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Szanowni Pañstwo!
Mamy za sob¹ blisko 3 miesi¹ce 2008 roku.
W pracy samorz¹du gminy, to przede wszystkim czas
przygotowania czynnoœci formalno-prawnych oraz procedur przetargowych zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji.
Bud¿et Gminy na 2008 r. okreœla planowane dochody
wraz z przychodami na poziomie: 136 450 800 z³. oraz
planowane wydatki na poziomie: 166 106 788 z³. Planowane dochody uwzglêdniaj¹ wysoki wskaŸnik œrodków
unijnych, o które bêdziemy aplikowaæ. Deficyt bud¿etowy
planuje siê pokryæ z nadwy¿ki bud¿etowej z poprzedniego roku oraz z preferencyjnych po¿yczek.
Poni¿ej:
Struktura dochodów wed³ug Ÿróde³:

Struktura wydatków wed³ug przeznaczenia:

Struktura wydatków wed³ug dzia³ów:

Cech¹ zasadnicz¹ tego bud¿etu jest kontynuacja zadañ
wieloletnich oraz priorytet dla zadañ wspó³finansowanych
przez œrodki zewnêtrzne.
Wa¿nym segmentem bud¿etu gminy s¹ podatki. Filozofia, która przyœwieca³a nam w kreowaniu polityki podatkowej na 2008 rok wi¹za³a siê z obni¿eniem podatków
w sposób zdecydowany w stosunku do propozycji okreœlonych przez Ministra Finansów.
Pragnê wspomnieæ, i¿ stawki podatkowe w naszej Gminie utrzymuj¹ siê na podobnym poziomie od wielu lat.
Uzasadnieniem powy¿szego jest stworzenie konkurencyjnych warunków dla rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej,
nowych miejsc pracy a tak¿e zrozumienie dla naszych rolników, którzy borykaj¹ siê ze zbytem swoich produktów.
Priorytety tego bud¿etu to:
– dalszy proces kanalizowania obszaru Gminy (zosta³o
oko³o25%, oko³o 75% jest skanalizowana);
– inwestycje oœwiatowe – Centrum Edukacji i Sportu
w Mysiadle, infrastruktura sportowa – boiska: Mroków,
£azy;
– drogi i œcie¿ki rowerowe.
Katalog zadañ inwestycyjnych tego roku jest bardzo
ambitny. Ma on na celu zrównowa¿ony rozwój gminy.
A teraz ju¿ parê liczb:
– planowane zadania inwestycyjne to 63% ca³ego bud¿etu i wynosz¹ 105.183.975 z³. Nastêpuje tu wzrost w
stosunku do roku 2007 o 172%;
– planowane wydatki oœwiatowe to kwota 44.367.393 z³.
Jest to 27% tegorocznego bud¿etu. Wzrost wydatków
do poprzedniego roku wynosi 44%;
– koszty administracji planuje siê na kwotê 8.204.038 z³.
Kwota ta stanowi 5% bud¿etu 2008 roku;
– dotacje dla niepublicznych szkó³ i przedszkoli (obligatoryjne) z bud¿etu Gminy Lesznowola wynosz¹
5.032.019 z³. Kwota ta jest wiêksza o 35% ni¿ w roku
poprzednim.
– subwencja oœwiatowa wynosi 11.727.464 z³. i wzrasta
o 18% (wydatki wzros³y o 44%) w stosunku do roku 2007;
– wp³ata gminy do bud¿etu pañstwa na zwiêkszenie subwencji ogólnej (pochodz¹ca z gmin zamo¿niejszych
przekazywana gminom o niskich dochodach), tzw. „janosikowe” wyniesie w roku 2008 – 4.649.783 z³. i wzrasta w stosunku do roku ubieg³ego o 48%;
– dotacje celowe dla miasta sto³ecznego Warszawy (dotowanie linii autobusowych „czerwonych”) – 656.372 z³;
– dotacje dla Samorz¹du Województwa Mazowieckiego
przeznaczone na udzia³ gminy w opracowaniu koncepcji programowo – przestrzennej odprowadzenia wód
ze zlewu Kana³u Jeziorki – 150.000 z³;
– dotacja dla Powiatu Piaseczyñskiego przeznaczona
g³ównie na projekty i budowê dróg powiatowych na
terenie Gminy Lesznowola 3.120.000 z³.
Bud¿et na rok bie¿¹cy jest wyj¹tkowo ambitny. Pragnê
¿yczyæ nam, aby uda³o siê go zrealizowaæ.
Z wyrazami szacunku
Maria Jolanta Batycka-W¹sik
Wójt Gminy Lesznowola
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Dzia³

Nazwa dzia³u

Plan dochodów po
zmianach

Plan wydatków
po zmianach

31 000 000

49 973 089

010

Rolnictwo i ³owiectwo

020

Lenictwo

400

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energiê elektryczn¹, gaz
i wodê

600

Transport i ³¹cznoæ

13 200 000

32 261 075

700

Gospodarka mieszkaniowa

2 174 080

5 999 700

710

Dzia³alnoæ us³ugowa

750

Administracja publiczna

751

Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz s¹downictwo

754

270 793
40 000

898 200
2 118 695

10644038

2 539

2539

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa

500

822 002

756

Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od
jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz
wydatki zwi¹zane z ich poborem

57 273 932

210 000

757

Obs³uga d³ugu publicznego

758

Ró¿ne rozliczenia

11 727 464

5 449 783

801

Owiata i wychowanie

14 099 400

43 389 401

851

Ochrona zdrowia

0

1 170 500

852

Pomoc spo³eczna

2 534 190

4 294 380

853

Pozosta³e zadania z zakresu polityki spo³ecznej

47 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

977 992

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926

Kultura fizyczna i sport

I

RAZEM DOCHODY

II

RAZEM WYDATKI

§ 952

Po¿yczki i kredyty na finansowanie zadañ
inwestycyjnych

Wolne rodki jako nadwy¿ka rodków pieniê¿nych na
§ 955 rachunku bie¿¹cym bud¿etu gminy wynikaj¹cych
z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych

311 318

30 000

2 668 853

2 200 000

5 248 875

50 000

1 467 250

136 450 800
166 106 788
15 100 000

15 977 988

§ 992 Sp³ata po¿yczek
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III

RAZEM PRZYCHODY

IV

RAZEM ROZCHODY

I-IV

OGÓ£EM

1 422 000
31 077 988
1 422 000
167 528 788

167 528 788
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I n w e s t y c j e
Inwestycje
realizowane
w I kwartale
2008 r.
Tegoroczna lekka i bezœnie¿na zima pozwala na kontynuowanie realizowanych inwestycji praktycznie bez przerw i przestojów.
Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowoœci £azy etap III oraz w miejscowoœciach Wola Mrokowska i Warszawianka
etap II. Planowany termin zakoñczenia prac
w £azach to maj 2008 r. zaœ w Woli Mrokowskiej czerwiec 2008 r.
Zgodnie planem przebiegaj¹ roboty na
budowie kanalizacji sanitarnej w Wilczej
Górze i W³adys³awowie. U³o¿ono ju¿ oko³o
5000 mb ruroci¹gu t³ocznego.
W toku s¹ prace projektowe dla sieci kanalizacji sanitarnej w Stefanowie i miejscowoœciach przyleg³ych oraz w Janczewicach
i Podolszynie.
W najbli¿szych dniach zostan¹ og³oszone
przetargi na wybór wykonawców nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gu w ul Okrê¿nej i ul. Szkolnej w Lesznowoli.
Og³oszono przetarg na odwiert nowej
studni g³êbinowej i wraz z uzbrojeniem ujêæ
dla Stacji Uzdatniania Wody Lesznowola Pole.
Przygotowany jest projekt prac geologicznych dla nowej Stacji Uzdatniania Wody w Marysinie. W najbli¿szym czasie og³oszony bêdzie przetarg na wykonanie odwiertów.
Trwa sporz¹dzanie projektu prac geologicznych dla nowej Stacji Uzdatniania Wody
w £azach.
Przygotowywany jest projekt rozbudowy
Szko³y wraz z zapleczem sportowym w Lesznowoli.
W bie¿¹cym miesi¹cu zostanie zlecone
opracowanie koncepcji zieleni w formie parkowo-rekreacyjnej, wokó³ stawu w Mysiadle
przy ul £abêdziej.
Rozpoczêto prace przygotowawcze do opracowania dokumentacji technicznej w Centrum
Edukacji i Sportu. Oczekujemy na odpowiedŸ
instytucji zewnêtrznych, do których wyst¹piliœmy o wydanie technicznych warunków przy³¹czenia (m.in. zak³ad energetyczny, gazownia).
Joanna ¯urkowska-Beta
Inspektor w Referacie
Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Inwestycje drogowe
w Gminie Lesznowola
Rok 2008 przyniós³
nam kolejne inwestycje
zwi¹zane z budow¹ dróg i
oœwietlenia na terenie Naszej Gminy. Dziêki sprzyjaj¹cym warunkom atmosferycznym prace budowlane mogliœmy rozpocz¹æ
wyj¹tkowo wczeœnie, bo
ju¿ pod koniec stycznia.
Aktualnie trwaj¹ prace
na ul. Ma³ej w Starej Iwicznej oraz ul. Cichej i Ciso- Ulica Cisowa w Nowej Iwicznej
wej w Nowej Iwicznej.
Prowadzona jest rozbudowa mostu wê ul. Irysowej, Projektowanej, Mana rzece Utrata wraz z budow¹ chod- ³ej, Œrodkowej i Skrajnej oraz ul. Ponika przy ul. Szkolnej i ul. Karasia w lnej w £azach s¹ przygotowywane do
Mrokowie oraz budowa ci¹gu pie- og³oszenia przetargu nieograniczoszo-rowerowego wzd³u¿ ul. S³onecz- nego na wybór Wykonawcy robót bunej w Lesznowoli i Kolonii Leszno- dowlanych.
wola oraz skrzy¿owania z ul. Wojska
Oœwietlenie uliczne jest tak¿e
Polskiego. Ponadto w drodze prze- wa¿nym elementem infrastruktury
targu nieograniczonego zostali wy- drogowej. W chwili obecnej dokubrani Wykonawcy na budowy kolej- mentacje projektowe na budowê
nych dróg: ul. Borówki w Mysiadle oœwietlenia ulic: Postêpu i Fabryczoraz ul. Wiejskiej, ul. Jasnej i ul. W¹- nej w Kolonii Lesznowola, ul. Wojskiej w £azach.
ska Polskiego we W³adys³awowie i
W roku bie¿¹cym zosta³y ju¿ rów- PGR Lesznowola, ul. Lazurowej w Manie¿ podpisane umowy na opracowa- rysinie, ul. Willowej w Nowej Iwicznie dokumentacji technicznych na nej, ul. Us³ugowej w £azach oraz ul.
budowê ulicy Aronii, Porzeczkowej, Polnej w Wilczej Górze s¹ przygotoAgrestowej, Kwiatowej, Mi³ej oraz ul. wywane do wyst¹pienia z wnioskiem
bez nazwy ³¹cz¹cej ul. Borówki i ul. o decyzjê pozwolenia na budowê. RePoln¹ w Mysiadle, ul. Cichej w £azach alizacja powy¿szych inwestycji nast¹oraz ul. Dzikiej w Nowej Iwicznej, a pi w roku bie¿¹cym.
tak¿e na budowê chodnika przy ul.
Uchwa³¹ numer 174/XV/2008 z 4
Nowej w Starej Iwicznej. Natomiast marca 2008 r. zosta³y wprowadzone
dokumentacje projektowe na budo- do bud¿etu gminy nastêpuj¹ce inwestycje: przeprojektoanie
i budowa ci¹gu pieszo-rowerowego wzd³u¿ ulicy Lipowej i ks. S³ojewskiego II
etap oraz projekt budowy
ulicy Piaskowej w Magdalence, a tak¿e projekt ulicy
Borowej w Wilczej Gorze.

Trwaj¹ prace na ulicy Jasnej w £azach

Karolina Kieœ
Referat Budowy,
Utrzymania Dróg
i Zasobów Mieszkaniowych
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Podatek od nieruchomoci, rolny czy leny ?
Grunty nale¿¹ce do przedsiêbiorcy mog¹ byæ opodatk
owane nie tylk
o podatnikiem od nieruchomoœci.
opodatkowane
tylko
Jeœli s¹ to u¿ytki rolne lub lasy niewyk
orzystywane do dzia³alnoœci gospodarczej, p³aci siê od nich podaniewykorzystywane
tek rolny lub leœny
leœny..
Zgodnie z ustaw¹ o podatkach i
op³atach lokalnych za zwi¹zane z
prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej uznaje siê co do zasady te
grunty, które s¹ w posiadaniu przedsiêbiorcy. A wiêc ju¿ samo ustalenie,
¿e przedsiêbiorca posiada dany
grunt, upowa¿nia do zastosowania
stawek podatku od nieruchomoœci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. Nie dotyczy
to jednak u¿ytków rolnych lub lasów, wskazanych w ustawach o podatku rolnym i leœnym, które co do
zasady podlegaj¹ podatkowi rolnemu b¹dŸ leœnemu, a nie od nieruchomoœci. Te mog¹ byæ objête podatkiem od nieruchomoœci tylko
wtedy, gdy s¹ zajête na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.
Zajêcie gruntu na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej nie nale¿y uto¿samiaæ ze zwi¹zaniem gruntu z tak¹ dzia³alnoœci¹, o którym
mowa w art.1a ust.1 pkt.2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
Zajêcie to faktyczne wykorzystywanie gruntu do dzia³alnoœci, podczas
gdy zwi¹zanie wynika z domniemania ustawodawcy, ¿e ka¿dy grunt
bêd¹cy w posiadaniu przedsiêbiorcy jest z dzia³alnoœci¹ zwi¹zany.
W przypadku osób prawnych
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a tak¿e spó³ek niemaj¹cych
osobowoœci prawnej obowi¹zek naliczenia i op³acania podatku od posiadanych gruntów ci¹¿y na nich samych. Musz¹ co roku sk³adaæ deklaracje na podatek od nieruchomoœci,
rolny czy leœny i op³acaæ go bez wezwania, w ustawowych terminach na
rachunek w³aœciwego organu podatkowego. Przedsiêbiorcy ci musz¹
wiêc samodzielnie okreœliæ, czy po-
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siadany przez nich grunt podlega
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoœci, rolnym czy leœnym. Jak
to zrobiæ poprawnie?
Wskazówki znajduj¹ siê oczywiœcie w ustawach reguluj¹cych poszczególne podatki. W ka¿dej ustawodawca podkreœla szczególn¹ rolê
prowadzonej przez starostê ewidencji gruntów i budynków, która m.in.
stanowi podstawê wymiaru podatków.
Zgodnie z art.1 ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu tym podatkiem podlegaj¹ grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako u¿ytki rolne lub jako
zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach rolnych z wyj¹tkiem gruntów
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoœæ rolnicza. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegaj¹ tak¿e grunty zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach
rolnych oraz grunty zabudowane ale
tylko wtedy gdy budynki znajduj¹
siê na u¿ytku rolnym.

Od gospodarstwa rolnego
Specyficzne zdefiniowanie gospodarstwa rolnego w ustawie o podatku rolnym skutkuje tym, ¿e w
wielu przypadkach przedsiêbiorcy
s¹ posiadaczami takich gospodarstw, nawet nie zdaj¹c sobie z
tego sprawy. Tymczasem rzutuje to
bezpoœrednio na stawkê podatku
rolnego – jest ona ni¿sza dla gruntów gospodarstwa rolnego / równowartoœæ 2,5 q ¿yta od 1 ha przelicz./
, wy¿sza dla gruntów niestanowi¹cych gospodarstwa /równowartoœæ
5 q ¿yta od 1 ha/.
Gospodarstwem rolnym, w myœl
art.2 ustawy, jest obszar gruntów
podlegaj¹cych opodatkowaniu podatkiem rolnym o ³¹cznej po wierzchni przekraczaj¹cej 1 ha u¿yt-

ków rolnych lub 1 ha przeliczeniowy, stanowi¹cych w³asnoœæ lub znajduj¹cych siê w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej w tym spó³ki
nieposiadaj¹cej osobowoœci prawnej. Brak w tym przepisie warunku
wykorzystywania gruntu do dzia³alnoœci rolniczej. Poza tym nie musz¹
one nawet stanowiæ ca³oœci. Skutkuje to tym, ¿e gospodarstwem rolnym
s¹ tak¿e grunty rozdrobnione, byleby ³¹cznie spe³nia³y normê powierzchniow¹ oraz by³y w³asnoœci¹
lub znajdowa³y siê w posiadaniu danego podmiotu. Do normy obszarowej gospodarstwa rolnego nie wlicza siê tych u¿ytków rolnych, które
zajêto na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej – s¹ one, jak ju¿ wczeœniej wspomnia³am opodatkowane
podatkiem od nieruchomoœci.

Od lasu
Podatek leœny, w myœl art1 ustawy o lasach obci¹¿a grunty leœne,
sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji gruntów gruntów budynków,
chyba ¿e s¹ one zajête na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej innej
ni¿ leœna. Zatem i w tym przypadku
decyduj¹ce znaczenie nale¿y przyznaæ ewidencji w której grunty tego
rodzaju s¹ oznaczone. Wobec tego
las w rozumieniu ustawy o podatku
leœnym wcale nie musi odpowiadaæ
lasowi w powszechnie przyjmowanym znaczeniu. Grunt, który np. 10
lat temu zosta³ pozbawiony drzewostanu, a który nadal ma w ewidencji gruntów i budynków oznaczenie
symbolem Ls, jest nadal lasem dla
celów opodatkowania podatkiem leœnym.
Regina B¹k
Kierownik RRP i O
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Wysokoci stawek podatkowych
na 2008 rok w Gminie Lesznowola
I. Roczna wysokoæ stawek
podatku od nieruchomoci
1. od gruntów:
1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów
i budynków – od 1 m2
powierzchni

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 budynk
ów lub ich czêœci:
budynków
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

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.

Jednym z istotnych zadañ Rady Gminy jest podejmowanie uchwa³ w sprawie
podatków i op³at.
Jesteœmy jedn¹ z nielicznych gmin na Mazowszu, w której podatki od kilku lat
udaje siê utrzymaæ na najni¿szym mo¿liwym poziomie. Dlatego te¿ miêdzy innymi z tego wzglêdu wiele firm transportowych lokalizuje w naszej gminie swoje
siedziby. Uwa¿amy, ¿e nie jest sztuk¹ uchwaliæ podatek na maksymalnym poziomie i mieæ œci¹galnoœæ w wysokoœci 50-60% lepiej ustaliæ go na ni¿szym poziomie
i mieæ wy¿sz¹ œci¹galnoœæ. Okreœlaj¹c stawki podatku od nieruchomoœci Rada Gminy
Lesznowola zastosowa³a niewielki wzrost stawek podatku od gruntów i budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, który i tak jest ni¿szy o 12% w stosunku do propozycji Ministra Finansów, który okreœla od gruntów
0,69 z³., natomiast od budynków 18,60 z³.
Rada Gminy przyjmuj¹c stawki podatków i op³at lokalnych na rok 2008, na
poziomie stawek przyjêtych w 2007 r. mia³a na celu miêdzy innymi spowodowanie konkurencyjnoœci naszej Gminy oraz inspirowanie osób fizycznych i prawnych
do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na terenie Gminy Lesznowola.
Aktualne stawki podatków i op³at lokalnych publikowane s¹ na stronie internetowej Urzêdu Gminy www.lesznowola.waw.pl lub na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy Lesznowola.

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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4. Od autobusów o liczbie miejsc do
siedzenia:

IV. Podatki od rodków transportowych
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³k
owitej pojazdu:
ca³kowitej
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 ci¹gnik
ów siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania
ci¹gników
owitej zespo
ca³kowitej
zespo-³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³k
³u 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 silnik
owym posiadaj¹
silnikowym
dopuszczaln¹ masê ca³k
owit¹, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dziaca³kowit¹,
³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnik
podatnikaa 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
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412,00 z³

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

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.
Regina B¹k
Kierownik Referatu Realizacji
Podatków i Op³at
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Dzia³ania
samorz¹du
Gminy
w sprawie dróg
ponadlokalnych
Szanowni Pañstwo!
Pragnê poinformowaæ Pañstwa o kolejnych dzia³aniach Samorz¹du Gminy
Lesznowola w zwi¹zku z planowanym
nowym uk³adem dróg ponadlokalnych na
terenie naszej Gminy.

Wariant I

Przypominaj¹c wczeœniejsze nasze
informacje w tej kwestii nale¿y podkreœliæ, i¿ z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³
w Warszawie zosta³o wykonane Studium techniczno-ekonomiczno-œrodowiskowe po³udniowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca.
Autorem studium jest Biuro Projektowo-Konsultingowe EUROSTRADA z Warszawy.
Przedmiotowe opracowanie zgodnie
z wymogami formalno-prawnymi przewiduje trzy warianty wylotu z Warszawy
drogi ekspresowej S-7.
Wariant I przewiduje przebudowê i
poszerzenie obecnej drogi krajowej Alei
Krakowskiej wed³ug rysunku Nr 1/I.

Wariant II

Wariant II przewiduje budowê nowej
drogi krajowej (od wêz³a Lotnisko, poprzez wêze³ Lesznowola, wêze³ Antoninów, wêze³ Z³otok³os, wêze³ Tarczyn do
obecnej drogi krajowej Alei Krakowskiej,
pomiêdzy Gmin¹ Tarczyn a Gmin¹ Grójec) wed³ug rysunku Nr 1/II
Wariant III przewiduje budowê nowej
drogi krajowej z analogicznym przebiegiem w stosunku do wariantu II z wyj¹tkiem innej lokalizacji wêz³a Tarczyn wed³ug rysunku Nr 1/II
Zarówno Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Warszawie, Mazowiecki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich oraz Samorz¹dy lokalne przez
obszar, których przebiega planowana
droga zaopiniowa³y pozytywnie wariant
Nr II, czyli opowiedzia³y siê za budow¹

Wariant III
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nowej drogi krajowej po œladzie trasy
tzw. NS wytyczonym przed laty i uchwalonym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wariant ten
jako optymalny zosta³ rekomendowany
Dyrektorowi Generalnemu Dróg Krajowych i Autostrad w celu podjêcia decyzji o jego realizacji.

Co to oznacza dla naszej Gminy?
Planowana nowa droga krajowa przebiegaj¹ca przez nasz¹ Gminê jest ogromn¹ szans¹ rozwoju.
O niewydolnoœci Alei Krakowskiej, ul.
Pu³awskiej i drodze wojewódzkiej ul.
S³onecznej wszyscy wiemy.
Dziêki planowanej drodze pojawi³a
siê po raz pierwszy przes³anka, aby móc
skutecznie zabiegaæ o budowê obwodnicy drogi wojewódzkiej 721, tj. ul. S³onecznej.
T¹ przes³ank¹ jest fakt, i¿ przedmiotowe Studium techniczno-ekonomiczne realizacji nowej drogi krajowej przewiduje lokalizacjê „wêz³a Lesznowola”
nie na dotychczasowej drodze wojewódzkiej 721 lecz w³aœnie na uchwalonej w naszych planach obwodnicy tej
drogi.
W trakcie dwóch narad technicznoinformacyjnych zorganizowanych przez
GDDKiA Oddzia³ w Warszawie (wrzesieñ
i listopad 2007 r.), w której uczestniczyli
tak¿e przedstawiciele MZDW prezentowa³am celowoœæ realizacji obwodnicy
drogi wojewódzkiej 721.
Droga ta jest drog¹ tranzytow¹ po
której porusza siê ju¿ ponad 30.000 pojazdów na dobê w tym TIRY. Jej stan
techniczny nie jest przystosowany do
takiego obci¹¿enia. Ponadto przebiega
w bardzo bliskim s¹siedztwie zabudowy mieszkaniowej (Magdalenki, Lesznowoli, Starej Iwicznej) a tak¿e w strefie
Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.
Przedstawiciele zarówno firmy EUROSTRADA, jak równie¿ Mazowieckiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich podzielili mój pogl¹d, czego wyrazem by³a
pozytywna opinia MZDW z dnia 11 listopada 2007 roku. Ze wzglêdu na to,
i¿ budowa obwodnicy drogi 721 wymaga decyzji Zarz¹du Województwa Mazowieckiego i Sejmiku Wojewódzkiego,
gdy¿ s¹ to ogromne œrodki finansowe
(sam wykup gruntów na terenie naszej
gminy to kwota szacunkowa oko³o 60
mln z³. licz¹c tylko po 200 z³ za 1 m2),
Samorz¹d Gminy Lesznowola w grud-
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niu 2007 r. zwróci³ siê do Pana Marsza³ka Województwa Mazowieckiego z
wnioskiem o realizacjê przedmiotowej
obwodnicy oraz o zawarcie porozumienia miêdzy naszymi samorz¹dami na temat wspó³pracy w zakresie tej inwestycji. Jednoczeœnie samorz¹d lesznowolski zadeklarowa³ pomoc w zakresie planistycznym, formalno-prawnym, a tak¿e œrodki finansowe na czêœciowy wykup gruntów pod obwodnicê. Marsza³ek Województwa pismem z dnia 21 lutego 2008 roku zapewni³ nas o tym, i¿
ca³kowicie podziela koniecznoœæ budowy tej inwestycji i zg³osi³ gotowoœæ
przyjêcia porozumienia o wspó³pracy w
zakresie przygotowania i realizacji nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
721.
To pierwsza powa¿na deklaracja Zarz¹dcy Drogi. W zwi¹zku z powy¿szym
w najbli¿szym czasie odbêdzie siê spotkanie robocze z przedstawicielami Mazowieckiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w celu przygotowania projektu tekstu porozumienia reguluj¹cego zasady
udzia³u oraz wspó³pracy wszystkich podmiotów przy przygotowaniu i póŸniejszej realizacji inwestycji. Wersja ostateczna tego dokumentu by³aby za poœrednictwem MZDW wniesiona pod obrady Zarz¹du Województwa Mazowieckiego, który po szczegó³owej analizie
jego treœci, dokona akceptacji zawartych
w nim postanowieñ.
Ponadto pragnê podkreœliæ dotychczasowe dzia³ania Samorz¹du Gminy
Lesznowola w sprawie obwodnicy drogi
721:
– uchwalenie ju¿ w 1999 roku Studium
Uwarunkowañ i Kierunków Rozwoju
z uwzglêdnieniem przedmiotowej obwodnicy,
– uchwalenie w 2001 roku w Planie
Przestrzennego Zagospodarowania
Gminy Lesznowola obwodnicy drogi
721, która omija Magdalenkê (pe³na
akceptacja Mieszkañców Gminy o
przebiegu obwodnicy oraz pe³na akceptacja Zarz¹dcy Drogi Wojewódzkiej).
Plan ten jest obowi¹zuj¹cym aktem
prawa miejscowego, st¹d te¿ ze zdumieniem Samorz¹d Gminy obserwuje
spekulacje (oderwane od faktów prawnych) na temat zmiany przebiegu planowanej obwodnicy i w³¹czenia jej do
obecnej drogi 721 w miejscowoœci Magdalenka.

Nie muszê nikogo z Pañstwa przekonywaæ, i¿ w³adztwo planistyczne jest obligatoryjnym zadaniem w³asnym Gminy,
dlatego te¿ nie ma mo¿liwoœci prawnych
zmiany planu przestrzennego zagospodarowania bez inicjatywy Gminy i jej
Mieszkañców.
W dniu 26 lutego br. odby³o siê w naszym Urzêdzie spotkanie przedstawicieli
samorz¹du lokalnego z Dyrektorem Oddzia³u Warszawskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Panem
Wojciechem D¹browskim, przedstawicielami Mazowieckiego Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich (Panem Krzysztofem Zdanowiczem i Panem Marcinem Go³oœ),
oraz Prezesem Zarz¹du Biura Konsultingowego EUROSTRADA Panem Wojciechem Parciñskim.
W trakcie spotkania Pan Dyrektor
W. D¹browski potwierdzi³ kolejny raz,
i¿ istnieje techniczna mo¿liwoœæ w³¹czenia planowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 721 do obecnej drogi krajowej Al. Krakowskiej poni¿ej Wêz³a
Magdalenka, planowanego do realizacji na skrzy¿owaniu Sêkowin Las (tj.
miêdzy obecnym skrzy¿owaniem drogi
krajowej z drog¹ wojewódzk¹ a Laszczkami).
Uwzglêdnienia w tym zakresie nale¿¹ do Zarz¹dcy Drogi Wojewódzkiej.

A co przed Nami?
1. Konsultacje z samorz¹dem raszyñskim w sprawie przebiegu drogi wojewódzkiej.
2. Opracowanie Planu Przestrzennego
Zagospodarowania dla przebiegu obwodnicy drogi 721 na odcinku od Starej Iwicznej do Piaseczna.

Szanowni PPañstwo!
añstwo!
Dla realizacji tak strategicznej inwestycji bardzo wa¿ne s¹ kwestie formalno-prawne i finansowe, ale najwa¿niejsze jest budowanie partnerstwa ró¿nych podmiotów bior¹cych udzia³ w
procesie inwestycyjnym oraz budowanie dobrego klimatu wobec tego wyzwania.
Zapraszam wszystkich Pañstwa, którym le¿y na sercu prawdziwy interes
Mieszkañców do wspó³pracy.
Z wyrazami szacunku
Maria Jolanta Batycka-W¹sik
Wójt Gminy Lesznowola

Biuletyn Informacyjny nr 31 – 2008

Planowany nowy uk³ad komunikacyjny dla so³ectwa
Obecny uk³ad komunikacyjny wsi MyMysiad³o i Nowa Iwiczna
siad³o oparty jest g³ównie na istniej¹cej

Rysunek nr 1: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czêœci obrêbu Mysiad³o i Zgorza³a

Rysunek nr 2: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czêœci wsi Nowa Iwiczna.

