON i firmowego konta nale¿y udaæ siê do urzêdu skarbowego. Tam trzeba bêdzie przede wszystkim
poinformowaæ o rozpoczêciu dzia³alnoœci gospodarczej, wyborze formy opodatkowania i zaprowadzeniu odpowiednich ewidencji ksiêgowych. Jeœli przedsiêbiorca nie ma numeru NIP (a dotyczy
to wszystkich nowych podmiotów gospodarczych, które nie s¹ osobami fizycznymi oraz osób fizycznych, które nigdy
wczeœniej nie rozlicza³y siê z podatku dochodowego) musi wyst¹piæ o jego nada-

nie, a jeœli chce byæ podatnikiem p³atnikiem VAT – zarejestrowaæ siê dla celów
tego podatku. Osoba fizyczna, która
posiada ju¿ swój Numer Identyfikacji
Podatkowej rozpoczynaj¹c indywidualn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie musi wystêpowaæ o jego nadanie odrêbnie dla swojej firmy. Jako przedsiêbiorca ma obowi¹zek u¿ywaæ dotychczasowego numeru .
Jest on nadawany do¿ywotnio i trzeba
siê nim pos³ugiwaæ w rozliczeniach
z urzêdem skarbowym z tytu³u ka¿dego
podatku.
Rozpoczynaj¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ musi p³aciæ sk³adki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Natomiast ubezpieczenie
chorobowe jest dla niego dobrowolne
i sk³adki mo¿e zacz¹æ p³aciæ na swój

Najczêciej wystêpuj¹ce problemy
w procesie rejestracji pojazdów
Nabycie w³asnoci pojazdu
– obowi¹zek badania podstaw nabycia
w³asnoœci pojazdu w procedurze rejestracji pojazdu wynika z art. 72 ust.
pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym, który stanowi, ¿e „Rejestracji
pojazdu dokonuje siê na podstawie
… dowodu w³asnoœci pojazdu lub
dokumentu stwierdzaj¹cego powierzenie pojazdu, o którym mowa w art.
73 ust. 5”. Powy¿sze implikuje koniecznoœæ zbadania prawid³owoœci
zdarzeñ prawnych stanowi¹cych podstawê przeniesienia w³asnoœci. Zatem
urzêdnik dokonuj¹cy rejestracji pojazdu zmuszony jest do ca³oœciowego zbadania treœci dokumentów
stwierdzaj¹cych nabycie pojazdu
przez stronê postêpowania. Z kolei §
4 pkt 1 rozporz¹dzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów zawiera przyk³adowe (u¿yte sformu³owanie
„ w szczególnoœci”) wymienienie dowodów w³asnoœci. W powo³anym
przepisie wymieniono nastêpuj¹ce
rodzaje dowodów w³asnoœci:
– umowa sprzeda¿y,
– umowa zamiany,
– umowa darowizny,
– umowa o do¿ywocie,
– faktura VAT,
– prawomocne orzeczenie s¹du rozstrzygaj¹ce o prawie w³asnoœci.
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Jak wczeœniej wspomniano nie jest to
katalog zamkniêty a jedynie przyk³adowy.
Taka konstrukcja procedury rejestracji pojazdu, powoduje, ¿e urzêdnik chc¹c
dokonaæ prawid³owej rejestracji pojazdu zmuszony jest siêgn¹æ do powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa
cywilnego zawartych nie tylko w podstawowym akcie normatywnym reguluj¹cym stosunki cywilnoprawne tj. kodeksie cywilnym, ale równie¿ w innych aktach normatywnych reguluj¹cych te
stosunki np. o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów.
Prawid³owa ocena tych zdarzeñ wymaga zatem znajomoœci tych uregulowañ w czêœciach dotycz¹cych przeniesienia w³asnoœci.

Umowy najczêciej wystêpuj¹ce
w obrocie pojazdami
oraz ich istotne sk³adniki:
Sprzeda¿ – wola stron co do przeniesienia w³asnoœci pojazdu oraz oznaczenie ceny.
Darowizna – oœwiadczenie darczyñcy
o przeniesieniu prawa w³asnoœci pod
tytu³em nieodp³atnym i przyjêcie darowizny przez obdarowanego.
Przew³aszczenie na zabezpieczenie kredytu – przeniesienie prawa w³asnoœci na bank lub po¿yczkodawcê i okre-

w³asny wniosek. To samo dotyczy osób
wspó³pracuj¹cych z prowadz¹cymi pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ. Prowadz¹cy
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ musi te¿ odprowadziæ sk³adkê na ubezpieczenie
zdrowotne za siebie oraz osobê wspó³pracuj¹c¹. Sk³adki trzeba p³aciæ za okres
od dnia rozpoczêcia wykonywania dzia³alnoœci do dnia zaprzestania wykonywania dzia³alnoœci.
W urzêdzie gminy przysz³y przedsiêbiorca otrzymuje informacje o kolejnoœci za³atwiania spraw zwi¹zanych z rozruchem firmy, stosowne formularze
i pomoc w ich wype³nieniu.
£ucja Jaworska
Inspektor ds. Ewidencji
Dzia³alnoœci Gospodarczej

œlenie zasad zawartego przeniesienia
w³asnoœci na przew³aszczaj¹cego /do³o¿enie warunku lub zobowi¹zanie do
zwrotnego przeniesienia w³asnoœci/.
W przypadku ¿¹dania ponownej rejestracji na przew³aszczaj¹cego okolicznoœci te podlegaj¹ badaniu.
Przejêcie przedmiotu zastawu – oœwiadczenie o przejêciu zastawu na w³asnoœæ podpisane przez zastawnika
wraz z dowodem jego otrzymania
przez zastawcê. Uwzglêdnienie opisanej formy przeniesienia w³asnoœci
pojazdu wymaga ka¿dorazowego
zbadania postanowienia s¹du o wpisie do rejestru zastawów (musi byæ
w nim wymieniona mo¿liwoœæ przejêcia przedmiotu zastawu na podstawie art. 22 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów).
Umowa komisowa – przez umowê komisu przyjmuj¹cy zlecenie (komisant)
zobowi¹zuje siê za wynagrodzeniem w zakresie dzia³alnoœci swojego przedsiêbiorstwa do kupna lub
sprzeda¿y rzeczy ruchomych na rachunek daj¹cego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu w³asnym (art. 765
k.c.). Zawarcie przedmiotowej umowy nie przenosi prawa w³asnoœci.
W wykonaniu umowy komisu najczêœciej zostaje wystawiona faktura VAT
na nabywcê pojazdu i dopiero ona
mo¿e byæ dowodem nabycia w³asnoœci pojazdu.
Orzeczenie s¹dowe – sentencja wyroku
o ustaleniu prawa w³asnoœci z klauzul¹ prawomocnoœci.
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Pe³nomocnictwo
do zarejestrowania pojazdu
Do zarejestrowania pojazdu dopuszcza siê udzielenie pe³nomocnictwa
udzielonego przez w³aœciciela pojazdu.
Zgodnie z art. 33 § 1 k.p.a. pe³nomocnikiem strony w postêpowaniu administra-

cyjnym mo¿e byæ ka¿da osoba fizyczna
posiadaj¹ca pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych. Pe³nomocnictwo dla swojej skutecznoœci wymaga formy pisemnej tzn. pod treœci¹ pe³nomocnictwa winien znajdowaæ siê podpis mocodawcy.
Treœæ pe³nomocnictwa musi obejmowaæ upowa¿nienie do wystêpowania (za-

stêpowania) strony w prowadzonym postêpowaniu sformu³owane w sposób
szczególny np. okreœlenie pojazdu, który ma byæ zarejestrowany.
Aleksandra Wysocka
G³ówny Specjalista

Nowa lokalizacja
Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Lesznowoli
Mam wielki zaszczyt i przyjemnoœæ
poinformowaæ Pañstwa, ¿e dziêki ¿yczliwoœci Samorz¹du Gminy Lesznowola
oraz Rady Gminy Lesznowola, Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Lesznowoli ma now¹ siedzibê.
Do niedawna GOPS mia³ do dyspozycji trzy pokoje w budynku Urzêdu Gminy. Przy coraz wiêkszych zadaniach
oœrodka, mog³o to stanowiæ pewne
utrudnienie dla naszych klientów.
Od blisko dwóch miesiêcy mamy
now¹ siedzibê w budynku s¹siaduj¹cym z
Urzêdem Gminy W nowym lokalu dys-

ponujemy piêcioma
pomieszczeniami,
w których pracuj¹ zarówno pracownicy
socjalni jak równie¿
pracownicy obs³uguj¹cy œwiadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, dzia³
œwiadczeñ, ksiêgowoœæ oraz przyjmuje
Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej. W budynku znajduje siê równie¿ przestronna i wygodna poczekalnia.
Mam nadziejê, ¿e nowa lokalizacja
oraz lepsze warunki sprawi¹, ¿e osobom

W dniu 27 wrzeœnia 2007 r. w Zamku
Ujazdowskim w Warszawie mia³a miejsce uroczystoœæ wrêczenia dotacji laureatom II edycji programu Rzeczpospolita Internetowa.
Prezes Fundacji Grupy TP, Pani Danuta Kowalska wspólnie z Pani¹ Ann¹ Darsk¹, Szefow¹ Przedstawicielstwa Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce wrêczy³y symboliczne czeki nagrodzonym Grupom Dzia³ania.
W sumie przekazano 100 dotacji – 90
dotacji „ma³ych” w kwocie do 15 tysiêcy
z³otych i 10 dotacji „du¿ych” w kwocie
do 30 tysiêcy z³otych. Spotkanie prowadzi³ Pan Jacek ¯akowski, znany dziennikarz i publicysta.
Wœród trzech kategorii tematycznych,
w jakich sk³adane by³y wnioski, po³owa
nagrodzonych w tym roku projektów
zostanie zrealizowana w obszarze „Edukacja i rozwój”, zaœ a¿ 38 projektów skupi siê na dzia³aniu w obszarze „Nasz region”. Temat „Tolerancji i integracji” po-

e-misja
Dobrej Woli

potrzebuj¹cym bêdzie mi³o nas odwiedzaæ, a wszystkim pracownikom jeszcze
lepiej i wydajniej pracowaæ.
mgr Lucyna O³ów
Kierownik Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Lesznowoli

dejmie zaœ 12 projektów – w tym obszarze odnotowano znacz¹cy wzrost zainteresowania w stosunku do ubieg³ego
roku.
W ramach Programu gmina Lesznowola zg³osi³a projekt pt. „e-misja Dobrej
Woli – wykorzystanie Internetu w procesie aktywizacji i integracji spo³ecznoœci lokalnej Gminy Lesznowola.”
Aplikuj¹cym by³o Stowarzyszenie na
rzecz osób upoœledzonych umys³owo
lub fizycznie Dobra Wola. OPP. Kierownikiem projektu jest p. Bo¿ena Ma³kowska – pedagog.
GRUPÊ DZIA£ANIA stanowi¹:
– Stowarzyszenie Dobra Wola, OPP
– Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Mrokowa
– Œwietlice œrodowiskowe: Lesznowola, £azy, Nowa Iwiczna, W³adys³awów,
Wólka Kosowska
Bo¿ena Ma³kowska
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we, ograniczaj¹ siê jedynie do poszukiwania sensacji. Szum medialny
zwiêksza zaniepokojenie wœród spo³eczeñstwa. Zdezorientowani ludzie
³atwo ulegaj¹ panice.

Mroków, 04-12-2007
Korzystaj¹c z zaproszenia na ³amy
Biuletynu Gminy Lesznowola chcia³abym Pañstwu przypomnieæ, ¿e jeszcze
przez dwa tygodnie trwa wspólna akcja Samorz¹du Gminy Lesznowola
i Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej SALUS – szczepieñ przeciwko
grypie dla osób, które ukoñczy³y 60
rok ¿ycia. Tegoroczna akcja cieszy siê
bardzo du¿ym powodzeniem – do tej
pory w obu Oœrodkach Zdrowia –
w Mrokowie i Magdalence zaszczepi³o siê oko³o 280 osób! Dziêki tej inicjatywie osoby z jednej z najwa¿niejszych grup ryzyka zosta³y w du¿ej mierze zabezpieczone przed zachorowaniem na tê groŸn¹ chorobê.
Wydanie Biuletynu Gminy Lesznowola o tej porze roku jest równie¿ dobr¹ okazj¹, aby przytoczyæ kilka najwa¿niejszych informacji na temat czêsto
ostatnio poruszany w mediach i wywo³uj¹cy wiele emocji – temat sepsy.
Poni¿sze informacje pochodz¹ ze
strony opracowanej pod patronatem
G³ównego Inspektora Sanitarnego
www.meningokoki.com.pl.
S³owo sepsa ci¹gle wywo³uje
dreszcz emocji, ludzie nie wiedz¹ jakie objawy s¹ charakterystyczne dla
tej choroby, co zrobiæ, gdy dojdzie do
zara¿enia meningokokami oraz w jaki
sposób zminimalizowaæ ryzyko zachorowania. Niekiedy tak¿e lekarze
maj¹ problemy z postawieniem trafnej diagnozy. W pocz¹tkowym stadium objawy sepsy przypominaj¹
przeziêbienie. Szybkie rozpoznanie
choroby ma niebagatelne znaczenie,
50 procent zgonów spowodowanych
przez sepsê ma miejsce w ci¹gu
pierwszej doby od momentu pojawienia siê objawów choroby.
Informacje pojawiaj¹ce siê w mediach nt. sepsy zazwyczaj s¹ zdawko-
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Zaka¿enia menigokokowe wywo³ywane s¹ przez bakterie zwane meningokokami, które mog¹ spowodowaæ zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Mog¹ równie¿ wywo³aæ
sepsê, czyli uogólnion¹ odpowiedŸ
organizmu na zaka¿enie.
U oko³o 20-40% zdrowych ludzi (nosicieli) meningokoki wystêpuj¹ w jamie
nosowo-gard³owej, nie powoduj¹c
¿adnych dolegliwoœci ani objawów.
Grupy najbardziej nara¿one na zachorowanie to dzieci w wieku od 0
do 4 roku ¿ycia oraz m³odzie¿.
Jednak pamiêtaæ nale¿y, ¿e zachorowaæ mo¿e ka¿dy cz³owiek, bez wzglêdu na wiek. Najbardziej nara¿one s¹
osoby maj¹ce bliskie, bezpoœrednie kontakty z chorymi lub nosicielami.
Bardziej podatni na zaka¿enie s¹
ludzie, których organizm jest os³abiony wczeœniejszymi infekcjami, wysi³kiem fizycznym, stresem, d³ugotrwa³ym odchudzaniem itp.
Meningokoki znajduj¹ siê w wydzielinie dróg oddechowych nosiciela lub chorej osoby. S¹ przenoszone
drog¹ kropelkow¹.
Czynniki sprzyjaj¹ce zaka¿eniu to:
• przebywanie w zat³oczonych pomieszczeniach o du¿ym natê¿eniu
ha³asu (dyskoteka, koncert);
• przebywanie d³u¿szy czas w grupie w zamkniêtych pomieszczeniach (koszary, internaty, akademiki);
• przygodne poca³unki;
• picie z jednej butelki, u¿ywanie
wspólnych sztuæców;
• palenie tego samego papierosa;

karku, drgawki czêsto œwiadcz¹ce
o zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych.
Charakterystycznym objawem
w postêpuj¹cym zaka¿eniu jest wysypka wybroczynowa – plamki na skórze ca³ego cia³a w postaci drobnych
czerwonych punkcików zlewaj¹cych
siê w póŸniejszym okresie w du¿e plamy, które nie bledn¹ pod naciskiem.
CHOROBA ROZWIJA SIÊ BARDZO
SZYBKO !!!
Aby skutecznie leczyæ zaka¿enie
meningokokowe, nale¿y po wyst¹pieniu pierwszych objawów natychmiast
zg³osiæ siê do lekarza lub wezwaæ pogotowie ratunkowe – tel. 999 dok³adnie opisuj¹c objawy.
Po bezpoœrednim kontakcie z osob¹ chor¹ na inwazyjn¹ chorobê meningokokow¹ nale¿y natychmiast
zg³osiæ siê do lekarza, który mo¿e
zaleciæ przyjêcie dawki antybiotyku,
co znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania.
Najwa¿niejszymi sposobami zabezpieczenia siê przed zachorowaniem jest profilaktyka poprzez stosowanie szczepieñ ochronnych. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, i¿ szczepionka zabezpiecza przed zaka¿eniem meningokokami typu C (w chwili obecnej
najgroŸniejsze) i nie zabezpiecza
przed zaka¿eniem typu B. Szczepionkê mo¿na podawaæ osobom od 2 miesi¹ca ¿ycia. Powy¿ej 12 miesi¹ca ¿ycia podaje siê 1 dawkê szczepionki.
O szczepieniu decyduje lekarz. Szczepionki s¹ dostêpne w Oœrodkach
Zdrowia w Mrokowie i Magdalence.
Aby zaplanowaæ i wykonaæ szczepienie nale¿y telefonicznie ustaliæ termin
wizyty u lekarza.