Rysunek nr 3: Schemat uk³adu drogowego obs³uguj¹cego Centrum Edukacji i Sportu.

ulicy Granicznej, z któr¹ po³¹czone s¹,
czêsto o niedostatecznej szerokoœci, drogi o przebiegu pó³noc-po³udnie (w wiêkszoœci nieprzelotowe o d³ugoœci dochodz¹cej do 700 m). S¹ to ulice dojazdowe
i dojazdy wewnêtrzne prowadzone do zespo³ów mieszkaniowych. Analogiczna sytuacja wystêpuje na terenie wsi Nowa
Iwiczna, która po³¹czona jest z Mysiad³em
poprzez pojedyncze ulice dojazdowe
(przede wszystkim ul. Szkolna i Mleczarsk¹). G³ówn¹ ulic¹ biegn¹c¹ przez wieœ
Nowa Iwiczna jest ulica J. Krasickiego
Aby poprawiæ uk³ad komunikacyjny wsi
Mysiad³o i Nowa Iwiczna Rada Gminy Lesznowola uchwali³a plany miejscowe, które
miêdzy innymi maj¹ za zadanie rozwi¹zaæ
problemy komunikacyjne poprzez zagêszczenie siatki ulic, wytworzenie dodatkowych po³¹czeñ istniej¹cych ulic i wyznaczenie projektowanych (rys nr 1 i 2).
Nowe projektowane i istniej¹ce ulice
zbiorcze, lokalne i dojazdowe maj¹ za
zadanie oprócz rozwi¹zania uk³adu komunikacyjnego zapewniæ dogodne poprowadzenie sieci infrastruktury technicznej (np. wodoci¹gi, kanalizacja)
Wybranie terenu we wsi Mysiad³o pod
lokalizacjê nowego Centrum Edukacji
i Sportu otwiera nowe perspektywy na
dalsz¹ rozbudowê uk³adu komunikacyjnego wsi Mysiad³o (rys. nr 3), poprzez
poszerzenie i budowê dróg zaprojektowanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a tak¿e
poprzez zaprojektowanie dodatkowego
po³¹czenia z ul. Pu³awsk¹ – droga przechodz¹ca przez tereny KPGO Mysiad³o.
W zwi¹zku z planowan¹ budow¹ trasy N-S mo¿liwe bêdzie dalsze usprawnienie komunikacji pó³nocnego obszaru
gminy Lesznowola poprzez projektowan¹ ul. Agaty na granicy Mysiad³a i Ursynowa. Projektowana droga bêdzie ³¹czy³a w
przysz³oœci trasê N-S (wêze³ drogowy „Zamienie”) z ul. Pu³awsk¹ (bezkolizyjny wêze³ drogowy). Projektowana droga zapewni najwiêksz¹ p³ynnoœæ ruchu, a tak¿e zapewni w³aœciwe po³¹czenie drogowe dla
terenów przyleg³ych do tej ulicy.
Ponadto rozpoczêto wspó³pracê
z GDDKiA Oddzia³ w Warszawie dotycz¹cej usprawnienia wyjazdu z ulicy £abêdziej w Mysiadle.
Rados³aw D¹browski
Ewa Gurtowska
Referat RUP
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Lesznowola
na ekologicznym podium
L esznowola laureatem Narodowego K
onkursu Ek
ologiczKonkursu
Ekologicznego „P
rzyjaŸni Œrodowisku” pod honorowym patrona„PrzyjaŸni
tem PPrezydenta
rezydenta RP
RP..
W 2008 roku mia³a miejsce dziewi¹ta ju¿ edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „PrzyjaŸni Œrodowisku”. Organizatorzy obserwuj¹ coraz wiêksze zainteresowanie uczestnictwem w konkursie, w jednej z trzech kategorii: samorz¹d przyjazny œrodowisku, przedsiêbiorstwo przyjazne œrodowisku oraz promotor ekologii.
Kategoria „Samorz¹d Przyjazny Œrodowisku” adresowany jest do gmin i
miast, powiatów oraz samorz¹dowych
zwi¹zków celowych, które w ostatnim
czasie zrealizowa³y wa¿ne inwestycje
ekologiczne i przyczyniaj¹ siê do wzrostu œwiadomoœci mieszkañców.
Jury ocenia³o kompleksowoœæ podjêtych rozwi¹zañ, ich nowatorstwo, skalê
zaanga¿owania œrodków w³asnych i pozyskanych œrodków zewnêtrznych, a tak¿e stopieñ dostosowania inwestycji do
standardów i dyrektyw Unii Europejskiej,
a przede wszystkim poprawy stanu œrodowiska naturalnego.
Na uroczystoœci wrêczenia Nominacji
w Senacie RP w dniu 11 stycznia, a nastêpnie na gali w Viktorii w dniu 25 stycznia 2008 roku, organizatorzy oraz znakomici dostojni goœcie (parlamentarzyœci, prezesi i dyrektorzy instytucji ekologicznych, przedstawiciele administracji rz¹dowej i samorz¹dowej) podkreœlali, ¿e konkurencja z roku na rok jest coraz wiêksza, a otrzymanie tytu³u Samorz¹d Przyjazny Œrodowisku, niezmiennie
pozytywnie wp³ywa na wizerunek Laureata na tle innych samorz¹dów. Konkurs
ma coraz wy¿sz¹ rangê.
W jury zasiadaj¹ profesjonaliœci:
przedstawiciele ministerstw, parlamentarzyœci, samorz¹dowcy, pracownicy Mazowieckiego i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska, wojewódzcy inspektorzy ochrony œrodowiska itd.
Konkurs pozwala na poznanie stanu
œrodowiska w poszczególnych rejonach
Polski, a przede wszystkim – dzia³añ
podjêtych dla poprawy stanu œrodowiska przez poszczególne, startuj¹ce w
konkursie gminy.
Powstaje katalog najlepszych praktyk,
mo¿liwych do naœladownictwa i zastosowania przez inne samorz¹dy.
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Stanis³aw Gaw³owski – Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Œrodowiska, Cz³onek Narodowej Rady Ekologicznej
podkreœli³, ¿e promowanie samorz¹dów aktywnie dzia³aj¹cych
na rzecz œrodowiska naturalnego s³u¿y nie
tylko samym laureatom i spo³ecznoœciom
lokalnym, ale odgrywa tak¿e wa¿n¹ rolê
edukacyjn¹. Zdobywcy tytu³u „PrzyjaŸni
Œrodowisku” s¹ dla innych najlepszym
przyk³adem, ¿e realizuj¹c zadania sprzyjaj¹ce zrównowa¿onemu rozwojowi swojej ma³ej ojczyzny, mo¿na uzyskaæ nie tylko czyste œrodowisko i uznanie spo³eczne, ale tak¿e wymierne korzyœci. A s¹
wœród nich nowe inwestycje, nowe miejsca pracy oraz polepszenie stanu zdrowia
mieszkañców.
Krystian Szczepañski – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
na pytanie dziennikarzy czy tego typu
konkursy s¹ dobrym sposobem na promowanie ochrony œrodowiska odpowiedzia³, ¿e jest niezwykle wa¿ne, aby w dzisiejszych trudnych dla œrodowiska czasach, samorz¹dy realizowa³y zamierzenia
sprzyjaj¹ce ekologii. Podkreœli³, ¿e najlepszym przyk³adem wdra¿anych rozwi¹zañ
jest Gmina Lesznowola, która stara siê pozyskaæ ró¿ne mo¿liwe œrodki na ten cel
np. dotacje i po¿yczki na preferencyjnych
warunkach (w znacznej czêœci umarzalnych), czy dop³aty do oprocentowania
preferencyjnych kredytów na proekologiczne inwestycje. Prezes Szczypañski
podkreœli³ tak¿e znaczenie rozwi¹zañ w
zakresie gospodarki odpadami, ograniczenia i zapobiegania emisji zanieczyszczeñ powietrza. Za równie wa¿n¹ uzna³
edukacjê ekologiczn¹ dzieci i m³odzie¿y
oraz spo³ecznoœci lokalnej.
Do tej pory w Konkursie „PrzyjaŸni Œrodowisku” startowa³o ponad 1000 samorz¹dów. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze laureata brana jest pod uwagê skala
przedsiêwziêcia, nowatorstwo, kompleksowoœæ rozwi¹zañ, a przede wszystkim
wp³yw na œrodowisko naturalne.
W pogodny styczniowy wieczór 25
stycznia br, w obecnoœci ponad tysi¹ca

goœci wielkiej gali, nagrodê dla Gminy Lesznowola odebra³a Wójt Gminy – Maria Jolanta Batycka-W¹sik. Oprócz dyplomu
i piêknej szklanej statuetki odebra³a z r¹k
cz³onków Jury czek o wartoœci 30 000 z³otych. Kwota ta zostanie przeznaczona
oczywiœcie na cel zwi¹zany z dalsz¹ popraw¹ œrodowiska naturalnego Gminy.
Tak dobrze oceniony wniosek konkursowy zosta³ zatytu³owany „EKO-Lesznowolski skok w przysz³oœæ” i opisywa³ ca³oœæ wielokierunkowych dzia³añ podjêtych przez Samorz¹d Lesznowoli w zakresie ochrony œrodowiska i zrównowa¿onego rozwoju.
Zachowanie bowiem zrównowa¿onego rozwoju oraz ochrona wszystkich elementów œrodowiska naturalnego sta³y siê
strategicznymi zadaniami Samorz¹du, a
kompleksowe dzia³ania na rzecz poprawy œrodowiska naturalnego, podnoszenia
poziomu wiedzy i œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa mog¹ przynieœæ tylko
wspólny sukces i satysfakcjê.
Lesznowola jest konsekwentna w realizacji swoich „ekologicznych” za³o¿eñ,
zaczynaj¹c od zapisów Strategii Rozwoju Gminy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, poprzez
inwestycje ekologiczne (gmina zwodoci¹gowana w 100%, skanalizowana w 75%,
budowa kolejnych stacji uzdatniania wody
i oczyszczalni œcieków), programy ochrony œrodowiska, utylizacja azbestu, rozwi¹zania gospodarki odpadami komunalnymi i segregowania surowców wtórnych,
konkursów zwi¹zanych z czystoœci¹ i porz¹dkiem (dni sprz¹tania, bezpieczne
gospodarstwo, naj³adniejsze so³ectwo), a¿
do edukacji ekologicznej dzieci i m³odzie¿y. Wszystkie te dzia³ania by³y niejednokrotnie zauwa¿one i docenione przez
ekspertów zewnêtrznych. Przes³ank¹,
która przyœwieca Samorz¹dowi we
wszystkich tych dzia³aniach jest bowiem
tworzenie œrodowiska przyjemnego zarówno PRZYRODZIE jak i MIESZKAÑCOM.
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W tegorocznym, najnowszym rankingu atrakcyjnoœci dla biznesu miesiêcznika ekonomicznego FORBES, Wólka Kosowska znalaz³a siê w czo³ówce polskich
miejscowoœci licz¹cych poni¿ej 100 000
mieszkañców. Podsumowanie rankingu
i rozdanie nagród odby³o siê 14 lutego
b.r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Okolicznoœciowy certyfikat odebra³a
obecna na uroczystoœci Pani So³tys Wólki Kosowskiej Janina Tomera.
• I miejsce w kategorii miast najatrakcyjniejszych dla kapita³u zagranicznego
• II miejsce w kategorii liderzy 2007
(wzrost liczby nowo rejestrowanych

Ranking FORBESa  Wólka
Kosowska  krajowy fenomen
spó³ek prawa handlowego w 2007r.
w stosunku do 2006r. w proc.)
• II miejsce w kategorii miast przyjaznych dla biznesu
Kryterium oceny w tej kategorii jest
liczba dzia³aj¹cych spó³ek prawa handlowego w ci¹gu ostatnich piêciu lat. W
Wólce Kosowskiej w tym czasie ulokowa³o siê prawie 400 firm handlowych,

g³ównie chiñskich, wietnamskich, tureckich i polskich.
W ww. rankingu Wólka Kosowska plasuje siê tu¿ za posiadaj¹cym wszelkie
mo¿liwe atuty Sopotem. W zesz³ym roku
w Gminie Lesznowola zarejestrowa³y siê
142 nowe spó³ki – jest to wzrost o ponad 100 proc.
pr.

Janina Tomera – so³tys Wólki Kosowskiej wœród nagrodzonych (druga z prawej)

Wizyta Arcybiskupa Kazimierza Nycza
Wspomnienie chwili
Przyjecha³ wraz ze wschodem s³oñca
w poniedzia³ek 7 stycznia br. W Urzêdzie Gminy oczekiwali go przedstawiciele œrodowisk lokalnej spo³ecznoœci. Podnios³y nastrój, œwi¹teczny wystrój sali
konferencyjnej i oczywiœcie wszystkich
osób. Do sali dostojnego goœcia wprowadzaj¹: p. Jolanta Batycka – Wójt Gminy Lesznowola i p. Hanna Kosik – Przewodnicz¹ca Rady Gminy.
Zaczê³o siê od powitañ i przedstawienia wszystkich obecnych. Wstaj¹ wiêc
kolejno z serdecznym uœmiechem: ksiê¿a, cz³onkowie Rady Gminy, stra¿acy,
so³tysi, pracownicy Urzêdu i gminnych
jednostek organizacyjnych, dyrektorzy
szkó³ i przedszkoli, przedsiêbiorcy.
Dostojnemu Goœciowi Gminê Lesznowola prezentuje Pani Wójt w oparciu o
przygotowany film. Nastêpuje wymiana
zdañ. Ksi¹dz Arcybiskup urzeka zebranych
¿yczliwoœci¹, bezpoœrednioœci¹, ale tak¿e znajomoœci¹ problematyki samorz¹dów lokalnych. Jest dobrze zorientowany i szybko ocenia doskona³e miejsce Gminy Lesznowola na tle innych samorz¹dów

w Polsce; podkreœla znaczenie samorz¹dów lokalnych w kontekœcie wszystkich przemian dokonuj¹cych siê w Polsce po roku 1989.
Dochodzi do rozmów na wybrane tematy. By oœmieliæ innych, jako
pierwszego Ksi¹dz Arcybiskup prosi ks. Miros³awa Cholewê – proboszcza z Magdalenki. Potem Pani Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Lucyna O³ów przedstawia problematykê pomocy spo³ecznej na naszym terenie i formy wspó³pracy z parafiami. Dyrektor szko³y w Lesznowoli – Bogumi³ Pa³czak
mówi o znaczeniu obecnoœci katechetów
w szkole, o wspólnym podejmowaniu problemów wychowawczych np. w ramach
przygotowywanych wspólnymi si³ami rekolekcji. W swym wyst¹pieniu popiera te¿
inicjatywê uwzglêdniania oceny z religii do
„œredniej”. Pan Jacek Arendarski – Prezes
Mazowieckiego Zwi¹zku Pracodawców
Gminy Lesznowola podkreœla zaanga¿owanie Pani Wójt – Marii Jolanty BatyckiejW¹sik dla dobra wspó³pracy, której efekty
s¹ bardzo widoczne na terenie Gminy.

Szybko up³ywa godzina, b³ogos³awieñstwo pasterskie, serdeczne po¿egnanie i Ksi¹dz Arcybiskup opuszcza
Lesznowolê, bo za godzinê pogrzeb Kawalerowicza.
Powoli rozchodz¹ siê uczestnicy spotkania, rozmawiaj¹, komentuj¹ wypowiedzi, wszyscy pod wra¿eniem bezpoœrednioœci goœcia. P. Ryszard Dusza – wice
przewodnicz¹cy Rady Gminy podkreœla:
Pamiêtajmy, Ksi¹dz Arcybiskup prosi³ by
w planowaniu rozwoju przestrzennego
uwzglêdniaæ tak¿e potrzebê nowych
oœrodków duszpasterskich.
Wydaje siê, ¿e wiele z tego spotkania zapamiêtamy.
Ks. Andrzej Grefkowicz
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S³uchacze Krajowej Szko³y
Administracji Publicznej
na praktykê do Lesznowoli
W dniu 27 lutego b.r. Gmina Lesznowola goœci³a oœmioosobow¹ grupê s³uchaczy Krajowej Szko³y Administracji
Publicznej, która kszta³ci i wszechstronnie przygotowuje do s³u¿by publicznej
urzêdników s³u¿by cywilnej oraz kadry
wy¿szych urzêdników administracji
pañstwowej.
Celem wizyty by³o zapoznanie s³uchaczy KSAP ze struktur¹ i organizacj¹
pracy w urzêdzie ze szczególnym
uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zagadnieñ:
– struktury dochodów i wydatków powiatu w latach 2004-2007,
– wydatków bie¿¹cych przeznaczonych na finansowanie oœwiaty, w tym
na wynagrodzenia i pochodne w latach 2004-2008 (plan) – a otrzymywana z bud¿etu pañstwa czêœæ
oœwiatowa subwencji ogólnej,
– wydatków inwestycyjnych w latach
2004-2007 z uwzglêdnieniem œrod-

ków pozyskanych z Unii
Europejskiej.
W spotkaniu
uczestniczy³y:
Wójt Gminy Maria Jolanta Batycka-W¹sik, Sekretarz Gminy
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk, Skarbnik Gminy El¿bieta Ob³uska.
Podczas spotkania w Urzêdzie Gminy w Lesznowola goœcie zapoznali siê
z charakterystyk¹ i specyfik¹ gminy,
poznali interesuj¹ce ich zagadnienia
finansowe, porównali za³o¿enia polityki bud¿etowej pañstwa z rzeczywistoœci¹ w podstawowej jednostce samorz¹du terytorialnego jak¹ jest gmina. Dowiedzieli siê tak¿e jakie s¹
g³ówne za³o¿enia i cele polityki gospodarczej Samorz¹du Gminy Lesznowola.

Wyjechali, jak sami mówili, pod du¿ym wra¿eniem tego co zobaczyli
i us³yszeli. Ze szczególne du¿ym uznaniem m³odych przysz³ych profesjonalistów s³u¿by publicznej spotka³a siê
sta³a, systematyczna praca Samorz¹du
Gminy nad rozwojem gospodarczym
terenu oraz poprawy warunków ¿ycia
spo³ecznoœci lokalnej. Bardzo wysoko
te¿ ocenili pozycjê Gminy Lesznowola
w ogólnopolskich rankingach, konkursach i porównaniach na tle innych
gmin.
pr

Gmina Lesznowola  zostañ naszym turyst¹
W dniach 27-29 lutego b.r w Urzêdzie Gminy LLesznowola
esznowola odby³o siê
z inicjatywy Radnej PPani
ani W
ies³awy
Wies³awy
K omorowskiej szk
olenie wed³ug
szkolenie
Tur
ystyk
projektu „„T
urystyk
ystykaa – wspólna sprawa”.
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W najbli¿szych szeœciu latach na
rozwój turystyki w Polsce przeznaczono blisko 1,5 miliarda euro z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej. Kolejne 2,5 miliarda euro zarezerwowane
jest w Programie Operacyjnym Kapita³
Ludzki na inwestycje w kadr y,
m.in.
szkolenia,
z których korzystaæ mo¿e
równie¿ bran¿a turystyczna. Zyska ten,
kto przedstawi dobry pomys³ na dzia³alnoœæ turystyczn¹ i prawid³owo wype³ni wniosek
o dotacje. Nie

bez znaczenia jest równie¿ znalezienie
partnerów do wspó³pracy przy tworzeniu produktu turystycznego. Jest o co
walczyæ, zw³aszcza ¿e w poprzednim
okresie programowania z funduszy
strukturalnych na rozwój turystyki wydano kilkakrotnie mniej – 130 mln
euro.
Pomocy w skutecznych staraniach
o pieni¹dze na rozwój turystyki w latach
2007-2013 udzielaj¹ eksperci ogólnopolskiego projektu „Turystyka – wspólna
sprawa”.
W trakcie spotkania z konsultantem
samorz¹dowcy uczyli siê wspó³pracy
miêdzysektorowej oraz partnerstwa. Dowiedzieli siê tak¿e, jak stworzyæ profesjonalny produkt turystyczny, a tak¿e jak
zachêciæ turystów do wypoczynku
w swoim regionie.
pr.
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Zebranie
sprawozdawcze
w OSP Mroków
W dniu 8-02-2008 roku w Jednostce Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Mrokowie odby³o siê zebranie sprawozdawcze. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas jak zwykle niezawodna
Pani Wójt Maria Jolanta Batycka-W¹sik, Komendant Powiatowy PSP m³.
bryg. Leszek Szczeœniak dowódca
JRG kap. Maciej Ko³akowski by³y komendant Józef Wilhelm Maxa. Byli z
nami równie¿ Pani Skarbnik Gminy
El¿bieta Ob³uska, Pani Radna Powiatowa Bo¿ena Potera³a, Radni Gminy
Lesznowola w osobach; Pan Ryszard
Dusza, Jerzy Wiœniewski, Konstanty
Kocyk, Grzegorz Kwiatkowski, Zenon Wójcik. Mi³o by³o nam goœciæ
Pani¹ Kierownik GOPS Lucynê O³ów,
Koordynatora Projektu EQUAL Pani¹
Ma³gorzatê Wiœniakowsk¹, by³y równie¿ z nami Panie Dyrektor: Zespo³u
Szkó³ w Mrokowie Panie Ma³gorzata
Perzyna i Maria Borucinska, Przedszkola w Jastrzêbcu Joanna Kucewicz
oraz Wanda Koter z zaprzyjaŸnionego przedszkola w Warszawie, a tak¿e przedstawiciele lokalnego biznesu, przyjaciele i sympatycy.
Prezes Stra¿y w swoim sprawozdaniu przedstawi³ nasz¹ dzia³alnoœæ
w 2007 roku. Ze sprawozdania mo¿na by³o wywnioskowaæ, ¿e by³ to kolejny pracowity rok dla OSP. Rok w
którym wzros³a iloœæ interwencji w

stosunku do
roku ubieg³ego i wynosi³a
ona 119 wyjazdów.
Wzrost spowodowany
by³ nie tylko
iloœci¹ zaistnia³ych zdarzeñ, ale tak¿e coraz szerszym zakresem dzia³añ
ochotniczej stra¿y po¿arnej. W minionym roku wychodz¹c naprzeciw
potrzebom Pani Wójt wyrazi³a zgodê na wprowadzenie dy¿urów dla
kierowców co w znaczny sposób poprawi³o mobilnoœæ jednostki, a tak¿e skróci³o czas wyjazdu do zdarzeñ.
Jednym z najwa¿niejszych akcentów roku 2007 by³ zakup przez Samorz¹d Gminy nowego ciê¿kiego samochodu ratowniczo-gaœniczego
marki SCANIA za kwotê 856 tys. Zakup ten by³ sfinansowany w ca³oœci
z bud¿etu gminy. W tym miejscu pragniemy gor¹co podziêkowaæ Pani
Wójt Marii Jolancie Batyckiej-W¹sik
oraz ca³ej Radzie Gminy Lesznowola
na czele z Przewodnicz¹c¹ Pani¹ Hann¹ Kosik za ten wspania³y nabytek.
Jednostka zakupi³a równie¿
sprzêt do ratownictwa drogowego,
he³my, mundury bojowe, koszarowe,
oraz galowe. Druhny i druhowie brali
udzia³ w kursach poszerzaj¹c swoj¹
wiedzê
i
praktykê.
Tak, tu nie
ma ¿adnej
pomy³ki. W
szeregach
sekcji bojowej mamy
trzy Panie
przygotowane do dzia³añ
ratowniczych s¹ to:
Katarzyna

Joanna Kostana, Paulina Soko³owska i Agnieszka Korzeniewska – druhny
OSP Mroków

Borkowska, Agnieszka Korzeniewska
i Paulina Soko³owska.
W planach roku bie¿¹cy jest wykonanie projektu nowego obiektu na
potrzeby OSP, który ma powstaæ na
zakupionych przez Samorz¹d Gminy
dzia³kach. Bardzo wa¿nym przedsiêwziêciem tego roku jest równie¿ doprowadzenie do stacjonowania przy
OSP zespo³u pogotowia ratunkowego Szpitala MSWiA mog¹cego dojechaæ do zdarzenia w ci¹gu kilku minut. Tu pragnê nadmieniæ, ¿e by³y sytuacje w zdarzeniach drogowych
gdzie na dojazd pomocy medycznej
trzeba by³o czekaæ nawet do czterdziestu minut.
Z bud¿etu gminy zosta³y tak¿e
przeznaczone œrodki na adaptacjê
pomieszczeñ socjalnych dla zespo³u
ratowniczego, a z naszej strony oddajemy nieodp³atnie czêœæ pomieszczeñ na to dzia³anie. Mamy nadziejê, ¿e tak zintegrowane dzia³ania
pogotowia i naszej stra¿y bêd¹ bardzo pomocne w sytuacjach wy¿szej
koniecznoœci (oby jak najrzadziej). Ze
swej strony chcemy jeszcze raz gor¹co podziêkowaæ Pani Wójt jak równie¿ Samorz¹dowi Gminy, ¿e potrafi¹ w sposób doskona³y dostrzec problemy w ka¿dej dziedzinie ¿ycia spo³ecznoœci lokalnej i na miarê potrzeb
i mo¿liwoœci spe³niaj¹ je. Dziêkujemy równie¿ z ca³ego serca wszystkim naszym sponsorom którzy
wspierali nasz¹ dzia³alnoœæ w roku
2007.
Soko³owski Marek
Naczelnik OSP Mroków
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Uchwa³y Rady Gminy Lesznowola
podjête w grudniu 2007 r. i marcu 2008 r.
21 grudzieñ 2007r.
Uchwa³a Nr 153/XIV/2007
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2007 r.

Uchwa³a Nr 154/XIV/2007

w 2008 r. (Gmina Lesznowola udziela Samorz¹dowi Piaseczyñskiego pomocy finansowej na wykonanie projektów budowlanych ulic po³o¿onych w gminie).

Uchwa³a Nr 169/XIV/2007

Uchwa³a Nr 162/XIV/2007

w sprawie nadania nazwy drodze (ul.
Kuku³ki – Zgorza³a).

Uchwa³a Nr 155/XIV/2007

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 144/XIII/
07 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie okreœlenia inkasentów wysokoœci wynagrodzenia za
inkaso.

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy
Lesznowola na rok 2008.

Uchwa³a Nr 163/XIV/2007

w sprawie wydatków, które wygasaj¹
z up³ywem roku bud¿etowego.

Uchwa³a Nr 156/XIV/2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Miastu Sto³ecznemu Warszawa.

Uchwa³a Nr 157/XIV/2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorz¹dowi Województwa Mazowieckiego. (Gmina udziela samorz¹dowi Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej na opracowanie koncepcji
programowo- przestrzennej odprowadzania wód ze zlewni Kana³u Piseczyñskiego).

Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju
Spo³eczeñstwa Informacyjnego.

Uchwa³a Nr 170/XIV/2007
w sprawie nadania nazwy drodze (ul.
Dzikiej Ró¿y – Nowa Wola).

Uchwa³a Nr 171/XIV/2007
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 143/XIII/
07 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obni¿enia
ceny skupu ¿yta przyjêtej jako podstawê obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2008.

w sprawie nadania nazwy drodze (ul.
Tulipanów – Nowa Wola).

Uchwa³a Nr 172/XIV/2007
w sprawie nadania nazw drogom (ul.
Melonowa i ul. Arbuzowa – Wólka Kosowska).

Uchwa³a Nr 164/ XIV/2007

Uchwa³a Nr 173/XIV/2007

w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
450/3 po³o¿onej w obrêbie £azy, gmina
Lesznowola.

w sprawie nadania nazwy drodze (ul.
Cynamonowa – Zamienie).

4 marca 2008r.
Uchwa³a Nr 174/XV/2008

Uchwa³a Nr 158/XIV/2007

Uchwa³a Nr 165/XIV/2007

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorz¹dowi Województwa Mazowieckiego. (Gmina Lesznowola udziela Samorz¹dowi Województwa Mazowieckiego
pomocy finansowej na wykonanie projektu i budowy sygnalizacji œwietlnej
przy ul. Szkolnej w Lesznowoli).

w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa w³asnoœci czêœci niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 160/26 oraz nieodp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola w³asnoœci niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 160/18, po³o¿onych w obrêbie Stara Iwiczna, gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 159/XIV/2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego.
(Gmina Lesznowola udziela pomocy finansowej Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego na wykonanie remontów
dróg na terenie gminy).

Uchwa³a Nr 160/XIV/2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorz¹dowi powiatu Piaseczyñskiego.
(Gmina Lesznowola udziela Powiatowi
Piaseczyñskiemu pomocy finansowej na
dofinansowanie zadañ w³asnych powiatu z zakresu komunikacji)

Uchwa³a Nr 166/XIV/2007
w sprawie uchwalenia rocznego programu wspó³pracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego na 2008r.

Uchwa³a Nr 167/XIV/2007
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³ania
Narkomanii na 2008rok.

w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2008 r.

Uchwa³a Nr 175/XV/2008
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 160/XIV/07
Rady Gminy Lesznowola z dnia 21.XIV/
07r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego.

Uchwa³a Nr 176/XV/2008
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 161/XIV07
Rady Gminy Lesznoowla z dnia
21.XII.07r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego w 2008r.

Uchwa³a Nr 177/XV/2008
w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie
przez Gminê Lesznowola porozumienia
miêdzygminnego z Miastem Sto³ecznym
Warszawa w sprawie powierzenia zadañ
lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwa³a Nr 178/XV/2008
Uchwa³a Nr 161/XIV/2007

Uchwa³a Nr 168/XIV/2007

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego

w sprawie przyst¹pienia Gminy Lesznowola do Stowarzyszenia Mazowieckie
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w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczo-
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nych w ewidencji gruntów i budynków
nr 110/4,nr 11/4 i nr 112/4 po³o¿onych
w obrêbie Zgorza³a, gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 179/XV/2008
w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
186/4 , po³o¿onej w obrêbie Janczewice,
gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 180/XV/2008
w sprawie nadania nazwy drodze (ul. Z³otej Jesieni – £oziska).

Uchwa³a Nr 184/XV/2008

oraz innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze
stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach prowadzonych przez Gminê Lesznowola w roku
2008.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 224/XXX/
05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19
maja 2005r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmian Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola.

Uchwa³a Nr 189/XV/2008

Uchwa³a Nr 185/XV/2008

w sprawie zasad korzystania ze sto³ówek
szkolnych w Gminie Lesznowola.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 368/XLIV/
2006 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25
lipca 2006r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu
Lesznowola , Kolonia Lesznowola.

Uchwa³a Nr 190/XV/2008
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 141/XXI/
2004 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30.
06. 2004r. w sprawie op³at za œwiadczenia przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminê Lesznowola.

Uchwa³a Nr 181/XV/2008
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu Mroków.

Uchwa³a Nr 186/XV/2008

Uchwa³a Nr 191/XV/2008

w sprawie sprostowania b³êdu pisarskiego uchwale Rady Gminy.

w sprawie uchwalenia Strategii Integracji Spo³ecznej i Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych Gminy Lesznowola.

Uchwa³a Nr 187/XV/2008
Uchwa³a Nr 182/XV/2008
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu Wola
Mrokowska i Warszawianka.

Uchwa³a Nr 183/XV/2008
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla czêœci obrêbu Stara
Iwiczna.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu Lesznowola.

Uchwa³a Nr 192/XV/2008
w sprawie wyra¿enia zgody na przyst¹pienie przez Gminê Lesznowola do
Zwi¹zku Komunalnego Aglomeracji Warszawskiej.

Uchwa³a Nr 188/XV/2008
w sprawie uchwalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owych warunków obliczania i wyp³acania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, godziny doraŸnych zastêpstw

Uchwa³a Nr 193/XV/2008
w sprawie okreœlenia górnych stawek za
us³ugi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci i w zakresie opró¿niania zbiorników
bezodp³ywowych bezodp³ywowych
transportu nieczystoœci ciek³ych.

Zarz¹dzenia Wójta Gminy Lesznowola
podjête w okresie od grudnia 2007 r. do lutego 2008 r.
Lp.

Data

Zarz¹dzenie Nr

w sprawie
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê wodoci¹gu w osiedlu po ogródkach
dzia³kowych w £azach II,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy
Lesznowola,

1.

3 grudnia 2007r.

190/2007

2.

3 grudnia 2007r.

191/2007

3.

4 grudnia 2007r.

192/2007

5.

5 grudnia 2007r.

193/2007

6.

5 grudnia 2007r.

194/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê ulicy W¹skiej w £azach,

7.

5 grudnia 2007r.

195/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia na opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowej Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle,

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê wietlicy w £azach,
zawarcia umowy na budowê ci¹gu pieszo-rowerowego wzd³u¿
ul. S³onecznej oraz na skrzy¿owaniu z ul. Wojska Polskiego
w Lesznowoli,
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Lp.

Data

Zarz¹dzenie Nr

w sprawie
zmian w bud¿ecie gminy na 2007r.
zmian w bud¿ecie gminy na 2007r.
powo³ania Komisji do przeprowadzenia postêpowania przetargowej
na przebudowê ulicy Cisowej oraz budowê ul. Cichej w Nowej
Iwicznej,
zawarcia umowy na pe³nienie nadzoru inwestorskiego w zakresie
realizacji przebudowy i nadbudowy budynku wietlicy w £azach z
przeznaczeniem na cele kulturalne,
zmian w bud¿ecie gminy na 2007r.

8. 6 grudnia 2007r.
9. 10 grudnia 2007r.
10. 11 grudnia 2007r.

196/2007
197/2007
198/2007

11. 13 grudnia 2007r.

199/2007

12. 14 grudnia 2007r.

200/2007

13. 14 grudnia 2007r.
14. 17 grudnia 2007r.

201/2007
202/2007

o niewykonywaniu prawa pierwokupu,
zawarcia umowy na budowê chodnika przy ul. Szkolnej – II etap i ul.
Karasia w Mrokowie wraz z rozbudow¹ mostu na rzece Utrata,

15. 17 grudnia 2007r.
16. 18 grudnia 2007r.

203/2007
204/2007

zawarcia umowy na budowê owietlenia w ul. Marzeñ w £azach,
zawarcia umowy na budowê ulicy Ma³ej w Starej Iwicznej,

17. 19 grudnia 2007r.

205/2007

18. 19 grudnia 2007r.

206/2007

powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej,
zawarcia umowy dzier¿awy czêci nieruchomoci, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 1/107, po³o¿onej w obrêbie KPGO
Mysiad³o,

19. 20 grudnia 2007r.

207/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przestrzennego na konserwacjê owietlenia ulicznego na terenie
Gminy Lesznowola w roku 2008,

20. 21 grudnia 2007r.

208/2007

21. 21 grudnia 2007r.

209/2007

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na utrzymanie czystoci na terenie gminy Lesznowola
w 2008r,
zmian w bud¿ecie gminy na 2007r,

22. 21 grudnia 2007r.

210/2007

23. 24 grudnia 2007r.
24. 28 grudnia 2007r.

211/2007
212/2007

25. 28 grudnia 2007r.

213/2007

26. 28 grudnia 2007r.

214/2007

27. 31 grudnia 2007r.

215/2007

28. 31 grudnia 2007r.

216/2007

29. 31 grudnia 2007r.

217/2007

zmian w bud¿ecie gminy na 2007r,

30. 7 stycznia 2008r.

1/2008

zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
dla zadania nr 1 – budowa ul. Cichej w £azach,

31. 7 stycznia 2008r.

2/2008

32. 7 stycznia 2008r

3/2008

zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
dla zadania nr 2 – budowa ul. Aronii, Agrestowej i Porzeczkowej w
Mysiadle,
zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
dla zadania nr 3 – budowa ul. Mi³ej, ulicy bez nazwy ³¹cz¹c¹ ul. Poln¹
z ul. Borówki w Mysiadle,

33. 7 stycznia 2008r

4/2008

zmiany Zarz¹dzenia Nr 200/2007 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 14
grudnia 2007r. w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na 2007r,
zmian w bud¿ecie gminy na 2007r,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê wodoci¹gu i kanalizacji w ul. Bocznej od
ul. Okrê¿nej w Lesznowoli.
zmian w bud¿ecie gminy na 2007r,
zawarcia umowy na adaptacjê pomieszczeñ w budynku komunalnym
przy ul. Topolowej w Mysiadle, (Gminna Biblioteka Publiczna),
zawarcia umowy na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie
Gminy Lesznowola w roku 2008,
zawarcia umowy na ochronê mienia w budynku Urzêdu Gminy
Lesznowola w 2008r,

2008 r.

18

zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
dla zadania nr 5 – budowa chodnika przy ul. Nowej od ul. S³onecznej
do ul. Mleczarskiej w Starej Iwicznej,
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Lp.

Data

Zarz¹dzenie Nr

w sprawie

34. 8 stycznia 2008r

5/2008

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na utrzymanie czystoci na terenie Gminy Lesznowola
w roku 2008,

35. 10 stycznia 2008r

6/2008

36. 11 stycznia 2008r

7/2008

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
dla dróg gminnych –
Zadanie nr 1 – budowa ul. Dzikiej w Nowej Iwicznej,
Zadnie nr 2 – budowa ul. Kwiatowej w Mysiadle,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na adaptacjê pomieszczeñ dla GOK w budynku przy
ul. Topolowej w Mysiadle,

37. 23 stycznia 2008r. 8/2008

zawarcia umowy na pe³nienie nadzoru inwestorskiego w zakresie
realizacji zadania pn. budowa chodnika przy ul. Szkolnej – II etap i ul.
Karasia w Mrokowie wraz z rozbudow¹ mostu na rzece Utrata,

38. 23 stycznia 2008r. 9/2008

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na utrzymanie czystoci na terenie Gminy Lesznowola
w roku 2008, (poprzedni przetarg nie zosta³ rozstrzygniêty),
zmian w bud¿ecie gminy na 2008r,

39. 23 stycznia 2008r. 10/2008
40. 24 stycznia 2008r. 11/2008
41. 28 stycznia 2008r. 12/2008

zawarcia umowy na konserwacjê owietlenia ulicznego na terenie
Gminy Lesznowola w roku 2008,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na:
Zadanie Nr 1
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Lesznowola
(ul. Poprzeczna),
Zadanie Nr 2
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Lesznowola
(ul. ¯ytnia),
Zadanie Nr 3
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu £azy (ul.
Wiejska),
Zadanie Nr 4
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowoal dla czêci obrêbu KPGO
Mysiad³o,
Zadanie Nr 5
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Janczewice
(zachodnia czêæ),
Zadanie Nr 6
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Nowa
Iwiczna (przy torach),
Zadanie Nr 7
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Lesznowola
(ul. Jednoci),
Zadanie Nr 8
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Kolonia
Lesznowola,
Zadanie Nr 9
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Wólka
Kosowska (przy ul. Nadrzecznej),
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Lp.

Data

Zarz¹dzenie Nr

w sprawie
Zadanie Nr 10
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Wólka
Kosowska (po³udniowa czêæ wsi),
Zadanie Nr 11
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Janczewice,
Podolszyn,
Zadanie Nr 12
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Wola
Mrokowska (teren z ul. Postêpu),
Zadanie Nr 13
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Wola
Mrokowska (ul. Ogrodowa),
Zadanie Nr 14
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu radiostacja
£azy i dawne PGR £azy (ul. Rolna i ul. Ks. S³ojewskiego),
– Zadanie Nr 15
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Stachowo,
Zadanie Nr 16
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Mroków (przy
Al. Krakowskiej),
Zadanie Nr 17
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Nowa
Iwiczna (400 kV przy torach),
Zadanie Nr 18
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Stefanowo
(teren przy ul. Malinowej),
Zadanie Nr 19
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla czêci obrêbu
Jazgarzewszczyzna (tereny lene),
Zadanie Nr 20
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Nowa Wola
(teren przy ul. Postêpu),
Zadanie 21
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu przestrzennego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Radiostacja £azy i dawne PGR £azy,
Zadnie Nr 22
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Wilcza Góra
(tereny przy ul. Wojska Polskiego i ul. Przylenej),
Zadanie Nr 23
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Marysin
(tereny przy ul. Ludowej),
Zadanie nr 24
– sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Zamienie.

42. 30 stycznia 2008r. 13/2008
43. 04 lutego 2008r.
14 /2008

zmian w bud¿ecie gminy na 2008r.
o niewykonywaniu prawa pierwokupu

44. 05 lutego 2008r.

zawarcia umowy na budowê wodoci¹gu na osiedlu po ogródkach
dzia³kowych w £azach II,
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Lp.

Data

Zarz¹dzenie Nr

w sprawie

45. 06 lutego 2008r.
46. 06 lutego 2008r.

16/2008
17/2008

o niewykonywaniu prawa pierwokupu,
opracowania uk³adu wykonawczego bud¿etu i przekazania podleg³ym
jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
tych jednostek oraz wysokoci dotacji i wp³at do bud¿etu – zgodnie
z uchwa³¹ bud¿etow¹,

47. 08 lutego 2008

18/2008

48. 11 lutego 2008r.

19/2008

zawarcia umowy na przebudowê ulicy Borówki w Mysiadle wraz
z odwodnieniem,
zawarcia umowy na budowê ul. Wiejskiej w £azach,

49. 11 lutego 2008r.
50. 12 lutego 2008r.

20/2008
21/2008

zawarcia umowy na budowê ulicy Jasnej w £azach,
zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
na:
Zadanie Nr 1 – budowa ul. Dzikiej w Nowej Iwicznej,

51. 12 lutego 2008r.

22/2008

zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
na:
Zadanie nr 2 – budowa ul. Kwiatowa w Mysiadle,

52. 13 lutego 2008r.

23/2008

53. 13 lutego 2008r.

24/2008

zawarcia umowy na pe³nienie nadzoru inwestorskiego w zakresie
realizacji zadania pn. budowa ulicy Jasnej w £azach,
zawarcia umowy na pe³nienie nadzoru inwestorskiego w zakresie
realizacji zadania pn. przebudowa ul. Cisowej i budowa ul. Cichej w
Nowej Iwicznej,

54. 13 lutego 2008r.

25/2008

55. 13 lutego 2008r.

26/2008

56. 14 lutego 2008r.

27/2008

57. 15 lutego 2008r.

28/2008

58. 15 lutego 2008r.

29/2008

59. 15 lutego 2008r.
60. 15 lutego 2008r.

30/2008
31/2008

zawarcia umowy na budowê ulicy W¹skiej w £azach,
zawarcia umowy na pe³nienie nadzoru inwestorskiego w zakresie
przebudowy ulicy Borówki w Mysiadle wraz z odwodnieniem,

61. 18 lutego 2008r.

32/2008

62. 19 lutego 2008r.

33/2008

zawarcia umowy na bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych na terenie
Gminy Lesznowola,
zmian w bud¿ecie gminy na 2008 r.

63. 26 lutego 2008r.

34/2008

64. 26 lutego 2008r.

35/2008

65. 28 lutego 2008r.

36/2008

66. 29 lutego 2008r.

37/2008

67. 29 lutego 2008r.

38/2008

zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr RZP – 342/2/27/68/2007 z dnia
18.12.2007r. na budowê ul. Ma³ej w Starej Iwicznej,
zawarcia umowy na pe³nienie nadzoru inwestorskiego w zakresie
budowy ulicy Wiejskiej w £azach,
zawarcia umowy na przebudowê ul. Cisowej i budowê ul. Cichej w
Nowej Iwicznej,
powo³ania Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na
realizacjê zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2008 roku i okrelenia regulaminu jej pracy,
og³oszenia otwartego konkursu ofert na realizacjê zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w 2008 r.

zawarcia umowy na adaptacjê pomieszczeñ dla GOK w budynku przy
ul. Topolowej w Mysiadle,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na dostawê materia³ów eksploatacyjnych do drukarek
i kserokopiarek u¿ytkowanych w Urzêdzie Gminy Lesznowola w roku
2008,
zmian w bud¿ecie gminy na 2008 r.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na wykonanie odwiertu 2 studni g³êbinowych
(podstawowej i awaryjnej) wraz z uzbrojeniem dla potrzeb Stacji
Uzdatniania Wody – Lesznowola Pole,
zawarcia umowy na utrzymanie czystoci na terenie Gminy
Lesznowola w roku 2008.

Sporz¹dzi³a: I. Góra
Inspektor Biura Rady Gminy
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Udzia³ spo³eczeñstwa w procedurze
ocen oddzia³ywania na rodowisko
W postêpowaniu w sprawie decyzji o
œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê planowanego przedsiêwziêcia organ administracji publicznej
zobowi¹zany jest do zapewnienia czynnego udzia³u wszystkim podmiotom,
którym przys³uguje status strony.
O wszczêciu postêpowania nale¿y
powiadomiæ w szczególnoœci wszystkich, którzy s¹ stron¹ w sprawie (zgodnie z art. 61 § 4 kodeksu postêpowania
administracyjnego), a nastêpnie umo¿liwiæ mieszkañcom aktywne uczestnictwo
w postêpowaniu (art. 73 k.p.a.).
Organ administracji publicznej wszczynaj¹c postêpowanie, obowi¹zany jest
z urzêdu ustaliæ kr¹g podmiotów, którym w danej sprawie przys³uguje interes prawny lub obowi¹zek oraz zawiadomiæ je o fakcie wszczêcia postêpowania administracyjnego.
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e je¿eli w przedmiotowym postêpowaniu wystêpuje
wiêcej ni¿ 20 osób, organ zawiadamia o
decyzji i innych czynnoœciach, w tym o
wszczêciu postêpowania, przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjêty
w danej miejscowoœci sposób. W praktyce obwieszczenia takie s¹ wywieszane na tablicy informacyjnej – w siedzi-

Od dnia 1 lipca 2008 r. rolnik, który
uzyska³ p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o
p³atnoœciach do gruntów rolnych i oddzielnej p³atnoœci cukrowej bêdzie mia³
obowi¹zek ubezpieczenia co najmniej
50% powierzchni upraw.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 lipca
2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierz¹t gospodarskich (Dz.U. Nr 150,
poz. 1249 z póŸn. zm.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawar³ z czterema zak³adami ubezpieczeñ umowy w sprawie
dop³at ze œrodków bud¿etu pañstwa do
sk³adek z tytu³u zawarcia w 2008 r.
umów ubezpieczenia z producentami
rolnymi od ryzyka wyst¹pienia skutków
zdarzeñ losowych w rolnictwie. S¹ to nastêpuj¹ce zak³ady ubezpieczeñ:
1. Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ S.A.
w Warszawie
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bie urzêdu, a tak¿e umieszczane na stronach internetowych Urzêdu Gminy i na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Zawiadomienie dokonane przez obwieszczenie uwa¿a siê za dokonane po
up³ywie 14 dni od dnia publicznego og³oszenia.
Zgodnie zaœ z przepisem art. 53 ustawy – Prawo ochrony œrodowiska, organ
w³aœciwy do wydania decyzji œrodowiskowej zapewnia mo¿liwoœæ udzia³u spo³eczeñstwa w postêpowaniu, w ramach
którego sporz¹dzany jest raport o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko.
Po z³o¿eniu wniosku razem z raportem wójt, burmistrz czy prezydent podaje do publicznej wiadomoœci informacjê o wszczêciu postêpowania i mo¿liwoœci sk³adania uwag i wniosków. Zainteresowani przedstawiciele spo³eczeñstwa maj¹ 21 dni na zapoznanie siê z
dokumentacj¹ sprawy i nades³anie swoich opinii.
W praktyce problem stwarza rozró¿nienie instytucji zawiadomienia stron o
wszczêciu postêpowania administracyjnego, dokonane w trybie art. 61 § 4
k.p.a., od zawiadomienia spo³eczeñstwa
o mo¿liwoœci udzia³u w ramach tego po-

stêpowania, dokonanego w trybie art. 32
ust. 1 pkt. 1 POŒ. Te dwie czynnoœci s¹
odrêbnymi czynnoœciami w³aœciwymi dla
odmiennych instytucji. Ich wyst¹pienie
mo¿e byæ tak¿e znacznie oddzielone od
siebie w czasie.
Po usuniêciu ewentualnych braków
podania i zamieszczeniu w publicznie
dostêpnym wykazie danych o wniosku,
organ zobowi¹zany jest zawiadomiæ o
wszczêciu postêpowania strony, czyli
podmioty, których interesów prawnych
mo¿e dotyczyæ postêpowanie.
W przypadku przedsiêwziêæ, dla których sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko jest obligatoryjne,
kolejn¹ czynnoœci¹ bêdzie dokonanie
zawiadomienia o wszczêciu postêpowania z udzia³em spo³eczeñstwa. Inaczej
bêdzie w przypadku przedsiêwziêæ, dla
których sporz¹dzenie raportu jest fakultatywne. Przy tych przedsiêwziêciach
udzia³ spo³eczeñstwa bêdzie wystêpowa³ tylko wówczas, gdy organ orzeknie
o obowi¹zku sporz¹dzenia raportu. Zawiadomienie o wszczêciu postêpowania
z udzia³em spo³eczeñstwa nast¹pi po
z³o¿eniu do organu sporz¹dzonego raportu. Natomiast zawiadomienia stron o
wszczêciu postêpowania nastêpuje zawsze po z³o¿eniu prawid³owego wniosku o wydanie decyzji œrodowiskowej.
Weronika Kobza
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Œrodowiska i Rolnictwa

Ubezpieczenie upraw rolnych
2. Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych „TUW” w Warszawie
3. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych w Poznaniu
4. MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeñ
w Sopocie.
Dofinansowanie z bud¿etu pañstwa
obejmowa³o bêdzie dop³atê do sk³adek
producentów rolnych z tytu³u zawarcia
umów ubezpieczenia od wyst¹pienia
nastêpuj¹cych zdarzeñ losowych:
a) dla produkcji roœlinnej (tj. upraw – zbó¿,
kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych,
drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roœlin str¹czkowych) od:
huraganu, powodzi, deszczu nawal-

nego, gradu, pioruna, obsuniêcia siê
ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,
b) dla produkcji zwierzêcej (tj. byd³a, koni,
owiec, kóz, drobiu lub œwiñ) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsuniêcia siê ziemi, lawiny, uboju z koniecznoœci.
Przepisy w/w ustawy dopuszczaj¹
mo¿liwoœæ ubezpieczenia upraw roœlin
i zwierz¹t od wszystkich okreœlonych
w ustawie ryzyk lub wybranych przez
producenta rolnego, np. wystêpuj¹cych
najczêœciej na danym obszarze.
Poziom dop³at z bud¿etu pañstwa do
sk³adek ubezpieczeñ nale¿nych od producentów rolnych zosta³ okreœlony przez
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Radê Ministrów w Rozporz¹dzeniu
z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wysokoœci dop³at do sk³adek z tytu³u ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich w 2008 r. (Dz.U. Nr 214 poz.
1570) w wysokoœci:
1. 50% sk³adki do 1 ha upraw rolnych
2. 50% sk³adki do 1 szt. zwierzêcia gospodarskiego.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 22 maja 2003
r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z póŸ. zm.)
zobowi¹zuj¹c¹ rolnika do zawierania
obowi¹zkowych ubezpieczeñ :
1. z tytu³u posiadania gospodarstwa rolnego, zwane dalej „ ubezpieczeniem
OC rolników”,
2. z tytu³u posiadania budynków wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeñ losowych, zwane dalej „ubezpieczeniem
budynków rolniczych”
oraz w zwi¹zku z obowi¹zkiem Wójta
Gminy do przeprowadzania kontroli

Rolnik, który nie spe³ni obowi¹zku
zawarcia umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowi¹zany bêdzie do wniesienia op³aty na
rzecz gminy w³aœciwej ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania albo siedzibê rolnika. Wysokoœæ tej op³aty, obowi¹zuj¹cej w ka¿dym roku kalendarzowym, sta-

Joanna Piwowarska
Referat Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa

Ubezpieczenie OC rolników
spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy
w/w ubezpieczeñ proszê o dostarczanie
do pok.103 I piêtro Urzêdu Gminy Lesznowola kserokopii polis na ww. ubezpieczenia i dowodów op³acenia sk³adki
ubezpieczeniowej na 2008 rok.
Zbli¿aj¹cy siê termin sk³adania wniosków w Urzêdzie Gminy:
1. o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich
do gruntów rolnych (od dnia 15 marca 2008 r. do dnia 15 maja 2008 r.),

Stare dowody osobiste
do wymiany!
P rzypominamy o obowi¹zku wymiany dowodów osobistych wydanych przed 1 stycznia 2001r
ych dokumentów jest bar2001r.. Wymiana star
starych
dzo istotna, gdy¿ z dniem 31 marca 2008r
2008r.. utrac¹ one wa¿noœæ!
Jest wiêc ju¿ niewiele czasu a do
wymiany pozosta³o oko³o 300 ksi¹¿eczkowych dokumentów!
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)

nowiæ bêdzie równowartoœæ w z³otych
2 Euro od 1 ha, ustalon¹ przy zastosowaniu kursu œredniego og³aszanego
przez Narodowy Bank Polski wed³ug tabeli kursów nr 1 w roku przeprowadzania kontroli.

– 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.
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
8:00-15:30.

2. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
(od dnia 1 marca 2008 r. do dnia 31
marca 2008 r.),
bêdzie dobr¹ sposobnoœci¹ do przedstawiania przez rolników tych dokumentów.
Joanna Piwowarska
Referat Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa

W uzasadnionych przypadkach,
gdy wnioskodawca z przyczyn zdrowotnych nie mo¿e zg³osiæ siê osobiœcie w celu z³o¿enia wniosku, pracownicy urzêdu po otrzymaniu zg³oszenia, 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.
Na otrzymanie dowodu osobistego oczekuje siê 30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

Uwaga!
Po otrzymaniu nowego dokumentu, ze wzglêdu na zmienion¹ seriê
i numer nowego dowodu, istnieje
obowi¹zek z³o¿enia zg³oszenia aktualizacyjnego do w³aœciwego urzêdu
skarbowego. Jest mo¿liwoœæ z³o¿enia
aktualizacji NIP za poœrednictwem
urzêdu gminy, który wydaje dowód.
Ewa Lewandowska
Kierownik USC
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Wszystkie firmy do koñca 2009 roku
musz¹ zmieniæ na nowe kody PKD

i ODCE. U³atwi to porównywanie danych
statystycznych z ca³ego œwiata.
PKD 2007, podobnie jak PKD 2004,
ró¿ni siê nieco od klasyfikacji unijnej, jest
bowiem rozszerzona o podklasy (okreœlane liter¹ dodan¹ na koñcu kodu PKD).
Podmioty podejmuj¹ce dopiero dzia³alnoœæ od razu dostaj¹ kody zgodne z klasyfikacj¹ PKD 2007. Tak¿e podmioty, które zawê¿aj¹ lub rozszerzaj¹ dzia³alnoœæ,
dostaj¹ nowe kody przy okazji zg³aszania zmian. Podmioty, w których obecnie
nic siê nie zmienia, maj¹ jeszcze trochê
czasu na zmianê kodu. Przeklasyfikowanie ich dzia³alnoœci rozpocznie siê 1 lipca
2008 r. i bêdzie trwa³o do 31 grudnia
2009 r. Zmiany kodów nie spowoduj¹
zmiany numeru REGON, nie trzeba wiêc
bêdzie wymieniaæ firmowych druków
i piecz¹tek.
£ucja Jaworska
Inspektor ds. Ewidencji
Dzia³alnoœci Gospodarczej

Od stycznia 2008 r. do koñca 2009 r.
wszystkie podmioty, które musz¹ mieæ
kod PKD, maj¹ go zmieniæ na nowy,
zgodny z now¹ Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoœci.
Zmiana kodów dotyczy tak¿e dzia³alnoœci wykonywanej przez instytucje
samorz¹dowe – choæby w zakresie administracji publicznej, edukacji czy pomocy spo³ecznej. Zmieniæ kody bêd¹
te¿ musia³y zak³ady bud¿etowe czy komunalne spó³ki zajmuj¹ce siê dostarczaniem wody albo wywo¿eniem odpadów.
Wynika to z rozporz¹dzenia Rady
Ministrów Ministrów 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia³alno-

œci (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885). Wesz³o ono w ¿ycie 1 stycznia 2008r. i przewiduje, ¿e operacja zmiany kodów przez
wszystkie objête przepisami podmioty
nast¹pi do koñca 2009 r.
Nowa klasyfikacja, zwana PKD 2007,
ró¿ni siê bardzo od obowi¹zuj¹cej dotychczas wersji PKD 2004. Praktycznie
wiêc dzia³alnoœæ wszystkich podmiotów
trzeba przypisaæ do nowych kodów.
Od 1 stycznia 2008 r. polska gospodarka rozpoczê³a pod kierunkiem GUS
przeklasyfikowanie wszystkich podmiotów gospodarczych i spo³ecznych na nowoczesn¹ kwalifikacjê zalecana przez
ONZ dla ca³ego œwiata. Zosta³a ona przyjêta zarówno przez Uniê Europejsk¹, jak

Obywatel polski, któr
któryy przebywa na sta³e w kraju, ma obowi¹zek zameldowaæ
siê w miejscu pobytu sta³ego. Nato
Nato-miast pod innym adr
esem mo¿e zameladresem
dowaæ siê na pobyt czasowy
czasowy..

Kiedy na sta³e, kiedy czasowo ?

Ka¿dy Polak, który przebywa w kraju, musi dope³niæ obowi¹zku meldunkowego. Na pobyt sta³y powinien zameldowaæ siê pod oznaczonym adresem w
tej miejscowoœci, w której ma zamiar
stale przebywaæ. Oprócz tego mo¿e siê
równie¿ zameldowaæ na pobyt czasowy,
nawet w tej samej miejscowoœci, lecz
pod innym adresem. Zameldowanie nie
daje prawa do lokalu, ale tylko potwierdza, ¿e dana osoba w nim przebywa. S³u¿y ono wy³¹cznie celom ewidencyjnym.
Za niedope³nienie obowi¹zku meldunkowego grozi kara ograniczenia wolnoœci,
grzywny albo nagany.

byt czasowy mog¹ byæ zameldowane
osoby:
– zatrudnione poza miejscem pobytu
sta³ego,
– przebywaj¹ce w innej miejscowoœci w
zwi¹zku z kszta³ceniem siê, leczeniem, wypoczynkiem albo ze wzglêdów rodzinnych,
– odbywaj¹ce czynn¹ s³u¿bê wojskow¹
lub osadzone w zak³adach karnych,
poprawczych, w aresztach œledczych,
schroniskach dla nieletnich. W tych
przypadkach przyjmuje siê, ¿e ktoœ
przebywa w innej miejscowoœci
wprawdzie d³u¿ej ni¿ trzy miesi¹ce,
ale pobyt nie utraci³ jednak charakteru czasowego.

Pobyt czasowy

Pobyt sta³y

Osoba zameldowana na pobyt czasowy nie d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce nie musi
zmieniaæ miejsca pobytu sta³ego. Zdarza
siê jednak w tej samej miejscowoœci, ¿e
ktoœ przebywa nieprzerwanie d³u¿ej ni¿
trzy miesi¹ce i jest tam zameldowany
tylko na pobyt czasowy. Powinien wówczas zameldowaæ siê tam na pobyt sta³y.
D³u¿ej ni¿ przez trzy miesi¹ce na po-

Przed zameldowaniem siê na pobyt
sta³y nale¿y wymeldowaæ siê z poprzedniego miejsca pobytu sta³ego i uzyskaæ
zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce ten fakt.
Formalnoœci zwi¹zane z wymeldowaniem siê i zameldowaniem za³atwia siê
w gminie. Aby zameldowaæ siê na pobyt
sta³y, trzeba wype³niæ i podpisaæ formularz zg³oszenie pobytu sta³ego. Jest on
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dostêpny na stronie internetowej:
www.lesznowola.waw.pl
Zg³asza siê nastêpuj¹ce dane osobowe: nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, nazwiska i imiona poprzednie, imiona rodziców, nazwiska rodowe rodziców,
stan cywilny, imiê i nazwisko ma³¿onka,
oraz jego nazwisko rodowe, p³eæ, datê i
miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer
PESEL, adres poprzedniego miejsca pobytu sta³ego, adres nowego miejsca pobytu sta³ego, rodzaj, seriê i numer dokumentu to¿samoœci oraz informacje o
wykszta³ceniu.
Osoby objête obowi¹zkiem wojskowym podaj¹ dodatkowo: stopieñ wojskowy, nazwê, seriê i numer wojskowego
dokumentu osobistego z oznaczeniem
wojskowej komendy uzupe³nieñ lub poœwiadczenie o zg³oszeniu siê do rejestracji przedpoborowych.
Dane osobowe przedstawia osoba
zobowi¹zana do zameldowania siê na
pobyt sta³y w nowym miejscu pobytu
albo cz³onek jej rodziny, opiekun ustawowy albo faktyczny b¹dŸ inna osoba.
Nale¿y przedstawiæ aktualny dowód
osobisty lub inny dokument, pozwalaj¹cy na ustalenie to¿samoœci (np. paszport)
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i przed³o¿yæ zaœwiadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu
sta³ego.
Osoba niepe³noletnia, która nie ma
dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ,
przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.
Z kolei podlegaj¹cy powszechnemu
obowi¹zkowi obrony przedstawia wojskowy dokument osobisty albo potwierdzenie zg³oszenia siê do rejestracji
przedpoborowych. W dokumencie zostan¹ zamieszczone wpisy dotycz¹ce
obowi¹zku meldunkowego.
Oprócz tego nale¿y przedstawiæ potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zg³aszaj¹cej pobyt sta³y, dokonane przez
w³aœciciela lub inny podmiot dysponuj¹cy tytu³em prawnym do prawny lokalu. Natomiast do wgl¹du pokazuje siê
tytu³ do lokalu, na przyk³ad: umowê
cywilno-prawn¹, wypis z ksiêgi wieczystej, decyzjê administracyjn¹, orzeczenie s¹du lub inny dokument poœwiadczaj¹cy tytu³ prawny do lokalu.

Meldowanie dzieci
Nie zawsze sam zainteresowany musi
osobiœcie meldowaæ siê na pobyt sta³y.
Zameldowania noworodka dokonuje z
urzêdu w³aœciwy organ gminy w miejscowoœci pobytu sta³ego matki lub tego z
rodziców, u którego dziecko faktycznie
przebywa. Noworodek mo¿e te¿ zostaæ
zameldowany w miejscu okreœlonym
przez s¹d opiekuñczy. Formalnoœci dokonuje siê na podstawie skróconego aktu
urodzenia, który do gminy przekazuje
urz¹d stanu cywilnego. Natomiast nie
trzeba wype³niaæ formularza: Zg³oszenie
pobytu sta³ego.
Przyjmuje siê, ¿e zg³oszenie urodzenia dziecka dokonane we w³aœciwym
miejscowo urzêdzie stanu cywilnego zastêpuje jego zameldowanie. Natomiast
dat¹ zameldowania dziecka jest data
sporz¹dzenia aktu urodzenia. Z kolei
osobê niepe³noletni¹ na pobyt sta³y melduje przedstawiciel ustawowy lub inna
osoba sprawuj¹ca nad ni¹ faktyczn¹ opiekê. Miejscem pobytu sta³ego jest gmina,
w której przebywa zarówno niepe³noletni, jak i jego przedstawiciel ustawowy
albo osoba
sprawuj¹ca nad nim faktyczna opiekê.
Na pobyt czasowy mo¿na zameldowaæ siê bez koniecznoœci zmiany miejsca pobytu w innej albo w tej samej miejscowoœci. Nale¿y przy tym przedstawiæ
nastêpuj¹ce dokumenty: dowód osobisty (lub inny dokument przedstawiaj¹cy

to¿samoœæ), wojskowy dokument osobisty (gdy osoba melduj¹ca siê podlega
powszechnemu obowi¹zkowi obrony).
Wype³nia formularz zg³oszenia pobytu
czasowego ponad dwa miesi¹ce.
Melduj¹c siê na pobyt czasowy trwaj¹cy ponad trzy miesi¹ce, trzeba jeszcze
dodatkowo przedstawiæ potwierdzenie
pobytu w lokalu osoby zg³aszaj¹cej pobyt czasowy dokonany przez w³aœciciela lub inny podmiot dysponuj¹cy tytu³em
prawnym do lokalu. Zaœ do wgl¹du nale¿y okazaæ dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do lokalu. Melduj¹c siê na
pobyt czasowy nale¿y jedynie okreœliæ,
jak d³ugo bêdzie on trwa³. Wolno te¿
przed³u¿yæ pobyt czasowy w tej samej
miejscowoœci na przyk³ad w razie zmiany adresu. Mo¿liwa jest zmiana pobytu
czasowego na sta³y. Formalnoœci zwi¹zanych z zameldowaniem nale¿y wówczas dokonaæ w ci¹gu nastêpnej doby od
zakoñczenia poprzedniego okresu zameldowania.
Natomiast ustnie mo¿na zameldowaæ
siê na pobyt czasowy trwaj¹cy do dwóch
miesiêcy. Formalnoœci dokonuje siê w
gminie w obecnoœci w³aœciciela lub najemcy lokalu. Aby zameldowaæ siê nale¿y zg³osiæ swoje dane, okazaæ dowód
osobisty lub inny dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ.

Wymeldowanie
Aby wymeldowaæ siê z miejsca pobytu sta³ego, nale¿y wype³niæ i podpisaæ
formularz: zg³oszenie wymeldowania z
miejsca sta³ego pobytu. Formalnoœci
dope³nia siê w gminie w³aœciwej ze
wzglêdu na dotychczasowe miejsce pobytu, najpóŸniej w dniu opuszczenia
tego miejsca. Przy wymeldowaniu siê
nale¿y zg³osiæ organowi gminy swoje
dane osobowe, które by³y podane równie¿ w momencie meldowania siê. Nie
podaje siê jedynie adresu nowego miejsca pobytu sta³ego. Takie same formalnoœci nale¿y dope³niæ przy wczeœniejszym wymeldowaniu z pobytu czasowego trwaj¹cego ponad dwa miesi¹ce. Wymeldowuj¹c siê jeszcze przed up³ywem
tego terminu, trzeba dope³niæ formalnoœci najpóŸniej w dniu opuszczenia tego
miejsca. Wype³nia siê i podpisuje inny
formularz czy zg³oszenie wymeldowania
z miejsca pobytu czasowego ponad dwa
miesi¹ce. Natomiast ustnie w organie
gminy mo¿na wymeldowaæ siê z pobytu
czasowego do dwóch miesiêcy, jeszcze
przed up³ywem tego okresu.