W pocz¹tkowej fazie choroby objawy podobne s¹ do przeziêbienia
(gor¹czka, bóle stawowe, miêœniowe,
ogólne z³e samopoczucie).

Drugim sposobem na zmniejszenie
ryzyka zachorowania jest unikanie ryzykownych zachowañ.
Mam nadziejê, ¿e przytoczenie
tych podstawowych informacji spowoduje, ¿e bêdziecie Pañstwo spokojniej przyjmowaæ informacje medialne na temat sepsy.

Mog¹ równie¿ wyst¹piæ: bóle g³owy, nudnoœci, wymioty, sztywnoœæ

El¿bieta Rosiek
Kierownik NZOZ SALUS
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7 wrzeœnia br. w Zespole Szkó³ w £azach, z udzia³em Wójta Gminy Lesznowola – Marii Jolanty Batyckiej-W¹sik,
Sekretarza Gminy – Marioli UczkiewiczKampczyk oraz Dyrektora Zespo³u Obs³ugi Placówek Oœwiatowych – Jacka Bulaka odby³a siê narada Dyrektorów szkó³
podstawowych i gimnazjów z Gminy
Lesznowola i Gminy Piaseczno. Naradê
prowadzi³a Pani Halina Dankowska –
Starszy Wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oœwiaty.
W czêœci wstêpnej spotkania g³os zabra³a Wójt Gminy Lesznowola- Pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik, która przywi-

Narada Dyrektorów
w Gminie Lesznowola
ta³a goœci, wyra¿aj¹c zadowolenie, ¿e
spotkanie dyrektorów dwóch gmin odbywa siê w³aœnie na terenie Gminy Lesznowola, w piêknym obiekcie Zespo³u
Szkó³ w £azach. Pani Wójt przedstawi³a
równie¿ Dyrektora nowopowsta³ej Szko³y Podstawowej w Mysiadle – Pani¹ Monikê Rutkowsk¹.
Pani Wizytator Halina Dankowska zaprezentowa³a zebranym analizê wyników klasyfikacji
uczniów za rok szkolny 2006/
2007, omówi³a równie¿ uogólnione wnioski z przeprowadzonych wizytacji i badañ.
Dalsza czeœæ narady dotyczy³a najnowszych zmian w prawie oœwiatowym, a w szczególnoœci: w ustawie o systemie oœwiaty, rozporz¹dzeniu
MEN w sprawie zmian w statutach szkó³ (obowi¹zek no-

Kolejni mianowani nauczyciele
w Gminie Lesznowola
Dla Magdaleny Krzy¿anowskiej, Gra¿yny Mazur oraz El¿biety Wroñskiej – nauczycielek z lesznowolskich szkól 10
wrzeœnia br. by³ bardzo wa¿nym dniem.
Tego w³aœnie dnia w Urzêdzie Gminy w
Lesznowoli Panie odebra³y z r¹k Wójta
Gminy – Marii Jolanty Batyckiej-W¹sik w
obecnoœci Sekretarza Gminy – Marioli
Uczkiewicz-Kampczyk, Dyrektora ZOPO
– Jacka Bulaka oraz Pañstwa Dyrektorów
Szkó³ z Mysiad³a, Nowej Iwicznej i Mrokowa akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i
z³o¿y³y œlubowanie.
Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest odbycie sta¿u, trwaj¹cego 2
lata i 9 miesiêcy oraz zdanie egzaminu przed komisj¹ egzaminacyjn¹ powo³an¹ przez Wójta Gminy. W
sk³ad komisji egzaminacyjnej wchodz¹: przedstawi-

ciel organu prowadz¹cego, dyrektor szko³y, dwóch ekspertów z listy Ministra Edukacji oraz przedstawiciel Kuratorium
Oœwiaty. W trakcie egzaminu, który odby³
siê 30 sierpnia b.r. Wszystkie trzy Panie prezentowa³y swój dorobek zawodowy za
okres sta¿u oraz odpowiada³y na pytania
cz³onków komisji.
Wymagania niezbêdne do uzyskania
stopnia nauczyciela mianowanego obejmuj¹:
– umiejêtnoœæ organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania
ewaluacji w³asnych dzia³añ, a tak¿e

szenia przez uczniów jednolitego stroju) i rozporz¹dzeniu o klasyfikowaniu i
promowaniu uczniów. Narada zakoñczy³a siê pytaniami do Pani Wizytator oraz
dyskusj¹.
Wszyscy zebrani wyrazili przekonanie, ¿e takie narady, na których spotykaj¹ siê Dyrektorzy z ró¿nych gmin s¹ bardzo cennym forum wymiany doœwiadczeñ i spostrze¿eñ. Wyrazili równie¿
chêæ czêstszego uczestnictwa w takich
spotkaniach.
Po przerwie obiadowej spotkanie by³o
kontynuowane ju¿ tylko w gronie Dyrektorów szkó³ z Gminy Lesznowola, do których do³¹czy³y Panie Dyrektorki z Gminnych Przedszkoli. Omówione zosta³y zagadnienia zwi¹zane z bie¿¹cym funkcjonowanie szkó³ i placówek oœwiatowych.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

umiejêtnoœæ oceniania ich skutecznoœci i dokonywania zmian w tych dzia³aniach,
– umiejêtnoœæ uwzglêdniania w pracy
potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki œrodowiska lokalnego oraz
wspó³czesnych problemów spo³ecznych i cywilizacyjnych,
– umiejêtnoœæ zastosowania wiedzy z
zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnieñ z zakresu oœwiaty, pomocy spo³ecznej lub
postêpowania w sprawach nieletnich,
– umiejêtnoœæ wykorzystania w pracy
technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Przystêpuj¹ce do egzaminu nauczycielki zda³y egzamin, otrzymuj¹c prawie
maksymaln¹ iloœæ punktów, czym udowodni³y, ¿e w pe³ni zas³uguj¹ na status
nauczyciela mianowanego. Zdobyta podczas sta¿u wiedza i umiejêtnoœci w znacz¹cy sposób wp³yn¹ na podniesienie ju¿
i tak wysokiej jakoœci oœwiaty w Gminie
Lesznowola.
Gratulujemy.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO
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Nowy rok szkolny w 2007/2008
w ZSP w Nowej Iwicznej
Rok szkolny 2007/2008 trwa. Wakacje dawno ju¿ za nami, a my jesteœmy
w ferworze codziennej pracy. Wrzesieñ
powita³ nas kilkoma zmianami. Zosta³a
otwarta nowa Szko³a Podstawowa w Mysiadle, uby³a nam czêœæ uczniów. Rada
Pedagogiczna zaakceptowa³a kandydaturê pani Bo¿eny Boguckiej na stanowisko
wicedyrektora naszej szko³y. Pani Bo¿ena Bogucka by³a przez wiele lat kierowniczk¹ œwietlicy szkolnej. Jest osob¹ znan¹ w szkole i powszechnie lubian¹, przez
uczniów i nauczycieli. ¯yczymy oby naszej pani dyrektor dobrze siê pracowa³o
na nowym stanowisku, ¿eby wspó³praca z nauczycielami uk³ada³a siê pomyœlnie i obyœmy nawzajem mogli liczyæ na
siebie.
To jeszcze nie koniec tegorocznych
zmian. ¯eby uczniowie mogli wczeœniej
koñczyæ lekcje, musz¹ je te¿ wczeœniej
zaczynaæ – ka¿dy dzieñ rozpoczynamy
o 7.30, ale dziêki temu ju¿ o 16.35 jest
koniec zajêæ.
Teraz tylko praca i to wszystko co jest
zwi¹zane z funkcjonowaniem szko³y. Po
raz kolejny rozpoczê³y siê zajêcia sza-

chowe i taneczne. Dzia³a ko³o teatralne.
Nasi nieocenieni nauczyciele wychowania fizycznego prowadz¹ ró¿norodne
zajêcia sportowe w ramach SKS-u. Ci¹gle nie mo¿emy siê nacieszyæ nowym
boiskiem, bo dziêki niemu dzieciaki
mog¹ siê jeszcze bardziej sportowo
rozwijaæ.
Uczniowie klas pierwszych i trzecich
Szko³y Podstawowej, oraz cztery klasy
gimnazjum uczestnicz¹ w zajêciach
z Edukacji Filmowej, które s¹ prowadzone w kinie Muranów. Odbywaj¹ siê one
raz w miesi¹cu. Uczniowie klas pi¹tych
i szóstych Szko³y Podstawowej korzystaj¹ z warsztatów literacko-plastycznych
w M³odzie¿owym Domu Kultury Muranów.
Nasi uczniowie z nauczania pocz¹tkowego od kilku ju¿ lat bior¹ udzia³
w konkursie organizowanym przez MDK
Muranów „I Ty mo¿esz wydaæ w³asn¹
ksi¹¿kê”. Dzieci zdobywaj¹ nagrody, poniewa¿ klasy pierwsze je¿d¿¹ na warsztaty przygotowuj¹ce do tego konkursu
zatytu³owane: „ Jak powstaje ksi¹¿ka?”.
Nasza wspó³praca zarówno z kinem Mu-

ranów, jak i MDK Muranów trwa od kilku lat i myœlê, ¿e z wielkim zainteresowaniem nadal bêdziemy z niej korzystaæ.
W tym roku szkolnym rozpoczêliœmy w naszej szkole warsztaty finansowane przez gminê dla klas I-V Szko³y
Podstawowej pt: ”Tolerancja i wra¿liwoœæ
kulturowa. Moi s¹siedzi pochodz¹
z Azji”. Prowadzone s¹ one przez pani¹
psycholog stosunków miêdzykulturowych Michalinê Annê Jarmu¿.
Ju¿ drugi rok gimnazjaliœci maj¹ swoj¹ gazetkê. Jest ni¹ nieregularnik „Gimek”. Opiekunem „Gimka” jest pani Barbara Przytarska – nauczyciel-bibliotekarz.
Poniewa¿ paŸdziernik to miesi¹c bliski pocz¹tkowi roku szkolnego, to 18
paŸdziernika odby³a siê w œwietlicy
szkolnej uroczystoœæ „Pasowania na œwietliczaka”. Natomiast 26 paŸdziernika nasze pierwszaki zosta³y uroczyœcie przyjête w poczet uczniów.
Przed nami wiele miesiêcy wytê¿onej
pracy, ale zapewne te¿ wiele mi³ych
chwil. ¯yczê nauczycielom i uczniom
dobrego roku szkolnego 2007/2008. Pamiêtajmy: im bêdzie lepsza nasza praca,
tym lepiej bêdzie nam „smakowa³” wypoczynek.
Joanna Piasecka
Nauczyciel ZSP w Nowej Iwicznej

Kontynuacja programu Szko³a Marzeñ
w roku szkolnym 2007/2008

Olimpiada Szybkiego czytania – fina³
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W paŸdzierniku 2006 roku dobieg³a
koñca realizacja projektu „Szko³a Marzeñ” finansowanego z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego realizowanego
w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich: „Zwiêkszenie dostêpu do edukacji
- promocja kszta³cenia przez ca³e ¿ycie
– dotacje dla szkó³ na projekty rozwojowe”, w którym wziê³y udzia³ wszystkie
publiczne lesznowolskie gimnazja. Dotacja przyznana dla szkó³ ze œrodków
unijnych wynios³a 264 868 PLN. Pomimo
tego, ¿e projekt formalnie siê zakoñczy³,
to Samorz¹d Lesznowoli, który od samego pocz¹tku by³ partnerem w tym projekcie oraz koordynatorem ca³ego przedsiêwziêcia zobowi¹za³ siê do finansowania realizacji projektu przez 3 kolejne
lata, przeznaczaj¹c œrodki finansowe na
kontynuacjê ca³ego programu dla kolejnych roczników gimnazjalistów. W roku

szkolnym 2007/2008, który jest drugim
rokiem kontynuacji projektu z bud¿etu
Gminy Lesznowola przeznaczone zostanie 88 tys. z³. na ten cel.
Projekt „Szko³a Marzeñ” to program
pomocy dla dzieci z gmin wiejskich, który ma na celu zwiêkszenia ich szans na
realizacjê swoich marzeñ edukacyjnych
i ¿yciowych. Celem programu jest umo¿liwienie szko³om podejmowanie aktywnych dzia³añ w zakresie przygotowania
i realizacji w³asnych programów rozwojowych, ukierunkowanych na zwiêkszanie szans edukacyjnych i ¿yciowych
uczniów szkó³ wiejskich dziêki wspólnej
pracy nauczycieli, zaanga¿owaniu spo³ecznoœci lokalnej i stworzeniu lokalnych
programów rozwoju oœwiaty. Ka¿da
szko³a realizowa³a oddzielny projekt
skierowany do uczniów gimnazjum. Projekt by³ wieloetapowy i obejmowa³ m.in.
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przeprowadzenie treningu efektywnych
technik uczenia siê, planowanie œcie¿ki
edukacyjnej i kariery zawodowej, uaktywnienie spo³eczne i wykorzystanie
technologii informatycznych. Najwa¿niejszym za³o¿eniem projektu by³o zdobycie przez uczniów umiejêtnoœci skutecznego i szybkiego uczenia siê, a na
tej bazie planowanie dalszej nauki, swojej przysz³oœci oraz aktywne dzielenie siê
zdobyt¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami z nastêpnymi rocznikami uczniów i spo³ecznoœci¹ lokaln¹.
Plan dzia³añ zwi¹zanych z kontynuacja projektu „Szko³a Marzeñ” w lesznowolskich gimnazjach:
• ZSP w Nowej Iwicznej:
– 36 godzinny kurs efektywnych technik uczenia siê do 50
uczniów klas pierwszych gimnazjum,
– redagowanie gazetki szkolnej –
„Gimek”,
– organizacja szkolnego etapu Gminnej Olimpiady Szybkiego Czytania,
– prowadzenie zajêæ z uczniami do-

tycz¹cych wyboru œcie¿ki edukacyjnej i zawodowej,
– wyjazd z uczniami klas III gimnazjum na Targi Edukacyjne,
– organizacja konkursu „Najciekawsza mapa myœli”,
– wycieczki edukacyjne dla uczniów.
• ZSP w Lesznowoli:
– 36 godzinny kurs efektywnych technik uczenia siê do 43
uczniów klas pierwszych gimnazjum,
– Szkolny Oœrodek Kariery,
– wyjazdy na targi edukacyjne,
– spotkania z ludŸmi sukcesu,
– projekt edukacyjny – Festiwal Tañca,
– organizacja szkolnego etapu Gminnej Olimpiady Szybkiego Czytania,
– ko³o fotograficzne,
– ko³o dziennikarskie.
• ZSP w Mrokowie
– 36 godzinny kurs efektywnych technik uczenia siê dla 45
uczniów klas pierwszych gimnazjum,

ZSP Lesznowola w jesienne dni
Po pracowitym roku szkolnym 2006/
07 przysz³y wakacje (wed³ug wielu
uczniów zbyt krótkie) i w koñcu nasta³
wrzesieñ- punkt zerowy dla ka¿dej placówki oœwiatowej, ka¿dego ucznia, nauczyciela i rodzica. Nowe wyzwania, zobowi¹zania, obietnice. Optymizm przeplatany z obaw¹. Czy uda nam siê w tym
roku szkolnym uzyskaæ tak dobre wyniki egzaminów i sprawdzianów jak w latach ubieg³ych? Czy sukcesy w konkursach czy zawodach sportowych bêd¹
w tym roku wiêksze czy mniejsze? – utyskuj¹ nauczyciele. Czy nasze dzieci dostan¹ siê do wymarzonych szkó³ – martwi¹ siê rodzice trzecioklasistów? Sami
zainteresowani na szczêœcie nie trac¹
dobrego humoru - zaczn¹ siê denerwowaæ bli¿ej koñca roku szkolnego.
Obawy nauczycieli i rodziców s¹ uzasadnione. W ubieg³ym roku wynik œredni wynik egzaminu by³ bardzo wysoki (8
stanina w 9 stopniowej skali) zarówno
w czêœci humanistycznej jak i matematyczno- przyrodniczej. W skali kraju w tej

grupie wyników jest zaledwie 7,5%
wszystkich szkó³ (a 2,5 % osi¹ga staninê
9 – najwy¿sz¹) i nale¿y pamiêtaæ, ¿e
czêœæ tych placówek to szko³y prywatne, przyjmuj¹ce tylko dzieci osi¹gaj¹ce
dobre i bardzo dobre wyniki w nauce.
Trudno jest z takimi szko³ami rywalizowaæ placówkom publicznym. W ci¹gu
tych kilku lat trwania egzaminów gimnazjalnych uczniowie nasi osi¹gali trzykrotnie (zarówno w czêœci humanistycznej jaki i matematyczno-przyrodniczej)
staninê 8 i 2 razy 7 (poziom wysoki).
W przypadku sprawdzianu na koniec
szko³y podstawowej zdecydowanie czêœciej wyniki uczniów plasowa³y siê w staninie 7 (wysoki) i tu komfort szko³y jest
wiêkszy, bo taki wynik ³atwiej utrzymaæ, a ewentualne uplasowanie siê w staninie 8 to by³by sukces a nie norma.
W ubieg³ym roku szkolnym uczniowie
ZSP Lesznowola uzyskali trzy tytu³y laureata w Wojewódzkich Konkursach
Przedmiotowych z historii, matematyki
i geografii. Jakkolwiek nasza placówka

– Szkolny Oœrodek Kariery – planowanie przez uczniów œcie¿ki w³asnego rozwoju edukacyjno-zawodowego,
– udzia³ w targach edukacyjnych,
– organizacja szkolnego etapu Gminnej Olimpiady Szybkiego Czytania,
– organizacja zajêæ pozalekcyjnych (
ko³a zainteresowañ).
• ZS w £azach
– 36 godzinny kurs efektywnych technik uczenia siê do 24
uczniów klas pierwszych gimnazjum,
– spotkania z ciekawymi ludŸmi,
– warsztaty dla uczniów dotycz¹ce
wyboru przysz³ej œcie¿ki edukacyjnej i zawodowej,
– punkt konsultacyjny – pomoc
w wyborze szko³y ponadgimnazjalnej,
– wyjazdy z uczniami do ró¿nych
miejsc pracy w ramach wyboru
swojej œcie¿ki zawodowej.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

ma na swoim koncie wielu finalistów
i laureatów olimpiad to nigdy wczeœniej
nie mieliœmy trzech tytu³ów laureata
w jednym roku. Powtórzenie tego sukcesu wydaje siê wiêc ogromnie trudne.
Na razie mamy za sob¹ etapy szkolne
ww. konkursów. Do etapu rejonowego
Konkursu Geograficznego awansowa³o 4
uczniów (Zofia Olejarska IIIa, Wojciech
Przybylak IIIb, ¯aneta W¹sik IIIb oraz
Marcin Borys IIa), Z historii awans uzyskali: Marcin Borys IIa, Krzysztof Szustak
IIb, Szymon Iwan IIIb , Pawe³ Janiszewski IIIb a z chemii: Piotr Zdybel z klasy
IIIa. Trzymamy za nich kciuki.

Nie sam¹ nauk¹ ¿yje uczeñ
Wieczorki, dyskoteki, wycieczki, zajêcia pozalekcyjne – te elementy ¿ycia
szko³y s¹ wa¿ne dla wielu uczniów naszej szko³y (dla niektórych s¹ nawet wa¿niejsze od codziennego uczniowskiego
trudu). Trudno sobie zreszt¹ wyobraziæ
prawid³owo funkcjonuj¹c¹ placówkê bez
takiej oferty. To wtedy m³odzi ludzie
maj¹ szansê poznaæ siê wzajemnie,
kszta³ciæ postawy spo³eczne, rozwin¹æ
swoje pasje i zainteresowania. W ramach
tej oferty szko³a zorganizowa³a obóz
rekreacyjny do Kotliny K³odzkiej
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w ostatnim miesi¹cu wakacji i integracyjny dla uczniów klas pierwszych gimnazjum we wrzeœniu. Ten ostatni wyjazd
to nowoœæ w ofercie naszej szko³y. Jego
celem by³o umo¿liwienie uczniom lepszego poznania siê, wzmocnienia poczucia przynale¿noœci do jednej grupy.
W malowniczej scenerii Pojezierza Augustowskiego uczniowie nasi mieli okazje aktywnie spêdziæ kilka wrzeœniowych
dni . P³ywali na kajakach, ³ódkach, strzelali z ³uków, wspinali siê po œcianie wspinaczkowej, jeŸdzili na rowerach, grali
w gry zespo³owe a tak¿e uczestniczyli
w szeregu zabaw integracyjnych. Czy
wyjazd spe³ni³ pok³adane w nim nadziejê? Zdania s¹ podzielone. Jedni uwa¿aj¹, ¿e tak, grupa bardzo siê ze sob¹ z¿y³a, nie obserwujemy ¿adnych przejawów
braku akceptacji, które jednak zdarza³y
siê w poprzednich latach w klasach
pierwszych. Inni uwa¿aj¹, ¿e zintegrowali siê „za bardzo” i jakkolwiek jest faktem, ¿e frekwencja w klasach pierwszych
jest bardzo wysoka (uwielbiaj¹ przychodziæ do szko³y) to trudno jest ich z tej
szko³y „wyrzuciæ”. Czêsto zostaj¹ w niej
d³u¿ej i zawsze s¹ to „bardzo wa¿ne”
powody. „Kiedy bêdzie kolejny wieczorek, dyskoteka czy wyjazd ?” – dopytuj¹
siê wychowawców.” A nauka?” – martwi¹
siê nauczyciele.
W paŸdzierniku prawie 50 uczniów
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum
w Lesznowoli uczestniczy³o w III Jesiennych Piaseczyñskich Marszach na Orientacjê, wspania³ej imprezie turystyki kwalifikowanej zorganizowanej przez PTTK
Oddzia³ Piaseczno. Do wyboru by³y trasy piesze, rowerowe i konne, mniej i bardziej zaawansowane. Ka¿da dru¿yna licz¹ca co najwy¿ej 5 osobników otrzymywa³a od organizatora mapkê z wiêksz¹
lub mniejsz¹ iloœci¹ szczegó³ów (np.
mapki na trasach profesjonalnych pozbawione by³y dróg) oraz z zaznaczonym
kilkunastoma lampionami, które nale¿a³o znaleŸæ w lesie. Zadanie oczywiœcie
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nale¿a³o wykonaæ w oznaczonym czasie, a ka¿da minuta spóŸnienia okupiona
by³a punktami karnymi. Problem ze znalezieniem w³aœciwego lampionu polega
g³ównie na tym, ¿e organizator rozwiesi³ ich w lesie
kilkadziesi¹t. Który jest w³aœciwy? Tutaj nale¿y wykazaæ
siê pewnymi umiejêtnoœciami i spostrzegawczoœci¹:
czy szukany punkt jest
w do³ku, a mo¿e ko³o rowu,
za pierwszym czy drugim mrowiskiem,
10,20 czy 30 metrów od skrzy¿owania
dróg. Oznaczenia lampionów na kartach
dokonywano kredkami, które by³y do
niego przyczepione. U¿ycie w³asnego
d³ugopisu, nie oznaczenie lub b³êdne
oznaczenie lampionu, zmiana kolejnoœci,
poprawki – wszystko to kosztowa³o
punkty karne. Gdy uczniowie z ZSP Lesznowola po raz pierwszy wystartowali
w tej imprezie trzy lata temu najlepszy
zespó³ mia³ ponad 100 punktów karnych.
Najs³absze zespo³y mia³y tych punktów
ok. 900 I tak wtedy byliœmy najlepsi spoœród szkó³ startuj¹cych. Rok póŸniej nasze wyniki by³y lepsze ale i poziom imprezy zdecydowanie wzrós³ i nasze zwyciêstwo jako szko³y nie by³o a¿ tak oczywiste (organizatorzy musieli przeliczaæ
ma³e punkty aby oceniæ, która szko³a wypad³a najlepiej) . Wynik okaza³ siê po raz
drugi dla nas bardzo korzystny. W tym
roku trzy zespo³y z naszej szko³y dotar³y do mety w wyznaczonym czasie nie
robi¹c ¿adnego b³êdu. By³a to dru¿yna
nr 4 w sk³adzie: Martyna Kuran, Kostek
Hilszczañski, Kamil Karasek i Kuba Macierzyñski z klasy IIb Gimnazjum; dru¿yna nr 9 – Marcin Borys, Agnieszka Mucha i Katarzyna Bajkowska z klasy IIa
a Gimnazjum oraz dru¿yna Szko³y Podstawowej – Karolina Kowalczyk, Izabella Dusza, Dominik Michalik i Szymon Piotrowicz. Wszystkie trzy dru¿yny zajê³y
I miejsce a puchary (z I ,II
i III miejscem) zosta³y po
prostu rozlosowane. Puchar
dla najlepszej szko³y znowu
przypad³ naszej placówce.
Na uwagê zas³uguje wynik
najs³abszej dru¿yny a to zaledwie oko³o170 punktów
karnych – taki wynik trzy
lata temu by³by gwarantem
sukcesu. Organizator zapowiedzia³ zmianê formu³y zawodów w nastêpnym roku
jako, ¿e „Lesznowola w La-

sach Runowskich zna ju¿ ka¿de drzewko i krzaczek”.
Od pocz¹tku roku szkolnego odby³o
siê ju¿ kilka wycieczek dydaktycznych.
W okolicy Wszystkich Œwiêtych wiele
klas odwiedza³o cmentarze - miejscowe
czy dalej po³o¿one. Uczniowie klas starszych szko³y podstawowej mieli okazjê
poznaæ obszerne fragmenty naszej historii zwiedzaj¹c wraz z przewodnikiem
Cmentarz Pow¹zkowski w Warszawie.

Nosimy mundurki
Uczniowie Szko³y Podstawowej
w Lesznowoli posiadaj¹ jednolity strój
szkolny w kolorach granatowo-¿ó³tych,
a ich starsi koledzy : b³êkitno-granatowych. Strój sk³ada siê z trzech czêœci:
T-shirt, bluzka typu polo oraz bluza rozpinana z kieszeniami. Ka¿dy element
stroju posiada logo szko³y. Jakkolwiek
fakt obowi¹zkowego noszenia takiego
stroju nie spotka³ siê ze zbiorowym zachwytem to trzeba przyznaæ, ¿e uczniowie s¹ dosyæ obowi¹zkowi i nie notujemy wiêkszych problemów w tym zakresie.

Koniec prac budowlanych
na strychu szkolnym
Dobiegaj¹ ju¿ do koñca prace adaptacyjne na najwy¿szej kondygnacji g³ównego budynku szko³y. Dziêki tej inwestycji finansowanej przez nasze w³adze samorz¹dowe zyskamy trzy pomieszczenia dla pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 4 niedu¿e sale lekcyjne. Liczba uczniów w Zespole Szkó³ Publicznych w Lesznowoli systematycznie wzrasta i od pewnego czasu wszyscy odczuwaliœmy niedobory lokalowe. Udostêpnienie tych pomieszczeñ pozwoli unikn¹æ celowego przesuniêcia godzin rozpoczêcia nauki w wielu klasach.
Beata Palczak
ZSP w Lesznowoli
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Wieci ze szko³y w £azach
Od nowego roku szkolnego ruszyliœmy pe³n¹ par¹ – nauczyciele przeprowadzili diagnozê dotychczasowych osi¹gniêæ uczniów (szczególnie w klasie I i IV
szko³y podstawowej oraz w klasie I gimnazjum), opracowali plany wynikowe,
dostosowane do potrzeb edukacyjnych,
aspiracji i mo¿liwoœci naszych uczniów.
Wykorzystali narzêdzia, które poznali
podczas sierpniowego szkolenia, przeprowadzonego w naszej szkole przez
znakomitego specjalistê ds. pomiaru dydaktycznego, autorytet w dziedzinie diagnostyki edukacyjnej, bliskiego wspó³pracownika prof. zw. dr hab. Boles³awa
Niemierki, Pana Juliana Ochenduszkê.
Sprawdzaj¹ na bie¿¹co skutecznoœæ
podjêtych dzia³añ, aby ka¿dy uczeñ –
niezale¿nie od poziomu osi¹gniêæ, który zaprezentowa³ na pocz¹tku poszczególnych etapów edukacji, móg³ czyniæ
postêpy i odnieœæ w naszej szkole sukces na miarê swoich mo¿liwoœci.
Uczniowie piêknie prezentuj¹ siê
w jednolitych, bia³ych lub chabrowych
koszulkach z logo szko³y. Zaplanowali ju¿
udzia³ w zajêciach dodatkowych, dostosowanych do swoich zainteresowañ
i potrzeb. Mog¹ pog³êbiaæ wiedzê w ramach kó³ przedmiotowych: polonistycznego, historycznego, matematycznego,
fizycznego, informatycznego, turystyczno-ekologicznego.
Podobnie jak w latach ubieg³ych rozpocz¹³ sw¹ dzia³alnoœæ chór, zespó³ redaguj¹cy szkoln¹ gazetê, zaczêli trenowaæ cz³onkowie szkolnego ko³a sportowego oraz UKS „Lolek”. Uczniowie klas
I-III szko³y podstawowej uczestnicz¹
w zajêciach, prowadzonych metod¹ wêgierskiego kompozytora, etnografa i pe-

Na pocz¹tku tego roku szkolnego
w naszej szkole, z inicjatywy nowych
opiekunów SU, zrodzi³ siê pomys³ przeprowadzenia wyborów do Samorz¹du
Uczniowskiego wed³ug ustalonej ordynacji wyborczej. Celem tego dzia³ania
jest przygotowanie m³odzie¿y do czynnego i odpowiedzialnego udzia³u w ¿yciu publicznym szko³y, a póŸniej w œrodowisku lokalnym, czy w kraju.
Wybory mia³y byæ: powszechne, równe, bezpoœrednie i tajne. Uczniowie mieli
wybraæ przewodnicz¹cego SU oraz prze-

dagoga, Zoltana Kodalya. Uwra¿liwiaj¹ one dzieci na œwiat muzyki, ucz¹ logicznego myœlenia, rozbudzaj¹ pasje poznawcze.
Aktywn¹ dzia³alnoœæ rozpoczêli te¿ harcerze i zuchy,
a w dniach 4-7 paŸdziernika wziêli udzia³
we wspólnym harcerskim wyjeŸdzie
w góry.
We wrzeœniu uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w akcji „Sprz¹tanie
œwiata”, zorganizowanej przez nauczyciela geografii, pani¹ B. Ratajczak. Podjête
dzia³ania da³y dobre efekty wychowawcze – podkreœli³y wartoœæ postaw ekologicznych i zaanga¿owania na rzecz lokalnego œrodowiska w myœl zasady „myœleæ
globalnie, dzia³aæ lokalnie”.
Przygotowuj¹c siê do obchodów Dnia
Papieskiego w dniu 16 paŸdziernika, samorz¹d gimnazjum zaplanowa³ – podobnie jak w roku ubieg³ym – akcjê zbierania funduszy na program stypendialny
Fundacji „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia”,
polegaj¹cy na przyznawaniu stypendiów
dla szczególnie uzdolnionej i jednoczeœnie ubogiej m³odzie¿y gimnazjalnej
z zaniedbanych terenów wiejskich.
Kadra pedagogiczna Zespo³u Szkó³
w £azach z okazji w³asnego œwiêta i œwiêta naszego patrona wzie³a równie¿
udzia³ we wspólnym wyjeŸdzie do teatru
na spektakl pt. „Brat naszego Boga”.
Na nasz codzienny trud w nowym
roku szkolnym otrzymaliœmy b³ogos³awieñstwo niezwyk³ej osoby. W dniu 26
wrzeœnia 2007 r. odwiedzi³ Zespó³
Szkó³ w £azach Arcybiskup Szczepan
Weso³y, wieloletni przyjaciel Ojca Œw.,
darczyñca medali watykañskich, upamiêtniaj¹cych Pontyfikat Jana Paw³a II –

od maja 2007 r. tworz¹ one sta³¹ ekspozycjê w g³ównym holu naszej szko³y.
W tym w³aœnie miejscu nasz Goœæ wys³ucha³ hymnu szko³y i innych pieœni w wykonaniu szkolnego chóru. Podkreœli³, jak
bardzo Ojca œw., umi³owanego Jana Paw³a
II, cieszy³y takie wystêpy m³odzie¿y i jak
ceni³ sobie rozwijanie przez m³odych ludzi
ich pasji i talentów. Przypomnia³, ¿e papie¿
Polak by³ wielkim patriot¹ i zachêci³ m³odzie¿ do poznawania polskiej kultury, w³asnych korzeni, aby z nich wyrasta³o silne
poczucie to¿samoœci i œwiadome prze¿ywanie w³asnej egzystencji. Bo przecie¿ ka¿dy
cz³owiek jest wezwany do pe³nego rozwoju – nie tylko w wymiarze fizycznym i intelektualnym, ale równie¿ duchowym.
Niew¹tpliwie wizyta Arcybiskupa by³a
dla uczniów i pracowników szko³y wa¿nym wydarzeniem.
Zofia Doktorska, Anna £upiñska
Dyrekcja Zespo³u Szkó³
im. Jana Paw³a II w £azach

Gor¹ca atmosfera wyborów
w Gimnazjum w Mrokowie
wodnicz¹cych poszczególnych sekcji.
Przed kandydatami do funkcji samorz¹dowych stanê³o wa¿ne zadanie - utworzenie swojego komitetu wyborczego
i przygotowanie programu dzia³alnoœci.
M³odzie¿ naszego gimnazjum bardzo
szybko zareagowa³a na nowe wyzwanie.