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 oswój w³asny interes spo³eczny, bowiem to czy gmina
znajdzie pieni¹dze na poprawê naszego ¿ycia czy nie, w du¿ej mierze zale¿y od Ciebie. Istniej¹ dwie mo¿liwoœci zwiêkszenia dochodów gminy:
1. Meldunek sta³y na terenie gminy.
2. Z³o¿enie druku NIP 3 w Urzêdzie
Skarbowym w Piasecznie.
Wed³ug szacunków na terenie
gminy Lesznowola zamieszkuje bez
sta³ego meldunku oko³o 3.000 (s³ownie; trzy tysi¹ce) mieszkañców.
El¿bieta Ob³uska
Skarbnik Gminy
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Dokumenty wymagane
do zarejestrowania pojazdów
Rejestracji pojazdu dokonuje siê na
podstawie nastêpuj¹cych dokumentów
(art. 72 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu
drogowym):
• dowodu w³asnoœci pojazdu lub dokumentu potwierdzaj¹cego powierzenie
pojazdu (powierzenie do tyczy powierzenia pojazdu przez zagraniczn¹
osobê fizyczn¹ lub prawn¹ podmiotowi polskiemu),
• karty pojazdu, je¿eli by³a wydana,
• wyci¹gu ze œwiadectwa homologacji
albo odpisu decyzji zwalniaj¹cej pojazd z homologacji, je¿eli s¹ wymagane (dotyczy pojazdu nowego, który nie by³ zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu),
• dowodu rejestracyjnego, je¿eli pojazd
by³ zarejestrowany,
• dowodu odprawy celnej przewozowej, je¿eli pojazd zosta³ sprowadzony z terytorium pañstwa niebêd¹cego pañstwem cz³onkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz
pierwszy,
• dokumentu potwierdzaj¹cego zap³atê akcyzy na terytorium kraju, je¿eli
samochód osobowy zosta³ sprowadzony z terytorium pañstwa cz³onkowskiego i jest rejestrowany po raz
pierwszy,
• zaœwiadczenia wydanego przez w³aœciwy organ potwierdzaj¹cy uiszczenie podatku od towarów i us³ug od
pojazdów sprowadzonych z pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej lub
zaœwiadczenia o braku obowi¹zkowi uiszczenia podatku od towarów
us³ug, je¿eli sprowadzony pojazd
jest rejestrowany po raz pierwszy
(VAT-25).
W przypadku, gdy sprowadzony pojazd, który nie by³ zarejestrowany w
celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub nie podlega³ obowi¹zkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego, jest przedmiotem
dostawy dokonanej przez podatnika
podatku od towarów us³ug na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przed dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zaœwiadczenie wydane przez
organ potwierdzaj¹cy uiszczenie podatku od towarów i us³ug od pojazdów sprowadzonych z pañstw cz³on-
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kowskich Unii Europejskiej mo¿e byæ
zast¹pione faktur¹ z wyszczególnion¹ kwot¹ podatku od towarów i us³ug
potwierdzaj¹c¹ dokonanie tej dostawy przez tego podatnika, pod warunkiem, ¿e odsprzeda¿ pojazdów stanowi przedmiot dzia³alnoœci tego
podatnika,
• dowodu wp³aty, o którym mowa wycofanych art. 12 ust. 2 ustawy wycofanych dnia 20 stycznia 2005 r. wycofanych recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oœwiadczenia
o podleganiu obowi¹zkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy,
albo faktury zawieraj¹cej takie
oœwiadczenie, je¿eli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.
W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów nale¿y przedstawiæ zaœwiadczenie wystawione przez
organ rejestruj¹cy w³aœciwy ze wzglêdu
na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzaj¹ce dane zawarte w zagubionym
dokumencie, niezbêdne do rejestracji.

Czasowa rejestracja pojadu
Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje siê (art. 74 ust.2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym):
• z urzêdu – po z³o¿eniu wniosku o rejestracjê,
• na wniosek w³aœciciela pojazdu –
w celu umo¿liwienia:
– wywozu pojazdu za granicê,
– przejazdu pojazdu z miejsca jego
zakupu lub odbioru na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
– przejazdu pojazdu zwi¹zanego z
koniecznoœci¹ dokonania jego badania technicznego lub naprawy.
• na wniosek jednostki upowa¿nionej
do przeprowadzenia badañ homologacyjnych lub jednostki badawczej
producenta pojazdu, jego wyposa¿enia lub czêœci – w celu umo¿liwienia
odpowiednich badañ.
Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje siê na okres 30 dni. Termin ten mo¿e
byæ jednorazowo przed³u¿ony o 14 dni
w celu wyjaœnienia spraw zwi¹zanych

z rejestracj¹ pojazdu (art. 74 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).
Czasowej rejestracji na wniosek jednostki upowa¿nionej do przeprowadzenia badañ homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego
wyposa¿enia lub czêœci – w celu umo¿liwienia odpowiednich badañ dokonuje
siê na okres podany we wniosku, ale nie
d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy (art. 74 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).
Po up³ywie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca siê do organu, który je
wyda³, z wyj¹tkiem przypadku – wywozu pojazdu za granicê.

Op³aty zwi¹zane
z rejestracj¹ pojazdów
Op³aty za dokumenty:
1. dowód rejestracyjny dla pojazdu wraz
z kompletem znaków legalizacyjnych
nalepk¹ kontroln¹ na szybê pojazdu
– 75,50 z³,
2. pozwolenie czasowe dla pojazdu
wraz z kompletem nalepek na tablice tymczasowe:
a) w przypadku, czasowej rejestracji
z urzêdu – 12,00 z³,
b) w przypadku, wywozu pojazdu za
granicê, przejazdu pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP lub przejazdu pojazdu
zwi¹zanego z koniecznoœci¹ dokonania jego badania technicznego
lub naprawy – na wniosek w³aœciciela – 16,50 z³,
c) w przypadku, pozwolenia do wielokrotnego stosowania wydawanego na wniosek jednostki upowa¿nionej do przeprowadzenia badañ
homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego
wyposa¿enia lub czêœci – w celu
umo¿liwienia odpowiednich badañ
– 363,00 z³.

Op³aty za tablice rejestracyjne:
1.
2.
3.
4.
5.

samochodowe – 80, 00 z³,
motocyklowe – 40,00 z³,
motorowerowe – 30,00 z³,
indywidualne – 1000,00 z³,
zabytkowe:
a) samochodowe – 100,00 z³,
b) motocyklowe – 50,00 z³.

Op³aty za tablice rejestracyjne tymczasowe:
1) samochodowe – 30,00 z³,
2) motocyklowe – 12,00 z³,
3) motorowerowe – 12,00 z³.
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Op³aty pobierane s¹ na podstawie
rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokoœci op³at za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (Dz. U. Nr 230, poz. 2302, z póŸn.
zm.).

Op³aty za wydanie kkarty
arty pojazdu
Za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pobierana jest
op³ata w wysokoœci 75,00 z³.
Za wydanie wtórnika karty pojazdu
pobierana jest op³ata w wysokoœci
75,00 z³.
Op³ata pobierana jest na podstawie
rozporz¹dzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie wysokoœci op³at za kartê pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421).
Oprócz powy¿ej wymienionych op³at
pobierana jest równie¿ op³ata ewidencyjna w wysokoœci 0.50 z³. wynikaj¹ca z przepisów odrêbnych.

Uwaga
Osoby nabywaj¹c pojazdy z zagranicy musz¹ pamiêtaæ o wejœciu w ¿ycie z
dniem 25 grudnia 2007 r. przepisu Prawa o ruchu drogowym, stanowi¹cym o
obowi¹zku przedk³adania dowodu rejestracyjnego do rejestracji pojazdu w
naszym kraju, je¿eli pojazd by³ zarejestrowany i sprowadzony z terytorium
pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, pañstwa cz³onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Oznacza to, ¿e nabywca pojazdu kupuj¹c samochód pochodz¹cy z ww.
pañstw powinien ¿¹daæ od zbywcy dowodu rejestracyjnego, je¿eli pojazd by³
zarejestrowany w tym pañstwie. Brak
tego dokumentu jest podstaw¹ do odmowy rejestracji pojazdu na podstawie
art. 72 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym.
W niektórych pañstwach UE dokument (dowód rejestracyjny) sk³ada siê z
dwóch czêœci. Tak jest w Niemczech,
Austrii, Holandii, Szwecji, Bu³garii, Luksemburgu i Finlandii. Aby zarejestrowaæ
pojazd nabyty w jednym z tych pañstw

B¹dmy
³atwo przekazaæ 1%
• W PIT za 2007 rok podatnik mo¿e
wskazaæ organizacjê, której ofiaruje
1% swojego podatku,
• Reszt¹ formalnoœci zajmie siê Urz¹d
Skarbowy,
• Prosta formu³a zachêty.
W rozliczeniu za 2007 rok podatnik,
który bêdzie chcia³ przekazaæ 1% podatku dla organizacji po¿ytku publicznego,
powinien j¹ wskazaæ w deklaracji. Pozosta³ymi formalnoœciami zajmie siê Urz¹d
Skarbowy. Ta uproszczona formu³a stosowana jest po raz pierwszy. Powinno to
byæ zachêt¹ do przekazywania czêœci podatku potrzebuj¹cym, zw³aszcza ¿e podatnik nie ponosi z tego tytu³u ¿adnych
dodatkowych kosztów. Po prostu mniej
pieniêdzy powêdruje do bud¿etu pañstwa, który podatkiem podzieli siê z
wybran¹ przez podatnika organizacj¹
po¿ytku publicznego.

musz¹ byæ okazane obie czêœci dowodu rejestracyjnego.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e druga czêœæ dowodu rejestracyjnego zaginie lub zostanie zniszczona, wówczas mo¿e wystarczyæ do rejestracji takiego pojazdu tylko pierwsza czêœæ dokumentu (ta jest
najwa¿niejsza) pod warunkiem, ¿e na
wniosek polskiego organu rejestruj¹cego zagraniczny organ rejestruj¹cy potwierdzi, i¿ pojazd by³ zarejestrowany
w tym pañstwie i mo¿e byæ zarejestrowany w innym kraju cz³onkowskim.
Administracje pañstw cz³onkowskich, odpowiednio do Art. 5 Dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999
r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów s¹ zobowi¹zane, aby w
stosownych procedurach zapewnia³y
dla celów przerejestrowania pojazdu w
innym pañstwie dowód rejestracyjny,
je¿eli pojazd by³ zarejestrowany.
Aleksandra Wysocka
Filia Wydzia³u Komunikacji Starostwa
Powiatowego
G³ówny Specjalista

hojni

W sk³adanym przez siebie zeznaniu
podatkowym PIT (sk³adanym do koñca
kwietnia) podatnik powinien podaæ wysokoœæ wnioskowanej wp³aty, która nie
mo¿e przekroczyæ kwoty odpowiadaj¹cej 1% podatku nale¿nego oraz dane pozwalaj¹ce na w³aœciwe zidentyfikowanie
organizacji po¿ytku publicznego tj. jej
nazwê oraz numer wpisu do Krajowego
Rejestru S¹dowego.
Podatnik ma prawo wybraæ jedn¹ organizacjê, której chce przekazaæ czêœæ
swojego podatku. Urz¹d Skarbowy ma
na przekazanie tych œrodków 3 miesi¹ce. Druki nowych zeznañ podatkowych
zawieraj¹ specjalne rubryki poœwiêcone
tej wp³acie.

Jak przekazaæ 1% podatku:
1. Wype³niæ zeznanie roczne
Aby w rozliczeniu 2007r. przekazaæ 1%

podatku, nale¿y wype³niæ zeznanie
roczne. Nastêpnie nale¿y obliczyæ 1%
podatku.
2. Wpisaæ dane organizacji
W rocznym PIT znajduj¹ siê rubryki,
w których nale¿y wpisaæ nazwê
i numer KRS wybranej przez siebie
(jednej!) organizacji PP.
3. Z³o¿yæ zeznanie w terminie
Aby darowizna mog³a byæ przekazana wybranej organizacji,
zeznanie musi byæ z³o¿one w ustawowym terminie.
4. Urz¹d dokona wp³aty podatku
Pieni¹dze za podatnika przeka¿e
Urz¹d Skarbowy.
Opracowa³a
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola
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Jak adresat mo¿e skutecznie reklamowaæ
niedorêczon¹ przez pocztê przesy³kê i broniæ siê
przed skutkami zatorów na poczcie
Nagminnym procederem w ostatnim
okresie jest wyd³u¿anie czasu dorêczania przesy³ek do adresatów a tak¿e ich
gubienie przez pocztê. Powy¿szy zarzut
dotyczy g³ównie listów, gdzie poczta
posiada nadal monopol na rynku.
Skutki tych dzia³añ bywaj¹ niekiedy niezwykle dotkliwe dla odbiorców
; faktury docieraj¹ po terminie przewidzianym na uiszczenie p³atnoœci, a
konsument musi p³aciæ odsetki za niezawinione opóŸnienia w zap³acie nale¿noœci. Nale¿y zaznaczyæ , ¿e skutki
opóŸnieñ nie tylko maj¹ wp³yw na p³acenie odsetek karnych, ale mog¹ doprowadziæ do znacznie powa¿niejszych konsekwencji prawnych, np. wypowiedzenia umowy najmu mieszkania
czy odst¹pienia przez bank od umowy
kredytowej domagania siê zwrotu
udzielonego kredytu.
W przypadku gdy poczta nie dotrzymuje warunków umowy okreœlonych
przy dostarczaniu przesy³ek lub ich zagubieniu adresat mo¿e podejmowaæ
szereg czynnoœci aby dochodziæ swoich
praw; zg³aszaj¹c reklamacjê, skargê lub
mo¿e domagaæ siê od poczty odszkodowania.
Skargê sk³ada klient w przypadku zagubienia listu zwyk³ego który jest przesy³k¹ nierejestrowan¹. Skarga sk³adana
jest w dowolnej placówce pocztowej,
najwczeœniej pi¹tego dnia od nadania
listu zwyk³ego tzw. priorytetem lub
siódmego od nadania przesy³ki listowej
ekonomicznej, skarga nie mo¿e byæ z³o¿ona póŸniej ni¿ po up³ywie 30 dni od
nadania przesy³ki zwyk³ej. Skarga musi
zawieraæ nastêpuj¹ce elementy: dane
osoby j¹ sk³adaj¹cej: imiê i nazwisko,
adres, okreœlenie rodzaju przesy³ki, uzasadnienie z³o¿enia skargi, datê jej z³o¿enia oraz podpis sk³adaj¹cego. Placówka w³aœciwa do rozpoznania skargi
udziela odpowiedzi w ci¹gu czternastu
dni od jej otrzymania.
W przypadku niezrealizowanego
przekazu pocztowego nale¿y sk³adaæ
reklamacjê. W tym przypadku nale¿y
z³o¿yæ reklamacjê w placówce pocztowej w dowolnej formie tzn. ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.
Okreœla siê w niej dane nadawcy lub
adresata, wskazuje siê rodzaj reklamo-
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wanej przesy³ki, uzasadnia siê z³o¿enie
reklamacji.
Sk³adaj¹c reklamacjê mo¿na od razu
domagaæ siê odszkodowania za poniesione szkody i okreœliæ ¿¹dan¹ z tego
tytu³u kwotê. Reklamacjê nale¿y podpisaæ i opatrzyæ dat¹ do³¹czaj¹c do niej
orygina³ nadania przekazu. Kwota odszkodowania wyp³acona przez pocztê
po uznaniu reklamacji mo¿e wynosiæ
piêciokrotnoœæ op³aty pobranej za wykonanie przekazu. Poczta musi równie¿
zwróciæ kwotê okreœlon¹ w przekazie
pocztowym.
Reklamacjê z powodu niedorêczenia
paczki mo¿na sk³adaæ, gdy paczka nie
zostanie dorêczna w ci¹gu czternastu
dni od jej nadania i nie póŸniej ni¿ w
ci¹gu 12 miesiêcy od jej nadania, w ka¿dej placówce pocztowej. Za utratê paczki wyp³acane jest odszkodowanie w wysokoœci do dziesiêciokrotnoœci op³aty
pobranej przy jej nadaniu. Uszkodzenia
paczki rekompensowane s¹ w wysokoœci ¿¹danej kwoty lub w wysokoœci zwyk³ej wartoœci utraconych lub uszkodzonych rzeczy. Do reklamacji uszkodzonej paczki mo¿e byæ wymagane do³¹czenie opakowania. Stanowi ono dowód uzasadniaj¹cy roszczenia klienta.
Za uszkodzenie lub zaginiêcie przesy³ek poczta mo¿e wyp³aciæ odszkodowanie. Sk³adaj¹c reklamacjê nale¿y jednoczeœnie domagaæ siê odszkodowania.
Wyp³acane jest ono tylko w przypadku
pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
Przekazywane jest przekazem pocztowym. W przypadku przesy³kli poleconej przys³uguje odszkodowanie w nastêpuj¹cej wysokoœci:
• w razie zaginiêcia przesy³ki – odszkodowanie ¿¹dane przez nadawcê, ale nie wy¿sze ni¿ 50-krotnoœæ
op³aty pobranej przez operatora publicznego za traktowanie jej jako
poleconej,
• za utratê przesy³ki z zadeklarowan¹
wartoœci¹ – odszkodowanie w wysokoœci ¿¹danej przez nadawcê, ale nie
wy¿szej ni¿ zadeklarowana wartoœæ
przesy³ki,
• za uszkodzenie przesy³ki poleconej
– w wysokoœci ¿¹danej przez nadawcê lub w wysokoœci zwyk³ej wartoœci
utraconych lub uszkodzonych rzeczy,

nie wy¿szej ni¿ maksymalna wysokoœæ odszkodowania,
• za ubytek zawartoœci przesy³ki z zadeklarowan¹ wartoœci¹ – odszkodowanie wynosi zwyk³¹ wartoœæ utraconych rzeczy.
Halina Soczówka
Inspektor Kancelarii

W Kancelarii
dostêpna
nowa mapa
Informujemy
Informujemy,, ¿e w Kancelarii
Urzêdu Gminy mo¿na nabyæ uaktualnion¹ mapê Gminy LLesznowo
esznowo
esznowo-la w cenie 5 z³.
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Komunikaty do odbiorców us³ug
Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej
K omunik
at I.
omunikat
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Lesznowoli przypomina o
obowi¹zku zwrócenia podpisanego
egzemplarza umowy na dostawê wody
lub na dostawê wody i odprowadzenie œcieków. Dlatego prosimy jak najszybciej o zwrot podpisanego egzemplarza umowy do naszego zak³adu.
Jednoczeœnie zaznaczamy, ¿e brak
aktualnej umowy podpisanej z n/Zak³adem mo¿e byæ potraktowany jako
bezumowne korzystanie z us³ug i
skutkowaæ odciêciem dostaw.

K omunik
at II.
omunikat
Mieszkañcom posesji po³o¿onych
w miejscowoœciach: Magdalenka,
£azy, Wola Mrokowska, Warszawianka, Kolonia Mrokowska, u których
zosta³y wykonane przy³¹cza kanalizacyjne przypominamy, ¿e zachodzi
ustawowy obowi¹zek odprowadzania
œcieków poprzez system gminnej sieci kanalizacyjnej.
W zwi¹zku z powy¿szym prosimy
Pañstwa do dope³nienia w trybie pilnym formalnoœci zwi¹zanych z pod³¹czeniem budynków do kanalizacji.
Formalnoœci z tym zwi¹zane to:
1. przy³¹czenie budynku do istniej¹cej studzienki kanalizacyjnej.

Jednym z zadañ w³asnych samorz¹du
terytorialnego okreœlonym w ustawie z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej jest opracowanie oraz realizacja
gminnej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, której celem ma byæ
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Ustawodawca na koordynatora realizacji strategii wyznaczy³
oœrodek pomocy spo³ecznej.
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Lesznowoli jako realizator zadañ pomocy spo³ecznej na terenie Gminy Lesznowola opracowa³ wraz z Fundacj¹ Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
Strategiê Rozwi¹zywania Problemów
Spo³ecznych Gminy Lesznowola na lata
2008-2013., która w dniu 4 marca 2008
r. zosta³a przyjêta Uchwa³¹ Rady Gminy
Lesznowola.

2. uregulowanie nale¿nych wp³at
wynikaj¹cych z cz³onkostwa w komitecie.
3. zg³oszenie i podpisanie umowy z
GZGK na odprowadzanie œcieków.

K omunik
at III.
omunikat
W zwi¹zku z licznymi postulatami
kierowanymi do naszego zak³adu w
sprawie zgody na monta¿ dodatkowego wodomierza jako podlicznika
rejestruj¹cego wodê bezpowrotnie
zu¿yt¹ informujemy, ¿e z dniem
01.01.2008 roku zosta³a taka mo¿liwoœæ wznowiona. Rozliczanie naszych odbiorców za bezpowrotnie
zu¿yt¹ wodê w tym przypadku polegaæ bêdzie na wyliczaniu ró¿nicy pomiêdzy wskazaniami wodomierza
g³ównego i wodomierza dodatkowego (podlicznika).
W zwi¹zku z powy¿szym przypominamy, ¿e procedura monta¿u dodatkowego wodomierza do rejestrowania wody bezpowrotnie zu¿ytej
przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Pobranie wniosku i wype³nienie go
w ca³oœci (z dokonaniem stosownych skreœleñ);
2. Z³o¿enie wniosku w kancelarii
Urzêdu Gminy;

3. Odebranie z GZGK warunków
technicznych na monta¿ dodatkowego wodomierza wody bezpowrotnie zu¿ytej;
4. Zakup wodomierza z wa¿n¹ legalizacj¹;
5. Przeróbka instalacji i zamontowanie wodomierza we w³asnym zakresie i na w³asny koszt, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi;
6. Niezw³oczne zg³oszenie faktu zamontowania wodomierza na piœmie do Zak³adu, celem zaplombowania wodomierza i spisania jego
aktualnego stanu (w dniu zaplombowania).
7. Spisanie przez pracownika GZGK
protoko³u z zaplombowania i odczytu stanu licznika, na podstawie
którego bêd¹ dokonywane odliczenia za wodê zu¿yt¹ bezpowrotnie.
Zaznaczamy jednoczeœnie, ¿e na
posesji nie bêdzie mo¿liwe zamontowanie dwóch liczników, w tym jednego równolegle, a drugiego szeregowo
w stosunku do licznika g³ównego.
Leszek Zaborowski
Dyrektor Gminnego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej

Strategia integracji spo³ecznej
i rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych Gminy Lesznowola
na lata 2008-2013
Strategia jest to dokument programowy zawieraj¹cy diagnozê sytuacji spo³ecznej Gminy Lesznowola przedstawiaj¹cej najwa¿niejsze problemy spo³eczne
i istniej¹c¹ infrastrukturê spo³eczn¹, systematyzuj¹cy potrzeby w zakresie pomocy spo³ecznej oraz przedstawiaj¹cy propozycje kierunków rozwoju pomocy spo³ecznej w gminie w perspektywie do
roku 2013.
Celem generalnym stanowi¹cym misjê przedstawionej strategii jest zbu-

dowanie zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia dla osób zagro¿onych
marginalizacj¹ i wykluczeniem spo³ecznym.
Strategia stanowi dokument ogólny i
otwarty, który ma stanowiæ podstawê do
opracowywania kolejnych programów i
projektów szczególnie dotycz¹cych rozwi¹zywania najwa¿niejszych kwestii spo³ecznych wystêpuj¹cych w gminie oraz
mo¿liwoœci pozyskiwania przez samorz¹d Lesznowoli œrodków zewnêtrznych,
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W zwi¹zku z powy¿szym cel strategiczny zosta³ okreœlony w nastêpuj¹cym
brzmieniu:
„Gmina Lesznowola jest wspólnot¹
stwarzaj¹c¹ mo¿liwoœci godnego ¿ycia,
rozwoju i zaspokajania zró¿nicowanych
potrzeb wszystkim swoim mieszkañcom
w oparciu o zasadê pomocniczoœci i aktywizacjê obywateli”
Gmina Lesznowola d¹¿y³a i nadal konsekwentnie bêdzie d¹¿yæ do poprawy jakoœci ¿ycia mieszkañców i cel ten zosta³
zapisany w Strategii.
Lucyna O³ów
Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Lesznowoli

g³ównie w ramach programów rz¹dowych oraz programów z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.
Strategia Gminy Lesznowola sk³ada
siê z trzech czêœci g³ównych – czêœci
wstêpnej, czêœci diagnostycznej oraz
programowej.
Czêœæ wstêpna okreœla zasady budowy strategii, zwraca uwagê na aspekty
prawne, jak równie¿ obrazuje zasady i
wartoœci jakimi pos³uguje siê samorz¹d
w kreowaniu polityki spo³ecznej wobec
rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.
W czêœci diagnostycznej skupiono siê
na zdefiniowaniu problemów spo³ecz-

nych oraz okreœleniu grup wra¿liwych
spo³ecznie.
W najwa¿niejszej czêœci – czêœci programowej okreœlone zosta³y cele strategiczne i cele szczegó³owe. Grupa Robocza ds. Strategii stwierdzi³a, ¿e Gmina Lesznowola d¹¿y od wielu lat do sta³ego podnoszenia jakoœci ¿ycia swoich
mieszkañców poprzez stworzenie podstaw do rozwoju zrównowa¿onego. Dlatego te¿ zadaniem strategii bêdzie z
jednej strony kontynuowanie ju¿ prowadzonych w gminie dzia³añ a z drugiej strony wprowadzanie nowych rozwi¹zañ maj¹cych wzmocniæ spo³ecznoœæ lokaln¹.

Senat na 39 posiedzeniu w dniu 14
wrzeœnia 2007 r. przyj¹³ ustawê o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
przywracaj¹c tym samym Fundusz Alimentacyjny. Od 1 paŸdziernika 2008 r.
miejsce zaliczki alimentacyjnej zajmie
wiêc œwiadczenie z Funduszu Alimentacyjnego. Okres zasi³kowy rozpoczynaj¹cy siê w dniu 1 wrzeœnia 2007 r., na który ustala siê prawo do zaliczki alimentacyjnej, przed³u¿ony zostaje do dnia 30
wrzeœnia 2008 r. Wnioski na nowy okres
zasi³kowy bêdzie mo¿na sk³adaæ od
1 sierpnia 2008 r.
Od paŸdziernika 2008 r. osoby wychowuj¹ce dzieci, na które drugi z rodziców
nie p³aci alimentów, bêd¹ mog³y ubiegaæ
siê o wy¿sze wsparcie, osi¹gaj¹c równoczeœnie wy¿szy dochód. Zgodnie z uchwalon¹ 7 wrzeœnia 2007 r. ustaw¹ o pomo-

Ustawa o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów
 Fundusz Alimentacyjny
cy osobom uprawnionym do alimentów,
prawo do œwiadczeñ z Funduszu Alimentacyjnego bêd¹ mia³y rodziny, których
dochód na osobê nie przekracza 725 z³
netto. Œwiadczenie bêdzie przys³ugiwa³o w wysokoœci zas¹dzonych alimentów.
Nie bêdzie jednak wy¿sze ni¿ 500 z³.
Warunkiem jego przyznania bêdzie podobnie jak w przypadku zaliczki alimentacyjnej bezskuteczna egzekucja alimentów.
W porównaniu z dzisiejszym stanem
prawnym nowa ustawa bardziej liberal-

nie traktuje sytuacjê rodzin ubiegaj¹cych
siê o wsparcie z funduszu. Bêd¹ je mog³y otrzymaæ dzieci wychowywane zarówno przez samotnych rodziców, jak
i w pe³nych rodzinach. Nie bêdzie równie¿ warunku wyst¹pienia do s¹du o rozwód lub separacjê. Konieczne bêdzie zas¹dzenie alimentów przez s¹d albo zatwierdzenie przez niego ugody alimentacyjnej zawartej miêdzy rodzicami.
Ewa Ma³czyñska
Inspektor GPOS

Centrum Kszta³cenia na odleg³oæ
w Gminie Lesznowola
siedziba: Œwietlica w Zgorzale
ostêpu 99 a
ul. PPostêpu
tel./fax (0-22) 42 38 555
Centrum czynne jest 20 godzin w ty
ty-godniu – w dni powszednie w go
go-dzinach popo³udniowych o r a z
w week
endy
weekendy
endy..
Osoby zainteresowane mog¹ kkonontaktowaæ siê z trenerem i opiekunem Centrum – Bo¿en¹ Ma³k
owsk
Ma³kowsk
owsk¹¹
tel. 601 205 762,
bmalk
owsk
a@wp.pl
bmalkowsk
owska@wp.pl
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Centrum Kszta³cenia Na Odleg³oœæ w
Lesznowoli powsta³o w ramach projektu Centra Kszta³cenia na Odleg³oœæ na
Wsiach wspó³finansowanego ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Projekt adresowany jest w szczególnoœci do osób z utrudnionym dostêpem
do edukacji, które pragn¹ usystematyzowaæ swoj¹ podstawow¹ wiedzê, podnieœæ swoje kwalifikacje zawodowe,
zdobyæ nowe umiejêtnoœci, zwiêkszyæ
swoje szanse na rynku pracy.

Zapraszamy:
–
–
–
–

osoby zamieszkuj¹ce tereny wiejskie,
osoby niepe³nosprawne,
m³odzie¿,
osoby poszukuj¹ce pracy, bezrobotne,
– osoby z d³ug¹ przerwa w zatrudnieniu (np. matki powracaj¹ce z urlopów
macierzyñskich),
– emerytów, rencistów
oraz innych zainteresowanych.
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W ramach projektu uczestnicy mog¹
skorzystaæ z bezp³atnej oferty szkoleñ
dostêpnych poprzez platformê e-learningow¹. Ka¿dy uczestnik szkolenia otrzyma zaœwiadczenie ukoñczenia kursu.
Osoby posiadaj¹ce dostêp do Internetu mog¹ kontynuowaæ naukê we w³asnym domu, w czasie i tempie dogodnym dla siebie.

Oferujemy:
• Bezp³atny dostêp do Internetu oraz
nowoczesnych technologii na terenie
Centrum;
• Kursy obs³ugi komputera;
• Szkolenia dla ludzi w ro¿nym wieku
i poziomie wykszta³cenia;
• Doradztwo zawodowe: pomoc w wyborze e-kursu zawodowego lub ca³ej
œcie¿ki szkoleniowej;
• Pomoc w przygotowaniu dokumentów
aplikacyjnych (CV, EuroCV Europass,
listu motywacyjny itp. oraz przygotowanie do rozmowy z pracodawc¹;
• Mo¿liwoœæ przesy³ania wzorów dokumentów potrzebnych w czasie poszukiwania pracy lub zak³adania dzia³alnoœci gospodarczej;
• Mo¿liwoœæ wskazania testów do samobadania predyspozycji zawodowych, u³atwiaj¹cych wybór kszta³cenia oraz pracy;
• Udzielanie innych informacji dotycz¹cych kariery zawodowej oraz wskazywanie instytucji œwiadcz¹cych us³ugi rynku pracy;
• Mo¿liwoœæ uzyskania informacji o rynku pracy w danym regionie liczbie bez-

Owiatowe
uchwa³y
Na marcowej sesji Rady Gminy Lesznowola zosta³y podjête trzy, wa¿ne dla funkcjonowania gminnej oœwiaty uchwa³y w
sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, zasad funkcjonowania sto³ówek
szkolnych oraz zmiany wysokoœci op³aty
sta³ej za pobyt dziecka w przedszkolu.
Regulamin wynagradzania nauczycieli
ma charakter aktu wykonawczego do
ustawy – Karta Nauczyciela i zawiera
ustalenia, których adresatami s¹ nauczyciele gminnych przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy
Lesznowola. Organ prowadz¹cy gminn¹
oœwiatê, a wiêc w tym wypadku Rada

robotnych, poszukiwanych zawodach
(deficytowych, nadwy¿kowych, poszukiwanych bran¿ach czy specjalizacjach.