Zawi¹zywa³y siê komitety wyborcze, które tworzy³y zarys swojej dzia³alnoœci.
15.X 2007r. podczas obchodów dnia Komisji Edukacji Narodowej kandydaci, oficjalnie na forum szko³y, zaprezentowali
przygotowane programy. Dominowa³y
prezentacje multimedialne wzbogacone
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nej urny. Nad przebiegiem wyborów czuwa³a Komisja Wyborcza, której przewodniczy³a uczennica z klasy 2b. Z przebiegu wyborów i wyników g³osowania Komisja sporz¹dzi³a protokó³, z którym zapozna³a ca³¹ spo³ecznoœæ szko³y.
Wybrany Zarz¹d Samorz¹du Uczniowskiego (jego sk³ad dostêpny jest na naszej
szkolnej stronie internetowej) zosta³ uroczyœcie przedstawiony podczas apelu.
Po wyborach Samorz¹d Uczniowski
bardzo powa¿nie i odpowiedzialnie
przyst¹pi³ do opracowania szczegó³owych planów dzia³añ, a nastêpnie do ich
realizacji.

inscenizacjami. Wszystko by³y przygotowane bardzo starannie i rzetelnie, co
spotêgowa³o powagê tego przedsiêwziêcia. Na tydzieñ przed wyborami, na korytarzach szkolnych, pojawi³y siê plakaty, które przedstawia³y kandydatów, ich
osobowoœci, zainteresowania, programy
dzia³añ. Podczas przerw
lekcyjnych sztaby wyborcze, zgodnie z zasad¹ „fair play”, z du¿ym
zaanga¿owaniem pracowa³y na rzecz swoich
pretendentów. Roznoszono ulotki informacyjne, prezentowano transparenty, prowadzono
rozmowy z uczniami
i nauczycielami. Atmosfera by³a naprawdê bardzo gor¹ca.

Na dzieñ przed wyborami, zaplanowanymi na 17 paŸdziernika, obowi¹zywa³a w szkole cisza wyborcza. W dniu
wyborów nasi gimnazjaliœci prezentowali
siê odœwiêtnie. Wszyscy wziêli udzia³
w g³osowaniu. Podpisywali imienn¹ listê
obecnoœci i otrzymywali specjalnie przygotowan¹ kartê do g³osowania, na której
znajdowa³a siê informacja dotycz¹ca ogólnych zasad g³osowania, a wybór nastêpowa³ przez postawienie
znaku „X” z prawej
strony obok nazwiska
wybranego kandydata
do Zarz¹du SU. Po dokonaniu
wyboru
uczniowie wrzucali
karty do zabezpieczo-

We wrzeœniu 2007 roku trójka
uczniów z Gimnazjum w Mrokowie: Joanna Kostana, Agnieszka Sitarz z klasy II
oraz Piotr Wiœniewski z klasy III-ciej,
wraz z nauczycielem Jolant¹ Januszewicz, pop³ynê³a w rejs wzd³u¿ wybrze¿y
Chorwacji. By³a to nagroda za zwyciêski, autorski projekt edukacyjny realizowany w naszym gimnazjum, w ubieg³ym
roku szkolnym. Uczestniczyliœmy w swoistym obozie ¿eglarskim „Web’ska Szko³a pod ¿aglami” ufundowanym przez
Fundacjê Grupy TP w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej.
Nasza ¿eglarska przygoda rozpoczê³a siê w Marina Kaštela, w pobli¿u Splitu, gdzie wraz z piêcioma innymi szko³ami, zostaliœmy zamustrowani na trzech
jachtach. Od tej chwili stanowiliœmy trzyjachtowy konwój: Lion, Jaguar i Puma.
Podczas rejsu poznawaliœmy tajniki
sztuki ¿eglarskiej: klarowanie, muringowanie, cumowanie, buchtowanie, stawianie ¿agli, wybieranie i luzowanie cum
w kabestanie, wi¹zanie wêz³ów (w tym
ratowniczego – jedn¹ rêk¹). Oprócz tego

Zwyciêski rejs wzd³u¿ wybrze¿y
Chorwacji
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sami prowadziliœmy jachtow¹
kuchniê czyli
kambuz.
P ³ y n ¹ c
wzd³u¿ dalmatyñskiego wybrze¿a Chorwacji podziwialiœmy przeurocze
krajobrazy œródziemnomorskie osadzone w chorwackich piaskowcach. Rozpoznaliœmy œródziemnomorsk¹ makiê z sosn¹ – pini¹, cyprysami, ró¿anecznikami. Widzieliœmy
plantacje oliwek, granatów. Uwagê nasz¹ przykuwa³y domy budowane z miejscowego piaskowca pokryte charakterystyczn¹ pomarañczow¹ dachówk¹ z zielonymi lub br¹zowymi okiennicami.

Katarzyna Waszczyk
(nauczyciel historii)
Jolanta Januszewicz
(nauczyciel geografii i WOS)
Opiekunowie SU

Na trasie rejsu odwiedziliœmy ciekawe miasta takie jak Shibenik, Zadar –
w których ogl¹daliœmy najcenniejsze zabytki starówek.
Du¿e wra¿enie na nas zrobi³y ma³e
miasteczka – mariny np. Scradin, czy
wyspa I¿ Veli. Niemal¿e „ksiê¿ycowy”
krajobraz ogl¹daliœmy na wyspie Panitula w archipelagu Kornaty, gdzie pozba-
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wione roœlinnoœci góry zbudowane z piaskowców wystaj¹c z Adriatyku, robi³y
niesamowite wra¿enie tu¿ przed zachodem S³oñca.
Niezapomnianym dla nas pozostanie
Park Narodowy Krka z przepiêknymi
wodospadami, progami skalnymi, jeziorkami i bujn¹ roœlinnoœci¹ œródziemnomorsk¹.
Ka¿dego wieczoru przybijaliœmy do
innej mariny, w której poznawaliœmy ¿ycie ¿eglarskie na l¹dzie i uczestniczyliœmy w zajêciach edukacyjno- integracyjnych oraz w zawodach miêdzyza³ogowych: pontoniadzie, zak³adaniu kapoków i szelek bezpieczeñstwa, wi¹zaniu
wêz³ów. Nie oby³o siê bez ¿eglarskiego
chrztu przed obliczem Posejdona i Prozerpiny.
Na wyspie I¿ uczestniczyliœmy w kapitañskiej kolacji, podczas której mogliœmy skosztowaæ oœmiorniczek, miêsa
rekina, kalmarów, krewetek, ryb adria-

tyckich i innych morskich dobrodziejstw.
Pogoda podczas rejsu nam dopisywa³a, mieliœmy dni s³oneczne, spokojne na
morzu, ale i wietrzne w skali Bouforta 56, pozwalaj¹ce na rozwiniecie ¿agli i wy³¹czenie silników. Uciekaliœmy równie¿
przed burz¹ (nie dogoni³a nas J).
Czas nam szybko up³ywa³, a my ka¿dego dnia nape³nialiœmy siê coraz bardziej i bardziej niezapomnianymi wra¿eniami, zacieœnialiœmy nowe przyjaŸnie.
Po przep³yniêciu oko³o146 mil morskich,
dotarliœmy do Sukosan – najwiêkszej
z poznanych marin, która stanowi³a jednoczeœnie kres naszej ¿eglarskiej przygody. ¯al by³o wracaæ. Jednak¿e, zgodnie z tradycj¹, na Kornatach pozostawiliœmy po sobie œlad w postaci skalnych
kopczyków, które w symbolice ¿eglarzy
oznaczaj¹, ¿e jeszcze kiedyœ powrócimy do Chorwacji, czego sobie i moim
uczniom ¿yczê, a czytelników zachêcam do odwiedzenia tego niezwyk³ego kraju.

Jolanta Januszewicz
Autor projektu edukacyjnego

Mysiad³o, paŸdziernik 2007

Co s³ychaæ w S³onecznej szkole?
Szko³a Podstawowa w Mysiadle
pracuje pe³n¹ par¹, mimo, ¿e swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³a 3 wrzeœnia
2007 r.
Dzieje siê tu wiele. Klasy s¹ coraz bardziej kolorowe. Z ka¿dym dniem przybywa wyposa¿enia i pomocy dydaktycznych.
Wszyscy w³¹czaj¹ siê w upiêkszanie
naszej szko³y: dzieci, rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy placówki. Uwagê przyci¹gaj¹ prace plastyczne uczniów.
Swoj¹ dzia³alnoœci zainaugurowa³ Samorz¹d Uczniowski pod opiek¹ Joanny
P³atek i Joanny Koczuk. Og³oszony zosta³ konkurs na wizytówki klasy, które
mo¿na podziwiaæ przy wejœciu do sal.
Uczniowie maj¹ do wyboru szerok¹
gamê zajêæ dodatkowych. Mog¹ uczestniczyæ w zajêciach finansowanych przez
Stadion przy ZSP w Lesznowoli
samorz¹d:

•
•
•
•
•
•

• wyrównawczych,
• terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,
gimnastyce korekcyjnej,
jêzyka angielskiego ( poza obowi¹zkowymi zajêciami dydaktycznymi),
ko³a informatycznego,
ko³a Mi³oœników Przyrody,
ko³a Klub Czytelnika,
ko³a plastycznego.
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•
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•
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Odbywaj¹ siê równie¿ zajêcia p³atne:
wyjazdy na basen,
ko³o teatralne,
rytmika dla oddzia³u przedszkolnego,
zajêcia taneczne,
gimnastyka mózgu,
wyjazdy do Filharmonii Narodowej,

Organizacja nowej placówki to wielki wysi³ek. Pocz¹tek roku szkolnego
wymaga³ wytê¿onej pracy od wszystkich
pracowników. Nale¿a³o ustaliæ zasady
pracy oraz stworzyæ dokumenty reguluj¹ce wspó³pracê wszystkich organów
szko³y.
Szko³a pracuje ju¿ wed³ug zatwierdzonych planów pracy, realizuj¹c swoje
zadania.
Dzieci czuj¹ siê dobrze w naszej
placówce, o czym œwiadcz¹ ich wypowiedzi:

W dniach 8 i 9 wrzeœnia b.r. na terenie Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II
w £azach œwiêtowaliœmy Dni Gminy Lesznowola.
Dni Gminy Lesznowola maj¹ ju¿ swoj¹ tradycjê. Wiod¹cym partnerem Gminy w tym przedsiêwziêciu jest Mazowiecki Zwi¹zek Pracodawców Gminy
Lesznowola z Prezesem Panem Jackiem
Arendarskim. Na stoiskach promocyjnych, firmy z terenu Gminy prezentowa³y swoje us³ugi, wyroby oraz przedmioty dystrybucji.
Wszystko zaczê³o siê w sobotê od
gwizdka w halowym meczu pomiêdzy
dru¿yn¹ Samorz¹dowców a dru¿yn¹ Pracodawców. Po wygranej Samorz¹du
Gminy, w piêkny, s³oneczny dzieñ zaprosiliœmy naszych Mieszkañców i Goœci
do udzia³u w konkursach i grach sportowych z nagrodami, na pokaz tañca towarzyskiego, wystêpy dzieci i m³odzie-
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Tak mi w ¿yciu wypad³o,
¿e zamieszka³em w miejscowoœci
Mysiad³o.
Jestem bardzo weso³y,
bo chodzê do fajnej szko³y.
Mam czasem ma³e k³opoty,
które pokonam, gdy wezmê siê do
roboty.
Mi³o mi tu z kolegami czas leci
i z pani¹, która bardzo lubi dzieci.
Gutek Rutkowski, uczeñ klasy III

Uczniowie klasy III

Nad bezpieczeñstwem uczniów czuwaj¹ nauczyciele i pracownicy obs³ugi.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e istniej¹ jeszcze obszary naszej pracy, które wymagaj¹ poprawy. Liczymy jednak na wyrozumia³oœæ rodziców. Przecie¿ w tak krótkim
czasie uda³o siê zrobiæ tak wiele!

I za to chcemy podziêkowaæ Samorz¹dowi Gminy Lesznowola i wszystkim,
którzy mieli swój wk³ad w tworzenie S³onecznej szko³y w Mysiadle.
Ma³gorzata Gajcy
Nauczyciel SP w Mysiadle

Dni Gminy Lesznowola 2007
¿y z gminnych szkó³. Zespó³ Szkó³ w £azach reprezentowa³y dzieci ze œwietlicy
szkolnej oraz dwie niemal¿e profesjonalne solistki, Zespó³ Szkó³ Publicznych
z Nowej Iwicznej rozœpiewa³ publicznoœæ
dziêki zespo³owi „Iwiczna Band”, uczniowie z Zespo³u Szkó³ Publicznych w Mrokowie dali pokaz tañca towarzyskiego,
a trzy uczennice z Zespo³u Szkó³ Publicznych w Lesznowoli wyœpiewa³y przeboje polskich gwiazd muzyki pop. Dr Andrzej Kruszewicz – polski ornitolog, podró¿nik, za³o¿yciel i szef Azylu dla Ptaków w warszawskim ZOO – opowiada³
ciekawe i zabawne historie oraz przeprowadzi³ konkurs, który polega³ na najlepszym naœladowaniu ptasich g³osów. Po
zmierzchu przyszed³ czas na koncert

wielkiej Gwiazdy Mieczys³awa Szczeœniaka z zespo³em – który œwietnie rozœpiewa³ i rozbawi³ publicznoœæ oraz na
widowiskowy spektakl w wykonaniu
m³odych aktorów Teatru Ognia.
W niedzielê mi³o spêdziliœmy czas na
„Festynie rodzinnym”. Nauczycielki
z ZSP w Mrokowie przeprowadzi³y konkurs wiedzy o gminie, w którym mo¿na
by³o wygraæ telewizor, mikrofalówkê
i aparat cyfrowy (nagrody ufundowane
przez firmê Walor).
Festyn uœwietnili swoimi wystêpami
Paulina Chodkowska i Jakub Piszek – duet
m³odych i uzdolnionych autystów, zespó³
HOT STUFF œpiewaj¹cy najwiêksze hity
ABBY oraz Gwiazda wieczoru – Stanis³aw
Sojka. Byliœmy œwiadkami wyj¹tkowego
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koncertu, który wprowadzi³ uczestników w wyj¹tkowy refleksyjno-melancholijny nastrój. Zauroczona publicznoœæ s³ucha³a, niczym w hipnozie poezji wyœpiewanej przez wspania³ego artystê.
By³o smacznie i zabawnie za spraw¹
WIELKIEJ PANI DYNI; zupa, placki i inne
przysmaki z dyni by³y rajem dla smakoszy, a dzieci mog³y pokazaæ siê w konkursie toczenia dyni na odleg³oœæ.
Na tego typu piknikach najwiêksz¹
atrakcj¹ s¹ wszelkie próby sprawdzenia
siê i popisania w³asn¹ sprawnoœci¹ fizyczn¹. Nie zabrak³o wiêc konkurencji
takich jak piêciobój rekreacyjny, przeci¹ganie liny, wyœcigi w workach, polskie
krêgle, dysko³ap itp. W zawodach tych
mogli startowaæ wszyscy – dzieci, m³odzie¿, doroœli, niepe³nosprawni. Nad
organizacj¹ zawodów sportowych czuwa³a fachowa obs³uga z³o¿ona z pracowników, absolwentów i najlepszych studentów AWF w Warszawie.
W trakcie obchodów Dni Gminy Lesznowola mo¿na by³o równie¿ podziwiaæ
wystêp dzieci ze Stowarzyszenia „Dobra