Na stronie szk
oleñ www
.centra.eleszkoleñ
www.centra.elearning.pl/szk
olenia umieszczone s¹
arning.pl/szkolenia
obecnie nastêpuj¹ce kursy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Jêzyk polski
Matematyka
Historia
Chemia
Geografia
Biologia
Fizyka
Zarz¹dzanie kadrami (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
Ocena pracowników (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
Planowanie potrzeb (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
System motywacyjny (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
Rekrutacja (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
Œcie¿ki kariery (cykl szkoleniowy z
zakresu ZZL)
Jêzyk angielski
Podstawy technik komputerowych
U¿ytkowanie komputerów
Przetwarzanie tekstów
Arkusze kalkulacyjne
Bazy danych
Grafika mened¿erska i prezentacyjna
Us³ugi w sieciach informatycznych
Opiekunka dzieciêca domowa
Promocja i wsparcie edukacji osób
niepe³nosprawnych

Gminy Lesznowola ma obowi¹zek corocznego uchwalania regulaminu, który
okreœla wysokoœæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego. S¹ to
dodatki: motywacyjny, funkcyjny, dodatek za trudne warunki pracy, a tak¿e wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i
godziny doraŸnych zastêpstw, wynagrodzenie za zajêcia dodatkowe i inne
œwiadczenia wynikaj¹ce ze stosunku pracy. Wysokoœæ wspomnianych wy¿ej
sk³adników wynagrodzenia nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego musi byæ ustalona w taki sposób, aby œrednie wynagrodzenie nauczycieli na terenie gminy odpowiada³o co
najmniej œredniemu wynagrodzeniu nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust.
3 i 4 ustawy – Karta Nauczyciela. Zgod-

Do kkoñca
oñca czer
wca zostan¹ urucho
czerwca
urucho-mione nastêpuj¹ce kursy:
1. Jêzyk niemiecki
2. Opiekun osób starszych
3. Administracja systemami komputerowymi
4. Agent ubezpieczeniowy
5. Asystent bankowoœci
6. Broker ubezpieczeniowy
7. Grafik komputerowy
8. Handlowiec
9. Ksiêgowoœæ
10. Organizator agrobiznesu
11. Pracownik administracyjny
12. BHP
13. Bezpieczeñstwo systemów informatycznych
14. Ochrona danych osobowych
15. Prawo zamówieñ publicznych
16. Edukacja zdalna – szkolenia tworzone w systemie e-learning, blended
learning
17. Przedstawiciel handlowy
18. Sprzedawca
19. Telemarketer
20. Zarz¹dzanie projektami
21. Zawody przysz³oœci – nowe formy
zatrudnienia
22. Jak zdobyæ i utrzymaæ pracê
23. Kariera – decydujê, planujê, dzia³am
24. Zostañ e-pr@cownikiem
25. Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja
26. Poradnictwo zawodowe – wsparcie
dla Twojego sukcesu
27. A mo¿e samozatrudnienie?
Bo¿ena Ma³kowska

nie z tymi przepisami œrednie wynagrodzenie nauczyciela sta¿ysty wynosi 82%
kwoty bazowej, która w roku 2008 wynosi 2 074,15 z³. Œrednie wynagrodzenie
na pozosta³ych stopniach awansu zawodowego wynosi: nauczyciel kontraktowy
– 125%, nauczyciel mianowany – 175%
i nauczyciel dyplomowany – 225% wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty. W Gminie Lesznowola wynagrodzenie nauczycieli jest wy¿sze ni¿ œrednia okreœlona
w Karcie Nauczyciela. Przedstawia to tabela zamieszczona na nastêpnej stronie.
Zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela treœæ regulaminu zosta³a
uzgodniona ze zwi¹zkami zawodowymi
zrzeszaj¹cymi nauczycieli.
Kolejna uchwa³a, to uchwa³a w sprawie zasad korzystania ze sto³ówek szkolnych. Koniecznoœæ podjêcia jej wynika
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sta¿ysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

rednie
wynagrodzenie
nauczycieli w Gminie
Lesznowola w 2008 r.

1 936,70

2 636,61

3 936,73

4 786,80

rednie
wynagrodzenie
nauczycieli
wynikaj¹ce
z Karty Nauczyciela
na rok 2008

1 701,00

2 126,00

2 977,00

3 827,00

z nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty.
W myœl art. 67 a, to organ prowadz¹cy
szko³ê ustala zasady korzystania ze sto³ówki, w tym wysokoœæ op³at, które wnosz¹ korzystaj¹cy z posi³ków. Uchwa³a
okreœla równie¿ zasady zwalniania z op³at
rodzin, które s¹ w szczególnej sytuacji
materialnej. Op³aty za posi³ki wydawane
w sto³ówkach szkolnych przedstawiaj¹ siê

nastêpuj¹co: 3,80 z³ – op³ata dla uczniów,
5,00 z³ – op³ata dla nauczycieli i innych
pracowników szko³y. Zgodnie z cytowan¹ wy¿ej ustaw¹ op³ata za posi³ek dla
ucznia obejmuje tylko koszt produktów,
które s¹ potrzebne do jego wytworzenia.
Natomiast op³ata za obiad dla nauczycieli i innych pracowników obejmuje pe³ny
koszt przygotowania posi³ku, w tym kosz-

Orodek przedszkolny
w Magdalence
W paŸdzierniku 2006 r. z inicjatyw¹
mieszkañców Magdalenki, Gmina Lesznowola wraz z Fundacj¹ Rozwoju Dzieci
im. J.A. Komeñskiego przyst¹pi³a do programu – „Gdy nie ma przedszkola”.
W ramach tego programu, dziêki
uprzejmoœci Ks. Dr Miros³awa Cholewy
w œwietlicy przy Koœciele p.w. Œwiêtej
Marii Magdaleny w Magdalence rozpocz¹³ funkcjonowanie oœrodek przedszkolny dla ma³ych dzieci pod nazw¹ –
„Klub Przedszkolaka”. Oœrodek pracuje
cztery dni w tygodniu, przez cztery godziny dziennie.
Program „Gdy nie ma przedszkola”
oparty jest na podstawach programowych wychowania przedszkolnego przyjêtych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uwzglêdnia siê w nim cztery
obszary rozwoju i uczenia siê dzieci:
wiedzê, umiejêtnoœci, postawy i uczucia.
Program realizowany w oœrodku przedszkolnym k³adzie najwiêkszy nacisk na
rozwijanie przez dzieci postaw i uczuæ,
dziêki czemu bêd¹ potrafi³y poradziæ
sobie z wyzwaniami edukacyjnymi i ¿yciowymi w dalszych latach.
Zajêcia z dzieæmi prowadzi wykwalifikowana nauczycielka wychowania
przedszkolnego. Program anga¿uje rodziców w prace oœrodka. W trakcie zajêæ grup¹ dzieci zajmuj¹ siê dwie osoby
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– nauczyciel i asystent, którego
funkcjê pe³ni rodzic. Rodzice
wspieraj¹ nauczyciela i pomagaj¹
dzieciom w czynnoœciach, z którymi
same sobie nie radz¹.
Warto tu podkreœliæ du¿e zaanga¿owanie rodziców, którzy wykonali szereg
prac remontowo-adaptacyjnych, aby
miejsce, w którym funkcjonuje oœrodek
by³o przyjazne i bezpieczne dla przebywaj¹cych tam maluchów.
Organizacja Oœrodka Przedszkolnego
w Magdalence by³o przedsiêwziêciem
bardzo nowatorskim. W 2006 r. nie istnia³y bowiem ¿adne przepisy prawa
oœwiatowego, które wprost regulowa³yby powstawanie takich oœrodków. Inaczej jest teraz. W styczniu br. wesz³y w
¿ycie nowe przepisy, które w sposób jednoznaczny (choæ nie brakuje tu wielu w¹tpliwoœci natury formalnej)
wpisuj¹ do systemu oœwiaty tzw. alternatywne formy wychowania
przedszkolnego. Mog¹ to byæ zespo³y wychowania przedszkolnego
lub punkty przedszkolne. Kryterium
odró¿niaj¹cym obydwie formy jest
czêstotliwoœæ prowadzenia w nich
zajêæ. W zespole wychowania przed-

ty produktów wykorzystanych do przygotowania posi³ku, koszty wynagrodzenia pracowników sto³ówki oraz sk³adki
naliczone od tych wynagrodzeñ, a tak¿e
koszty utrzymania sto³ówki.
Ostatnia z uchwa³ oœwiatowych podjêtych na ostatniej sesji Rady Gminy, to
uchwa³a dotycz¹ca zmiany wysokoœci
op³aty sta³ej za œwiadczenia w publicznych przedszkolach w Gminie Lesznowola. Do chwili podjêcia tej uchwa³y op³ata
stanowi³a % wysokoœci minimalnego wynagrodzenia i wynosi³a 191 z³ za pierwsze dziecko i 158 z³ za drugie i kolejne
dziecko. Na proœbê rodziców dzieci
uczêszczaj¹cych do gminnych przedszkoli, po przeprowadzonej analizie zosta³y
w sposób znacz¹cy obni¿one op³aty, które w chwili wynosz¹: 150 z³ za pierwsze
dziecko i 140 za drugie i kolejne dziecko.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

szkolnego zajêcia mog¹ byæ
prowadzone tylko w niektóre
dni tygodnia, natomiast w punkcie przedszkolnym – przez ca³y
rok
szkolny.
Zgodnie z przytoczonymi wy¿ej
przepisami zajêcia w obu formach wychowania przedszkolnego mog¹ byæ organizowane w grupach licz¹cych od 3 do
25 dzieci. Do zadañ Gminy bêdzie nale¿a³o ustalenie formy i zasad funkcjonowania obu nowych rodzajów placówek,
miejsca jego prowadzenia, celów i zadañ
oraz sposobów ich realizacji.
Mamy nadziejê, ¿e doœwiadczenia,
które zdobyliœmy przy tworzeniu „Klubu Przedszkolaka” pozwol¹ nam na to,
aby ju¿ w nowym roku szkolnym na terenie Gminy Lesznowola powsta³y nowe
tego typu placówki.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO
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Szanowni PPañstwo,
añstwo,
Korzystaj¹c z zaproszenia na goœcinne ³amy Biuletynu Gminy Lesznowola
pragnê podzieliæ siê z Pañstwem informacjami o naszej dzia³alnoœci.
Minê³o siedem lat od czasu rozpoczêcia dzia³alnoœci Niepublicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej SALUS na terenie
gminy Lesznowola. By³ to dla nas czas
ciê¿kiej, ale bardzo satysfakcjonuj¹cej
pracy. W czasie tych siedmiu lat zrobiliœmy wiele w dziedzinie organizacji
ochrony zdrowia mieszkañców gminy
Lesznowola. Zd¹¿yliœmy siê te¿ zaprzyjaŸniæ i bardzo mocno zwi¹zaæ z mieszkaj¹cymi tutaj ludŸmi – naszymi pacjentami.

Najpier
w kilk
Najpierw
kilkaa s³ów przypomnienia.
Decyzj¹ Rady Gminy Lesznowola od
1 stycznia 2001 roku s³u¿ba zdrowia na
terenie gminy zosta³a poddana przekszta³ceniom. Miejsce Samodzielnego
Publicznego Zak³adu Lecznictwa Otwartego zaj¹³ Niepubliczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej SALUS.
Organem za³o¿ycielskim NZOZ SALUS
jest SALUS Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, która we wrzeœniu 2000
roku wygra³a og³oszony przez Radê Gminy konkurs na organizacjê podstawowej
opieki zdrowotnej dla mieszkañców i
dzier¿awê Oœrodków Zdrowia w Magdalence i Mrokowie. Za³o¿ycielami spó³ki
s¹ lekarze, a organizacja us³ug w zakresie opieki medycznej jest podstawowym
statutowym celem jej dzia³alnoœci. Stworzony przez spó³kê Niepubliczny Zak³ad
Opieki Zdrowotnej SALUS jest jednostk¹ zarejestrowan¹ w Rejestrze Zak³adów
Opieki Zdrowotnej, a podstaw¹ jego
dzia³ania s¹ kontrakty na œwiadczenie
us³ug medycznych zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia (poprzednio z
Mazowieck¹ Regionaln¹ Kas¹ Chorych).

P rzypomnijmy zakres dzia³añ SZP
SZP-ZLO w LLesznowoli
esznowoli na kkoniec
oniec 2000
roku:
• kontrakt z MRKCh tylko w zakresie
POZ (podstawowa opieka zdrowotna)
i nieformalna opieka w zakresie medycyny szkolnej

• liczba zatrudnionych lekarzy – 4 osoby (w tym jedna w niepe³nym wymiarze godzin a druga na wielomiesiêcznych zwolnieniach lekarskich
• ograniczony zakres badañ dodatkowych (badania laboratoryjne g³ównie
p³atne)
• czêœæ etatów dofinansowana przez
Gminê
• czêœæ zadañ administracyjnych zapewniania przez Gminê bezp³atnie
(zadania ksiêgowe i kadrowe, transport)
• liczba zapisanych pacjentów poni¿ej
5800
• praca oœrodków zdrowia na zmianê
w godzinach przedpo³udniowych lub
popo³udniowych
• brak w³asnego kontraktu na us³ugi
stomatologiczne – gabinety stomatologiczne wynajmowane prywatnym
stomatologom
• brak jakichkolwiek us³ug medycznych
w zakresie specjalistyki w formie bezp³atnej dla pacjenta

Najwa¿niejsze dane dotycz¹ce dzia³ania NZOZ SALUS na kkoniec
oniec 2007
roku:
• Kontrakty z NFZ, daj¹ce mo¿liwoœæ
bezp³atnego œwiadczenia us³ug medycznych w nastêpuj¹cych zakresach:
– Podstawowa opieka zdrowotna
œwiadczona w Oœrodkach Zdrowia
w Mrokowie i Magdalence. W ramach POZ dzia³aj¹ gabinety lekarzy rodzinnych (poradnie dla doros³ych i dla dzieci), poradnie dla
dzieci zdrowych, gabinety zabiegowe, gabinety szczepieñ. Pacjenci mog¹ korzystaæ z naszych us³ug
codziennie w godzinach od 8.00
do 18.00 – zgodnie z wymogami
NFZ. W ramach POZ odbywaj¹ siê
równie¿ wizyty domowe. Liczba
pacjentów zapisanych do Podstawowej Opieki Zdrowotnej NZOZ
SALUS wynosi na dzieñ dzisiejszy
7635 osób (wzrost w stosunku do
stanu z roku 2001 o 30%). Liczba
osób przyjêtych przez lekarzy POZ
w 2007 roku wynosi 32 823 (dane
ze sprawozdania ZD-3 – sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej za rok 2007 dla G³ównego Urzêdu Statystycznego).
– Opiekê nad pacjentami POZ sprawuje w chwili obecnej dziewiêciu
lekarzy w tym dwóch pediatrów.
Okresowo zespó³ jest wspomagany przez kilku lekarzy kontraktowych. Zespó³ pielêgniarski liczy

–

–

–

–

–

siedem pielêgniarek i jedn¹ po³o¿n¹.
Poradnia Stomatologiczna. Gabinety stomatologiczne dzia³aj¹ w
obu Oœrodkach Zdrowia. S¹ prowadzone przez dwóch lekarzy stomatologów. Liczba osób przyjêtych w
ci¹gu ostatniego roku wynosi
2574.
Poradnia Rehabilitacji Medycznej
obejmuje konsultacje lekarza specjalisty II stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej oraz du¿y wachlarz zabiegów fizykoterapeutycznych wykonywanych przez
magistra fizjoterapii. Poradnia
dzia³a codziennie. Liczba pacjentów przyjêtych przez lekarza w
2007 roku wynosi 873 osoby. Pacjentom tym wykonano 16720 zabiegów.
Poradnia Ginekologiczna. Prowadzona jest przez lekarza ginekologii i po³o¿nictwa. Liczba pacjentek przyjêtych w 2007 roku wynosi 490.
Poradnia Diabetologiczna. Prowadzona jest przez lekarza specjalistê II stopnia w zakresie diabetologii i chorób wewnêtrznych.
Dzia³a od pocz¹tku 2005 roku. W
2007 roku z jej us³ug skorzysta³o
515 pacjentów.
Poradnia Chirurgiczna. Prowadzona przez specjalistê II stopnia w zakresie chirurgii. Obejmuje zarówno konsultacje specjalistyczne jak
i wykonywanie drobnych zabiegów
chirurgicznych na miejscu. Liczba
pacjentów przyjêtych w 2007 roku
wynosi 735 osób.

Poza lekarzami i pielêgniarkami obs³ug¹ pacjentów zajmuj¹ siê rejestratorki medyczne. W sk³ad zespo³u wchodz¹
równie¿ osoby sprz¹taj¹ce, obs³uga terenu oœrodka oraz obs³uga techniczna.
Wszystkie osoby pracuj¹ce w zespole s¹
pracownikami firmy SALUS. Warty podkreœlenia jest fakt, ¿e liczba pracowników zatrudnionych przez SALUS na
podstawie umów o pracê wynosi na koniec roku 2007 20 osób. Kolejne dwadzieœcia osób wspó³pracuje z nami na
podstawie umów cywilno-prawnych
oraz umów-zleceñ. ¯aden etat ani ¿adna umowa nie s¹ finansowane przez
Urz¹d Gminy.
W Osrodku Zdrowia w Mrokowie dzia³a kilka gabinetów specjalistycznych p³atnych. Œwiadczone s¹ w nich us³ugi medyczne, w zakresie których Narodowy
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Fundusz Zdrowia nie by³ i nadal nie jest
zainteresowany podpisaniem kontraktów dla mieszkañców gminy Lesznowola. Umo¿liwia to uzyskanie identycznej
jakoœciowo porady specjalistycznej na
miejscu, bez koniecznoœci podró¿y do
Warszawy.
Aktualnie zakres us³ug medycznych
p³atnych jest nastêpuj¹cy:
– gabinet okulistyczny,
– gabinet laryngologiczny,
– gabinet dermatologiczny,
– gabinet medycyny pracy.
Dodatkowym dzia³aniem NZOZ SALUS
na rzecz zapobiegania chorobom i poprawy zdrowia mieszkañców gminy Lesznowola by³o przeprowadzenie w ci¹gu siedmiu lat dzia³alnoœci wielu akcji profilaktycznych dla mieszkañców gminy.
O wiêkszoœci z nich informowaliœmy
na bie¿¹co w³adze gminy oraz spo³ecznoœæ poprzez informacje w lokalnej prasie. W okresie ostatnich dwóch lat by³y
to badania z nastêpuj¹cych dziedzin:
– badania profilaktyczne zmniejszaj¹ce
ryzyko zachorowania na raka szyjki
macicy – badania cytologiczne (badanie finansowane przez Gminê Lesznowola)
– profilaktyczne szczepienia przeciwko
grypie u osób po 65 r.¿. w 2006 roku
i u osób po 60 r.¿. w 2007 roku. Zainteresowanie szczepieniami roœnie z
ka¿dym rokiem. W roku 2006 zaszczepi³o siê 138 osób, w roku 2007
a¿ 285 osób. Inicjatorem akcji w obu
sezonach by³ NZOZ SALUS, szczepienia finansowa³, podobnie jak we
wszystkich okolicznych gminach – samorz¹d.
– badania profilaktyczne zmniejszaj¹ce
ryzyko zachorowania na choroby
uk³adu kr¹¿enia (badania poziomu
cholesterolu ca³kowitego wraz z frakcjami, badania poziomu trójglicerydów, wyliczanie wskaŸnika BMI, pomiar ciœnienia têtniczego);
– badania profilaktyczne zmniejszaj¹ce
ryzyko zachorowania na cukrzycê (badania poziomu glukozy i poziomu hemoglobiny glikozylowanej)
– badania densytometryczne (badania
gêstoœci koœci)
– bezp³atne badania s³uchu.
W czasie ostatnich dwóch miesiêcy
pacjenci NZOZ SALUS mieli mo¿liwoœæ
skorzystania z bezp³atnych badañ s³uchu.
Badania odbywa³y siê w obu Oœrodkach
Zdrowia.
W marcu 2008 zapraszamy Panie na

34

odbywaj¹ce siê w ramach programu
profilaktyki raka szyjki macicy bezp³atne badania cytologiczne a Panów na
bezp³atne konsultacje lekarza specjalisty urologa, po³¹czone z przesiewowym
badaniem PSA. Badania odbêd¹ siê w
Oœrodku Zdrowia w Mrokowie. Zapisy
na badania odbywaj¹ siê telefonicznie,
pod numerami 022 756 15 92 lub 022
756 12 38.
W okresie naszej dzia³alnoœci stara³am siê równie¿ dbaæ jak najlepiej o wydzier¿awione budynki. Z w³asnych œrodków lub z pomoc¹ finansow¹ gminy przeprowadzone zosta³y liczne prace remontowe w obu Oœrodkach Zdrowia.
W Oœrodku Zdrowia w Mrokowie zosta³y przeprowadzone nastêpuj¹ce prace:
– naprawa i czêœciowa renowacja instalacji kanalizacyjnej,
– remont ca³kowity toalety w Poradni
dla Dzieci Zdrowych (wymiana instalacji kanalizacyjnej, równie¿ w œcianach i pod wylewkami, poprawki budowlane, po³o¿enie glazury i terakoty, malowanie),
– przebudowa ca³kowicie zniszczonych
kominów i wykonanie nowych odcinków instalacji wentylacyjnej,
– naprawa i czêœciowa renowacja rynien
i obróbek blacharskich dachu,
– ca³kowita przebudowa wszystkich
zniszczonych wejœæ i schodów oraz
podjazdów dla osób niepe³nosprawnych, co zlikwidowa³o zagro¿enie dla
zdrowia pacjentów,
– ca³kowita wymiana niebezpiecznych
dla otoczenia, odpadaj¹cych elementów elewacji,
– ca³kowita wymiana oœwietlenia wewnêtrznego.
W Oœrodku Zdrowia w Magdalence
przeprowadzono ca³kowit¹ przebudowê
rejestracji i poczekalni dla pacjentów
oraz szereg drobnych remontów, maj¹cych na celu dostosowanie pomieszczeñ
do aktualnie obowi¹zuj¹cych wymogów.
W roku 2005 oœrodek zosta³ poddany
remontowi kapitalnemu z wymian¹ instalacji wodno-kanalizacyjnej i ciep³owniczej.
W ci¹gu siedmiu lat dzia³alnoœci firma Salus dokona³a zakupu szeregu urz¹dzeñ medycznych oraz mebli, poprawiaj¹c standard wyposa¿enia prowadzonych
placówek.
W ostatnich latach zakupione zosta³y nowe aparaty do Pracowni Rehabilitacji (aparat do terapii polem magnetycznym, aparat do terapii pr¹dami in-

terferencyjnymi, lampa IR i UV, sprzêt
do kinezyterapii – materace, stó³ do
æwiczeñ manipulacyjnych r¹k, wa³ki,
kliny, pi³ki, taœmy oporowe, rower treningowy i wiele innych), aparat do przesiewowego badania moczu, stale dokupowane s¹ aparaty do pomiaru ciœnienia têtniczego, glukometry, otoskopy,
s³uchawki, narzêdzia stomatologiczne,
chirurgiczne i pozosta³y drobny sprzêt
medyczny. Oœrodek Zdrowia w Mrokowie zosta³ doposa¿ony w nowoczesne
szafy kartoteczne, Oœrodek Zdrowia
w Magdalence – w nowe biurka, szafy,
krzes³a biurowe. Do obu Oœrodków
Zdrowia zakupiono piêæ lodówek, nowe
aparaty telefoniczne, szeœæ nowych zestawów komputerowych (stacje robocze, monitory, drukarki), dwie kserokopiarki, faks, kasy fiskalne, wentylatory,
termowentylatory, i wiele innych.
W trakcie realizacji jest zamówienie na
wykonanie szatni dla pacjentów Poradni Rehabilitacji oraz remont i serwis
wszystkich okien w budynku Oœrodka
Zdrowia w Mrokowie. Od kilku miesiêcy pielêgniarka œrodowiskowa jeŸdzi na
wizyty do pacjentów firmowym samochodem NZOZ SALUS.
Firma Salus, maj¹c na wzglêdzie rosn¹ce wymogi, jakim musz¹ odpowiadaæ
pomieszczenia zak³adów opieki zdrowotnej oraz zwiêkszaj¹c¹ siê liczbê
mieszkañców Gminy Lesznowola wspó³pracuje œciœle z Urzêdem Gminy w Lesznowoli w kwestii zaplanowania stosownych prac remontowych. W trakcie realizacji jest projekt rozbudowy Oœrodka
Zdrowia w Magdalence. Trwaj¹ prace nad
przygotowaniem planu dzia³añ remontowych dla budynku Oœrodka Zdrowia w
Mrokowie. Pilnie nale¿y te¿ rozwa¿yæ
mo¿liwoœæ zakupu nowoczesnego aparatu USG.
Mam nadziejê, ¿e nasze dzia³ania
postrzegaj¹ Pañstwo jako skuteczne i
podnosz¹ce standard ¿ycia mieszkañców
naszej gminy. Mam zamiar nadal rozwijaæ dzia³alnoœæ w sferze us³ug medycznych i dbaæ jak najbardziej skutecznie o
stan zdrowia tych, którzy nam ten obowi¹zek powierzyli.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych ¿yczê Pañstwu w imieniu w³asnym oraz ca³ego Zespo³u NZOZ SALUS
du¿o zdrowia oraz samych s³onecznych
i wiosennych dni.
Z powa¿aniem,
El¿bieta Rosiek
Kierownik NZOZ SALUS
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Szanowne Panie,
w imieniu

Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej SALUS
zapraszamy na

PROFILAKTYCZNE BADANIA CYTOLOGICZNE
Badania te s¹ wykonywane w ramach programu profilaktyki raka
szyjki macicy. Na badanie zapraszamy Panie w wieku od 25 do 59 lat,
które w ci¹gu ostatnich 3 lat nie mia-

W LESZNOWOLI W MA£EJ SALI
NAJM£ODSI TAÑCOWALI
Jak co roku w karnawale przedszkolaki i uczniowie klas I – III Zespo³u Szkó³
Publicznych w Lesznowoli uczestnicz¹ w
zorganizowanym specjalnie dla nich balu
przebierañców.
16 stycznia 2008 roku wszystkie dzieci przyby³y do szko³y z piêknymi kostiumami. By³y ksiê¿niczki, wró¿ki, czerwone kapturki, damy dworu oraz muszkieterowie, ¿o³nierze, batmani. (W tym miejscu nale¿¹ siê podziêkowania dla rodziców, którzy przygotowali te bajeczne
stroje.) Najpierw przedszkolaki ruszy³y w
tany i bawi³y siê do godziny 11:00. PóŸniej przysz³a kolej na uczniów z klas I-III.
Wodzireje: Biedronka i Œwierszcz przygotowali dla obu grup wiekowych oprócz
tañców, zabawy ruchowe i konkursy. W
ostatnim z nich wspólnie z dzieæmi wziêli udzia³ równie¿ nauczyciele. By³o wiele
uciechy, gdy ch³opiec z klasy III a z pani
wicedyrektor zrobi³ mumiê egipsk¹. Najciekawsze wydarzenia zosta³y uwiecznione na pami¹tkowych zdjêciach.

PAMIÊTALI O BABCIACH
I DZIADKACH, WIERSZYKACH,
CIASTKACH I KWIATKACH
Dzieñ Babci i Dziadka to równie¿
wœród najm³odszych dzieci wielkie œwiêto w szkole. Przedszkolaki przygotowa³y dla swoich ukochanych dziadków wierszyki, piosenki i tañce oraz s³odki poczêstunek. Babcie i dziadkowie z zachwytem wpatrywali siê w popisy swoich pociech. Goœciom du¿o radoœci sprawi³a równie¿ mo¿liwoœæ wspólnego œpiewania i tañczenia z wnuczêtami przy
swojskiej muzyce, w wykonaniu profesjonalnego zespó³u muzycznego.

³y wykonywanego badania cytologicznego.
Badania bêd¹ wykonywane w
dniach 19 i 26 marca 2008 roku w
Oœrodku Zdrowia w Mrokowie.

Zapisy na badania odbywaj¹ siê
pod numerami telefonów:
• 022 756 15 92
• 022 756 12 38
lek. med. El¿bieta Rosiek
Kierownik NZOZ SALUS

Co u nas?  czyli ploteczki
z lesznowolskiej szkó³eczki
Czêœæ artystyczn¹ w klasach I-III
z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowa³y panie Danuta Piecz¹tka i Monika Zaleœna, wychowawczynie klas IIa i IIb.
Dzieci zaprezentowa³y wiele wierszy
i piosenek. Niektóre z nich by³y powa¿ne,
a niektóre wywo³ywa³y œmiech na widowni. Urozmaiceniem by³ taniec wspó³czesny
przygotowany przez dziewczynki z klasy
IIa. Po czêœci oficjalnej babcie i dziadkowie udali siê do klas na kawê, herbatê i ciasto przygotowane przez rodziców.
Podziêkowania nale¿¹ siê nauczycielom i m³odym wykonawcom, którzy
mimo trudnoœci /brak pr¹du spowodowany nocn¹ wichur¹/ dostarczyli widzom
niezapomnianych wra¿eñ oraz przyczynili siê do poparcia twierdzenia „ dla
chc¹cego nie ma nic trudnego”.

... ZAMIAST CZYTAÆ KSI¥¯ECZKI,
WOLELI SZKOLNE WYCIECZKI
Od pocz¹tku roku szkolnego uczniowie
naszej placówki mieli okazjê uczestniczyæ
w wielu wycieczkach dydaktycznych. Miêdzy innymi byli w Zamku Królewskim, Muzeum Narodowym, Muzeum Techniki, w
Pa³acu Wilanowie, na Pawiaku czy Alei Szucha. Oprócz zwiedzania uczestniczyli w
szeregu lekcji organizowanych przez te
placówki takich jak np. Opowieœci Matejkowe”, „Muzyka zamkowych zegarów”,
„Muzyczne portrety zwierz¹t”, „Skarbiec
króla jegomoœci”, „Loty kosmiczne” czy
„Historia muzyki”. Lekcje muzealne lub
wystawy interaktywne takie jak np. „Zabawy z Einsteinem”, które mo¿na by³o
zobaczyæ w Pa³acu Kultury spotykaj¹ siê

z du¿o wiêkszym zainteresowaniem ni¿
tradycyjne ogl¹danie gablot.
Sporym zainteresowaniem cieszy³y
siê równie¿: wycieczka do Telewizji,podczas której odby³a siê lekcja zawodowoznawcza, a tak¿e wizyta w pracowni ceramicznej, w której uczniowie uczyli siê
wykonywaæ konkretne wyroby. Do tej
grupy „aktywnych” wyjazdów z pewnoœci¹ mo¿na tak¿e zaliczyæ wycieczkê do
Kawêczyna - „Od ziarenka do bochenka”
adresowan¹ do uczniów m³odszych.
Wychowankowie naszej placówki
mieli te¿ okazjê uczestniczyæ w przedstawieniach teatralnych, takich jak: „Promieniowanie - rzecz o Marii Sk³odowskiej Curie”, „Adam i Ewa”, „Teatralne
potyczki”, „Pamiêtnik mojego dzieciñstwa”, „Calineczka”.
Jeœli chodzi o dydaktyczne wyjazdy do
kina, to najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê pokazy w kinie interaktywnym Cinema Park takie jak: „Królestwo zwierz¹t”, „Podró¿e kosmiczne” czy „Film o
pszczo³ach” albo trójwymiarowym Imax:
- „Ba³wanek”. Tradycyjne kino, ze wzglêdu na jego powszechn¹ dostêpnoœæ i repertuar, nie cieszy³o siê jak na razie tak
wielk¹ popularnoœci¹ jak w poprzednich
latach. Uczniowie widzieli film „Elizabeth
z³oty wiek” i kilka filmów l¿ejszych ogl¹danych z okazji Miko³ajek czy po po³udniu miêdzy jednym a drugim egzaminem próbnym.
Czêœæ z wyjazdów naszych podopiecznych zwi¹zanych jest z szeroko rozumian¹ profilaktyk¹. Do niej mo¿na
zaliczyæ spektakl „Pi¹te przykazanie” czy
zajêcia w „Monarze”.
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Jesieni¹ klasy nawiedzi³y nekropolie
– lokalne takie jak Cmentarz w Magdalence, jak i warszawskie - Pow¹zki a tak¿e miejsca pamiêci narodowej. Co roku
przed Wszystkimi Œwiêtymi oraz w maju
pierwsze klasy gimnazjum porz¹dkuj¹
Miejsce Straceñ w Magdalence.
Uczniowie uczestnicz¹ równie¿ w
imprezach terenowych takich jak wycieczki do lasu czy rajdy.
Wiosn¹ odbêdzie siê wiele wycieczek
krajoznawczo-turystycznych, miêdzy innymi planowany jest tygodniowy wyjazd
do Francji – „Pary¿ – zabytkowa per³a
Europy”.