Wola” (Stowarzyszenia dzia³aj¹cego na
rzecz dzieci niepe³nosprawnych). Dzieci bawi¹c siê, rozbawi³y równie¿ publicznoœæ.
Ide¹ Dni Gminy Lesznowola, organizowanych ju¿ po raz trzeci, jest integracja gminnej spo³ecznoœci oraz zapoznanie mieszkañców i przyby³ych goœci
z produkcj¹ i us³ugami dzia³aj¹cych na
terenie firm. Czynny udzia³ w Dniach
Gminy wziê³y tak¿e szko³y jêzykowe
z naszego terenu (Elephant, Vschool).
Uczestnicy festynu mogli tak¿e poznaæ
pracownie artystyczne i rzemieœlnicze.
Swoje bardzo udane prace artystyczne
prezentowane by³y tak¿e przez m³odzie¿
skupion¹ w lesznowolskich szko³ach,
która rozwija swoje umiejêtnoœci pod
kierunkiem wspania³ych pedagogów.
Fundacja Bullerbyn z W³adys³awowa zaprasza³a do okaza³ego namiotu. Hotel
Poniatowski czêstowa³ doskona³¹ grochówk¹, a Restauracja Ceregiela przysmakami z grilla.
Dni Gminy Lesznowola tworz¹ corocznie okazjê do œwietnej zabawy, daj¹

mo¿liwoœæ wystêpu m³odym artystom
z terenu Gminy oraz prezentacji lokalnej przedsiêbiorczoœci oraz kultury. Impreza ta to równie¿ okazja do doskona³ej wielopokoleniowej zabawy, integracji œrodowisk lokalnych i poznania ciekawych ludzi. Za udzia³ w Dniach Gminy
rozlosowaliœmy bardzo liczne i atrakcyjne nagrody, które ufundowa³y firmy
z terenu Gminy.
Organizatorami Dni Gminy Lesznowola s¹:
• Urz¹d Gminy Lesznowola,
• Zespó³ Obs³ugi Placówek Oœwiatowych,
• Gminny Oœrodek Kultury w Lesznowoli,
• Partnerstwo dla Rain Mana,
• Mazowiecki Zwi¹zek Pracodawców
w Gminie Lesznowola,
• Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych.
Patronat medialny nad imprez¹ objêli
Radio Dla Ciebie oraz Kurier Po³udniowy.

11 listopada z Allegrezza del canto
Allegrezza del canto – radoœæ œpiewania – towarzyszy³a nam podczas mszy
œwiêtej za Ojczyznê. Msza i koncert chóru odby³y siê w koœciele w Starej Iwicznej. Dziêki Proboszczowi Dariuszowi
Goc³owskiemu œwi¹tynia przywita³a nas,
w dniu 11 listopada, wspaniale udekorowana narodowymi barwami. Zaproszony przez Gminny Oœrodek Kultury w
Lesznowoli chór „Allegrezza del canto”
zosta³ przyjêty bardzo serdecznie, a
dwukrotne bisy sk³oni³y do wspólnego
œpiewania. Na koncercie wœród licznie
przyby³ych mieszkañców naszej gminy,
obecni byli przedstawiciele samorz¹du
gminy Lesznowola z pani¹ wójt Mari¹
Jolant¹ Batyck¹-W¹sik.
Radoœæ œpiewania by³a w naszych
przodkach, kiedy szli do walki o wolnoœæ
Ojczyzny. Pieœñ towarzyszy nam, od zawsze. Zagrzewa³a do boju, raduje w
chwilach zabaw, ko³ysze do snu i ¿egna
w ostatniej drodze.
W 89 rocznicê Odzyskania Niepodleg³oœci, niepodleg³oœci wywalczonej po
123 latach niewoli zaœpiewa³ dla nas Pieœni Polskie chór prowadzony przez Szymona Wyrzykowskiego, równie¿ Dyrek-

tora Artystycznego i
Dyrygenta Chóru
Akademickiego Politechniki Szczeciñskiej, absolwenta wydzia³u Dyrygentury
Chóralnej uczenia prof.
Jana Szyrockiego Akademii Muzycznej w Poznaniu, a tak¿e wydzia³u Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Akademii Muzycznej im. F. Chopina w
Warszawie, w specjalnoœci Dyrygentura
Symfoniczno-operowa pod kierunkiem prof.
Antoniego Wita.
Podczas mszy us³yszeliœmy kilka pieœni, a miêdzy innymi:
• Gaude Mater Polonia – jeden z najpiêkniejszych œpiewów chora³owych
póŸnego œredniowiecza autorstwa
Wincentego z Kielczy – dominikanina, kanonika krakowskiego. Majestatyczny charakter pieœni przyniós³ jej
wielk¹ popularnoœæ. Œpiewana jest po
dzieñ dzisiejszy w chwilach szczególnie wznios³ych.

• Rota – to równie¿ pieœñ, któr¹ znaj¹
wszyscy Polacy. S³owa napisa³a Maria
Konopnicka w roku 1901, na wieœæ o
pruskich represjach wobec polskich
dzieci we Wrzeœni. Muzykê skomponowa³ Feliks Nowowiejski w styczniu
1910r. Po raz pierwszy zosta³a wykonana 15 lipca 1910 r w Krakowie podczas wielkiej manifestacji patriotycznej zwi¹zanej z ods³oniêciem pomnika Grunwaldzkiego w 500 rocznicê
zwyciêskiej bitwy. Rota przyjê³a siê
powszechnie w polskim spo³eczeñstwie. Jej dŸwiêki brzmia³y na barykadach Poznania 1918 r, w Powstaniach
Œl¹skich i podczas Plebiscytu Mazurskiego. Rota by³a siln¹ konkurencj¹ dla
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Mazurka D¹browskiego – przy ustalaniu naszego narodowego hymnu
w 1926 r. Jej popularnoœæ jeszcze
wzros³a podczas II wojny œwiatowej.
W czêœci koncertowej naszego wieczoru us³yszeliœmy miêdzy innymi:
• Marsz Pierwszej Brygady – najs³ynniejsza pieœñ Legionów Polskich
utworzonych podczas I Wojny Œwiatowej przez Józefa Pi³sudskiego. Melodia pieœni pochodzi sprzed 1914 r,
jej kompozytor jest nieznany. Melodie t¹ zaczerpn¹³ kapelmistrz stra¿ackiej orkiestry, od orkiestry syberyjskiego pu³ku piechoty rosyjskiej
stacjonuj¹cego do roku 1914 w Kielcach. Po wkroczeniu do Kielc wojska
polskiego, ca³a orkiestra wst¹pi³a do
Legionów Pi³sudskiego, przekszta³caj¹c siê w orkiestrê wojskow¹, a
utwór oznaczony w jej repertuarze
jako Marsz Nr 10 grany by³ szczególnie czêsto. … W roku 1917 do melodii do³¹czony zosta³ tekst, do autorstwa, którego przyznaje siê
dwóch legionistów: Tadeusz Biernacki i Andrzej Tadeusz Ha³aciñski.
Pierwsza Brygada by³a ulubion¹ pie-

W dniu 11 paŸdziernika w sali koncertowej œwietlicy w £azach, odby³ siê
I Konkurs Poezji Œpiewanej – od piosenki poetyckiej do melorecytacji.
Po wys³uchaniu prezentacji, z których
wiêkszoœæ reprezentowa³a bardzo wysoki poziom, jury w sk³adzie:
• El¿bieta Wojnowska – wokalistka (I
nagroda na Krajowym Festiwalu Piosenki w Opolu w 1974 r.), pedagog
£ódzkiej Szko³y Filmowej, oraz Wy¿szej Szko³y Aktorskiej Machulskich
w Warszawie, aktorka Teatru Stu,
• Joanna Skrobisz – pedagog muzyki,
• Stanis³aw Szczyciñski – wokalista
i kompozytor, za³o¿yciel zespo³ów
Mikroklimat i Bornus Consort, wspó³pracuj¹cy z zespo³em Wolna Grupa
Bukowina,
przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody:
• I miejsce – Marta Borkowska ucz. XL
LO im. St. ¯eromskiego w Warszawie,
absolwentka ZSP w Mrokowie, za
utwór „ Jezioro Marzeñ” (s³owa – Judyta Nowak, muzyka Robert Wiórkiewicz),
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œni¹ Wojska Polskiego w okresie miêdzywojennym. Marsza³ek Józef Pi³sudski powiedzia³ o niej „najdumniejsza pieœñ jak¹ kiedykolwiek Polska stwarzy³a”.
• Ostatni Mazur – tekst napisa³ Ludwik
Ksawery £ubiñski (1839-1892), adwokat i poeta uczestnik Powstania Styczniowego. Twórc¹ melodii jest Fabian
Tymolski (1828-1885) autor blisko 200
mazurków, polonezów, polek, krakowiaków,… ale znany dzisiaj z tej jednej pieœni.
• Przybyli U³ani – w 1915 roku do krakowskiej melodii ludowej s³owa u³o¿y³ oficer IV Pu³ku Legionów Polskich
– Feliks GwóŸdŸ – bynajmniej nie u³an
ani kawalerzysta z dziada pradziada,
lecz góral z okolic Nowego Targu.
• O mój rozmarynie – Jedna z najpopularniejszych pieœni w okresie I wojny œwiatowej. Przypuszcza siê, ¿e piosenka mia³a swój ludowy rodowód w
okresie kampanii napoleoñskiej.
Pierwsza wersja zosta³a opublikowana w roku 1915. S³owa Wac³aw Hrabia Denhoff-Czarnocki.

• Deszcz jesienny – Autor s³ów Marian
Matyszkiewicz „Rysiek”, ¿o³nierz AK
zgin¹³ w 1944 r. w obozie w Stutthofie. By³ absolwentem liceum im. Górskiego w Warszawie. Z W-wy na Wileñszczyznê piosenka trafi³a z Uderzeniowym Batalionem Kadrowym dzia³aj¹cym pod dowództwem Boles³awa
Piaseckiego. Batalion w sierpniu roku
1943 zosta³ wcielony do Armii Krajowej, a „Deszcz jesienny” razem z nim
zosta³ wœród partyzantów AK. Muzyka: melodia z opery „Po³awiacze pere³” Georga Bizeta.
• Kajze mi siê podzio³: Utwór napisany dla chóru „Allegrezza del Canto”
przez m³od¹ kompozytorkê (mieszkaj¹c¹ w Starej Iwicznej) Mariê Boreck¹. Tekst zosta³ zaczerpniêty z wiersza wiêŸniarki, która na wojnie straci³a syna.
Wys³uchaliœmy bardziej i mniej znanych pieœni polskich. Ka¿da z nich to kawa³ek naszej historii. Piêknej i burzliwej.
Aleksandra Liwiñska
Dyrektor GOK

Po raz pierwszy Poezja piewana
• II miejsce – Agata Kuæ ucz. kl. I gimn.
ZSP w Mrokowie, za utwór „Wariatka
tañczy” (s³owa Agnieszka Osiecka, muzyka Maryla Rodowicz),

i udzielali wskazówek, co do w³aœciwej
interpretacji wybranych utworów.
Aleksandra Liwiñska
Dyrektor GOK

• II miejsce ex aequo – Alicja Kokosiñska ucz. kl. I gimn. z ZS w £azach za
utwór „Zgubi³am siê” (z repertuaru zespo³u „Bez cukru”),
• Wyró¿nienie – zespó³ Semper Fidelis z Wólki Kosowskiej, dzia³aj¹cy przy
parafii Œw. Micha³a Archanio³a w M³ochowie, za utwór „Orêdzie” (s³owa
i muzyka Anna Regu³a i Jan B³aŸniak).
Gminny Oœrodek Kultury ufundowa³
dla wszystkich uczestników konkursu,
bilety na premierê recitalu Micha³a Bajora „Inna Bajka” w teatrze Studio Buffo.
Serdecznie dziêkujê nauczycielom,
którzy pomagali w doborze repertuaru

Marta Borkowska zwyciê¿czyni konkursu
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznowoli rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ w marcu
2007r. Jest to cykl zajêæ o profilu kulturalnym, adresowany do ludzi starszych, nie
pracuj¹cych zawodowo. Udzia³ w spotka-

niach Uniwersytetu jest szans¹ na zrealizowanie swoich pasji i zainteresowañ. Wyk³ady, seminaria, lektoraty oraz warsztaty prowadz¹ wybitni specjaliœci. Patronat nad Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Lesznowoli objê³o Mazowieckie Centrum Kultury
i Sztuki w Warszawie.
Spotykamy siê w ka¿d¹ œrodê, pocz¹wszy od 10 paŸdziernika 2007r., o godzinie
10.30, w œwietlicy w £azach. Raz w miesi¹cu wyje¿d¿amy na wycieczkê do war-

5 paŸdziernika w restauracji „Ceregiela” odby³a siê uroczysta inauguracja roku
akademickiego 2007/2008. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznowoli spotkali siê ponownie po przerwie wakacyjnej. Zagra³ dla nas kwartet Marcina
Olaka w sk³adzie: Adam Lewandowski –
instrumenty perkusyjne, Wojciech Traczyk – kontrabas, Marcin Gañko – saksofon, Marcin Olak – gitara. Us³yszeliœmy
utwory z repertuaru Buena Vista Social
Club oraz autorskie kompozycje, które

umownie nazwaliœmy „Hawana Jazz Projekt”. Muzyka brzmia³a wspaniale, dziêki niej wszyscy przenieœliœmy siê do gor¹cej o tej porze roku Hawany. Ambasada Kuby w Polsce udostêpni³a nam prezentacjê multimedialn¹: krótkie filmy
i zdjêcia ukazuj¹ce uroki kubañskich
pla¿ i przepych luksusowych hoteli.
Z p³yty i w œwietle rzutnika mogliœmy zobaczyæ nie¿yj¹ce ju¿ gwiazdy muzyki kubañskiej: Ibrahima Ferrera i Rubena Gonzalez’a. Nie zabrak³o kubañskich cygar,

w LESZNOWOLI

Data

Godz.

05.10.2007r. 19.00

szawskich muzeów, teatrów i parków.
Program Uniwersytetu jest dostêpny na
stronie: www.gok-lesznowola.pl.
Zapisy i wp³aty (40 z³ za semestr)
w Oœrodku Kultury w Lesznowoli:
ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola pok. 3,
tel. 022 757-92-09.
Zapraszamy na spotkania.
Aleksandra G¹sowska

zapachu kokosów i egzotycznych owoców na stole. Wieczór zakoñczy³ siê pokazem tanecznym klubu tañca „Brawo”.
Aleksandra G¹sowska

Miejsce

Program Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2007/2008
semestr I

restauracja
"Ceregiela"

"wieczór kubañski", inauguracja roku akademickiego, muzyka,
tañce, poczêstunek

10.10.2007r. 10.30 wietlica w £azach
12.30 wietlica w £azach
17.10.2007r. 10.30 wietlica w £azach
12.30 wietlica w £azach
na przystankach
wg planu

tak

25 z³

Wycieczka do Wilanowa. Zwiedzanie pa³acu, parku i wystawy
czasowej "P³atki spalonych wst¹¿ek."

tak

10 z³

Wernisa¿ – wystawa fotografii "Przemijanie" koncert El¿biety
Wojnowskiej

bilety

10 z³

tak

10 z³

tak

10 z³

Opowiadacze historii.Uroki bani i m¹droci polskich.Micha³
Malinowski,
Rola dziadków w ¿yciu rodziny. Budowanie relacji. Izabela
Budzyñska. Spotkanie z pedagogiem.
Ogród jesieni¹.El¿bieta Ci¹¿kowska.
Pies – najlepszy przyjaciel cz³owieka. Chart polski – historia
psów rasowych. Ma³gorzata Szmur³o.

24.10.2007

9.00

26.10.2007

19.00 wietlica w £azach

07.11.2007r

9.00

na przystankach
wg planu

Jerozolima – miasto trzech religii. Wycieczka do ¯ydowskiego
Instytutu Historycznego.

11.11.2007r 19.00

Koció³ w Starej
Iwicznej

Koncert w wiêto Niepodleg³oci

14.11.2007r. 10.30 wietlica w £azach
12.30 wietlica w £azach

Opowiadacze historii.M¹droci afrykañskich Griotów.Micha³
Malinowski
piewnik polski. Magdalena widerek

Z³oty wiek malarstwa flamandzkiego. Przemys³aw G³owacki
Wycieczka do Muzeum Narodowego. Wyk³ad i zwiedzanie
wystawy czasowej.
"Teatr wed³ug Szajny." "Czas, w którym nie wiedzielimy nic o
28.11.2007r. 10.30 wietlica w £azach
sobie – Peter Handke." Prezentacja filmów i spotkanie z
autorem. Jerzy Karpiñski
Wielcy ludzie kina – Ingmar Bergman,Michelangelo Antonioni.
12.30 wietlica w £azach
Wies³awa Czapiñska
21.11.2007r.

9.00

na przystankach
wg planu

Zapisy Cena
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Data

Godz.

Miejsce

Program Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2007/2008
semestr I

05.12.2007r.

9.00

na przystankach
wg planu

"Katyñ" Andrzeja Wajdy. Wyjazd do kina.

12.12.2007r. 10.30 wietlica w £azach

Pies – najlepszy przyjaciel cz³owieka. Ma³gorzata Szmur³o

19.12.2007r. 10.30 wietlica w £azach

Tradycje Bo¿ego Narodzenia. Ró¿a Wawrzynowicz-Billip,
Roman Ziemlañski

21.12.2007r. 15.00 wietlica w £azach

06.01.2008r. 19.00
09.01.2008r.

9.00

Spotkanie op³atkowe.

Koncert "Kolêdowanie"

na przystankach
wg planu

Wycieczka do Muzeum Teatralnego – Teatr Wielki w
Warszawie. Zwiedzanie ekspozycji, wyk³ad, kulisy teatru.

piewnik polski. Magdalena widerek

23.01.2008r. 10.30 wietlica w £azach

Azyl dla ptaków. Andrzej Kruszewicz

30.01.2008r. 10.30 wietlica w £azach
12.30 wietlica w £azach

02.02.2007r. 20.00 wietlica w £azach
06.02.2008r.

9.00

na przystankach
wg planu

tak

10 z³

Mechofer i Wyspiañski – dzieje przyjani, rywalizacji i konfliktu.
Bo¿ena Pysiewicz

12.30 wietlica w £azach

12.30 wietlica w £azach

20 z³

Pieni adwentowe, kolêdy i pastora³ki. Magdalena widerek

Koció³ w
Magdalence

16.01.2008r. 10.30 wietlica w £azach

tak

Moda w staro¿ytnoci. Edyta Rubka

12.30 wietlica w £azach

12.30 wietlica w £azach

Zapisy Cena

Pozytywne mylenie.Spotkanie z psychologiem.Anna Robak
¯ycie kulturalne i umys³owe Warszawy w XIX w.Romuald
Morawski
Depresja – objawy, leczenie.Spotkanie z psychologiem. Anna
Robak

Bal ostatkowy. Bal przebierañców.

tak

75 z³

wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego

tak

10 z³

Warsztaty Plastyczne. Urszula S³owiñska

tak

5 z³

Nauka i doskonalenie p³ywania.Robert Jancik.30 min. Dojazd
autobusem lub we w³asnym zakresie.

tak

5 z³

wyjazd do teatru. Wp³aty u koordynatora UTW

tak

Dodatkowe zajêcia – piew. Przygotowanie do wystêpu na
koncercie. Magdalena widerek

tak

DODATKOWO
ka¿dy wtorek 14.00
ka¿dy
czwartek

wietlica we
W³adys³awowie

12.30 Basen w Raszynie

listopad
ka¿dy
czwartek

14.00 wietlica w £azach

Przerwa miêdzysemestralna 07.02.- 04.03.2008r.
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Wyplecione
uznanie
dla PRZEPLOT(KI)
6 paŸdziernika zosta³y rozdane nagrody XIII Ogólnopolskiego Przegl¹du Amatorskiej Tkaniny Unikatowej organizowanego co dwa lata, przez Wojewódzki
Oœrodek Kultury w Bydgoszczy.
Prace Naszych Pañ z pracowni tkackiej PRZEPLOT(KI), dzia³aj¹cej przy Gminnym Oœrodku Kultury w Lesznowoli, zdoby³y szczególne uznanie jurorów Wœród
ocenianych ponad 100 prac 87 twórców, a w³aœciwe artystek – przewa¿aj¹
kobiety. Nagrodzono 5 osób i wyró¿niono 17 osób. Nasze liderki, o czym informujemy z radoœci¹, to:
• I miejsce - Magdalena Pakulska
z Wilczej Góry za pracê „Pierot”;
• III miejsce – Alicja Kolasa z £az za
pracê „Brzózki”;
• Wyró¿nienia:
– Joanna Jagodziñska z £az za pracê „Deszczowa piosenka”;
– Aleksandra Liwiñska z Nowej
Iwicznej za pracê „Zapomnienie”;
oraz
– Bo¿enna Korlak z £az za pracê
„Skrzydlak” z pracowni „Penelopa” z Warszawy – Wola.
Tkanina towarzyszy cz³owiekowi od
zawsze. Czyni ciep³ymi i przyjaznymi

Magdalena Pakulska „Pierot” – Wilcza Góra,
I nagroda

Alicja Kolasa „Brzózki” – £azy,
III nagroda

wnêtrza jego siedzib, okrywa go. Z form
u¿ytkowych przechodzi w artystyczne.
Daje mo¿liwoœæ twórczego spe³nienia
i estetycznych doznañ.
Bydgoskie biennale jest œwiêtem tkaczy z ca³ej Polski, unikatowe w skali kraju przedsiêwziêcie. Co dwa lata spotykaj¹ siê ludzie, którzy twórcze spe³nienie odnajduj¹ w³aœnie w tkactwie Bior¹
w nim udzia³ artyœci reprezentuj¹cy
wszelkie rodzaje technik tkackich
i form z tej dziedziny sztuki, od tkaniny
artystycznej po ludow¹. Technika wymaga prócz talentu cierpliwoœci i skupienia,
zaanga¿owania finansowego. Jeœli uda

siê pokonaæ te wszystkie trudnoœci powstaj¹ niezwyk³e, wysublimowane dzie³a sztuki. Obcowanie z tymi piêknymi,
niepowtarzalnymi tkaninami (obrazami),
przynosi wiele pozytywnych emocji zarówno ich twórcom jak i odbiorcom.
Pod kierunkiem wra¿liwej i utalentowanej artystki Ewy Kamiñskiej, twórcze
talenty i artystyczne wizje realizuj¹ PRZEPLOT(KI). Zajêcia tkackie odbywaj¹ siê
w poniedzia³ki i œrody w starej szkole
w £azach w godz. 15-19 . Zapraszamy
Aleksandra Liwiñska
Dyrektor GOK

Kolejne wiêto Teatru
„¯ycie to jest teatr, mówisz ci¹gle, opowiadasz;
Maski coraz inne, coraz mylne siê zak³ada;
Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra
Przy otwartych i zamkniêtych drzwiach.
To jest gra! ...”

… tak pisa³ Edward Stachura, ale czytaj¹c dalej ten wiesz, okazuje siê, ¿e ¿ycie jednak teatrem nie jest, bo TEATR:
jest magi¹, jest iluzj¹, jest gr¹ wyobraŸni i doskona³ym pobudzeniem dla naszych emocji, jest mo¿liwoœci¹ bycia
kimœ innym, prze¿ycia czegoœ wiêcej,
poznania w³asnej wra¿liwoœci.
I dlatego tak wielu jest mi³oœników
TEATRU, czego dowodem liczny udzia³
dzieci i m³odzie¿y w kolejnych Teatraliach.

W dniach 22 – 24 listopada 2007 r.,
w sali widowiskowej œwietlicy w £azach (ul.
Przysz³oœci 8) odby³y siê ju¿ IV Gminne Teatralia, zorganizowane przez Gminny
Oœrodek Kultury w Lesznowoli. W IV Teatraliach wziê³a udzia³, jak dot¹d rekordowa, liczba uczestników, tj.: ponad 200 m³odych artystów amatorów, opiekunów i jednoczeœnie re¿yserów, scenografów, kostiumologów.
Jury konkursowe w sk³adzie:
• Ewa Decówna – aktorka teatralna
i filmowa – przewodnicz¹ca,
• El¿bieta Wojnowska – pieœniarka, pedagog szkó³ artystycznych,
• Magdalena Dubrowska – dziennikarka, redaguj¹ca kolumnê wydarzeñ
kulturalnych w Sto³ecznej Gazecie
Wyborczej,

oceni³o 11 spektakli przygotowanych
przez szko³y, oraz przedszkoln¹ klasê
O, z terenu naszej gminy, przyznaj¹c:

W kategorii klas 0-III
Z£OTE MASKI IV Gminnych Teatraliów
• „Ksiê¿niczka Ania” – Niepubliczne
przedszkole „Nutka” klasa „0”,
przygotowana przez Annê Sobieraj i Katarzynê Zab³ock¹ – za walory muzyczne przedstawienia
i bardzo dobry wyraz ogólny,
• „Zwariowana Klasa” – ZS w £azach
kl. II c, przygotowana przez Urszulê Tokaj – za wyrazistoœæ postaci,
t³o muzyczne i wyraz ogólny,
• „Calineczka” – Teatr Projekt, Niepubliczna Szko³a Podstawowa
nr 72 w JazgarzewszczyŸnie,

49

Biuletyn Informacyjny nr 30 – 2007
przygotowany przez Annê Kolanowsk¹ – za ogólne wra¿enia artystyczne.
Wyró¿nienie IV Gminnych Teatraliów:
• „Sklepik z marzeniami” – zespó³
GOK £adne Kwiatki, przygotowany przez Wiolettê Milczuk – za ciekawy pomys³ i harmoniê muzyki
i ruchu.

• „Mikuœ” – teatrzyk Ananas z ZSP
w Lesznowoli, przygotowany
przez El¿bietê Jodko-Kulê – za kostiumy i ogólny wyraz artystyczny,
• „Zabawa w Œpi¹c¹ Królewnê”–
ZSP w Mrokowie, kl. IV b, przygotowana przez El¿bietê Bobryk – za
wyrazistoœæ niektórych postaci

W kategorii klas gimnazjalnych:
W kategorii klas IV-VI
Z£OTE MASKI IV Gminnych Teatraliów
• „Zabawa w Œpi¹c¹ Królewnê” –
ZS w £azach, kl. IVa, przygotowana przez Beatê Czeladko – za pomys³ i interpretacjê tematu,
• „Król Ból” – teatrzyk Horrorek
z ZSP w Nowej Iwicznej, przygotowany przez Annê Kolanowsk¹ –
za scenografiê i kostiumy,
Wyró¿nienia IV Gminnych Teatraliów
• „Wagary” – ZSP w Mrokowie kl. IV a,
przygotowana przez Irenê Pawlak, za
walory poznawcze i dydaktyczne,
• „Z ¿ycia Karola Wojty³y” – ZS
w £azach, kl. VI b, przygotowana
przez Jolantê Borulê – za przywo³ywanie i utrwalanie autorytetu
Jana Paw³a II,

Z£OTE MASKI IV Gminnych Teatraliów
• „ Wojna nigdy nie jest daleko” –
I kl. gimnazjum ZS w £azach, przygotowana przez Oliwiê Kaczyñsk¹ i
Marzenê WoŸniak – za walory historyczne i szlachetnoœæ formy.

Ka¿dy z przedstawianych spektakli
prezentowany by³ przez m³odych aktorów z wielkim zaanga¿owaniem, œwiadcz¹cym o pozytywnych emocjach towarzysz¹cych procesowi tworzenia i odtwarzania teatralnych kreacji.
W Gali IV Teatraliów (24 XI) dyplomy i
Maski – trofea, wrêczy³a uczestnikom
Pani Wójt Maria Jolanta Batycka-Wasik
przy pomocy Pañstwa Radnych i Dyrektor GOK.
Wszystkich widzów zarówno tych
najmniejszych jak i tych dojrzalszych – oczarowa³ wystêpuj¹cy
goœcinnie, teatrzyk rodziców
z Zalesia Dolnego „Gagatki Beatki – Ojcowie i Matki” brawurowo zagranym spektaklem
„Bajka o Smoku Niewawelskim”.
Œwietna gra aktorska (amatorów
paraj¹cych siê najró¿niejszymi
zawodami, za wyj¹tkiem – aktorstwa), kolorowe, bardzo poZSP w Mrokowie – klasa IV podczas przedstawienia
mys³owe kostiumy i piêknie wy„Wagary”
malowane dekoracje, a szcze-

Bajka o „Smoku niewawelskim” w wykonaniu
grupy Gagatki Beatki Ojcowie i Matki

gólnie dowcipny i ponadczasowy, uniwersalny tekst trafia³ do wszystkich
obecnych, wprowadzaj¹c pogodn¹
i ¿yczliw¹ atmosferê.
W nagrodê za udzia³ w IV Gminnych
Teatraliach – 7 grudnia 2007 w sali œwietlicy w £azach, Gminny Oœrodek Kultury
przygotowa³ dwa spektakle Teatru Wielkie Ko³o:
o godz. 12 00– „MAGICZNA TRUPA ROBINSONA BLUESA” – dla dzieci z klas
0-VI
i o godz. 1400 – „MANTRATRANS” dla
m³odzie¿y gimnazjalnej.
Bardzo dziêkujê aktorom i opiekunom za udzia³ w IV Gminnych Teatraliach. Gratulujê nagród i serdecznie zachêcam do rozpoczêcia pracy nad nowymi spektaklami, które bêdzie mo¿na pokazaæ w przegl¹dzie kolejnych, V ju¿ Teatraliów, które odbêd¹ siê na jesieni roku
2008, w œwie¿o wyremontowanym
i przystosowanym do dzia³alnoœci kulturalnej obiekcie przy ul. Przysz³oœci 8
w £azach.
Aleksandra Liwiñska
Dyrektor GOK

K A L E N D A R I U M
Gminnego Orodka Kultury w Lesznowoli
grudzieñ 2007 – styczeñ 2008
Wiêcej szczegó³ów znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej GOK www.gok-lesznowola.pl lub tel. 022 757 92 09
Termin

Tytu³

Miejsce

Godzina

Uwagi

1 grudnia

Wieczór
Andrzejkowy

wietlica
w £azach,
ul. Przysz³oci 8

od 1900
do 2 rano

W programie: zabawa z DJ, wró¿by,
konkursy, co do przek¹szenia.
Goæ specjalny: Mim OLO

7 grudnia

Magiczna Trupa
Robinsona Bluesa

wietlica
w £azach,
ul. Przysz³oci 8

godz. 1200

Teatr Wielkie Ko³o - spektakl nagroda IV
Gminnych Teatraliów, dla dzieci z klas O-VI
Wstêp wolny
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Tytu³

Miejsce

MANTRATRANS

wietlica
w £azach,
ul. Przysz³oci 8

Termin

7 grudnia

Godzina

Uwagi

godz. 14

Teatr Wielkie Ko³o - spektakl nagroda IV
Gminnych Teatraliów, dla m³odzie¿y
gimnazjalnej
Wstêp wolny

00

16
grudnia

KLUB WÊDROWCA
Koncert
Adwentowy

Koció³
w Wólce
Kosowskiej

Godz. 1300

Dawne polskie pieni na adwent (³ac.
przyjcie)
Agata Harz – piew
Katarzyna Brzozowska – piew i lira
korbowa
Remigiusz Mazur-Hanaj – lira korbowa,
skrzypce