SZKO£Ê TAK UKOCHALI,
¯E NA NOC W NIEJ ZOSTALI
Du¿a grupa gimnazjalistów uczestniczy³a w Nocy filmowej Harrego Pottera. Podczas tego spotkania uczniowie
ogl¹dali filmy w oryginale oraz s³uchali
fragmentów ksi¹¿ki tak¿e po angielsku.
By³a równie¿ godzina, podczas której nie
wolno by³o u¿ywaæ jêzyka polskiego
a ka¿da pomy³ka kosztowa³a jeden fant.
Ca³oœæ zosta³a poprzedzona cyklem
zabaw s³ownikowych zwi¹zanych tematycznie z Harrym Potterem. Zaanga¿owanie w zadania by³o bardzo du¿e mimo
póŸnej pory, a osi¹gniêcia oceniano wed³ug skali ocen obowi¹zuj¹cej w Szkole Magii w Hogwarcie (O – Outstanding,

Mrokowska
Szko³a Marzeñ
W tym roku szkolnym nasi gimnazjaliœci kontynuuj¹ realizacjê Programu Szko³a
Marzeñ i stawiaj¹ na planowanie swojej
œcie¿ki edukacyjnej, a w
przysz³oœci zawodowej.
W grudniu, dziêki
pomocy jednego z rodziców – pana Zygmunta Dec, pilota PLL LOT,
trzecioklasiœci mogli zobaczyæ najbardziej kluczowe miejsca tej instytucji. Uczniowie zwiedzili najczêœciej wykorzystywane samoloty
pasa¿erskie - boeingi.
Mogli obserwowaæ, na
czym polega przegl¹d
techniczny tych samolo-
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E –Exceeds, Expectation, A – Acceptable,
P – Poor , D – Dreadful T – Troll ).
Do której ogl¹daliœmy filmy? To trudne pytanie – niektórzy do 1.00, a inni
do 4.00 rano. Na pewno nikt siê nie
wyspa³, bo ci, którzy usnêli wczeœniej,
wstali o 6.00 rano nie daj¹c pozosta³ym
mo¿liwoœci poleniuchowania. Mimo
tych niedogodnoœci planowane s¹ kolejne takie spotkania. Bêdzie jeszcze
noc bajek , a tak¿e komedii romantycznych.

CZY CHCIELI CZY NIE CHCIELI
TAÑCOWAÆ MUSIELI
W tym roku szkolnym uczniowie klas
IV-VI szko³y podstawowej i I-III gimnazjum maj¹ szansê rozwijania swoich
umiejêtnoœci tanecznych pod okiem wykwalifikowanego instruktora. W ka¿dy
wtorek na 8 i 9 godzinie lekcyjnej przedstawiciele dwóch kolejnych klas przychodz¹ na próby. Dla ka¿dej grupy zaplanowane zosta³y trzy spotkania, podczas
których poznaj¹ podstawowy krok i prosty uk³ad taneczny. Uczniowie ucz¹ siê
miêdzy innymi rumby, samby, salsy, kankana, flamenco, passadoble czy tanga
argentyñskiego. Ka¿da grupa otrzyma³a
podk³ad muzyczny i mo¿e doszlifowaæ
swoje umiejêtnoœci we w³asnym zakresie. Na koniec klasy zaprezentuj¹ to, czego siê nauczy³y.

tów, z jakich czêœci siê one sk³adaj¹, jak
wygl¹da silnik odrzutowy, dowiedzieli
siê na jakich zasadach on pracuje.
W dziale szkoleñ zobaczyli studio
komputerowe ze specjalnym oprogramowaniem s³u¿¹cym do opracowywania strategii lotów, prowadzenia symulacji. Du¿e
zainteresowanie wzbudzi³ pokój z tratw¹
ratunkow¹, w którym dla za³óg samolotu odbywaj¹
siê cykliczne szkolenia w zakresie
bezpieczeñstwa.
Pan Zygmunt
Dec przedstawi³
naszej m³odzie¿y
œcie¿ki edukacyjne,
dziêki którym
mo¿na zostaæ stewardes¹ lub ostatnio modnym stewardem. Wystarczy znaæ p³ynnie

A jak wygl¹da rzeczywistoœæ? Nie by³o
wiêkszych problemów ze znalezieniem
dziewcz¹t chêtnych do tañca. Niestety,
tak ³atwo nie posz³o z ch³opcami. A poniewa¿ wiêkszoœæ melodii wybranych
przez klasy wymaga tañczenia w parach,
okaza³o siê, ¿e znaczna czêœæ wychowawców stanê³a przed powa¿nym wyzwaniem. Jak namówiæ m³odzieñców do
pl¹sów? Nie by³o to ³atwe, czasami nawet pomoc rodzica nie wystarczy³a, by
zachêciæ zbuntowanego nastolatka do takiego zadania. Oczywiœcie nie dotyczy to
wszystkich m³odych panów. Niektórych
nie trzeba by³o d³ugo namawiaæ, dosyæ
chêtnie przychodz¹ na próby i bardzo siê
staraj¹. Patrz¹c jednak na problem ca³oœciowo, trudno siê dziwiæ, ¿e wychowawcy z obaw¹ patrz¹ na fina³ myœl¹c: „Czy
sukcesem bêdzie, ¿e moja klasa ³adnie zatañczy czy to, ¿e w ogóle zatañczy?

CI KTÓRZY
NA FERIE NIE WYJECHALI
NAS ODWIEDZALI
Jak co roku uczniowie Zespo³u Szkó³
Publicznych w Lesznowoli mogli korzystaæ z Akcji Zima. W ofercie by³y zajêcia
sportowe, komputerowe, œwietlicowe a
tak¿e wyjazdy na basen i lodowisko.
Beata Palczak, Hanna Serwinek
ZSP w Lesznowoli

dwa jêzyki obce (w tym bardzo dobrze
jêzyk angielski) i chcieæ wykonywaæ ten
zawód, ale przede wszystkim przejœæ odpowiednie szkolenia.
Uczniowie poznali równie¿ cztery
mo¿liwoœci uzyskania kwalifikacji pilota samolotów. Jest to zawód przysz³oœci, bowiem transport lotniczy jest jednym najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê
i zapotrzebowanie na pilotów jest coraz
wiêksze. Dowiedzieli siê, ¿e profesja ta,
aby zdobyæ odpowiedni¹ licencjê, mo¿e
wymagaæ zainwestowania dosyæ du¿ych
œrodków finansowych. Mo¿na równie¿
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uzyskaæ odpowiednie kwalifikacje dziêki wysokim wynikom nauki. Jeœli ktoœ planuje zostaæ pilotem powinien rozpocz¹æ
starania ju¿ w wieku oko³o 16 lat. Uczelnie i szko³y kszta³c¹ce pilotów znajduj¹
siê w Dêblinie oraz Politechnika w Rzeszowie. Kursy daj¹ce kolejne licencje do
prowadzenia samolotów, mo¿na odbywaæ w du¿ych oœrodkach miejskich.
Jak ka¿dy zawód, tak i ten ma swoje
plusy i minusy. Plusem zawodu pilota jest
niew¹tpliwie ciekawa praca, dobrze p³atna, daj¹ca mo¿liwoœæ zwiedzenia œwiata. Do minusów zaliczyæ nale¿y stres oraz
nieuregulowany czas pracy.
Drugim interesuj¹cym miejscem, które odwiedzi³a niedawno grupa gimnazjalistów z klas trzecich i drugich, by³a g³ówna siedziba telewizji TVN, mieszcz¹ca siê
przy ulicy Wiertniczej w Warszawie.

Zaraz po wejœciu do obszernego,
oszklonego holu spotkaliœmy prezentera pogody Tomasza Zubilewicza, a nieco
póŸniej inne znane postacie TVN np. Jacka Pa³asiñskiego, Macieja Mazura. Uwagê ch³opców zwróci³a Edyta Herbuœ.

Wspomnienie Ferii
AKCJA ZIMA 2008
D³ugo wyczekiwane ferie, w kalendarzu luty, a za oknem paŸdziernik. W co
siê bawiæ, kiedy nie mo¿na ulepiæ ba³wana, pozje¿d¿aæ na sankach...?
ZSP w Mrokowie przygotowa³ ciekaw¹ ofertê skierowan¹ do swoich uczniów.
Wœród wielu atrakcji, uczniowie skorzystali z propozycji wyjazdu na sztuczne lodowisko. Jak siê okaza³o - nie tylko
gwiazdy mog¹ tañczyæ na lodzie. Nasi
uczniowie na szczêœcie nie musieli stan¹æ przed jury. Jazda na ³y¿wach niekiedy koñczy³a siê jazd¹ na kolanach lub
innej czêœci cia³a. Nie przeszkadza³o to
jednak nikomu w znakomitej zabawie.

Du¿e wra¿enie na nas zrobi³o
wielkie i nowoczeœnie wyposa¿one studio (z ruchomymi blatami,
kamerami, monitorami, oszklonymi œcianami), z którego nadawane s¹ wiadomoœci. Wokó³ niego rozmieszczone s¹ mniejsze
studia s³u¿¹ce do nagrañ programów bardziej kameralnych np.
„Szk³o kontaktowe” czy prognoza pogody. W³aœnie na tle ekranu pogody mogliœmy zrobiæ sobie zdjêcia. Specyfik¹ tego ekranu jest to, ¿e
w samym studio nic na nim nie widaæ–
obraz widoczny jest tylko w kamerach.
Z wywiadu przeprowadzonego z pani¹, która nas goœci³a w TVN uczniowie
dowiedzieli siê, ¿e w telewizji pracuj¹ ludzie o bardzo ró¿nym wykszta³ceniu. Cechuje ich otwartoœæ, pasja, dyspozycyjnoœæ, odpornoœæ na stres. Prezenterami telewizji zostaj¹ osoby maj¹ce interesuj¹c¹ aparycjê, dysponuj¹ce ciekaw¹ barw¹ g³osu, a konkurencja w TVN jest bardzo du¿a.
Praca w telewizji jest bezsprzecznie bardzo ciekawa, absorbuj¹ca, ale wymaga wielu poœwiêceñ (zw³aszcza czasu). Nie ka¿dy
mo¿e i chce sobie na taki zawód
pozwoliæ.
W tym roku swoje meteorologiczne zami³owanie realizuj¹ m³odzi meteorolodzy z Klubu Badacza, którzy
od wrzeœnia, w oparciu o specjalistyczny
sprzêt ogródka meteorologicznego, pod
kierunkiem nauczyciela geografii – Jolanty Januszewicz, prowadz¹ systematyczne
obserwacje pogody. Tym samym kontynu-

Pomimo pami¹tek w postaci licznych siniaków, by³o naprawdê super.
Inn¹ form¹ aktywnoœci ruchowej by³y
zorganizowane zajêcia sportowe w sali
gimnastycznej, a tak¿e wyjazd do parku
rozrywki „Hula Kula” w Warszawie.
Uczniowie mieli do dyspozycji salê z tysi¹cami przejœæ, zje¿d¿alniami i basenem
wype³nionym po brzegi kolorowymi pi³eczkami. Wielu uczestników wycieczki
mog³o po raz pierwszy zagraæ w prawdziwe krêgle. Kule by³y bardzo ciê¿kie,
ale pomimo trudnoœci z ¿alem opuszczaliœmy ten wspania³y „œwiat zabawy”.
Uczniowie z przyjemnoœci¹ skorzystali równie¿ z propozycji wyjazdu na basen do Raszyna. Tam, pod okiem profesjonalistów mogli podszkoliæ swoj¹ technikê p³ywania, zje¿d¿aæ ze zje¿d¿alni,
cieszyæ siê swobodn¹ zabaw¹ w wodzie.

uj¹ projekt edukacyjny dotycz¹cy charakterystyki warunków pogodowych w ró¿nych porach roku w Mrokowie. Praca badawcza, opracowywanie danych meteorologicznych pozwalaj¹ naszym uczniom na
doskonalenie umiejêtnoœci wykorzystywania programów u¿ytkowych Excel, PowerPoint, ucz¹ pracy zespo³owej, odpowiedzialnoœci za efekt koñcowy.
Starsi gimnazjaliœci, dosyæ aktywnie w
tym roku, dzia³aj¹ w Samorz¹dzie
Uczniowskim. Œwiadomie i systematycznie staraj¹ siê urzeczywistniaæ swoje plany wyborcze.
Kolejnych 39-ciu pierwszoklasistów
uczestniczy w zajêciach z „Efektywnych
technik uczenia siê”, podczas których
æwicz¹ szybkoœæ czytania i czytanie ze
zrozumieniem. Najlepszy wynik osi¹gniêty do tej pory wynosi 752 s³owa na
minutê przy 80% zrozumieniu.
Przed nami wiosenna szko³a marzeñ,
która zapowiada siê pracowicie i równie interesuj¹co.
Jolanta Januszewicz
Szkolny Koordynator
Programu Szko³a Marzeñ

Szko³a zorganizowa³a tak¿e wyjazd
do kina i teatru. Najm³odsi obejrzeli
spektakl „Cudowna lampa Aladyna” i film
„Asterix na Olimpiadzie”.
Nasze uœmiechy mówi¹ wszystko...
by³o cuuudnie!
Alicja Dêbska
Nauczyciel ZSP Mroków
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Co siê dzia³o
w Szkole Nowej Iwicznej
Skoñczy³ siê pierwszy semestr i nawet ferie zimowe
siê ju¿ skoñczy³y, wiosna za
pasem. Pierwsze pó³rocze w szkole w
Nowej Iwicznej obfitowa³o w wiele ciekawych wydarzeñ.
Jest ju¿ tradycj¹ lesznowolskich szkó³,
¿e jesieni¹ rozpoczynaj¹ siê w nich dzia³ania wynikaj¹ce z kontynuacji programu
„Szko³a Marzeñ”. Rozpoczêliœmy kurs
efektywnych technik uczenia siê, odbywaj¹ siê zajêcia poœwiêcone orientacji
zawodowej, czyli takie które pomog¹
m³odym ludziom nakreœliæ œcie¿kê
kszta³cenia ponadgimnazjalnego i preferencje zawodowe.
Uczniowie Naszej Szko³y odnieœli
wielkie sukcesy. Mamy finalistów olimpiad przedmiotowych. Tytu³y finalistów
otrzymali: Ignacy Ryder z matematyki w
Szkole Podstawowej oraz Bart³omiej Kielak z matematyki i z fizyki w Gimnazjum.
Bart³omiej Kielak zaj¹³ równie¿ I miejsce w miêdzynarodowym konkursie informatycznym BÓBR. Finalistom i ich nauczycielom gratulujemy. Nasi uczniowie
odnosili równie¿ sukcesy w konkursach
plastycznych i teatralnych organizowanych przez Gminny Oœrodek Kultury.
W trosce o rozwój zdolnoœci i zainteresowañ uczniów odbywaj¹ siê ko³a zainteresowañ i zajêcia pozalekcyjne: kawiarenka internetowa, zajêcia sportowe:
akrobatyka, judo, pi³ka no¿na, koszykówka, siatkówka, muzyczne: chór szkolny, Zespó³ Nowa Iwiczna Band, taneczne, teatralne, szachy, origami, cyklicznie
organizujemy wyjazdy na seanse filmowe, spektakle teatralne, historycznopatriotyczne lekcje w Zamku Królewskim
i w Muzeum Narodowym. Systematycznie wyje¿d¿amy na koncerty do Filhar-
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monii Narodowej i na
zajêcia literackie w
Domu Kultury Muranów.
W pierwszym semestrze zorganizowaliœmy uroczystoœci, które na sta³e ju¿
wesz³y do tradycji
szko³y: œlubowanie uczniów klas pierwszych, pasowanie na Œwietliczaka, akademie okolicznoœciowe z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci, Jase³ka. Odby³ siê koncert kolêd. Jak co roku
zorganizowane zosta³y konkursy plastyczne: konkurs na kartkê bo¿onarodzeniow¹, zorganizowany w œwietlicy
szkolnej konkurs plastyczny „Moja
szko³a”. Jak co roku w paŸdzierniku ca³a
szko³a zbiera³a pieni¹dze na cele charytatywne w ramach akcji „Góra Grosza”. Uczniowie z Nowej Iwicznej zbierali zabawki i odzie¿ dla dzieci z Domu

Dziecka, a potem przekazali potrzebuj¹cym kolegom.
Zorganizowaliœmy równie¿ zbiórkê
makulatury i innych surowców wtórnych, a tak¿e akcjê „Sprz¹tanie Œwiata”.
Dzia³ania ekologiczne maj¹ na celu
kszta³towanie w³aœciwego stosunku
m³odych ludzi do przyrody i œrodowiska naturalnego. Uczniowie gimnazjum
systematycznie wydaj¹ gazetkê szkoln¹ „GIMEK” w której poruszane s¹ bardzo wa¿ne sprawy nurtuj¹ce m³odych
ludzi. Na pocz¹tku lutego zorganizowano w szkole „Dni Sztuki” . Program obejmowa³: przedstawienia teatralne (przygotowane przez uczniów), English Song
Festiwal, Konkurs wiedzy o mojej okolicy, Dzieñ architektury, koncert poezji
œpiewanej w wykonaniu zespo³u Nowa
Iwiczna Band. M³odzie¿ mia³a okazjê zaprezentowaæ w³asne dokonania artystyczne oraz pochwaliæ siê wiedz¹ dotycz¹c¹ ziemi piaseczyñskiej. Publicznoœæ i wykonawcy bawili siê znakomicie. A oto kilka zdjêæ z „Dni Sztuki”.
Pawe³ ¯urowski
Dyrektor ZSP w Nowej Iwicznej

Biuletyn Informacyjny nr 31 – 2008

Co s³ychaæ w szkole w £azach?
Co naszym uczniom przyniós³ koniec
pierwszego semestru? Du¿o satysfakcji
tym, którzy intensywnie pracowali na
swój sukces. Najlepsze wyniki w nauce
osi¹gnêli nastêpuj¹cy uczniowie: w klasach czwartych szko³y podstawowej –
Agata Hinderer, Zuzanna Tylenda, Zofia
Tyczyñska, Carmen Wojciechowska, Mateusz Zbaraski, Aleksander Stojkowski,
Adrianna Kuczyñska, Matylda Pasek,
Maciej Sperkowski, Zofia Trêbicka, Julia
B³aszczyk, Katarzyna Antoniak, Natalia
D¹browska, Wiktoria Milczyñska, Marta
Kaczor, Jakub Karpiñski, Pawe³ G¹ga³a;
w klasach pi¹tych: Agata Sosnowska,
Anna Pater, Aleksander Czauderna, Aleksander Gajcy, Anna Rupiñska, Antoni Zaj¹czkowski, Micha³ Urbala, Weronika
Bober; w klasach szóstych: Zofia Da³kowska, Andrea Paciorek, Zuzanna Cupriak,
Kinga Tarasiuk, Micha³ Met, Ida B³aszczyk, Kinga Czeladko, Adam Rudnik, Katarzyna Sobol, Nina Banaszek; w klasach
pierwszych gimnazjum: Kinga Kowalska,
Marta Wierzbiñska, Antonina Cydzik,
Klaudia Czerwiñska, Marcelina Pasek,
Przemys³aw Piaszczak, Paulina Pietrasiak, Magdalena Kowalczyk, Sara Wojciechowska; w klasach drugich gimnazjum:
Patrycja Skarzyñska, Aleksandra Filipek,
Wiktor Lipnicki, Maciej Lotz, Martyna
Gr¹dziel, Piotr Janus; w klasach trzecich
gimnazjum: Szymon Cydzik i Katarzyna
Podskarbi.
Jesteœmy niezwykle dumni z osi¹gniêæ
naszych najlepszych uczniów, zw³aszcza
¿e odnieœli równie¿ wiele sukcesów w
konkursach i zawodach sportowych. Do
rejonowego etapu konkursu historycznego, organizowanego przez Mazowieckie
Kuratorium Oœwiaty zakwalifikowa³ siê
uczeñ klasy III gimnazjum – Szymon Cydzik, wykaza³ siê w nim rozleg³¹ wiedz¹,
zdobywaj¹c 85% punktów. Praca ucznia
klasy II b gimnazjum, Wiktora Lipnickiego, zosta³a wyró¿niona w konkursie informatycznym Mini LOGIA’08 organizowanym przez Kuratorium oraz Oœrodek Zastosowania Komputerów, gimnazjalista
weŸmie udzia³ w kolejnym etapie tego
konkursu. Uczennica klasy VI a, Zofia Da³kowska, zakwalifikowa³a siê do etapu rejonowego konkursu polonistycznego, organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oœwiaty i godnie reprezentowa³a
szko³ê, uzyskuj¹c w nim 80% punktów.
W ogólnopolskim konkursie z jêzyka
niemieckiego JERSZ uczennica klasy trze-

ciej gimnazjum Klaudia Grzeszczak zajê³a I miejsce w Polsce i w nagrodê wyjedzie na tygodniowy obóz dla zdolnej
m³odzie¿y. Z kolei w konkursie z jêzyka
niemieckiego VARSOVIA uczennica klasy drugiej gimnazjum, Martyna Gr¹dziel,
zakwalifikowa³a siê do drugiego etapu.
Trzymamy kciuki, licz¹c na kolejne sukcesy utalentowanych uczniów. Maj¹ na
nie szansê, zw³aszcza ¿e nauczyciel jêzyka utrzymuje sta³y kontakt z Instytutem Goethego i Instytutem Austriackim,
korzystaj¹c z ich dobrze wyposa¿onych
bibliotek.
W ogólnopolskim konkursie z jêzyka
angielskiego OLIMPUS wielu uczniów
zdoby³o liczbê punktów wy¿sz¹ od œredniej krajowej, a niektórzy z nich uplasowali siê na najwy¿szych lokatach: Zofia
Da³kowska z klasy VI – 8 miejsce w Polsce, Jakub Karpiñski z klasy IV – 9 miejsce, Kinga Kowalska z klasy pierwszej
gimnazjum – 10 miejsce.
Uczniowie mog¹ uczestniczyæ w wielu ko³ach zainteresowañ i ko³ach przedmiotowych, ich oferta jest bogata, zró¿nicowana, dostosowana do potrzeb i predyspozycji.
Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy siê chór
szkolny prowadzony przez P. Oliviê Kaczyñsk¹, ma on na swoim koncie wiele
sukcesów. Zdoby³ br¹zowy dyplom w II
Regionalnym Przegl¹dzie Kolêdowym
„Œpiewaj¹ca Polska”, uczestniczy³ te¿ w
próbie pokazowej dla dyrygentów tego
projektu, organizowanego przy wspó³udziale Ministerstwa Kultury. Zdoby³ Z³ot¹ Maskê podczas Gminnych Teatraliów
za spektakl muzyczny „Wojna nigdy nie
jest daleko”. Uœwietnia³ swoimi wystêpami wiêkszoœæ uroczystoœci szkolnych,
a tak¿e niezapomnianych spotkañ z wyj¹tkowymi goœæmi, np. arcybiskupem
z Rzymu, Jego Ekscelencj¹ Szczepanem
Weso³ym. Wspólnie ze szko³¹ muzyczn¹
MAESTRO zorganizowa³ na terenie naszej placówki dwa koncerty: jesienny
i wigilijny.
Sukces indywidualny odnios³a uczennica klasy trzeciej gimnazjum, Alicja Kokosiñska, zajmuj¹c II miejsce w gminnym
konkursie poezji œpiewanej.
W ramach zajêæ dodatkowych uczniowie szko³y podstawowej uczestnicz¹
w edukacji muzycznej metod¹ Zoltana
Kodaly’a, czyni¹ te¿ postêpy w nauce gry
na flecie. Dyrygent utrzymuje sta³y kontakt z Instytutem Kodaly’a z Kelskeno

w celu doskonalenia umiejêtnoœci potrzebnych do prowadzenia „Rozœpiewanej szko³y”.
Du¿ym powodzeniem ciesz¹ siê zajêcia SKS, dziêki czemu uczniowie odnosz¹ liczne sukcesy w zawodach sportowych, m. in. I miejsce ch³opców z gimnazjum w unihokeju, III miejsce ch³opców, a tak¿e dziewcz¹t gimnazjum
w pi³ce no¿nej, I miejsce dziewcz¹t w
pi³ce koszykowej. Dwoje uczniów otrzyma³o stypendia za osi¹gniêcia w sporcie, s¹ to: Katarzyna Podskarbi i Bartosz Ignaczak.
W ramach ko³a przyrodniczego
uczniowie gimnazjum przyst¹pili do
Spo³ecznej Sieci Monitoringu – akcji ekologicznej, maj¹cej na celu likwidacjê dzikich wysypisk œmieci na terenie gminy.
Bior¹ te¿ udzia³ w programie edukacyjnym „£osoœ – reaktywacja”. Uczestniczyli
w plastycznym konkursie astronomicznym, a tak¿e konkursie ekologicznym
pod has³em „Przyroda jest piêkna”.
Gimnazjaliœci realizuj¹ projekt „Badanie czystoœci wód – Jeziorka, Utrata” pod
kierunkiem Pani A. Duszy i Pani A. Zahorbeñskiej.
Uczniowie zainteresowani histori¹
licznie uczestniczyli w ogólnopolskim
konkursie historycznym „Kr¹g” oraz
przygotowali wystawy: „200 lat Ksiêstwa
Warszawskiego”, „Historia szkolnictwa
w gminie Lesznowola”, Miêdzynarodowy
dzieñ ofiar nazizmu”. Brali te¿ udzia³
w lekcjach historycznych, prowadzonych
przez grupê aktorów, którzy dziêki odpowiednim strojom i rekwizytom przenieœli ich w czasy staro¿ytnoœci i œredniowiecza. Do organizacji tych ostatnich
zajêæ aktywnie w³¹czyli siê przedstawiciele Rady Rodziców.
Rodzice wspieraj¹ dzia³ania nauczycieli i zaanga¿owanie uczniów – wszystkim chêtnym uczniom ze szko³y podstawowej dofinansowali wycieczkê poci¹giem papieskim do Krakowa. Nagrodzili
gimnazjalistów, którzy osi¹gaj¹ najlepsze wyniki w nauce, dofinansowuj¹c im
wycieczkê do Pary¿a.
Podjêli cenn¹ i nietypow¹ inicjatywê
– zorganizowali przedstawienie dla swoich rodziców i dzieci z klasy „0” oraz je
wystawili w szkole w Dniu Babci i Dziadka. Odby³o siê niezwyk³e spotkanie
trzech pokoleñ, z udzia³em dyrekcji i wychowawczyni klasy, P. A. Gindy, wnios³o
ono du¿o ciep³a, zadumy, radoœci. Zgromadzona publicznoœæ – od najm³odszych
do najstarszych – z wielkim zainteresowaniem obejrza³a historiê odrzucenia
i osamotnienia Józefa i Maryi w œwiecie
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ludzi zamkniêtych na potrzeby innych,
ucieczkê przed mœciwoœci¹ Heroda, a potem klêskê tyrana, pok³on trzech króli
i pastuszków przed Nowo Narodzonym
Królem.
Podczas takich spotkañ i innych
wspólnych uroczystoœci szkolnych odnajdujemy poczucie wiêzi, tworz¹ siê dobre relacje, które sprzyjaj¹ wspó³pracy
i konstruktywnemu dialogowi – dla dobra uczniów. W tym tkwi g³êboki sens
naszych trudów, poszukiwañ, przedsiêwziêæ.
Wspólnie tworzymy œrodowisko
wspieraj¹ce aktywnoœæ, odpowiedzialnoœæ, zaanga¿owanie dzieci i m³odzie-

¿y. Wspieramy inicjatywy
uczniów, ich pomys³y teatralne, zaanga¿owanie w rozgrywki sportowe, np. mecze
uczniowie kontra nauczyciele, wszelk¹ twórczoœæ i niezale¿ne s¹dy, wyra¿ane na ³amach szkolnej gazety Publicum.
Wspania³¹ funkcjê wychowawcz¹ na terenie szko³y
spe³nia dru¿yna zuchowa i
harcerska. Zuchy i harcerze
zorganizowali Wieczornicê,
uroczyste przyjêcie kandydatów do dru¿yny, „Kosmiczne andrzejki”, akcjê „Betlejemskie œwiate³ko pokoju”, wziêli udzia³ w II przegl¹dzie piosenki zuchowej
i harcerskiej „Puszczañskie
œpiewogranie”. Klimat poezji, duch braterstwa i przyjaŸni, swobody i radoœci po³¹czy³ wszystkich uczestników: druhny, druha, dyrekcjê
i rodziców oraz dzieci i m³odzie¿. By³o feee...nomenalnie!
Ostatnio ks. A. Grefkowicz poœwiêci³ now¹ har-

cówkê, zaprosiliœmy te¿ zaprzyjaŸnion¹
dru¿ynê harcerzy z warszawskiego gimnazjum.
Jesteœmy dumni z sukcesów i postaw
naszych uczniów, ich otwartoœci na potrzeby drugiego cz³owieka, wyra¿aj¹cej
siê nie tylko w przystêpowaniu do akcji
charytatywnych („Góra Grosza”, „Dzie³o
Nowego Tysi¹clecia”, „Adopcja na odleg³oœæ”, pomoc dzieciom na Ukrainie, zaprzyjaŸnionym Domom Dziecka), ale te¿
w codziennych relacjach z rówieœnikami
i doros³ymi.
Zofia Doktorska
Anna £upiñska
Dyrekcja szko³y

II Warszawski Regionalny Przegl¹d Kolêdowy
16 grudnia 2007r. odby³ siê II Warszawski Przegl¹d Kolêdowy. Wziê³y w nim
udzia³ chóry z: Baranowa, Brochowa, Garwolina, Gózda, Grêbkowa, Klwowa, Kotunia, Opinogóry Górnej, Ostro³êki, Piaseczna, Pionek, Radomia, Seroczyna, Skaryszewa, Warszawy, Wyszkowa, Zegrza
oraz nasz zespó³, ze szko³y w £azach.
W jury zasiadali wybitni dyrygencipedagodzy z Akademii Muzycznej w
Warszawie: Wanda Tchórzewska-Kapa³a,
Krzysztof Musiel-Moroz i Katarzyna Soko³owska. Ka¿dy chór móg³ wykonaæ od
dwóch do czterech kolêd. Zespo³y rywalizowa³y ze sob¹ w dwóch turach. W
pierwszej z nich zaprezentowa³y siê chóry, które w wiêkszoœci nale¿¹ do programu Œpiewaj¹ca Polska dopiero od wrzeœnia tego roku, wiêc stawiaj¹ dopiero
swoje pierwsze, konkursowe kroki. Zespo³y z II tury w przewa¿aj¹cej czêœci
nale¿¹ do programu od dwóch lat, wiêc
ich utwory by³y bardziej skomplikowane. Poziom by³ bardzo zró¿nicowany, ale
wiêkszoœæ chórów pokaza³a, ¿e potrafi
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œpiewaæ a cappella i to na kilka g³osów.
W tym roku nasz zespó³ zaprezentowa³ siê bardzo efektownie, w piêknych,
bordowych strojach, które w zesz³ym
roku zosta³y dla nas uszyte i dofinansowanie przez Radê Rodziców.

Nasi chórzyœci wykonali 4 kolêdy:
„Anio³ek naj³adniejszy”, „Choinkowe
œwiêta”, „Gore gwiazda” i „Pastuszkowie
hej”. Uda³o nam siê zdobyæ Br¹zowy Dyplom.
Olivia Kaczyñska
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Gor¹cy styczeñ
w Zespole Szkó³ Publicznych
w Mrokowie
Pocz¹tek roku 2008 w naszej szkole
by³ niezwykle pracowity dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Wœród pogoni za dobrymi ocenami na
zakoñczenie pierwszego semestru, nasz
czas absorbowa³y niecodzienne przedsiêwziêcia, które oczywiœcie odbywa³y
siê w czasie wolnym od zajêæ, czyli w
soboty.

12 stycznia 2008 (sobota)

na scenie zakoñczy³ mro¿¹cy krew w ¿y³ach
pokaz akrobatyczny grupy JUMPING BOYS
poprowadzony przez pana Kamila Strza³kowskiego – opiekuna i trenera grupy.
Równoczeœnie z wystêpami w sali
gimnastycznej, na terenie szko³y dzia³a³a kawiarenka Wielkiej Orkiestry, która
zaprasza³a na napoje zimne i gor¹ce, a
przede wszystkim na domowe, pyszne
ciasta upieczone przez mamy.
Du¿ym powodzeniem cieszy³a siê
przygotowana przez nauczycieli i
uczniów loteria fantowa oraz kiermasz
œwietlicowy. Ka¿dy móg³ kupiæ pami¹tkowy kubek z naklejk¹ WOŒP, ufundowany przez Radê Rodziców. Maluchom
najwiêksz¹ radoœæ sprawia³y niezwyk³e,
niepowtarzalne wzory malowane na ich
buziach.
Zabawê zakoñczyliœmy dyskotek¹,
która mimo ró¿nego wieku jej uczestników by³a niezwykle udana.

Od godziny 15 gra³a w naszej szkole
po raz trzeci Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. Na dobry pocz¹tek obejrzeliœmy dwa przedstawienia teatralne „Wagary” i „ Jak wó³ do karety” przygotowane przez uczniów klas 3 i 4 pod kierunkiem Pani Ireny Pawlak.
Po wystêpach najm³odszych, swoje
umiejêtnoœci wokalne i taneczne prezentowa³o liczne grono naszych gimnazjalistów.
W przerwach miêdzy wystêpami, na scenie odbywa³a
siê licytacja gad¿etów przys³anych przez fundacjê WOŒP
jak równie¿ podarowanych
przez naszych przyjació³ karateków i druhów z OSP w
Mrokowie. Najwiêksz¹ kwotê wylicytowa³ rodzic z naszej
szko³y w³aœnie za psa stra¿aka. Ka¿d¹ chwilê ciszy na scenie wype³nia³a swoim œpiewem mama jednego z
uczniów naszej szko³y, Pani
Monika Marczak. Swój udzia³ Ach, co to by³ za bal...
Wszystkie pieni¹dze zebrane w czaw koncercie mieli równie¿ harcerze z 67
Wielopoziomowej Dru¿yny Harcerskiej sie XVI Fina³u WOŒP zosta³y przekazane
dzia³aj¹cej od dwóch lat w naszej szkole. przez szefa sztabu, pani¹ Katarzynê
Poprowadzili kilka zabaw i pl¹sów, które Waszczyk na konto fundacji. W tym roku
dostarczy³y nam wiele radoœci. Wystêpy by³a to kwota 4059,69 z³.
Dziêkujemy naszym niezawodnym druhom z OSP Mroków, którzy czuwali nad bezpiecznym przebiegiem ca³ej imprezy. Dziêkujemy
wszystkim, dziêki którym gor¹ce
serca po raz trzeci mog³y zagraæ
w Mrokowie, tym razem dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi.

19 stycznia 2008 (sobota)
Pokaz akrobatyki sportowej podczas WOŒP

Karnawa³, to czas tradycyjnej ju¿
w naszej szkole zabawy choinkowej.

W godzinach przedpo³udniowych
bawili siê najm³odsi, którzy swój bal rozpoczêli tak jak staropolski zwyczaj nakazuje przepiêknym polonezem. A potem ju¿ zabawy, konkursy i s³odkie niespodzianki ufundowane przez Radê Rodziców. Rodzice pomagali równie¿ przy
dekorowaniu sali oraz czuwali nad
sprawnym przebiegiem konkursów.
Wielk¹ atrakcj¹ dla dzieci by³a zabawa z
s³oniem maskotk¹ firmy Elephant. Szko³a Jêzyków Obcych z siedzib¹ w Warszawiance ufundowa³a równie¿ zdjêcia grupowe klas oraz indywidualne dla ka¿dego ucznia. Dziêkujemy za wspania³¹ zabawê i liczymy na dalsz¹ tak znakomit¹
wspó³pracê.
W godzinach popo³udniowych i wieczornych bawili siê najstarsi nasi uczniowie. I tym razem nie zabrak³o rodziców,
którzy wspólnie z samorz¹dem uczniowskim prowadzili konkursy taneczne i
przygotowali s³odkie niespodzianki.
Oprawê muzyczn¹ ca³ej imprezy, porywaj¹c¹ do tañca ka¿dego obecnego na
sali, po raz kolejny przygotowa³ DJ. Widelec .
W organizacji balu karnawa³owego
Radê Rodziców wspar³ finansowo jak
zwykle niezawodny Gminny Oœrodek
Kultury w Lesznowoli.
Mam nadziejê, ¿e wszyscy bawili siê
dobrze i wezm¹ udzia³ w balu za rok.

26 stycznia 2008 (sobota)
To kolejna, ju¿ trzecia, pe³na wra¿eñ
sobota w Mrokowie. Tym razem za spraw¹ spotkania op³atkowego dla rodzin
uczniów naszej szko³y, zorganizowanego z inicjatywy Akcji Katolickiej dekanatu konstanciñskiego i piaseczyñskiego –
Forum Myœli Spo³ecznej, we wspó³pracy
z Panem Janem D¹bkiem – starost¹ piaseczyñskim i Pani¹ Mari¹ Jolant¹ Batyck¹-W¹sik – wójtem Gminy Lesznowola.
Ten dzieñ rozpoczêliœmy msz¹ œwiêt¹ o godzinie 10, któr¹ odprawi³ proboszcz parafii pw. Œw. Stanis³awa Kostki
w Mrokowie, ksi¹dz Józef Jaworski. Po
mszy wziêliœmy udzia³ w programie jase³kowym przygotowanym przez Siostry
od Anio³ów z Konstancina. Siostry urzek³y nas prawdziwie anielskim œpiewem i
ciekawymi pomys³ami w przekazie radoœci p³yn¹cej ze Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Druga czêœæ spotkania odby³a siê w
szkole.
Doroœli uczestniczyli w konferencji ks.
dr Marka Dziewieckiego na temat „Szlachetny wychowawca, obroñca godnoœci
i rozwoju wychowanka”.
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Ks. dr Marek Dziewiecki to znana
postaæ w œwiecie psychologów. Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu
psychologii wychowania, komunikacji
miêdzyludzkiej, przygotowania do ¿ycia
w rodzinie jak równie¿ z zakresu terapii
i profilaktyki uzale¿nieñ. Ksi¹dz doktor
ponad godzinê z ogromnym zaanga¿owaniem opowiada³ nam o kryzysie wychowania, o Ÿród³ach agresji, przemocy
i o w³aœciwym miejscu dobrego wychowawcy i rodzica w dzisiejszym œwiecie
naszej m³odzie¿y.

Ksi¹dz dr Marek Dziewiecki podczas konferencji

Okazj¹ do nauki tolerancji i rozwoju
wra¿liwoœci kulturowej, jest program
edukacyjny wprowadzony z inicjatywy
Gminy Lesznowola we wszystkich publicznych placówkach oœwiatowych na
terenie Gminy, tym samym w szkole w
Mysiadle, którego autork¹ i realizatork¹
jest mgr psychologii Michalina Anna Jarmu¿.
W ramach tego programu kszta³towana jest wra¿liwoœæ i otwartoœæ miêdzykulturowa. Oznacza to, ¿e z jednej
strony dzieci poznaj¹ tradycje w³asnego kraju, z drugiej natomiast, przy pe³nym szacunku dla kulturowej odrêbnoœci, kszta³tuj¹ kompetencje do podejmowania dialogu z Innym i czerpania z
tego kontaktu wartoœci dla w³asnego
rozwoju.
Program ten, ma równie¿ na celu
uœwiadomienie, i¿ ludzie z ró¿nych kultur mog¹ byæ odmienni pod wieloma
wzglêdami, aczkolwiek podstawowe
ludzkie potrzeby i troski mog¹ byæ bar-
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M³odsza czêœæ uczestników
spotkania bawi³a siê równie
doskonale podczas spotkania z
pani¹ Magdalen¹ Stu¿yñsk¹Brauer, znan¹ aktork¹. Pani
Magda prowadzi³a gry i zabawy z naszymi dzieciakami
i m³odzie¿¹. Ta m³oda osoba
zauroczy³a nas pogod¹ ducha
i niezwyk³¹ skromnoœci¹. Czyta³a dzieciom swoje ulubione
wiersze, opowiada³a o teatrze
i pracy na planie filmowym. Spotkanie najm³odszych uczniów z aktork¹ Magdalen¹
Kulminacj¹ tego spotkania by³y Stu¿yñsk¹
æwiczenia dykcji, po których
ka¿dy móg³ zaprezentowaæ swoje umie- z nich to z pewnoœci¹ nowe doœwiadjêtnoœci na scenie.
czenia i wspania³a zabawa. Przede
Po konferencji dla doros³ych i zaba- wszystkim jednak radoœæ niesienia bezwie dla m³odszych wszyscy wspólnie interesownej pomocy innym. Warto
obejrzeliœmy program artystyczny przy- by³o poœwiêciæ swój sobotni czas. Zagotowany przez uczniów naszej szko³y. chêcam wszystkich do udzia³u w impreBy³y to fragmenty Wieczornicy Bo¿ona- zach organizowanych dla naszych dzierodzeniowej, przygotowanej w oparciu ciaków, tych ma³ych i tych du¿ych. Przeo poezjê ks. Jana Twardowskiego, który cie¿ to oni powinni byæ dla nas najwa¿ju¿ 30 maja zostanie patronem gimna- niejsi. Nie ma wiêkszej radoœci i satyszjum w Mrokowie. Nasza m³odzie¿ jak fakcji dla nauczyciela – wychowawcy jak
zwykle nie zawiod³a, a œpiew solistów i dobra wspó³praca z uczniami i ich rochóru dostarczy³ naszym goœciom wiele dzicami oraz pe³ne zaanga¿owanie
wzruszeñ. Potem ju¿ tylko wspólne roz- w ¿ycie szko³y i œrodowiska lokalnego.
mowy, zdjêcia i autografy.
Bra³am udzia³ we wszystkich trzech
Miros³awa Sówka
imprezach w ZSP w Mrokowie. Ka¿da
Nauczyciel ZSP w Mrokowie

Warsztaty rozwoju tolerancji
i wra¿liwoci kulturowej
Moi s¹siedzi pochodz¹ z Azji
dzo podobne we wszystkich zak¹tkach
œwiata.
Ze wzglêdu na wielokulturowy charakter mieszkañców Gminy Lesznowola
(tj., liczna spo³ecznoœæ Azjatycka), zapotrzebowanie na tego typu warsztaty,
obejmuj¹ce tematykê tolerancji i wra¿liwoœci kulturowej, jest du¿e. Spo³eczeñstwo wielokulturowe / wieloetniczne
wymaga wzajemnej asymilacji, dlatego
nale¿y przeciwdzia³aæ jakiejkolwiek formie izolacji ró¿nych od siebie kulturowo i etnicznie spo³eczeñstw.
Nie mo¿emy patrzeæ obojêtnie na odgradzanie siê od siebie. Warto w³o¿yæ
trochê wysi³ku aby zintegrowaæ ze sob¹

spo³eczeñstwa ró¿ne kulturowo, które
ze wzglêdu na miejsce zamieszkania
tworz¹ jednoœæ – spo³ecznoœæ naszej
Gminy.
W spo³eczeñstwie wielokulturowym,
gdzie obok siebie ¿yj¹ i pracuj¹ ludzie
o odmiennym pod³o¿u kulturowym, nieunikniony jest wzajemny wp³yw pomiêdzy ludŸmi.
Dlatego te¿, tak wa¿na jest edukacja
miêdzykulturowa zarówno dla wiêkszoœci jak i mniejszoœci narodowej, która ma
na celu pomóc w odkryciu wzajemnych
relacji i zlikwidowaniu barier.
Michalina Anna Jarmu¿
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Ferie
w s³onecznej
szkole
Podczas ferii zimowych (11-22 lutego 2008) w Szkole Podstawowej w Mysiadle zosta³a przeprowadzona akcja
„Ferie na wsi”, któr¹ przygotowa³y
Anna Pieni¹¿kiewicz i Aleksandra Kowalik.
W jej ramach odby³y siê: zajêcia plastyczne, origami, zgadywanki, gry i zabawy oraz zajêcia ruchowe i sprawnoœciowe. Dzieci uczestniczy³y tak¿e
w trzech wyjazdach: do kina na film „Wyspa Dinozaura”, na basen w Raszynie,
oraz na plac zabaw Kids Play.

W zajêciach bra³o udzia³ dwudziestu najlepiej wspominaj¹ wyjazd na plac zapiêciu uczniów naszej szko³y oraz dwo- baw. Ju¿ w drodze powrotnej pyta³y:
„Kiedy jeszcze raz tam pojeje dzieci spoza niej.
dziemy?”.
Najwiêksz¹ poG³ównym celem tych zapularnoœci¹ wœród
jêæ by³o atrakcyjne wype³nieuczestników akcji
nie wolnego czasu podczas
cieszy³y siê zajêcia
wolnych dni od zajêæ edukaw sali gimnastyczcyjnych.
nej oraz origiami.
Na zakoñczenie wspólnie
Dzieci œwietnie siê
spêdzonych ferii w szkole
bawi³y przy wykouczniowie otrzymali drobne
naniu ogromnej
upominki.
planszy do gry w
Wspólna zabawa, zaanga„Chiñczyka”, w któ¿owanie dzieci oraz kadry
rej same by³y „¿ypedagogicznej podoba³o siê
wymi pionkami”.
nie tylko uczestnikom, ale
Uczniowie znatak¿e rodzicom.
komicie siê bawi¹
w grê planszow¹
Przygotowa³y:
„Chiñczyk”
Aleksandra Kowalik
Natomiast z za- Uczniowie znakomicie siê bawi¹
Anna Pieni¹¿kiewicz
jêæ wyjazdowych w grê planszow¹ „Chiñczyk”

Mistrz Czytelnictwa
Gminnej Biblioteki
Publicznej
w Lesznowoli roku 2007
Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli wraz z filiami, w zakres swojej
dzia³alnoœci wprowadzi³a konkurs cykliczny „Mistrz Czytelnictwa”. Dnia 7 lutego 2008 r. o godz. 17:00 w bibliotece
w £azach odby³a siê uroczystoœæ podsumowuj¹ca I edycjê konkursu „Mistrz Czytelnictwa 2007”, w kategorii czytelnika
doros³ego.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele Samorz¹du Gminy: Pani Sekretarz –
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk, Pani
Skarbnik – El¿bieta Ob³uska oraz Radni

– Pan V-ce Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Marian Dusza, Przewodnicz¹cy Komisji
Spo³ecznej Pan Jerzy Wiœniewski, Przewodnicz¹ca Komisji Gospodarczej Pani
Wies³awa Komorowska, Przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej Pani Bo¿enna Korlak oraz Radni – Pani Justyna Gawêda,
Pan Zenon Wójcik, Pan £ukasz Grochala,
zaproszeni goœcie oraz Laureaci.
Dyrektor GBP powita³a przyby³ych goœci podkreœlaj¹c znaczenie œwiadczonych
us³ug z zakresu czytelnictwa i informacji na rzecz mieszkañców Gminy Lesz-

nowola. Mi³¹ niespodziank¹ okaza³a siê
informacja, i¿ w najbli¿szych miesi¹cach
biblioteka w Mysiadle zostanie przeniesiona do nowego budynku.
Pani Sekretarz – Mariola UczkiewiczKampczyk w piêknych s³owach zwróci³a siê
do uczestników imprezy podkreœlaj¹c znaczenie tego typu konkursów oraz dziel¹c
siê refleksjami na temat znaczenia ksi¹¿ki
w ¿yciu wspó³czesnego cz³owieka. Nastêpnie, przyst¹pi³a wraz z Pañstwem Radnymi do wrêczenia Podziêkowañ oraz nagród
ksi¹¿kowych naszym Mistrzom.

Pan Radny J. Wiœniewski wrêcza nagrodê
Pani J. Dusza

Pan Radny £. Grochala wrêcza nagrodê
Pani M. Dyba

Pani Radna B. Korlak wrêcza nagrodê
Panu A. Gucewiczowi
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Mistrzem Czytelnictwa roku 2007 zosta³a Pani ALICJA GAWÊDA z Biblioteki
w Lesznowoli.
A oto lista pozosta³ych Laureatów w
rozbiciu na poszczególne biblioteki:

• L esznowola
–
–
–
–
–
–
–

Sienkiewicz Janusz
Dziekañska Jolanta
Dusza Janina
Czerwiñska Janina
Perzyna El¿bieta
Gucewicz Andrzej
Staszewska Maria

• £ azy
–
–
–
–
–
–

Szyjko-Okruch Ma³gorzata
Ostasz Krzysztof
Gajcy Ma³gorzata
Kowalski Romuald
Kozak Agnieszka
Olej El¿bieta

• Mrok
ów
Mroków
– Wierzchowska Julia
– Piêtka Zofia
– Tyrakowska Agnieszka

–
–
–
–
–

Perzyna Ma³gorzata
G³owacka Stanis³awa
Pawlak Irena
Majerska Alicja
Stefaniak Halina

• Mysiad³o
– Budziszewska Barbara
– Uœniacka Ewa
– Pu³awska Bo¿ena
– Ko³pak Ma³gorzata
– Brzozowska Ma³gorzata
– Cudowska Hanna
– Mañkowski Wojciech
– Dyba Ma³gorzata
Chc¹c wyraziæ podziêkowanie Pañstwu Radnym oraz wszystkim osobom
wspieraj¹cym dzia³alnoœæ na rzecz czytelnictwa, pracownicy biblioteki wrêczyli
piêkne, rêcznie wykonane obrazki –
„Przyjaciel Biblioteki 2007”.
Po czêœci oficjalnej odby³o siê spotkanie autorskie z Pani¹ Mariol¹ Pryzwan,
która przybli¿y³a nam osobê powieœciopisarki, eseistki i dramatopisarki Marii

Bibliotek
ubliczna w LLesznowoli
esznowoli
Bibliotekaa PPubliczna
ok
ój Nr 1, tel. 736-19-34
okój
Urz¹d Gminy – PPok
00

00

Czynna: PPoniedzia³ek
oniedzia³ek – PPi¹tek
i¹tek 10 -17

Filia £azy – budynek szko³y, tel. 022 757-73-78
Czynna: Poniedzia³ek – Pi¹tek
1400-1800
Filia w Mrokowie – budynek szko³y, tel. 022 497-88-81
Czynna: Poniedzia³ek – Pi¹tek
900-1700

Pani Mariola Pryzwan – autorka wielu biografii

D¹browskiej. Biografia przedstawiona
przez autorkê w formie interesuj¹cej,
bogatej w szczegó³y opowieœci sprawi³a, i¿ uczestnicy spotkania s³uchali jej z
zapartym tchem. Goœcie mogli zakupiæ
ksi¹¿kê i uzyskaæ autograf wraz z dedykacj¹.
Z bibliotekarskim pozdrowieniem
Danuta Bucholc

Ka²cik czytelniczy

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

Gminna Bibliotek
ubliczna w LLesznowoli
esznowoli informuje, i¿ od dnia 25 lutego br. ulegaj¹ zmianie godziny pracy
Bibliotekaa PPubliczna
azy
Biblioteki Publicznej – filia ££azy
azy. Bibliotek
Bibliotekaa czynna bêdzie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1400-1800.
W ramach pracy biblioteki szkolnej, dzieci z ZS w £azach bêd¹ obs³ugiwane w godz. 1000-1400.
Przepraszamy za utrudnienia.

So³ectwa album rodzinny
w Wólce Kosowskiej

Wystawê otworzy³a pani Wójt Maria Jolanta
Batycka-W¹sik (na zdjêciu z Panem Jerzym
Kwiatkowskim)
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Dnia 16 Lutego br. w œwietlicy w Wólce Kosowskiej odby³o siê otwarcie pierwszej wystawy fotografii „Naszego So³ectwa Album Rodzinny”, urz¹dzonej przez
tutejsze Towarzystwo Kulturalno-Oœwiatowe „Œwietlica Wiejska”. Przedsiêwziêciu patronowa³a przyby³a na wernisa¿
wójt gminy Lesznowola pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik. Nie zabrak³o równie¿ innych znakomitych goœci. Swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili nas miêdzy innymi nasz pan radny Zenon Wójcik, dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury pani Aleksandra Liwiñska i przedstawicielka Ko-

misji do spraw rozwi¹zywania problemów alkoholowych pani El¿bieta Zalewska. Przyjecha³ do nas tak¿e nasz dawny
proboszcz ks Józef Przeklasa. Przyby³ych
na otwarcie mieszkañców so³ectwa i
goœci przywita³ prezes TK-O „Œwietlica
Wiejska” pan Jerzy Kwiatkowski prosz¹c
Pani¹ Wójt o oficjalne otwarcie wystawy.
Dope³niaj¹c tej formalnoœci Pani Wójt
podziêkowa³a wszystkim, którzy przyczynili siê do urz¹dzenia wystawy, podkreœlaj¹c jej znaczenie dla wzmocnienia
wiêzi wœród lokalnej spo³ecznoœci i wzajemnego poznania. Pani Anna Kwiatkow-
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wiele zdjêæ z imprez urz¹dzanych w ci¹gu ostatnich kilku
lat w ramach dzia³alnoœci
œwietlicowej i so³eckiej jak festyny i owoce tych festynów
– wycieczki wakacyjne, dni
seniora, wieczory kolêd, wydarzenia parafialne jak konsekracja koœcio³a zbudowanego w Kosowie oraz dzia³alnoœci m³odzie¿owego zespo³u wokalno-recytatorskiego z
powodzeniem wystêpuj¹cego z okazji œwi¹t. Fotografie Jest o czym porozmawiaæ…
przedstawiaj¹ zdarzenia z okresu niemal kañcy so³ectwa. Owoce wspólnej pracy
90 lat, od roku 1920. Jest to pierwsza tego okaza³y dla wszystkich zaskakuj¹ce. Od
rodzaju inicjatywa w naszej gminie, któ- wielu miesiêcy chodziliœmy po domach,
rej celem jest zatrzymanie lub te¿ odœwie- zbieraliœmy stare zdjêcia i s³uchaliœmy hi¿enie wspomnieñ po lu- storii zwi¹zanych z obrazami na fotogradziach, którzy dawno ju¿ fiach. W ten sposób poznaliœmy jeszcze
odeszli lub w znacz¹cy spo- bardziej naszych s¹siadów, dowiedzielisób siê zmienili.
œmy o tym jak tu by³o dawniej, jak wyJak przysta³o na prawdzi- gl¹da³a nasza okolica. Staliœmy siê przez
wy wernisa¿ by³y napoje i to wiele bogatsi w wiedzê o ¿yciu.
s³odkoœci przygotowane
Po zdjêciu wystawy bêdzie ona dalej
przez Panie z Ko³a Gospodyñ dostêpna zainteresowanym w postaci
Wiejskich. Spotkanie by³o wielkiego albumu, przechowywanego w
bardzo udane i przeci¹gnê- œwietlicy wiejskiej.
³o siê do póŸnych godzin
Marta Borkowska,
wieczornych.
Adrian Dêbski,
Nad projektem pracowaDorota Zimnicka
³a m³odzie¿ i doroœli mieszi Sylwia Tchórz
Autorzy i aktorzy „¿ywych zdjêæ” w kolejnoœci podpisu tekstu
ska, pomys³odawca wystawy przedstawi³a g³ówne za³o¿enia i cele stworzenia tak
niecodziennego u nas wydarzenia. Idee
„Albumu rodzinnego” przybli¿y³y zebranym odegrane przez nas „¿ywe zdjêcia”
wskazuj¹ce na nieprzemijaj¹c¹ wartoœæ
fotografii w ¿yciu pokoleñ.
Po ponad rocznych przygotowaniach
uda³o siê zgromadziæ pami¹tkowe fotografie z domowych zbiorów rodzin z
Wólki Kosowskiej i Kosowa (ponad 170
fotografii) i wystawiæ je w formie skromnej galerii. Mo¿emy zobaczyæ miêdzy innymi jedyny w tamtych czasach samochód
na wsi, s³ynn¹ „Warszawê” pañstwa Kolmusów. Wœród nich s¹ tak¿e zdjêcia z
chrztów, œlubów, uroczystoœci rodzinnych
i spotkañ towarzyskich. Poza tym jest

Bal Charytatywny
w ZSP w Nowej Iwicznej
W ostatni¹ sobotê karnawa³u,2 lute- wy konkurs karaoke. Ciekawym akcengo 2008roku, w szkole w Nowej Iwicz- tem by³ walc œwietlisty o pó³nocy. Zganej odby³ siê II Bal Charytatywny zorga- s³y wszystkie œwiat³a a ka¿da z tañcz¹nizowany przez Radê Rodziców. Bawi³o cych par otrzyma³a zapalon¹ œwiecê.
Jako, ¿e bal by³ charytatywny w jego
siê na nim ponad 120 osób. Szkolna
kuchnia zapewni³a pyszne, zimne i go- trakcie przeprowadzono licytacjê prac
r¹ce przek¹ski. Sala gimnastyczna z na- uczniów. Licytowano obrazy dzieci z
tury surowa i nieprzytulna dziêki stara- kó³ka plastycznego w Mysiadle, prowaniom opiekuna œwietlicy œrodowiskowej, dzonego przez pani¹ Renatê Zakrzewpana Marka Ci¹¿kowskiego, zamieni³a sk¹ oraz prace przygotowane przez
siê w wytworn¹ salê balow¹.
Bal rozpocz¹³ siê o godz.20.00
wspólnym zdjêciem uczestników. A
potem... poloneza czas zacz¹æ. Wodzirej Tomek poprowadzi³ go z tak ,¿e
niektórym ³za siê zakrêci³a w oku na
wspomnienie studniówki .PóŸniej ju¿
by³y tañce, hulanki, swawole do bia³ego rana. Wodzireje wszystkich wci¹gali do wspólnej zabawy. Panie brawurowo odtañczy³y kankana. Niektóre pokusi³y siê nawet w finale o szpagat. Du¿o zabawy dostarczy³ grupo- Tradycyjnie polonez rozpocz¹³ bal

szkolne kó³ko origami, kierowane przez
pani¹ Ma³gorzatê Mikusek. Wszystkie
piêkne prace znalaz³y nabywców. Dochód z balu wyniós³ prawie 11 tysiêcy
z³otych. W ca³oœci przeznaczony zostanie na dofinansowanie wyjazdów
uczniów na tzw. zielone szko³y i na dzia³alnoœæ œwietlicy œrodowiskowej dzia³aj¹cej przy ZSP w Nowej Iwicznej.
Bal oprócz zebrania funduszy, mia³ na
celu oczywiœcie dobr¹ zabawê i integracjê mieszkañców okolicznych miejscowoœci, którzy osiedlili siê tu z regu³y niedawno .Cel zrealizowano w 100%. Potwierdz¹ to z pewnoœci¹ ci, którzy
byli. Pozosta³ych zapraszamy za rok.
Wszystkim uczestnikom balu serdecznie dziêkujemy za udzia³ i nadzwyczajn¹ hojnoœæ podczas licytacji. Dyrekcji zaœ i pracownikom szko³y ,którzy pomogli w organizacji, za przychylnoœæ i ¿yczliwe podejœcie do ca³ego przedsiêwziêcia.
Rada Rodziców Szko³y
w Nowej Iwicznej
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K A L E N D A R I U M
Gminnego Orodka Kultury w Lesznowoli
marzec – czer
wiec 2008
czerwiec
W iêcej szczegó³ów znajd¹ PPañstwo
añstwo na stronie internetowej GOK www
.gok-lesznowola.pl lub tel. 022 757 92 09
www.gok-lesznowola.pl
Termin

Tytu³

Miejsce

Godzina

Szczegó³y

5 marca

Pierwsze zajêcia
UTW po przerwie
semestralnej.

Restauracja
Ceregiela
w Lesznowoli

1030

Semestr letni 2007/2008
Program zajêæ UTW zak³ada regularne
spotkania w ka¿d¹ rodê.

8 marca

Koncert z okazji
Miêdzynarodowego
Dnia Kobiet

Hala sportowa
w Zespole Szkó³
w £azach

9 kwietnia

Eliminacje Gminne
XXXI Konkursu
Recytatorskiego
Warszawska
Syrenka

Sala
konferencyjna
Urzêdu Gminy

W programie”
Emilian Kamiñski z programem „Jeden
cz³owiek rozrywkowy,
Zespó³ muzyki greckiej Mythos’

00

17

9 -14

W eliminacjach uczestnicz¹ uczniowie
publicznych i niepublicznych szkó³ gminy
Lesznowola w 3 kategoriach wiekowych, tzn,
klasy: 0-III, IV-VI i gimnazja

00

30

17
kwietnia

Gaik Wielkanocny –
widowisko obrzêdowe
Zespo³u Ludowego
Têcza

Sala OSP
Nowa Wola

1800

Udzia³ zespo³u Têcza w Mazowieckim
Festiwalu Teatrów Obrzêdowych
organizowanym przez MCKiS,
widowisko dla s³uchaczy UTW i sympatyków
zespo³u po³¹czone z wieczorem
integracyjnym,
zapraszamy

19
kwietnia

XXIII Rajd
„Szlakiem Naszej
Historii”

Miejsca pamiêci
narodowej
w Magdalence
i okolicach

ca³y dzieñ

Pieszo-rowerowy rajd Z¯AK, organizowany
przez Ko³o nr 6 Helenów przy wspó³pracy
szkó³ i GOK

26
kwietnia

Gminny Dzieñ
Seniora

Hala sportowa
w Zespole Szkó³
w £azach

3 maja

Koncert z okazji
rocznicy
Konstytucji 3 maja

Magdalenka
Koció³

godz. do
ustalenia

Widowisko
s³owno-muzyczne - program w trakcie
ustalania

25 maja

Kazimierz Dolny i
Pu³awy

Kazimierz Dolny
i Pu³awy

ca³y dzieñ

wycieczka so³ecka Starej Iwicznej

28 maja

Uroczysta
Msza wiêta
na miejscu straceñ
w Magdalence

Magdalenka
Miejsce Straceñ,
ul. Jarzêbinowa

godz. do
ustalenia

upamiêtnienie 66 rocznicy rozstrzelania
223 wiêniów Pawiaka

1 czerwca

Gminny Dzieñ
Dziecka

Stara Iwiczna

1500

Animacje, zabawy i konkursy dla dzieci,

8 czerwca

80-lecie OSP
Mroków

Mroków przy Sali
OSP

do
ustalenia

21
czerwca

Powitanie Lata
w Magdalence

Magdalenka
Górki Piaskowe

1600

22
czerwca
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Festyn Rodzinny
Wólka Kosowska
w Wólce Kosowskiej

00

17

1500

W programie:
– Koncert IRENY JAROCKIEJ,
– Kabaret Widelec
Karnety do odbioru w GOK
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w LESZNOWOLI

Data

Godz.

02.03.2008 r. 19.00

Miejsce

Program Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2007/2008
semestr II

Op³ata
Zapisy
dodatkowa

Koció³ w Starej Koncert Wielkopostny. Agata Harz, Remigiusz Hanaj
wstêp wolny
i gocie. Tradycyjne pieni wielkopostne
Iwicznej

05.03.2008 r. 10.30

Ceregiela

Wprowadzenie w wiat Ikebany i kultury Japonii.
Halina Pacwa

12.30

Ceregiela

Zwyczaje wielkanocne.
Magdalena widerek

Hala Sportowa
w £azach

Koncert dla Ewy. Emilian Kamiñski.
Zespó³ Grecki Mythos”

wstêp wolny

08.03.2008 r. 17.00
10.03.2008 r.
poniedzia³ek!

9.00

na przystankach
wg planu

Wycieczka do Muzeum Sztuki Ludowej w Otrêbusach.

10

tak

26.03.2008 r.

9.00

na przystankach
wg planu

Wycieczka do Muzeum Narodowego. Wyk³ad "Wyprawa
w dwudziestolecie" Przemys³aw G³owacki. Zwiedzanie
wystawy czasowej o tym samym tytule.

10

tak

02.04.2008 r. 10.30

Ceregiela

50 lat stosunków dyplomatycznych miêdzy Polsk¹, a
Japoni¹. Warsztaty japoñskie Halina Pacwa

12.30

Ceregiela

Ogród na wiosnê.
El¿bieta Ciê¿kowska
10

max
30 osób

09.04.2008 r.

9.00

Wycieczka do Zamku Królewskiego w Warszawie.
na przystankach
Wyk³ad Jeden dzieñ z ¿ycia króla Stanis³awa Augusta
wg planu
S³awomir Szczocki

16.04.2008 r. 10.30

Ceregiela

Jak rozmawiaæ. Jak s³uchaæ. Spotkanie z pedagogiem.
Izabela Budzyñska

12.30

Ceregiela

Spotkania z muzyk¹. Maria Czarnecka.