30
grudnia

Kolêdowanie
z zespo³em
NEW LIFE’m

Koció³
w Starej Iwicznej

godz. 1900

Zespó³ Marcina Pospieszalskiego,
z udzia³em Natalii Niemen

6 stycznia

KOLÊDOWANIE
w Magdalence

Koció³
w Magdalence

godz. 1900

Z udzia³em chóru
„Allegrezza del Canto” i goci

Biblioteka Publiczna w Lesznowoli
Urz¹d Gminy – Pokój Nr 1, tel. 736-19-34
Czynna: Poniedzia³ek – Pi¹tek 1000-1700
Filia £azy – budynek szko³y, tel. 022 757-73-78
Czynna: Poniedzia³ek – Pi¹tek
900-1700
Filia w Mrokowie – budynek szko³y, tel. 022 497-88-81
Czynna: Poniedzia³ek – Pi¹tek
900-1700

Szanowni
Pañstwo !
Witam, w naszym k¹ciku dotycz¹cym
funkcjonowania i pracy bibliotek na terenie gminy. Sieæ biblioteczna w gminie
Lesznowola jest tak usytuowana, aby
mieszkañcy mogli dotrzeæ do ksi¹¿ki
w miarê wygodny sposób.
Zgodnie z przepisami dotycz¹cymi bibliotek publicznych, odleg³oœæ do biblioteki winna siê kszta³towaæ od 5 do 10
km. Patrz¹c na mapê gminy, miejscowoœci, w których znajduj¹ siê biblioteki
spe³niaj¹ te wymagania.
W dobie spo³eczeñstwa informatycznego biblioteka spe³nia wa¿n¹ rolê
w dziedzinie kultury. Ksi¹¿ka pe³ni wa¿n¹ funkcjê w ¿yciu cz³owieka od przedszkola do seniora. Dzieci nie potrafi¹
zasn¹æ je¿eli nie przeczyta siê im bajeczki, a seniorzy cierpi¹cy na brak snu spêdzaj¹ z ksi¹¿k¹ d³ugie wieczory, dzieci
i m³odzie¿ ucz¹ca siê, wypo¿yczaj¹ nie

Filia w Mysiadle ul. Okr¹g 13
Czynna: Poniedzia³ek
Œroda
1500-2000
Czwartek
Pi¹tek
10-15

tylko lektury ale poszukuj¹ ksi¹¿ek uzupe³niaj¹cych ich wiedzê, a tak¿e literatury rozrywkowej.
Do bibliotek przybywa du¿o nowych
osób, które wybieraj¹ jako miejsce zamieszkania nasz¹ gminê. Wiele satysfakcji sprawia reakcja osób, które wyra¿aj¹
swoje zadowolenie z faktu, i¿ np. biblioteka mieœci siê w budynku Urzêdu Gminy. To, ¿e w jednym miejscu mo¿na za³atwiæ wszystko, w³¹cznie z wypo¿yczeniem ksi¹¿ki, powoduje zadowolenie
klienta. Zainteresowanie czytelnictwem w naszej gminie wzrasta i widaæ
ci¹g³¹ potrzebê zakupu nowoœci wydawniczych, a tak¿e ksi¹¿ek dla ucz¹cej siê
m³odzie¿y i studentów.
Samorz¹d Gminy Lesznowola wychodzi z za³o¿enia, ¿e m¹dry naród to podstawa ka¿dej spo³ecznoœci, dlatego te¿
nie oszczêdza na oœwiacie i kulturze.
W miarê mo¿liwoœci i potrzeb, przyznawane s¹ œrodki na dzia³alnoœæ bibliotek,
które pe³ni¹ rolê jednego z mecenatów
kultury na terenie gminy.

Biblioteki wyposa¿one w komputery
z dostêpem do internetu, to wa¿ny element naszej dzia³alnoœci.
Biblioteka posiada stronê internetow¹ www.bp-lesznowola.pl gdzie mo¿na
sprawdziæ zawartoœæ naszych ksiêgozbiorów oraz uzyskaæ informacje o pracy bibliotek.
Dobra wspó³praca ze szko³ami, to pozytywny krok we w³aœciwym kierunku.
Biblioteka mieszcz¹ca siê w lokalu szko³y obs³uguje nie tylko uczniów ale, tak¿e mieszkañców okolicznych miejscowoœci. Czêsto rodzic przyprowadzaj¹c
dziecko do szko³y wstêpuje do biblioteki i korzysta z jej us³ug.
W bibliotekach mo¿na wypo¿yczyæ
dobr¹ ksi¹¿kê, skorzystaæ z internetu,
uzyskaæ potrzebne informacje na miejscu, korzystaj¹c z ksiêgozbioru podrêcznego, poradziæ siê bibliotekarza, który
wys³ucha ka¿dego kto potrzebuje w danej chwili jego uwagi czy pomocy.
W przysz³ym roku, biblioteka w Mysiadle, zostanie przeniesiona do nowo-
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czesnego lokalu, który zostanie urz¹dzony na miarê biblioteki XXI wieku.
Pracownicy bibliotek podejmuj¹ ró¿ne dzia³ania zachêcaj¹ce do odwiedzin
placówek bibliotecznych. Lekcje biblioteczne dla dzieci i m³odzie¿y, spotkania z
pisarzami, konkursy czytelnicze, to obok
wypo¿yczania ksi¹¿ek, oferta dla czytelników.
W roku 2007 zosta³ og³oszony konkurs, „Mistrz czytelnictwa 2007”, który
bêdzie kontynuowany, jako przedsiêwziêcie cykliczne, ka¿dego roku. Podsumowanie konkursu planowane jest na
styczeñ 2008r.
W miesi¹cu wrzeœniu zaprosiliœmy
dzieci klas I-IV, do udzia³u w konkursie „Bohaterowie ksi¹¿ek Astrid Lindgren w ilustracji”. Wyniki konkursu zosta³y og³oszone dnia 27 listopada br.
Przedstawiamy prace, które w konkursie
zajê³y I miejsca:

Polepszaj¹ce siê warunki pracy, wp³ywaj¹ na lepsz¹ obs³ugê klienta. Zapewnienie wyszukania potrzebnych informacji drog¹ elektroniczn¹ , zakup potrzebnych pozycji ksi¹¿kowych, ewentualnie
sprowadzenie potrzebnej literatury z innych bibliotek, u³atwia czytelnikowi poszukiwanie potrzebnych materia³ów. Jesteœmy otwarci na wszelkie nowoœci, dlatego w przysz³oœci planujemy stworzyæ
katalog informacji o regionie, który bêdzie gromadzi³ materia³y dotycz¹ce terenu gminy.
W chwili obecnej Biblioteka przyst¹pi³a do opracowania i wydania ksi¹¿ki pt.
„Krzy¿e i kapliczki przydro¿ne w gminie
Lesznowola”.
¯yczymy, wielu wspania³ych prze¿yæ
w towarzystwie odpowiedniej lektury.
Z bibliotekarskim pozdrowieniem.
Danuta Bucholc

A oto lista dzieci nagrodzonych:

Fina³ konkursu odby³ siê 4 grudnia br. w bibliotece w £azach. Goœciem honorowym by³a Pani
Mariola Uczkiewicz–Kampczyk – Sekretarz Gminy Lesznowola, która wrêczy³a dyplomy i nagrody zwyciêzcom
konkursu.
Pani Sekretarz jest zawsze
niezawodn¹ osob¹ wspieraj¹c¹
wszelk¹ dzia³alnoœæ bibliotek.
Jako wielki mi³oœnik ksi¹¿ek
i przyjaciel biblioteki spotyka
siê z dzieæmi wspieraj¹c akcjê
„Ca³a Polska czyta dzieciom”,
promuje tak¿e bibliotekê na zewn¹trz.
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I Miejsce Klasa I
I Miejsce Klasa II
I Miejsce Klasa III
I Miejsce Klasa IV

–
–
–
–

Micha³ Powêski Nowa Iwiczna
Patrycja Wilk Mysiad³o
Asia Pilecka £azy
Ma³gosia Bocian Lesznowola

II Miejsce Klasa I
II Miejsce Klasa II
II Miejsce Klasa III
II Miejsce Klasa IV

–
–
–
–

Zuzia Lisik Nowa Iwiczna
Tomek Drobkiewicz £azy
Wiktoria Sianos Lesznowola
Agnieszka Dec Mroków

III Miejsce Klasa II
III Miejsce Klasa II
III Miejsce Klasa III
III Miejsce Klasa IV

–
–
–
–

Dominika Bocian Lesznowola
Patrycja Olczak Lesznowola
Zuzia D¹browska Mysiad³o
Rafa³ Marczak Mroków

Wyró¿nienia:
Ola Szczepanik
–
Matylda Dawos
–
Ewa Karpowicz
–
Sergiusz Stawarz –
Zuza Zalewska
–
Pola Walicka
–
Martynka Wolañska –
Zuzia Kuglasz
–
Szymon Grzyb
–
Julia Beta
–
Micha³ Sier¿êga
–
Konrad Janus
–
Kasia Peffer
–

Klasa O Nowa Iwiczna
Lat 5 Nowa Iwiczna
Klasa II Nowa Iwiczna
Klasa II Nowa Iwiczna
Klasa II Nowa Iwiczna
Klasa II Nowa Iwiczna
Klasa O Nowa Iwiczna
Klasa II Nowa Iwiczna
Lat 5 Mysiad³o
Klasa III Lesznowola
Klasa III Mroków
Klasa III Mroków
Klasa II Mroków
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Na terenie Gminy Lesznowola
funkcjonuje siê 12 wolnostoj¹cych
placów zabaw i rekreacji, 10 boisk
sportowych i 2 stadiony lekkoatletyczne z kompleksem boisk, które
s¹ do dyspozycji dzieci i m³odzie¿y. W bie¿¹cym roku powsta³y nowe
place – w Podolszynie i Janczewicach oraz przy Szkole Podstawowej w Mysiadle, które ju¿ ciesz¹ siê
wielk¹ popularnoœci¹ szczególnie
wœród najm³odszych u¿ytkowników. W planach jest zamontowanie
placów zabaw w Nowej Iwicznej,
Wólce Kosowskiej, Kosowie, Zamieniu i Zgorzale. W listopadzie br.
wykonana zosta³a rekultywacja terenu przy ulicy Polnej w Mysiadle
i wkrótce zostanie przygotowana
koncepcja zagospodarowania tego
terenu na potrzeby sportowo-rekreacyjne. Dodatkowe urz¹dzenia placów zabaw zostan¹ równie¿ zamontowane w Mysiadle przy ul. Okr¹g.
Do dyspozycji mieszkañców s¹ boiska rekreacyjno-sportowe do pi³ki
no¿nej, koszykówki oraz siatkówki. W tym roku powsta³y dwa boiska do pla¿owej pi³ki siatkowej
w £azach II (ul. Przysz³oœci) i Nowej

Place zabaw i rekreacji
oraz boiska sportowe
na terenie Gminy Lesznowola
Wykaz placów zabaw i rekreacji,
boisk oraz obiektów sportowych
w gminie Lesznowola:
• Plac zabaw i rekreacji, boisko do
pi³ki no¿nej w Woli Mrokowskiej
przy ul. W¹skiej
• Plac zabaw i rekreacji w Magdalence przy ul. Lipowej
• Plac zabaw i rekreacji w Magdalence przy ul. Brzozowej
• Boisko do pi³ki no¿nej w Magdalence przy ul. Krañcowej
• Plac zabaw i rekreacji, boisko do
pi³ki no¿nej we W³adys³awowie
przy ul. Wojska Polskiego
• Plac zabaw i rekreacji, boiska do
pi³ki siatkowej i koszykowej
w Mysiadle przy ul. Okr¹g
• Plac zabaw i rekreacji, boisko do
pi³ki siatkowej pla¿owej w £azach II przy ul. Przysz³oœci
• Plac zabaw i rekreacji, boisko do
koszykówki
w Zamieniu
przy ul. Zak³adowej

• Plac zabaw i rekreacji w Lesznowoli przy ul. Dworkowej
• Plac zabaw i rekreacji, boisko do
pi³ki no¿nej w Podolszynie przy
ul. Dolnej
• Plac zabaw i rekreacji w Janczewicach przy ul. Jednoœci
• Plac zabaw i rekreacji, boisko do
pi³ki no¿nej, koszykowej, siatkówki pla¿owej w Nowej Woli
przy ul. Krasickiego
• Plac zabaw i rekreacji w Nowej
Iwicznej ul. Zimowa
• Hala sportowa i sala aerobiku
w £azach
• Stadion lekkoatletyczny 300m.
w Lesznowoli: boisko do pi³ki
no¿nej sztuczna trawa, boisko do
siatkówki i koszykówki, kort tenisowy.
• Stadion lekkoatletyczny 200m.
w Nowej Iwicznej: boisko do pi³ki no¿nej sztuczna trawa, boisko
do siatkówki i koszykówki (2 szt.),
boisko do pi³ki rêcznej, kort tenisowy.
Placami zabaw i rekreacji oraz
boiskami sportowymi opiekuje siê
Zespó³ Obs³ugi Placówek Oœwiatowych w Lesznowoli.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu

Woli (ul. Krasickiego) oraz zamontowano kosze do koszykówki
w Nowej Woli. Zapraszamy równie¿
mieszkañców do korzystania ze stadionów lekkoatletycznych w Lesznowoli i Nowej Iwicznej, jak równie¿ hali sportowej i sali aerobiku
w £azach.
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Pani Wójt da³a sygna³ do startu

Z Lesznowoli
do Pekinu
Ponad 200 biegaczy wystartowa³o w
V Minimaratonie Niepodleg³oœci o Puchar Wójta Gminy Lesznowola, który
zosta³ rozegrany w minion¹ sobotê, 27
paŸdziernika. W biegu g³ównym na dystansie 4 219,5 m wygra³ Micha³ Bernardelli. Wœród kobiet pierwsze miejsce
zajê³a Aleksandra Jakubczak, która pokona³a niespodziewanie swoj¹ siostrê
Annê, dwukrotn¹ finalistkê Igrzysk Olimpijskich.
Dla Micha³ Bernardellego by³ to ju¿
trzeci triumf w piêcioletniej historii Minimaratonu w Lesznowoli. Zawodnik
Warszawianki wpad³ na metê z du¿¹
przewag¹ nad rywalami, a za plecami pozostawi³ m.in. ubieg³orocznego zwyciêzcê Marcina Kufla z Entre.pl Team (trzecie miejsce).

W dniu 13 paŸdziernika br. odby³a siê
II Tatspartakiada Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnych. Celem imprezy by³o
propagowanie zdrowia przez sport oraz
integracja œrodowiska. Uroczystego
otwarcia dokona³a Maria Jolanta Batycka-Wasik Wójt Gminy Lesznowola, wraz z
Jackiem Zalewskim Prezesem Stowarzyszenia „Dobra Wola” którzy ¿yczyli
uczestnikom sukcesów oraz dobrej zabawy. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli
siê: Jan D¹bek- Starosta Powiatu Piaseczyñskiego, S³awomir Stoczyñski – cz³onek zarz¹du powiatu, Janusz Rajkowski
– Burmistrz Gminy Raszyn, Józef Zalewski, Jacek Arendarski Prezes MZPGL,
Mariola Uczkiewicz –Kampczyk Sekretarz Gminy Lesznowola, oraz Radni Gminy Lesznowola – Zenon Wójcik, £ukasz
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– „Wbrew pozorom to
zwyciêstwo nie przysz³o
mi wcale ³atwo. Musia³em siê nieŸle napociæ.
Stawka biegaczy by³a
dzisiaj wyj¹tkowo wyrównana, a czo³ówka minimaratonu to lekkoatleci z górnej pó³ki” – mówi³ na mecie Micha³ Bernardelii, wielokrotny medalista mistrzostw Polski
na œrednich dystansach.