OSP Nowa
Wola

Gaik wielkanocny wystêp zespo³u Têcza. Wieczór
integracyjny.

wstêp wolny

na przystankach
wg planu

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Warszawskiego. Bo¿ena Dubielecka

10

26.04.2008 r. 17.00

Hala Sportowa
w £azach

Dzieñ Seniora.Irena Jarocka. Kabaret Widelec.

wstêp wolny

03.05.2008 r. 19.00

Koció³
w Magdalence

Koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3.maja.

wstêp wolny

na przystankach
wg planu

Wycieczka do Zamku Królewskiego w Warszawie.
Wyk³ad Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
S³awomir Szczocki.

10

max
30 osób

14.05.2008 r. 10.30

Ceregiela

Otêpienie i choroba Alzheimera.
Spotkanie z psychologiem. Anna Robak.

12.30

Ceregiela

Spotkania z muzyk¹. Maria Czarnecka.

21.05.2008 r.

9.00

na przystankach
wg planu

Wycieczka do Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Wyk³ad Dzieje i wspó³czesnoæ Biblioteki Narodowej”
Wojciech Pawlak.

10

tak

28.05.2008 r.

9.00

na przystankach
wg planu

Wycieczka do Muzeum Farmacji w Warszawie. Wyk³ad
"Leki, które mia³y wp³yw na historiê",
film oraz zwiedzanie ekspozycjê.

10

tak

04.06.2008 r. 10.30

Ceregiela

Prawid³owe od¿ywianie. Danuta Gajewska.

12.30

Ceregiela

Rozwi¹zywanie konfliktów w rodzinie. Spotkanie
z pedagogiem. Izabela Budzyñska

12.30

Ceregiela

Indywidualne spotkania z psychologiem – 15min.
Anna Robak

18.04.2008 r. 18.00
23.04.2008 r.

07.05.2008 r.

9.00

9.00

tak
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Op³ata
Zapisy
dodatkowa

Miejsce

Program Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2007/2008
semestr II

11.06.2008 r. 9.00

na przystankach
wg planu

Wycieczka do Zamku Królewskiego w Warszawie.
Wyk³ad "Marcello Bacciarelli – nadworny malarz króla
Stanis³awa Augusta".

16.06.2008 r.
6.30
17.06.2008 r.

pod Urzêdem
Gminy
w Lesznowoli

Wycieczka dwudniowa. „Szlakiem kultur i religii na
Podlasiu. Zuzela, Choroszcz, Tykocin, wiêta Woda,
Bochoniki, Supral, nocleg w Waniewie.
Koszt ca³kowity 195 z³.

zaliczka 80z³ max
do 12 marca 45 osób

18.04.2008 r. 18.00

OSP
Nowa Wola

"Gaik" wystêp zespo³u "Têcza". Wieczór Integracyjny.

wstêp wolny

Górki Piaskowe

"Powitanie lata" festyn w Magdalence. Stoisko UTW.

pod Urzêdem
Gminy
w Lesznowoli

Zakoñczenie roku. Wycieczka jednodniowa Szlakiem
Chopina. ¯elazowa Wola, Brochów, Sanniki.

Data

Godz.

21.06.2008 r.
27.06.2008 r.
8.00
pi¹tek!!!

10

max
30 osób

60 z³ + 25 z³
bilety

tak

DODATKOWO
ka¿dy wtorek 13.00
ka¿dy
czwartek

12.30

ka¿da roda
14.00
po wyk³adach

wietlica we
W³adys³awowie

Warsztaty Plastyczne. Urszula S³owiñska

20 z³/miesi¹c

tak

Basen
w Raszynie

Nauka i doskonalenie p³ywania.45 min.
Dojazd we w³asnym zakresie.

20 z³/miesi¹c

tak

Ceregiela

piewnik Polski. Magdalena widerek

tak

Inauguracja kolejnego semestru 03.10.2008 r.

P rogram zajêæ plastycznych – III semestr 2008 rok (marzec-czer
wiec 2008 rr.)
.)
(marzec-czerwiec
GMINNY OSRODEK KUL
TUR
Y W LESZNOWOLI
KULTUR
TURY
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
4 III 2008 r.
Wtorek godz. 13.00

Karta wi¹teczna – na szkle malowana
Przynosimy ze sob¹: naczynie na wodê fartuszek ochronny, ciereczkê lub szmatkê
bawe³nian¹, o³ówek, akwarele, przybory do malarstwa na szkle.

11 III 2008 r.
Wtorek godz. 13.00

Dekoracje wielkanocne- powtórzenie decoupage, malowanie jajek malarstwo na - pleksi,
baranki wielkanocne stylistyka regionalna
Przynosimy ze sob¹: naczynie na wodê fartuszek ochronny, ciereczkê lub szmatkê
bawe³nian¹, o³ówek, akwarele, przybory do malarstwa na szkle.

18 III 2008 r.
Wtorek godz. 13.00

Dekoracje wielkanocne malowanie jajek, baranki wielkanocne (kompozycje w³asne)
Przynosimy ze sob¹: naczynie na wodê fartuszek ochronny, ciereczkê lub szmatkê
bawe³nian¹ o³ówek, akwarele, przybory do malarstwa na szkle.

11 IV 2008 r.
Wtorek godz. 13.00

Malarstwo na szkle kompozycje w³asne
Przynosimy ze sob¹: naczynie na wodê fartuszek ochronny, ciereczkê lub szmatkê
bawe³nian¹, o³ówek, akwarele, przybory do malarstwa na szkle.

8 IV 2008 r.
Wtorek godz. 13.00

Malarstwo na szkle kompozycje w³asne
Przynosimy ze sob¹: naczynie na wodê fartuszek ochronny, ciereczkê lub szmatkê
bawe³nian¹, o³ówek, akwarele, przybory do malarstwa na szkle.

15 IV 2008 r.
Wtorek godz. 13.00

Malarstwo na szkle podsumowanie
Przynosimy ze sob¹: naczynie na wodê fartuszek ochronny ciereczkê lub szmatkê
bawe³nian¹, o³ówek, akwarele, przybory do malarstwa na szkle.

22 IV 2008 r.
Wtorek godz. 13.00

Rysunek, o³ówek, wêgiel, piórko
Przynosimy ze sob¹: fartuszek ochronny, ciereczkê lub szmatkê bawe³nian¹, o³ówek, wêgiel,
piórko

29 IV 2008 r.
Wtorek godz. 13.00

Malarstwo olejne
Przynosimy ze sob¹: naczynie szklane na terpentynê, fartuszek ochronny, ciereczkê lub
szmatkê bawe³nian¹, o³ówek, przybory do malarstwa, farby pêdzle, p³ótno

6 V 2008 r.
Wtorek godz. 13.00

Rysunek, o³ówek, wêgiel, piórko
Przynosimy ze sob¹: fartuszek ochronny, ciereczkê lub szmatkê bawe³nian¹, o³ówek, wêgiel,
piórko
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13 V 2008 r.
Wtorek godz. 13.00

Malarstwo olejne
Przynosimy ze sob¹: naczynie szklane na terpentynê, fartuszek ochronny, ciereczkê lub szmatkê
bawe³nian¹, o³ówek, przybory do malarstwa, farby pêdzle, p³ótno

20 V 2008 r.
Wtorek godz. 13.00

Malarstwo wodne – akwarela, gwasz, tempera
Przynosimy ze sob¹: naczynie szklane na terpentynê, fartuszek ochronny, ciereczkê lub szmatkê
bawe³nian¹, o³ówek, przybory do malarstwa, farby pêdzle

27 V 2008 r.
Wtorek godz. 13.00

Malarstwo olejne
Przynosimy ze sob¹: naczynie szklane na terpentynê, fartuszek ochronny, ciereczkê lub szmatkê
bawe³nian¹, o³ówek, przybory do malarstwa, farby pêdzle, p³ótno

3 VI 2008 r.
Wtorek godz. 13.00

Malarstwo wodne - akwarela, gwasz, tempera
Przynosimy ze sob¹' naczynie szklane na terpentynê fartuszek ochronny, ciereczkê lub szmatkê
bawe³nian¹, o³ówek, przybory do malarstwa, farby pêdzle

10 VI 2008 r.
Wtorek godz. 13.00

Malarstwo olejne
Przynosimy ze sob¹: naczynie szklane na terpentynê, fartuszek ochronny, ciereczkê lub szmatkê
bawe³nian¹, o³ówek, przybory do malarstwa, farby pêdzle, p³ótno

16 VI 2008 r.
Wtorek godz. 13.00

Przygotowanie katalogu do wystawy prac studentów

23 VI 2008 r.
Wtorek godz. 13.00

Przygotowanie wystawy prac studentów proponowane miejsce Muzeum Regionalne w Otrêbusach

zajêcia odbêd¹ siê W³adys³awowie, al. Wojska Polskiego 64
GMINNY OSRODEK KUL
TUR
Y W LESZNOWOLI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
KULTUR
TURY
warsztaty plastyczne – Urszula S³owiñska
W IV i V semestrze przewidziane s¹ zajêcia z:
(paŸdziernik-grudzieñ) malarstwa – mozaika; wykonywanie bi¿uterii, broszek, innych ozdób;
(styczeñ-marzec) – rzeŸba przestrzenna w drewnie,
(kwiecieñ, maj, czerwiec) – malarstwo olejne, wodne, ceramiczne

Wytkane z ...
Wystawa gobelinów pracowni tkackiej Przeplot (ki) dzia³aj¹cej od 4 lat przy
Gminnym Oœrodku Kultury w Lesznowoli zosta³a zorganizowana wspólnie
z Konstanciñskim Domem Kultury, który miêdzy innymi udostêpni³ salê wystawow¹. Prezentowane prace, powsta³y w
okresie ostatnich 4 lat. Wiêkszoœæ wystawianych prac powsta³a pod kierunkiem artystki plastyka Ewy Kamiñskiej
Tematyka prac podobnie jak i ich forma jest ró¿norodna.
W roku 2007 prace pracowni Przeplot(ki) zdoby³y kilka nagród i wyró¿nieñ
zarówno na warszawskich jak i na ogólnopolskich konkursach tkaniny artystycznej (wiêcej na stronie www.gok-lesznowola.pl) .
W naszej pracowni tkackiej spotka³y
siê ró¿ne wra¿liwoœci , temperamenty,
charaktery i doœwiadczenia… i wspólna
fascynacja tkanin¹.
Wyniki tego artystycznego koktajlu
obserwujemy na wystawie, zorganizowanej w Konstanciñskim Domu Kultury,
w lutym br.

W imieniu naszych artystek
i w³asnym, dziêkujê serdecznie
Dyrekcji Konstanciñskiego
Domu Kultury za mi³¹ i owocn¹
wspó³pracê.
Aleksandra Liwiñska
Dyrektor GOK
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Bal Ostatkowy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Lesznowoli

W ostatni¹ sobotê karnawa³u bawiliœmy siê na pierwszym balu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznowoli. Muzyka z lat m³odoœci,
przysmaki Hotelu Ksi¹¿ê Poniatowski i jak zawsze mi³a atmosfera.
Bal zakoñczy³ siê o drugiej w nocy i by³ bardzo, bardzo udany.

Spotkanie op³atkowe
dla Seniorów

W dniu 28.12.2007 r. w szkole w Nowej Iwicznej odby³o siê
spotkanie Œwi¹teczno-Noworoczne dla Seniorów z Nowej Iwicznej i Mysiad³a.
¯yczenia zebranym z³o¿y³a osobiœcie Pani Wójt Jolanta Batycka-W¹sik oraz ksi¹dz proboszcz Dariusz Goc³owski, a tak¿e
So³tysi z obu So³ectw.
Mile up³ywa³ czas spêdzony na œpiewaniu kolêd przy akompaniamencie Pana Stanis³awa Szczeciñskiego oraz s³uchaniu
poezji ks.Twardowskiego , któr¹ racytowa³a p. Ewa Dec.By³y równie¿ solowe wystêpy uczestników spotkania: Pani Dyrektor GOK
Aleksandry Liwiñskiej, P.Zofii Banach i P.Jadwigi Suwa³y oraz P.Alicji Gawêdy.
Imprezê przygotowa³ Gminny Oœrodek Kultury oraz Rada
So³ecka Nowej Iwicznej.Szczególnie podziêkowania dla p.Janiny Pytkowskiej , Urszuli B³achno oraz p.Rafa³a Pytlaka.Zapraszamy juz za rok na kolejne spotkanie.
pr.
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Kolêdowanie z New Lifem
30 grudnia 2007r w koœciele p.w. Zes³ania Ducha Œwiêtego z inicjatywy Rady So³eckiej Nowa Iwiczna odby³o siê jak
co roku kolêdowanie.
W 2006 r. byli „Skaldowie”, w 2007 r. zespó³ „New Life’m”.
Imprezê przygotowa³ Gminny Oœrodek Kultury oraz p.Rafa³
Pytlak z Rady So³eckiej w Nowej Iwicznej.
pr.

2 marca, w Koœciele Zes³ania Ducha
Œwiêtego w Starej Iwicznej odby³ siê
koncert Pieœni Wielkopostnych. Koncert
to za du¿o powiedziane, bo w³aœciwie
pieœni wielkopostne nie powinny byæ
œpiewane na koncertach. S¹ przecie¿
form¹ modlitwy. Ich pocz¹tki zwi¹zane
s¹ z procesjami pokutnymi, które odbywa³y siê w Rzymie w IV w. Pieœni Wielkopostne s¹ starsze od kolêd. W polskich koœcio³ach rozbrzmiewa³y ju¿ w
œredniowieczu. Autorzy utworów zazwyczaj s¹ anonimowi. Najczêœciej wymienia siê W³adys³awa z Goleniowa,
poetê œredniowiecznego, lub ksiêdza
Wujka. Dzisiaj chêtnie wracamy do tradycyjnych melodii, do pe³nych wersji
pieœni, do œpiewników Siedleckiego i
Mioduszewskiego. Odnajdujemy w tych

Wielkopostne piewanie
utworach g³êbok¹ treœæ. Z akompaniamentem Liry korbowej s³owa nabieraj¹
szczególnego znaczenia, zapadaj¹ g³êboko w duszy.
W trakcie niedzielnego spotkania
zachêcaliœmy wszystkich do wspólnego
œpiewania. Agata Harz i Remigiusz Hanaj przypomnieli pieœni : „Rozmyœlajmy
dziœ wierni chrzeœcijanie”, „Lament Matki
Boskiej”, „P³aczcie Anieli” i „Witaj Matko uwielbiona”. Wyst¹pi³ tak¿e, po raz
pierwszy, zespó³ Towarzystwa Œpiewaczego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Lesznowoli. Jest to nowo powsta³y zespó³, który w krótkim czasie przygoto-

wa³ trzy utwory: „Jezusa Judasz przeda³”,
„Krzy¿u œwiêty nade wszystko” i „Dobranoc g³owo œwiêta”. By³ to bardzo udany
debiut. Mamy ju¿ zaproszenia na kolejne wystêpy.
W przysz³oœci planujemy zorganizowanie kolejnych spotkañ muzycznych,
które bêd¹ mia³y formê wspólnego muzykowania. Bêdziemy wszystkim s³uchaczom udostêpniaæ teksty i zapraszaæ do
wspólnego œpiewania.
Aleksandra G¹sowska
Gminny Oœrodek Kultury

Francuzi w Lesznowoli
W dniach 31.01.-5.02.2008r. Gmina
Lesznowola goœci³a czteroosobow¹ delegacjê Klubu Judo z Pouzauges (Francja). Delegacja przyjecha³a w ramach
porozumienia o wspó³pracy Gminy
Lesznowola z organizacj¹ Echanges sans
Frontieres. Podczas swojej wizyty
przedstawiciele – trenerzy judo z Francji przeprowadzili trening dla zawodników z UKS Iwiczna, jak równie¿ bacznie przygl¹dali siê zawodom Mazowieckiego Zwi¹zku Judo oraz zmagañ m³odych judoków podczas IV Miêdzynarodowego Turnieju Judo o Puchar Wójta
Gminy Lesznowola. W programie wizyty znalaz³o siê tak¿e zwiedzanie Stare-

go Miasta obejrzenie panoramy Warszawy z tarasu Pa³acu Kultury i Nauki, jak
równie¿ gminnych obiektów sportowych. Du¿¹ radoœæ sprawi³o spotkanie
i wspólny trening ze z³otym medalist¹
Igrzysk Olimpijskich w Atlancie – Paw³em Nastul¹. Ostatniego dnia przed odlotem goœcie spêdzili w budynku urzêdu Gminy Lesznowola, gdzie Sekretarz
Gminy Lesznowola – Mariola Uczkiewicz-Kampczyk wraz ze Skarbnik Gminy Lesznowola – El¿biet¹ Ob³usk¹ przybli¿y³y goœciom dokonania Samorz¹du
Gminy Lesznowola. Podczas ca³ej wizyty, przedstawiciele z Francji przekazali
wyrazy uznania dla Samorz¹du Gminy

Lesznowola, a Philippe SOURISSEAU
(trener Judo) powiedzia³:
– Jesteœmy zachwyceni polsk¹ goœcinnoœci¹, kuchni¹, ciep³ym przyjêciem i wszystkim co zobaczyliœmy. Bardzo wiele skorzystaliœmy, wiele siê nauczyliœmy odnoœnie organizacji turniejów judo, a zawarte i zacieœnione kontakty s¹ dla nas bardzo cenne i mamy nadziejê, ze bêd¹ z powodzeniem kontynuowane. W przysz³ym roku postaramy siê przyjechaæ na V Miêdzynarodowy Turniej w Judo wraz ze swoimi zawodnikami.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. Sportu
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IPPON, WAZA-ARI, YUKO
na tatami w Gminie Lesznowola
Dnia 3 lutego br. w £azach odby³ siê
IV Miêdzynarodowy Turniej JUDO o Puchar Wójta Gminy Lesznowola. Dyrektor
Zespo³u Obs³ugi Placówek Oœwiatowych
w Lesznowoli pan Jacek Bulak przywita³
wszystkich goœci z Polski, jak równie¿
ekipy miêdzynarodowe z Litwy i Francji
(delegacja w³adz klubu judo z Pouzauges). Zawody uroczyœcie otworzy³a pani
Maria Jolanta Batycka-W¹sik Wójt Gminy Lesznowola. W ceremonii otwarcia
wziêli udzia³ pani Mariola UczkiewiczKampczyk (Sekretarz Gminy Lesznowola), Pañstwo Radni Gminy Lesznowola:
Bo¿enna Korlak, Ryszard Dusza, Marcin
Kania, Jerzy Wiœniewski, jak równie¿ vice

Otwarcie IV Miêdzynarodowego Turnieju Judo

Dnia 28 lutego br. odby³y siê Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Siatkówce dziewcz¹t i ch³opców. Zawody
rozgrywane by³y w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Publicznych w £azach przy
ulicy Ks. S³ojewskiego 1. Rozgrywki toczy³y siê na dwóch boiskach systemem
„ka¿dy z ka¿dym”. Mecze rozgrywane
by³y do dwóch wygranych setów do 25
punktów. W przypadku, gdy stan pojedynku w setach wynosi³ 1:1 rozgrywany by³ trzeci set – decyduj¹cy do 15
punktów.
Do rozgrywek w Siatkówce Dziewcz¹t jak i Ch³opców przyst¹pi³o po
cztery dru¿yny. Dru¿yna dziewcz¹t z
Lesznowoli pokona³a bez wiêkszych
problemów swoje rywalki 2:0 i to na
ich szyjach zawis³y z³ote medale. Drugie miejsce zajê³a dru¿yna z Mrokowa,
za któr¹ uplasowa³y siê reprezentant-
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prezes Mazowieckiego
Zwi¹zku Judo pan Jacek Zawadka oraz prezes UKS Iwiczna Artur Brzeziñski. Celem
imprezy by³o promowanie
judo jako dyscypliny olimpijskiej oraz propagowanie
zdrowia przez sport. Impreza ta by³a organizowana przy udziale
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQAL, której partnerem jest Gmina Lesznowola. W turnieju startowa³o
276 zawodników z 27 klubów z nastêpuj¹cych miast: Alytas – Litwa, Wroc³aw,
Gliwice, £ódŸ, Bia³ystok, Radom, £owicz,
Skierniewice, Sochaczew,
¯yrardów, Makowiec, P³ock,
Kutno, Warszawa i Nowa
Iwiczna.
Z UKS Iwiczna wystartowa³o 10 zawodników, a na
najni¿szym stopniu podium
znaleŸli siê Micha³ Œwidziñski 30 kg – III miejsce, Bart³omiej Koc 42 kg – III miejsce, Micha³ Latkowski 46 kg
– III miejsce, Kacper Hy¿y 66
kg – III miejsce. Jak zaznaczy³ trener UKS Iwiczna Artur Brzeziñski jest zadowo-

lony z wystêpów swoich podopiecznych,
którzy poprawili swoje rezultaty z zesz³ego roku.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
zosta³ Lukocevicius Martynas 73 kg (Alytas Litwa). W klasyfikacji dru¿ynowej
pierwsze miejsce zdoby³ UKJ 225 Warszawa, za którym uplasowa³ siê Judo
Club Alytas Litwa. Trzecim miejscem zadowolili siê zawodnicy Akademii Obrony Narodowej Warszawa.
Delegacja z Francji by³a pod du¿ym
wra¿eniem organizacji zawodów, jak
równie¿ wysokim poziomem umiejêtnoœci zawodników. Trenerzy obiecali, ¿e z
wielk¹ przyjemnoœci¹ wystartuj¹ w V
Miêdzynarodowym Turnieju Judo o Puchar Wójta Gminy Lesznowola, na który
ju¿ dostali zaproszenie od organizatorów.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. Sportu

Lesznowola podwójnie z³ota
ki z Nowej Iwicznej. W rozgrywkach
ch³opców wszystkie mecze wygrali zawodnicy z Lesznowoli, pokonuj¹c po
ciê¿kiej walce £azy (2:1), Now¹ Iwiczna (2:1) oraz Mroków (2:0). O drugim
miejscu decydowa³y ma³e
punkty poniewa¿ ka¿da z
dru¿yn (poza Lesznowol¹)
zanotowa³a jedno zwyciêstwo i dwie pora¿ki. Srebrne medale przypad³y dru¿ynie z Nowej Iwicznej natomiast trzecim zaszczytnym
miejscem zadowoli³ siê zespó³ z Mrokowa. Na zawodach Powiatu Piaseczyñskiego, Gminê Lesznowola bêd¹
reprezentowaæ zawodniczki

i zawodnicy z Lesznowoli. Trzymamy
kciuki za ich wystêpy.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu
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esznowola w Siatk
ówce Ch³opców
Mistrzostwa Gminy LLesznowola
esznowola w Siatk
ówce Dziewcz¹t Mistrzostwa Gminy LLesznowola
Siatkówce
Siatkówce
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyniki poszczególnych spotkañ
Gimn. £azy – Gimn. Lesznowola
0:2
Gimn. Mroków – Gimn. Nowa Iwiczna 2:0
Gimn. Mroków – Gimn. Lesznowola
0:2
Gimn. Nowa Iwiczna – Gimn. £azy
2:0
Gimn. Mroków – Gimn. £azy
1:2
Gimn. Nowa Iwiczna – Gimn. Lesznowola 0:2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyniki poszczególnych spotkañ
Gimn. £azy – Gimn. Lesznowola
1:2
Gimn. Mroków – Gimn. Nowa Iwiczna 2:0
Gimn. Mroków – Gimn. Lesznowola
0:2
Gimn. Nowa Iwiczna – Gimn. £azy
2:0
Gimn. Mroków – Gimn. £azy
1:2
Gimn. Nowa Iwiczna – Gimn. Lesznowola 1:2

1.
2.
3.
4.

Klasyfikacja koñcowa
miejsce Gimnazjum w Lesznowoli
miejsce Gimnazjum w Mrokowie
miejsce Gimnazjum w Nowej Iwicznej
miejsce Gimnazjum w £azach

1.
2.
3.
4.

Klasyfikacja koñcowa
miejsce Gimnazjum w Lesznowoli
miejsce Gimnazjum w Nowej Iwicznej
miejsce Gimnazjum w Mrokowie
miejsce Gimnazjum w £azach

Sukces na zawodach p³ywackich uczniów klas II
5 lutego 2008 r. w Gminnym Oœrodku
Sportu i Rekreacji w Piasecznie odby³y
siê zawody p³ywackie uczniów klas II
szkó³ podstawowych.
Szko³ê w £azach reprezentowa³o 26
uczestników. Startowali w nastêpuj¹cych
kategoriach:
• Wyœcig na 25 metrów na plecach
• Wyœcig na 25 metrów na piersiach
• Wyœcig sztafetowy 4x25 metrów.
Oto najlepsze wyniki uczniów:
• Sandra Dymiñska – I miejsce w wyœcigu na 25m na piersiach
• Sandra Dymiñska – I miejsce w wyœcigu na 25m na plecach
• Julia Jab³oñska – III miejsce w wyœcigu na 25m na piersiach
• Julia Jab³oñska – II miejsce w wyœcigu
na 25m na plecach
• Asia Bober – III miejsce w wyœcigu na
25m na plecach

• Olaf Perzyna – II miejsce w wyœcigu
na 25m na plecach
• Olaf Perzyna – III miejsce w wyœcigu
na 25m na piersiach
• I miejsce w wyœcigu sztafetowym 4x
25 metrów (Sandra Dymiñska, Asia

IV Memoria³
im. Marcina Rowiñskiego
Dnia 1 marca br. w hali sportowej w
£azach odby³ siê IV Memoria³ im. Marcina Rowiñskiego w pi³ce no¿nej ch³opców – rocznik 98 i m³odsi.
W turnieju wystartowa³o szeœæ dru¿yn: UKS LOLEK, LUKS „SET” Lesznowola, KS Walka Kosów, Sparta Jazgarzew,
Laura Chylice oraz wspó³organizator
UKS Iwiczna. Zawody rozgrywano systemem „ka¿dy z ka¿dym”, a czas spotkania wynosi³ 15 minut. W inaugura-

cyjnym meczu spotka³y
siê dru¿yny „przyjezdne”
z poza Gminy Lesznowola Sparta Jazgarzew i Laura Chylice, gdzie pad³
bezbramkowy remis.
Bardzo wyrównany poziom sportowy uczestników zawodów sprawi³,
¿e kolejne dwa spotkania
zakoñczy³y siê remisami.

Bober, Olaf Perzyna, Wojtek Sulich)
• I miejsce w ogólnej klasyfikacji szkó³
Mariola Pietrasiak
Zespó³ Szkó³ w £azach

Marcin Rowiñski (1972-1999), absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, instruktor p³ywania. Od 1995 r. nauczyciel wychowania fizycznego w szkole w Nowej Iwicznej. Za³o¿yciel i pierwszy prezes Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Iwiczna”.
Podczas swojej krótkiej zawodowej pracy potrafi³ nauczyæ wielu m³odych ludzi p³ywaæ. Organizator zawodów p³ywackich dla dzieci i ich
rodziców. Jego aktywnoœæ zawodowa i zaanga¿owanie owocowa³a wieloma sukcesami sportowymi odnoszonymi przez uczniów szko³y z Nowej Iwicznej.
Przedwczesna, tragiczna œmieræ Marcina by³a
ogromn¹ strat¹ i szokiem dla œrodowisk zwi¹zanych ze sportem i oœwiat¹ Gminy Lesznowola
i Powiatu Piaseczyñskiego.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
I
II
III
IV
V
VI

Mecze
wynik
Sparta – Laura
0:0
Lolek – LUKS SET 0:0
Walka – Iwiczna
2:2
Laura – Lolek
0:2
Sparta – LUKS SET 3:3
Lolek – Walka
4:2
LUKS SET – Iwiczna 2:1
Laura – Walka
4:0
Iwiczna – Sparta
0:4
Laura – LUKS SET 1:1
Lolek – Iwiczna
2:0
Walka – LUKS SET 0:5
Sparta – Lolek
4:1
Iwiczna – Laura
3:1
Sparta – Walka
8:0

Klasyfikacja koñcowa
miejsce Sparta Jazgarzew
miejsce UKS Lolek
miejsce LUKS SET Lesznowola
miejsce Laura Chylice
miejsce UKS Iwiczna
KS Walka Kosów

Dopiero w czwartym spotkaniu memoria³u dobrze
dysponowana dru¿yna
UKS Lolek pokona³a Laurê
Chylice 2:0 i zgarnê³a trzy
punkty za zwyciêstwo. Dobrym widowiskiem sportowym by³ mecz dru¿yn
LUKS Set i UKS Iwiczna, w
którym wy¿szoœæ potwierdzili w koñcówce spotkania zawodnicy z Lesznowoli strzelaj¹c gola daj¹cego zwyciêstwo 2:1.
W ostatnim meczu Sparta Jazgarzew
pokonuj¹c KS Walka
Kosów zapewni³a sobie
zwyciêstwo w IV Memoriale im. Marcina Rowiñskiego w pi³ce no¿nej. Drugie miejsce zajê³a dzielnie walcz¹ca
dru¿yna UKS Lolek z
£az, za któr¹ uplasowa³
siê zespó³ LUKS Set
Lesznowola.
W trakcie turnieju
wy³oniono równie¿ najlepszego bramkarza,
najlepszego zawodnika
i króla strzelców. Puchar najlepszego bramkarza przypad³
Kamilowi Opaliñskiemu (Sparta Jazgarzew), zaœ najlepszym zawodnikiem turnieju okaza³ siê Aleksander Stojkowski
(UKS Lolek). Najwiêcej bramek w turnieju strzeli³ £ukasz Zaj¹c (Sparta Jazga-

rzew) – 6 goli. Wrêczony zosta³ równie¿
puchar FAIR PLAY dla KS Walka Kosów
– dru¿yny graj¹cej najbardziej w duchu
sportowym. Ceremonii uroczystego
wrêczenia nagród i zakoñczenia IV Memoria³u im. Marcina Rowiñskiego dokonali: Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka W¹sik, Jacek Bulak – Dyrektor ZOPO, Ryszard Dusza – Wiceprzewodnicz¹cy Radny Gminy Lesznowola oraz najbli¿sza rodzina tragicznie
zmar³ego Marcina Rowiñskiego. Wszystkie zespo³y otrzyma³y puchary oraz pami¹tkowe dyplomy. Na koniec ceremonii wrêczenia nagród dru¿yna Sparty Ja-

zgarzew z r¹k pani El¿biety Rowiñskiej
(mama œ.p. Marcina) i jej wnuków odebra³a puchar przechodni.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu

Uwaga w³aciciele psów i kotów!
L ek
arz W
eter
ynarii z miejscowo
ekarz
Weter
eterynarii
miejscowo-œci W
ilcza Góra informuje, ¿e w
Wilcza
ci¹gu ostatnich kilku dni stwierdzono ju¿ piêæ przypadk
ów cho
przypadków
cho-roby przenoszonej przez kleszcze
– Babeszjozy
Babeszjozy..
Jakie s¹ objawy babeszjozy?
Pocz¹tkowo pies jest nieznacznie
os³abiony, co wynika z rozwijaj¹cej siê
anemii (czerwone krwinki s¹ stale atakowane i niszczone – z ka¿dym dniem
jest ich coraz mniej) i gor¹czki. Pies
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mo¿e tak¿e mieæ mniejszy apetyt. Potem choroba rozwija siê bardzo szybko – nagle pies ca³kiem s³abnie, ma
bardzo wysok¹ gor¹czkê, wymiotuje.
Dochodzi do uszkodzenia w¹troby i
nerek – pojawia siê ¿ó³taczka, a mocz
ma czerwony kolor. Niezbêdna jest
natychmiastowa pomoc lekarza weterynarii.
Leczenie babeszjozy jest d³ugotrwa³e i czasoch³onne. Pies musi
otrzymywaæ specjalne leki niszcz¹ce
pierwotniaki a tak¿e kroplówki i leki

os³aniaj¹ce w¹trobê oraz nerki. Niekiedy niezbêdna jest transfuzja krwi.
Czêsto, mimo starañ w³aœciciela i lekarza i stosowania odpowiednich leków, wiele zwierz¹t nie prze¿ywa.
Choroby nie mo¿na tak¿e wyleczyæ
ca³kowicie – po wyzdrowieniu, po jakimœ czasie zwykle zdarzaj¹ siê nawroty, jednak zazwyczaj przebiegaj¹
one ³agodniej. Dlatego tak wa¿ne jest
stosowanie odpowiedniej profilaktyki – czyli zabezpieczanie psa przed
kleszczami.