Oprócz biegu g³ównego w ramach V
Minimaratonu Niepodleg³oœci rozegrano
równie¿ na bie¿ni stadionu w Lesznowoli
biegi dla dzieci i m³odzie¿y w kilku kategoriach wiekowych. W zawodach wziê³o udzia³ ponad setka dzieci i m³odzie¿y.
Wyniki V Minimaratonu Niepodleg³oœci o Puchar Wójta Gminy Lesznowola
Mê¿czyŸni
1. Micha³ Bernardelii
2. Tomasz Soliñski
3. Marcin Kufel

Jeszcze bardziej zaciêta walka o
zwyciêstwo toczy³a siê wœród kobiet.
Tym bardziej, ¿e o pierwsze miejsce ry- Kobiety
walizowa³y ze sob¹ siostry Anna i Ola
1. Aleksandra Jakubczak
Jakubczak. Tym razem gór¹ by³a ta dru2. Anna Jakubczak
ga.
3. Anna Magadowska
– „Bardzo siê cieszê z tej wygranej,
szczególnie, ¿e pokona³am tak utytu³owan¹ zawodniczkê” – opowiada³a
Dariusz Pawelec
Ola Jakubczak.
ZSP Nowa Iwiczna
– „Mam nadziejê, ¿e ta
wygrana pozwoli Oli
uwierzyæ w swoje
mo¿liwoœci i pójdzie
w moje œlady. Wracam
do treningu po urodzeniu dziecka. Moim
celem numer jeden w
2008 roku jest zakwalifikowanie siê na
Igrzyska Olimpijskie
w Pekinie” – mówi³a
Anna Jakubczak,
mieszkanka Gminy Od lewej: Anna Jakubczak, Aleksandra Jakubczak, Anna Magadowska
Lesznowola.

II Tataspartakiada sprawnych inaczej
Grochala, Ryszard Dusza Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy. Wszyscy zawodnicy i ich opiekunowie wyst¹pili w pami¹tkowych koszulkach
przygotowanych na tê imprezê. Konkurencje sportowe by³y
podzielone na trzy bloki: biegi, rzuty i gry zespo³owe.
W przerwach miêdzy konkurencjami sportowymi odbywa³y siê pokazy cyrkowców i iluzjonistów, a tak¿e by³y zajêcia z psami terapeutami. W zawodach udzia³ wziê³o oko³o
200 zawodników i zawodni-

czek reprezentuj¹cych: Zespó³ Szkó³
w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie
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Jeziorna, Warsztaty Terapii Zajêciowej
z Piaseczna, Warsztaty Terapii Zajêciowej z Warki, Dom Pomocy Spo³ecznej
z Konstancina Jeziorna, Zespó³ Szkó³
Specjalnych z ul. Be³skiej w Warszawie,
Zespó³ Szkó³ Specjalnych nr 1
w Konstancinie Jeziornej, Zespó³ Szkó³
Specjalnych Pêchery – £biska, Przedszkole Specjalne nr 213 z Warszawy,
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy z Piaseczna, Stowarzyszenie „Dobra
Wola” z Ciechanowca, Stowarzyszenie
„Dobra Wola” z B³onia oraz wspó³organizator Stowarzyszenie „Dobra Wola”
z Lesznowoli. Start i zaanga¿owanie
w rywalizacjê zawodników wzbudza³
wiele emocji zarówno wœród uczestników jak równie¿ rodziców i zaproszonych goœci. Na twarzach zawodników

przez ca³y czas trwania imprezy rysowa³ siê uœmiech.
Zawodnicy pokonywali w³asne s³aboœci, bawili siê i walczyli o zwyciêstwo m.in.
biegaj¹c z woreczkiem na
g³owie, rzucaj¹c pi³k¹ palantow¹ do celu, przedmuchuj¹c pi³eczkê do tenisa sto³owego i rozbijaj¹c krêgle
z butelek. Ceremonii uroczystego wrêczenia nagród
dokona³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Lesznowola
Ryszard Dusza, który zaprosi³ na III Tataspartakiadê w 2008r. wraz z Jackiem
Zalewskim – Prezesem Dobrej Woli
w Lesznowoli. Zespo³y otrzyma³y puchary oraz wszyscy uczestnicy pami¹tkowe

Miko³ajkowy Puchar
dla Nowej Iwcznej
W dniu 7 grudnia br. w hali sportowej w £azach odby³ siê VI Miko³ajkowy
Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Wójta Gminy Lesznowola. Uczestnikami rozgrywek
byli uczniowie Szkó³ Podstawowych
z klas I-III.
Turniej otworzy³a pani Mariola Uczkiewicz-Kampczyk – Sekretarz Gminy Lesznowola, która przywita³a zaproszonych
goœci oraz g³ównych bohaterów imprezy,
czyli zespo³y.
Do turnieju zg³osi³o siê piêæ zespo³ów: SP Lesznowola, SP Nowa Iwiczna,
SP Mroków, SP £ady i gospodarz SP
£azy. Turniej rozgrywany by³ systemem
„ka¿dy z ka¿dym”. Dru¿yna liczy³a 6 zawodników (5 + bramkarz) i mo¿na
by³o dokonywaæ „hokejowych” zmian

w wyznaczonej strefie. Czas spotkania
wynosi³ 2 x 6 min. ze zmian¹ stron
boiska.
W inauguracyjnym spotkaniu spotka³y siê SP z Mrokowa i SP z £ad. Bez wiêkszych problemów zawodnicy z £ad pokonali ambitnie graj¹c¹ dru¿ynê z Mrokowa 7:0.
Najbardziej zaciêtym spotkaniem by³a
rywalizacja pomiêdzy SP Mroków a SP
£azy. W regulaminowym czasie pad³ wynik remisowy 2:2 i o zwyciêstwie decydowa³y rzuty karne, które lepiej egzekwowali zawodnicy z £az (2:1). Po kilku
meczach wy³onili siê dwaj faworyci turnieju – dru¿yny: SP £ady i SP Nowa Iwiczna, które mia³y wszystkie wygrane spotkania. Ww. dru¿yny spotka³y siê w ostat-

dyplomy. Po wrêczeniu nagród imprezê
uwieñczy³a dyskoteka integracyjna.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. Sportu

nim meczu turnieju decyduj¹cym
o pierwszym miejscu w zawodach. Zwyciêstwo odnios³a dru¿yna z Nowej Iwicznej i to im przypad³ Puchar Wójta Gminy
Lesznowola. Drugie miejsce zajê³a dru¿yna z £ad za, któr¹ uplasowa³ siê zespó³ z £az.
W przerwie miedzy meczami odby³
siê konkurs ¿onglerki. Najwiêcej 12 razy
podbija³ pi³kê Kacper Jakubczak z dru¿yny z £ad. Równie¿ wy³oniono najlepszego bramkarza, najlepszego zawodnika i króla strzelców. Puchar najlepiej broni¹cego przypad³ zawodnikowi z SP
w Nowej Iwicznej – Hubertowi Puchniarzowi, zaœ najlepszym zawodnikiem turnieju okaza³ siê Patryk Dobies z SP w £azach. Najwiêcej bramek w turnieju zdoby³ Micha³ Kiwatyniec (SP £ady) – strzeli³ a¿ 7 goli i jemu przypad³o trofeum
króla strzelców.
Na ceremonii wrêczenia nagród pojawi³ siê Miko³aj, który rozda³ wszystkim

Wspólne zdjêcie z Miko³ajem ~
| Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Ryszard Dusza podczas sk³adania gratulacji
Pani Skarbnik E.Ob³uska wrêcza pami¹tkowy dyplom }
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uczestnikom i trenerom upominki. Dekoracji zwyciêzców dokonali: El¿bieta
Ob³uska Skarbnik Gminy Lesznowola
oraz Radni Gminy Lesznowola: Ryszard
Dusza, Jerzy Wiœniewski. Zamkniêcia
turnieju dokona³a Pani El¿bieta Ob³uska,
która z³o¿y³a ¿yczenia œwi¹teczne oraz
zaprosi³a na kolejn¹ edycjê turnieju
w przysz³ym roku.
Rafa³ Skorek
G³ówny specjalista ds. sportu

Klasyfikacja koñcowa
1. SP Nowa Iwiczna
2. SP £ady
3. SP £azy
4. SP Mroków
5. SP Lesznowola
MECZE
1. SP Mroków – SP £ady
2. SP £azy – SP Lesznowola

Wynik
0:7
4:1

3. SP Nowa Iwiczna – SP Mroków2:1
4. SP £ady – SP £azy
3:0
5. SP Lesznowola – SP Nowa Iwiczna
1:3
6. SP Mroków – SP £azy
2:2
rzuty karne (1:2)
7. SP £ady – SP Lesznowola
5:0
8. SP Nowa Iwiczna – SP £azy 3:0
9. SP Mroków – SP Lesznowola 2:0
10. SP £ady – SP Nowa Iwiczna 1:2

Unihokej w Gminie Lesznowola
W dniu 14 listopada br. odby³y siê
Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Unihokeju dziewcz¹t i ch³opców Szkó³ Podstawowych. Zawody rozgrywane by³y na
dwóch boiskach w hali sportowej w £azach. W zawodach zarówno dziewcz¹t
i ch³opców udzia³ wziê³y reprezentacje
Szkó³ Podstawowych z Lesznowoli, Nowej Iwicznej i £az. Zawody rozgrywano
systemem „ka¿dy z ka¿dym”, a czas gry
wynosi³ 14 min. bez zmiany stron boisk.
W meczu otwarcia dziewczêta z Nowej Iwicznej pokona³y dzielnie walcz¹ce zawodniczki z £az 1:0. Podobnie
u ch³opców w pierwszym meczu zawodnicy ze Szko³y Podstawowej z Nowej
Iwicznej wygrali z dru¿yn¹ z £az 3:0.
Najbardziej emocjonuj¹cym meczem
podczas ca³ego turnieju by³ mecz dziewcz¹t pomiêdzy £azami a Lesznowol¹.
Losy spotkania rozstrzygnê³y siê w ostatnich sekundach, gdzie £azy trafi³y do
bramki tu¿ przed koñcowym gwizdkiem
remisuj¹c 1:1.

ZSP Lesznowola
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Wœród dziewcz¹t pierwsze miejsce
zajê³a dru¿yna z Nowej Iwicznej, za któr¹ znalaz³y siê £azy (lepszy bilans bramkowy). Trzecim miejscem zadowoli³y siê
reprezentantki ze Szko³y Podstawowej
z Lesznowoli. W rozgrywkach ch³opców
Mistrzami Gminy Lesznowola zostali
uczniowie Szko³y Podstawowej w Lesznowoli wygrywaj¹c wszystkie spotkania.
Drugie miejsce przypad³o Nowej Iwicznej, a trzecie dru¿ynie z £az.
Na zawodach powiatowych w unihokeju Gminê Lesznowola bêdzie reprezentowaæ Szko³a Podstawowa w Nowej
Iwicznej (dziewczêta) i Szko³a Podstawowa z Lesznowoli (ch³opcy) – trzymamy
kciuki i ¿yczymy dalszych sukcesów

Mistrzostwa Gminy Lesznowola
Szkó³ Podstawowych
w Unihokeju dziewcz¹t
Mecze
SP Nowa Iwiczna – SP £azy 1:0
SP Lesznowola – SP £azy 1:1

ZSP Nowa Iwiczna

SP Lesznowola – SP Nowa Iwiczna 1:4
Klasyfikacja koñcowa
1. miejsce Szko³a Podst. w Nowej Iwicznej
2. miejsce Szko³a Podst. w £azach
3. miejsce Szko³a Podst. w Lesznowoli

Mistrzostwa Gminy Lesznowola
Szkó³ Podstawowych
w Unihokeju ch³opców
Mecze
SP Nowa Iwiczna – SP £azy 3:0
SP Lesznowola – £azy 3:1
SP Lesznowola – SP Nowa Iwiczna 3:1
Klasyfikacja koñcowa
1. miejsce Szko³a Podst. w Lesznowoli
2. miejsce Szko³a Podst. w Nowej Iwicznej
3. miejsce Szko³a Podst. w £azach
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu
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T e l e a d r e s y
Urzêdy
Urz¹d Gminy Lesznowola ul. GRN 60
tel. (022) 757-93-40 (42), fax. (022) 757-92-70
Urz¹d Pocztowy w Lesznowoli
ul. GRN 60, tel. (022) 757-93-21
Urz¹d Pocztowy w Wólce Kosowskiej
ul. Nadrzeczna 16, tel. (022) 756-15 26
Starostwo Powiatowe ul. Chyliczkowska 14
tel. (022) 757 20 60, 757 20 51, fax. (022) 757 11 58
Urz¹d Skarbowy ul. Czajewicza 2/4
tel. (022) 756 29 87, 750 19 41, fax. (022) 756 74 08
Urz¹d Skarbowy ul. Warszawska 1
tel. (022) 756 21 78, fax. (022) 757 09 45
Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Szkolna 20
tel. (022) 756-73-61, 750-29-11
fax. (022) 757-20-28
ZUS Oddzia³ Piaseczno ul. Pu³awska 34
tel. (022) 757-02-51, 757-27-43
fax. (022) 757-27-45
KRUS Oddzia³ Regionalny w Warszawie
Placówka Terenowa ul. Ludowa 7
tel. (022) 737-00-30, 737-00-28, fax. (022) 737-00-29
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Chylice
ul. Dworska 7, tel. (022) 756-46-20, 756-43-33

Gminne Przedszkole w Jastrzêbcu ul. £¹kowa 13
tel. (022) 756-15-82
Gminne Przedszkole w Kosowie ul. Karasia 49
tel. (022) 756-13-68
Gminne Przedszkole w Mysiadle ul. Osiedlowa 10
tel. (022) 756-71-02
Gminne Przedszkole w Zamieniu ul. Zak³adowa 16
tel. (022) 757-91-87

Banki
Bank Spó³dzielczy w Lesznowoli ul. S³oneczna 223
tel. (022) 737-45-01, fax.757 93 78
Bank Spó³dzielczy w Jab³onowie ul. Nadrzeczna 7c
tel/fax 736-22-81
Bank Spó³dzielczy w Mrokowie al. Krakowska 25/5
tel. (022) 756-18-63
Bank Spó³dzielczy w Nowej Iwicznej, ul. Krasickiego 35
tel. (022) 735-02-55
Bank Zachodni w Wólce Kosowskiej ul. Nadrzeczna 16
tel. (022) 756-65-01

Komisariat Policji w Lesznowoli
ul. GRN 62, tel. (022) 757-93-86, 757-93-90

Parafie
Parafia p.w. œw. Marii Magdaleny w Magdalence
ul. Ks. S³ojewskiego 19, tel. (022) 757-99-93
Parafia p.w. œw. Stanis³awa Kostki w Mrokowie
ul. Rejonowa 40, tel. (022) 756-16-48
Parafia p.w. Zes³ania Ducha Œwiêtego w Starej Iwicznej
ul. S³oneczna 7/9/11, tel. (022) 757-06-10
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Œw. Micha³a Archanio³a
w M³ochowie, ul. Ks. B. Markiewicza 57
tel. (022) 729-92-40

Oœrodki Zdrowia
Oœrodek Zdrowia w Magdalence SALUS
ul. S³oneczna 273, tel. (022) 757-99-64
Oœrodek Zdrowia w Mrokowie SALUS
ul. Górskiego 4, tel. (022) 756-15-92
Oœrodek Zdrowia w Nowej Iwicznej EDMED
ul.Graniczna 33c, tel. (022) 701-49-10
Lecznica Weterynaryjna w Lesznowoli
ul. GRN 61, tel. (022) 757-93-15

Publiczne szko³y i przedszkola
Zespó³ Szkó³ w Nowej Iwicznej ul. Krasickiego 56
tel. (022) 750-83-80
Zespó³ Szkó³ w Mrokowie ul. Marii Œwi¹tkiewicz 2A
tel. (022) 756-15-55
Zespó³ Szkó³ w £azach ul. Ks. S³ojewskiego 1
tel. (022) 757-73-61(62)
Zespó³ Szkó³ w Lesznowoli ul. Szkolna 8
tel. (022) 757-93-99
Szko³a Podstawowa w Mysiadle, ul. Osiedlowa 4
tel. (0-22) 425 59 98
Gminne Przedszkole w Lesznowoli ul. Szkolna 8
tel. (022) 498 29 11

Urz¹d Pocztowy
Urz¹d Pocztowy w Lesznowoli, ul. GRN 60
tel. (022) 757-93-21
Urz¹d Pocztowy w Wólce Kosowskiej, ul. Nadrzeczna 16
tel. (022) 756-15-26

Zak³ad Doœwiadczalny Instytutu Genetyki i Hodowli
Zwierz¹t PAN w Jastrzêbcu
ul. Postêpu 1, tel. (022) 756-17-11, 756-17-19
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